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Hoe welkom zijn de Chinezen?
Het Aktiegroep Café heeft zijn basis
in een heel veelzijdige en creatieve
groep actieve wijkbewoners. Behalve tijdens de door hen georganiseerde driemaandelijkse informatieplus amusementsavond, speelt een
aantal van hen nu ook toneel bij het
Rotterdams Wijktheater. Het RWT
heeft namelijk het plan opgevat om
aan het feit dat nu precies honderd
jaar geleden de eerste Chinezen zich
in Rotterdam vestigden, uitgebreid
aandacht te schenken. Het toneelgezelschap doet dat door middel
van een zogenaamde locatie voorstelling, waarbij het Oude Westen
als speelplek werd gekozen. De
buurtwinkel is een van de 5 locaties.
Regisseur Ferry Spight van het Rotterdams Wijktheater heeft sinds januari van dit jaar een achttal actieve
(ex)wijkbewoners bijeen gebracht
om samen met hem een onderdeel
van de voorstelling te gaan maken.
Het betreft hier dus géén Chine-

zen (alhoewel er één uitzondering
is) maar aktie voerders die vooral
de leefbaarheid van hun wijk voor
ogen hebben. Voor Ferry, die nog
aan een theaterschool studeert, is
dit zijn eerste echte regie en hij zal
het onderdeel niet alleen regisseren,
maar hij schrijft ook zelf de tekst
op basis van de improvisaties die
hij met de spelers gedaan heeft.
Het door hem geschreven stuk zal
ongeveer 20 minuten duren. Als je
weet dat “Zhong” van 2 juni t/m 2
juli gespeeld wordt en dan wel elke
donderdag, vrijdag en zaterdag,
in totaal dus 15 keer en bedenkt
dat de spelers het elke avond drie
keer gaan spelen, kom je op een
totaal van 45 voorstellingen. Maar
mensen uit het Oude Westen staan
bekend als harde werkers, dus ze
zullen zich zonder twijfel met verve
en plezier van deze opgave kwijten.
Corrie van Haasteren

Voorjaar in de
Drievriendendwarsstraat
Het mooiste straatje in Het Oude Westen,
behalve als de slopers hun zin krijgen

Kaarten voor
wijktheater ZHONG
Als het goed is heeft u bij de laatste
Buurtkrant een flyer van ZHONG ontvangen.
Daarin staat dat u kaartjes kunt bestellen via
theater Zuidplein. Om het wat praktischer te
maken voor de bewoners uit het Oude
Westen ligt er een inschrijflijst klaar bij de
balie van de Buurtwinkel. Indien u kaarten
wilt bestellen kan dit via deze lijst, er dient
wel direct afgerekend te worden! De kaarten
worden dan later voor u bij de Aktiegroep
afgeleverd.
De voorstellingen van Zhong van het
Rotterdams Wijktheater zijn een maand lang
op donderdag-, vrijdag en zaterdagavonden,
van 2 juni t/m 2 juli. Aanvang 19.00 uur in de
Gouvernestraat 133. Zhong is een
ontdekkingsreis langs verschillende locaties
naar de onzichtbare kant van de Chinese
gemeenschap in het Oude Westen.

Zaterdag 25 juni: Zomerfeest in het Wijkpark
De hele dag is er een
ROMMELMARKT. Hier zijn
kramen voor te huur (niet commercieel) voor 15 euro per kraam
en 15 euro borg, die je weer
terugkrijgt als je alles netjes hebt
achtergelaten.

Zorg dat je er snel bij bent.
Meer informatie bij Linda Nelissen
op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur.
Aktiegroep Oude Westen, Telefoon:
010-4361700

In de middag is er een
ZESKAMP. Teams kunnen zich
voor 10 juni nog opgeven bij
Roland Claver van Sportstimulering Centrum,
tel: 06 20051880

Plannen
Weena-Point

(foto: Aron den Boer)
Woonstad wil het mooiste straatje
van Het Oude Westen slopen. En al
roept iedereen daar schande van,
het moet en het zal plat. Woonstad
wil daar namelijk nieuwe eengezinswoningen bouwen, bestemd voor de
verkoop.
Voor de sloop is nog geen vergunning aangevraagd, en volgens het
bestemmingsplan mogen daar
helemaal geen eengezinswoningen
gebouwd worden, maar Woonstad is
toch maar vast begonnen.

Een paar weken geleden werden de
internet- en telefoonaansluitingen in
de Drievriendendwarsstraat afgesloten. De bewoners stonden versteld
toen ze hoorden dat Woonstad daar
opdracht voor had gegeven.
De projectleider van Woonstad deed
of zijn neus bloedde en gaf KPN de
schuld. Geen van beide kwam op
het idee om zich tegenover de bewoners te verontschuldigen. Woonstad: ‘We vertrouwen u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd.’

Jan van den Noort, 'Voorjaar in de Drievriendendwarsstraat'
Buurtkrant Oude Westen 41(juni 2011), 1.

Dit billboard met een grote tekening, liefst 13x20 meter, dat tot
voor kort op de hoek van Weena
en Kruisplein hing, was nog bijna
niemand opgevallen. Het is een
impressie van de plannen die er zijn
voor deze plek: Weena-Point.
Iedereen die wat langer in het
Oude Westen woont, weet dat hier
vroeger het Bouwcentrum gevestigd was. De plannen die als eerste
uitgevoerd gaan worden bestaan uit
twee torens op de plek waar nu de
laagbouw aan Weena en Diergaardesingel staat. Dit gedeelte moet
dus eerst gesloopt worden. Uitzondering is het ronde gebouw aan
de Diergaardesingel, vanwege de
cultuurhistorische waarde. Ook het
kunstwerk van Henry Moore, een
reliëf in de gemetselde wand aan
het Weena zal worden behouden.
Van de twee torens die er komen is
er een voor kantoren. Deze wordt
liefst tweemaal zo hoog als de
bestaande toren, die overigens niet
gesloopt zal worden. De tweede
is een woontoren met 250 appartementen en net zo hoog als de
bestaande toren.

Ongetwijfeld roepen deze plannen
veel vragen bij bewoners op. Hoe zit
het met onze bezonning, hoe zit het
met de wind om de torens heen,
hoe gaat het tijdens de bouw, hoe
ziet de plint er straks aan ‘onze kant’
er uit, is dat alleen een achterkant
met ladende en lossende vrachtwagens of wordt die ook ingericht als
een ‘voorkant’ en wat kan ik doen
als ik het er niet mee eens ben.
Allemaal vragen waar je als bewoner

in de omgeving mee kan zitten.
Gelukkig is de projectontwikkelaar
verplicht omwonenden daarover
te informeren. Binnenkort zullen
die uitgenodigd worden voor een
bijeenkomst.
Bent u bang deze bijeenkomst te
missen, dan volstaat een telefoontje
naar de buurtwinkel (4361700).
Van daar uit krijgt u dan bericht over
waar en wanneer.

