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“Ik weet nu eindelijk wat  
chillen is…”

Aldus één van de deelnemers aan de Dynamic Duo- 
gesprekken die in het afgelopen jaar in de deelgemeente 
Overschie plaatsvonden. Zo kom je nog eens wat te 
weten. En dan kom je erachter dat je zelf vroeger ook 
graag childe. Sterker nog, je doet het nog steeds maar 
in plaats van ‘chillen’ noem je het ‘een beetje relaxen’ of 
‘gezellig vrienden ontmoeten’ al naar gelang je leeftijd.  
En je chilt niet op straat maar thuis of in het café. 
Rotterdam was in 2009 de eerste Europese Jongeren-
hoofdstad. De hele stad stond bol van activiteiten voor, 
door en met jongeren. We hebben gezien dat er ontzet-
tend veel talent zit onder onze Rotterdamse jongeren. 
Meer dan 100.000 jongeren hebben meegedaan aan een 
activiteit van Your World. De zomerfestivals en de grote 
oud- en nieuwfeesten zijn bij iedereen bekend. Maar juist 
binnen de deelgemeenten vind je vele pareltjes van  
projecten die bij uitstek bijdragen aan één van de belang- 
rijkste doelstellingen van Your World: jongeren duurzaam 
laten meedoen in onze maatschappij. 
Overschie is bijvoorbeeld één van de deelgemeenten die 
heel enthousiast aan de slag is gegaan met een Jongeren- 
panel. Wie op hun site kijkt, zal niet snel meer durven 
beweren dat jongeren niks willen! Met de Dynamic Duo’s, 
een andere pijler van het Jongerenjaar, heeft Overschie 
laten zien dat de kloof tussen jong en oud best te dichten 
is. Ook dat was één van de doelstellingen van het Jongeren- 
jaar. Het heeft geleid tot dit leuke boekje met interviews 
die eerder verschenen in de Overschiese krant. Overschie: 
chillen maar!

Rik Grashoff
Wethouder Participatie, Cultuur en Milieu



In 2009 was Rotterdam de  

Europese Jongerenhoofdstad.  

Onder de naam YOUR WORLD  

kregen jongeren de kans om zelf  

iets te veranderen in hun stad  

of wijk. De jongeren in de deel- 

gemeente Overschie gaven daar  

hun eigen invulling aan met de 

oprichting van het Jongenpanel 

Overschie (JPO). Een unieke invulling 

want zoals één van de Overschiese 

jongeren zegt: “Alle culturen en  

wijken zijn vertegenwoordigd  

in het panel. Het is nog nooit 

voorgekomen dat jongeren zoveel 

motivatie en creativiteit tonen.”
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Het Jongerenpanel is opgericht door de jongeren zelf in 
samenwerking met het Mentoraat voor Jongeren. Het 
Mentoraat zet zich in voor Rotterdamse jongeren op het 
gebied van scholing en werk. In februari 2009 kwam het 
Jongerenpanel (JPO) voor het eerst bijeen onder begelei-
ding van Marc Riemens en Lies Gloudi. Kansen creëren 
voor, door en met andere jongeren; daar draait het  
Jongerenpanel om. 

Het Jongerenpanel kwam in 2009 tweewekelijks bijeen 
om te vergaderen en zette twaalf projecten op. Dit boekje 
biedt een overzicht wat de jongeren in 2009 hebben 
bereikt. En dat is nogal wat. Niet alleen organiseerden ze 
verschillende activiteiten en evenementen, ze bereikten 
ook iets bij zichzelf: “Ik heb dit jaar bij het Jongerenpanel 
al meer geleerd dan in al die jaren op school. We leren niet 
alleen van elkaar maar ook over onszelf. Ik ben door het 
JPO wel volwassener geworden.”

Onbedoeld heeft de oprichting van het Jongerenpanel 
nog een ander effect. In het panel zitten jongeren met 
verschillende culturele achtergronden en national-
iteiten. Daardoor leren ze meer over elkaar, soms tot hun 
eigen verrasing: “Toen ik bij het Jongerenpanel kwam, 
dacht ik wel even ‘jeetje’ omdat er best veel Turkse en 
Marokkaanse jongens bijzitten. Maar het zijn aardige 
gasten.” En: “We wonen allemaal bij elkaar in de buurt 
maar zonder het JPO zou ik nooit met hen in gesprek zijn 
gegaan.”

Het jongerenjaar in Rotterdam is voorbij maar het Jonger-
enpanel Overschie gaat door! Ook in 2010 zet het panel 
zich vol trots in voor jongeren uit de wijk.

Overschie, de beste!
Begin 2009 ben ik samen met mijn collega Lies Gloudi 
begonnen met het zoeken van jongeren voor een jongeren- 
panel in Overschie. Vanaf de start had ik er vertrouwen 
in dat ik een groepje gemotiveerde jongeren bijeen zou 
kunnen brengen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat 
jongeren echt wel mee kunnen praten en zelfs mee kunnen 
beslissen over zaken in hun eigen leefomgeving.

Mijn verwachting werd hier in de grootste deelgemeente 
van Rotterdam al snel overtroffen. Binnen korte tijd had 
zich een groep jongeren georganiseerd die zich met 
ongeremd enthousiasme in wilden zetten voor andere 
jongeren uit de deelgemeente. Op bijeenkomsten buiten 
Overschie was er vanuit deze jongeren constant de vaste 
boodschap: “Wij zijn het Jongerenpanel Overschie en wij 
zijn het beste jongerenpanel van Rotterdam!”. Hoewel 
mensen sceptisch tegenover deze boodschap stonden, 
kon dit niet weerlegd worden. 

De jongeren van het JPO zijn ongelooflijk trots op hun  
organisatie en op hun deelgemeente die dit allemaal moge- 
lijk gemaakt heeft. Waar de ambitie van deze Overschiese 
kanjers zal eindigen is momenteel niet te voorspellen.  
Eén ding is wel zeker: Overschie, Rotterdam en Nederland  
zullen nog veel horen van deze voorbeeldige jongeren. 

December 2009

Marc Riemens
Trotse projectmanager JPO.

www.jongerenpaneloverschie.nl
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Naam Bestuur JPO
Projectleider  Neville Redjosentono (voorzitter) 

Saloua Tarifit (penningmeester) 
Functie secretaris is nog vacant.

Doelstelling Besturen van het Jongerenpanel.
Aanpak  Het bestuur zorgt ervoor dat de acti- 

viteiten van het JPO passen binnen de 
visie, verdeelt de beschikbare budget-
ten en ondersteunt de projectleiders 
waar mogelijk. Elke drie weken komt het 
bestuur bijeen.

Resultaat  Jongeren nemen zelf verantwoordelijk-
heid voor resultaten op korte en lange 
termijn.

Naam IB loket
Projectleider Mohamud Osman
Doelstelling  Jongeren ondersteunen in het aanvragen 

van en verkrijgen van studiefinanciering.
Aanpak  Persoonlijk advies via de mobiele telefoon 

en het inrichten van een infoloket  
in Overschie. 

Resultaat  Verschillende jongeren zijn adequaat 
geholpen.

Naam Abtsweg
Projectleider  Burak Bayrakli 

Idriss Bouzidi
Doelstelling  Voorkomen dat kleine kinderen later 

crimineel gedrag gaan vertonen.
Aanpak  Brainstormsessie over het probleem in 

samenwerking met de politie. 
Resultaat  Heldere analyse inclusief het benoemen 

van concrete mogelijkheden en kansen 
die bijdragen aan de oplossing van het 
probleem.

Naam Educatief centrum 
Projectleider Khalid el Bouchtoubi
Doelstelling  Betere schoolprestaties van kinderen in de 

wijk.
Aanpak  Jongeren van 18 jaar en ouder begeleiden 

jongere kinderen met hun school en 
studie en bieden hen een rustige leerom-
geving.

Resultaat Project is nog in ontwikkeling.

Naam Dynamic Duo’s 
Projectleider Marlies Kool
Doelstelling  Jonge en oudere inwoners van Overschie 

maken kennis met elkaars achtergrond  
en belevingswereld.

Aanpak  26 weken lang worden ontmoetingen 
tussen jong en oud gepubliceerd in de 
Overschiese krant. 

Resultaat  De publicaties zijn door vele inwoners 
van Overschie veel gelezen en zeer  
gewaardeerd. (Zie ook pagina  
12 en verder)

Naam Paradie / Events
Projectleider Sven Thomassen
Doelstelling Meer feesten voor jongeren in Overschie.
Aanpak  In samenwerking met lokale partijen 

grootschalige activiteiten voor jongeren 
organiseren. 

Resultaat  Paradie heeft een succesvolle jongeren-
middag gehad. De eerste aanzet voor een 
evenement in 2010 is gedaan. 

Naam Goed voorbeeld op de Abtsweg
Projectleider Frank de Vries
Doelstelling  Stimuleren van positief gedrag  

bij basisschoolleerlingen.
Aanpak  Onder begeleiding van het JPO gaan leer-

lingen van groep 8 op zoek naar positieve 
voorbeelden in de wijk. Deze voorbeelden 
worden verwerkt in een kunstwerk dat in 
de omgeving van school wordt opge-
hangen of geplaatst.

Resultaat  Voor dit project is een subsidieaanvraag 
bij de deelgemeente gedaan.

Projecten  

Het Jongerenpanel heeft vanaf de oprichting twaalf projecten opgezet. Sommige van deze  
projecten zijn inmiddels succesvol afgerond, anderen lopen in 2010 nog door.
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Naam PR
Projectleider Edwin van Putten
Doelstelling  Naamsbekendheid van het JPO vergroten 

in regio Overschie.
Aanpak  Zorgen voor zoveel mogelijk publicaties 

over het JPO en de projecten in de media. 
Onderhouden van www.jongerenpan-
eloverschie.nl en het zichtbaar maken van 
het JPO in de wijk door kleding, posters, 
stickers et cetera.

Resultaat  Het JPO is inmiddels een begrip  
in Overschie en omstreken. 

Naam  Overschiese banen voor Overschiese 
Jongeren

Projectleider  Fatima Haddi 
Jeroen Martveldt

Aanpak  Vraag en aanbod voor jongeren op 
de Overschiese banenmarkt bij elkaar 
brengen. Jongeren doen zelf acquisitie 
bij bedrijven, werven jongeren en maken 
een match. Een sollicitatietraining draagt 
bij aan de bemiddeling van de jongeren.

Resultaat  Meer dan vijftig bedrijven en organisaties 
zijn benaderd. In 2009 zijn 23 jongeren 
succesvol bemiddeld naar een baan, 
bijbaan of stageplaats.

Naam Meiden
Projectleider  Fatima Haddi 

Saloua Tarifit
Doelstelling  Meer activiteiten voor meiden  

in Overschie.
Aanpak  Meiden van het JPO organiseren met 

lokale partners activiteiten voor meiden.
Resultaat  De workshops uiterlijke verzorging en 

buikdansen en verschillende andere 
activiteiten zijn goed bezocht en goed 
gewaardeerd door Overschiese meiden.

Naam Kickboksen
Projectleider Bilal Yacoubi
Doelstelling  Een duurzame activiteit voor  

18+ jongeren.
Aanpak  In samenwerking met lokale organisaties 

een kickbokstraining creëren in de directe 
omgeving van de jongeren.

Resultaat Project is in ontwikkeling.

Naam Van trapveld naar vereniging
Projectleider  Emre Bilgin 

Majid Jaddani
Doelstelling  Meer kinderen uit de wijk laten aansluiten 

bij een sportvereniging.
Aanpak  In samenwerking met lokale organisaties 

worden in de directe omgeving struc-
turele sportactiviteiten georganiseerd. 
Kinderen wennen op deze wijze aan 
regelmatig sporten en kunnen  
eenvoudiger doorstromen naar een  
reguliere sportvereniging.

Resultaat Project is in ontwikkeling.
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Frank de Vries (16 augustus 1993)
Projectleider o.a. Pimp my Block
Bereikt: “Overschie is mijn wijk en ik hou van mijn wijk. 
Wat ik doe, doe ik niet voor het geld, maar ik doe het voor 
de jongeren, als die het maar vet vinden. Met 
Pimp my Block konden jongeren ideeën inleveren om 
hun buurt op te pimpen. Daarbij hebben we twee feesten 
georganiseerd: de Kickoff party en de Award party met 
prijsuitreiking. Het was één groot succes, zelfs MTV was 
erbij. Wie heeft er nou MTV op zijn feest? Het was top!”
Uniek: “Alle culturen en wijken zijn vertegenwoordigd 
in het panel. Het is nog nooit voorgekomen dat jongeren 
zoveel motivatie en creativiteit tonen. Dat vind je in geen 
enkele andere deelgemeente. Ik vind het ongelooflijk dat 
iedereen elkaar zo steunt.”
Leukst: “Het studieweekend, de band die je daar creëert 
met anderen en de lol die je maakt. Je leert mensen op 
een heel andere manier kennen, dat was echt het vetst!”
Dit wil ik nog kwijt: “Afgelopen half jaar was keihard 
werken maar ik ben supertrots. Dit is mijn Overschie!”

Marlies Kool (15 januari 1993)
Projectleider Dynamic Duo’s
Bereikt: “Eén van de doelen van het Jongerenpanel was 
om het contact tussen jong en oud in Overschie te  
verbeteren. In de Overschiese krant zijn daarom 26 
interviews verschenen waarin een jongere en een oudere 
met elkaar in gesprek gingen. Iedereen heeft in de krant 
kunnen lezen hoe de andere generatie denkt dus ik vind 
dat het project zeker geslaagd is.”
Minder leuk: “Het was soms moeilijk om de interviews 
te regelen. Enkele kandidaten kwamen op het laatste  
moment hun afspraak niet na, dat was lastig.”
Hoogtepunt: “De jongerenmiddag op Paradie. We  
hebben zoveel mensen kunnen laten zien wat het  
Jongerenpanel is.”
Dit wil ik nog kwijt: “Het was een heel gezellig een 
leerzaam jaar, het is fijn dat het Jongenpanel doorgaat!”

Saloua Tarifit (19 september 1994)
Penningmeester
Bereikt: “Tijdens het studieweekend heb ik mij  
verkiesbaar gesteld en ben ik penningmeester geworden. 
Ik heb een training gevolgd over hoe je een kas moet 
maken. Het is erg leerzaam en ik wil dit later ook doen. 
Het JPO is heel hard bezig en heeft veel bereikt. Zonder  
het Jongerenpanel was Overschie kaal geweest!”
Minder leuk: “Dat de secretaris er na een week  
mee stopte.”
Hoogtepunt: “Eigenlijk geen want alles was een  
hoogtepunt. Ik heb zoveel geleerd: ik ben minder lui  
geworden. Je moet hard werken om je doel te bereiken 
maar als je dat doet, kun je ook veel bereiken. En ik heb 
geleerd om samen te werken.”
Zenuwachtig: “Ik heb een toespraak gehouden in het 
stadhuis over mijn functie. Van tevoren was ik heel  
zenuwachtig maar het ging goed!”

Neville Redjosentono (11 december 1986)
Voorzitter
Bereikt: “Als voorzitter ben ik het aanspreekpunt en leid 
ik de vergaderingen. Tijdens het studieweekend hebben 
we trainingen gekregen, dat was zo leerzaam. Ik stop veel 
vrije tijd in het JPO, na school en in de avonduren. Ik leer 
veel, we leren van elkaar. Het JPO heeft veel bereikt, zowel 
jongeren als ouderen praten over het panel. Het Jongeren-
panel is er voor, door en met jongeren, voor jou. Ik raad 
iedereen aan om erbij te komen. Het JPO is er gewoon 
voor jou, Pow Pow Pow!” 
Hoogtepunt: “De jongerenmiddag op Paradie en onze 
afterparty in Hollywood, één van de grootste clubs van 
Rotterdam. De jongeren uit Overschie werden met  
pendelbussen opgehaald en weer thuisgebracht.”
Minder leuk: “De onzekerheid of we door mogen gaan.” 
Dit wil ik nog kwijt: “Marc Riemens van het Mentoraat 
voor Jongeren heeft het Jongerenpanel bij elkaar gebracht. 
Hij doet ontzettend veel voor ons en daar ben ik hem heel 
dankbaar voor.

Sven Thomassen (25 augustus 1991)
Projectleider PR en Events
Bereikt: “Bij het JPO houd ik me bezig met de PR, omdat 
ik het leuk vind maar ook omdat het aansluit bij mijn 
opleiding International Business. We hebben een goede 
naamsbekendheid opgebouwd. Veel mensen weten wat 
het is en wat we doen. Het afgelopen jaar bij het Jongeren-
panel heb ik veel geleerd. Ook ben ik projectleider Events. 
Het organiseren van evenementen bevalt me zo goed,  
dat ik vrijetijdsmanagement wil studeren. Je kunt dus 
zeggen dat het JPO mijn toekomst heeft bepaald.”
Minder leuk: “Als we niet efficiënt vergaderen.”
Leukst: “Het organiseren van onze middag en afterparty 
van Paradie.”
Dit wil ik nog kwijt: “Ik raad het iedereen aan om een 
jongerenpanel te beginnen of erbij te gaan. Durf je kans 
te pakken!”

Jeroen Martveldt (19 maart 1992)
Projectleider Overschiese Banen voor  
Overschiese Jongeren
Bereikt: “Voor ons project zoeken wij passende banen, 
bijbanen en stageplekken voor Overschiese jongeren. Dat 
is een hele uitdaging en we zijn al bij veel bedrijven op  
gesprek geweest. Omdat we met directeuren aan tafel 
zitten, hebben we zakelijke kleding aangeschaft. Want je 
moet er wel representatief uitzien. We hebben veel vrijheid 
om het project in te vullen en onze eigen ideeën door te 
voeren en dat spreekt me erg aan. Onze doelstelling voor 
2009 hebben we gehaald: we hebben veertig jongeren 
bereikt en twintig geholpen aan werk, bijbaan of stage-
plek. Ik heb bij het panel ontzettend veel geleerd, ik vind 
het geweldig dat ons project geslaagd is.”
Minder leuk: “Af en toe liep de samenwerking met  
bedrijven en organisaties stroef, dat was jammer.”
Leukst: “Het studieweekend.” 
Dit wil ik nog kwijt: “We willen lekker doorgaan  
met het Jongerenpanel!”

Projectleiders aan het woord
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Fatima Haddi (1 maart 1989)
Projectleider Overschiese Banen voor Overschiese 
Jongeren & projectleider Meiden 
Bereikt: “Met Overschiese Banen voor Overschiese 
Jongeren hebben we ons doel méér dan bereikt. Ik word  
zelfs op straat aangesproken door moeders die vragen 
of ik hun kinderen wil helpen! Voor het Meidenproject 
hebben we verschillende activiteiten en workshops 
georganiseerd voor meiden van 16 tot 22 jaar. Over mode 
en styling maar meiden hebben ook behoefte aan sport 
en beweging. Daarom hebben we een cursus buikdansen 
opgezet. Het project is afgesloten met een feest waar de 
meiden lieten zien wat ze kunnen. De reacties zijn positief, 
eindelijk is er in Overschie iets te doen voor meiden!”
Toekomst: “Door het Jongerenpanel heb ik veel kansen 
gekregen. Hiervoor zat ik niet meer op school, ik wist wel 
wat ik wilde bereiken maar ik had weinig zelfvertrouwen. 
Ik dacht dat het niet voor mij was weggelegd. 

De begeleiders van het Jongerenpanel hebben me laten 
zien dat dat onzin is. Nu zit ik weer op school, uiteindelijk 
wil ik docent Maatschappijleer worden. Ook wil ik de 
politiek in, door het JPO ben ik in contact gekomen met 
allerlei mensen in de politiek. Ik heb bij verschillende  
partijen gekeken en bij de PvdA voel ik mij het beste  
thuis. Ik heb me verkiesbaar gesteld en wil in de  
deelraad komen!” 
Trots: “Afgelopen jaar heb ik zóveel mensen leren  
kennen. We wonen allemaal bij elkaar in de buurt maar 
zonder het JPO zou ik nooit met hen in gesprek zijn ge-
gaan. Wij doen wat de jongeren vragen. Zij waarderen dat 
enorm en bedanken ons daarvoor. We geven het goede 
voorbeeld, zo is mijn broertje is supertrots op mij!  
De panelleden zetten zich allemaal vrijwillig in. Ik ben 
trots op wat alle jongeren hebben bereikt.”

”Edwin van Putten (29 juni 1991)
Projectleider PR en beheerder website
Bereikt: “Als projectleider PR houd ik me bezig met de 
communicatie. Ik heb veel contact met mensen,  
organisaties en politieke partijen, verstuur uitnodigingen 
en persberichten. Ik heb een training gehad van een 
PR- en communicatiedeskundige en daar heb ik veel van 
geleerd. Bijvoorbeeld hoe je de media moet bereiken, 
het juiste moment om een bericht te sturen en hoe je dat 
aantrekkelijk maakt. Dat is goed gelukt, de Overschiese 
krant heeft veel over ons geplaatst. Ik vind het heel  
interessant hoe het spel met de media werkt. Voordat ik bij 
het Jongerenpanel kwam, hield ik al van dingen regelen 
maar ik wist er niet veel van. Ik heb daar nu zoveel over  
geleerd. Zo hebben we ook al een plan van aanpak  
gemaakt voor 2010!” 
Volwassen: “Ik denk wel dat ik door het Jongerenpanel 
ben veranderd. Ik ben volwassener geworden. Je hebt veel 
meer verantwoordelijkheden. Als ik op school een keer 
mijn huiswerk niet maak, is dat geen groot probleem. 
Alleen een beetje voor mezelf. Maar als ik een keer een 
persbericht niet verstuur, heeft dat gevolgen voor het JPO 
en alle jongeren die zich daarvoor inzetten.”

Van links naar rechts: Marlies, Saloua, Frank, Edwin, Neville, Sven, Jeroen, Fatima.
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“Hopelijk zeggen de ouderen ons 

straks gewoon gedag op straat.  

Reageren ze minder boos en raken 

ze niet zo snel geïrriteerd.” Dat is 

wat de jongeren van Overschie aan 

het begin van 2009 graag wilden: 

een beetje meer begrip tussen  

jong en oud. 

Om dat te bereiken, hebben ze het project Dynamic Duo’s  
bedacht. Een reeks van 26 bijzondere ontmoetingen waarin 
een oudere en een jongere met elkaar praten over alles wat 
hen bezighoudt: veiligheid, vrije tijd, geloof, de buurt zelf 
en wat er anders kan in de wijk. Ideeën over hoe het contact 
verbeterd kan worden, vlogen over tafel: samen computeren, 
culturele avonden in het museum of een middagje tussen de 
cavia’s en konijnen!
 
De eerste minuten zaten de gesprekspartners verlegen of 
ongemakkelijk naast elkaar maar tijdens het gesprek groeiden 
ze zichtbaar naar elkaar toe. Soms ontstonden er pittige  
gesprekken. ‘Jongeren moeten zichzelf beter leren vermaken’ 
en ‘Wij hebben geleerd om te werken en te sparen, nu leen je 
gewoon een zak met geld’. Maar er was ook respect, ouderen 
die verheugd waren om te merken dat jongeren idealen hebben: 
‘Ik zie dat je veel in je mars hebt’. Omgekeerd waren de jonge- 
ren onder de indruk als ze hoorden met hoe weinig de ouderen 
het vroeger moesten doen. ‘Een filmpje pakken of even de tv 
aanzetten is voor ons heel normaal. Maar toen was dat er niet’. 
Vroeger was er ook niet zoveel vrije tijd als nu: “Een werkweek 
was 47 uur en op zaterdags ging ik nog naar school’. Bij de 
ervaringen van ouderen in de Tweede Wereldoorlog waren de 
jongeren vaak stil. Maar er is ook veel van elkaar geleerd:  
‘Ik weet nu eindelijk wat ‘chillen’ betekent!’

De interviews zijn van 22 april tot en met 25 november 2009 
gepubliceerd in de Overschiese krant.
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Beste lezer,
Na een succesvol jaar met veel hoogtepunten, ligt hier  
een boek voor u met al ‘onze’ resultaten van het  
afgelopen jaar. Met ‘onze’ bedoel ik het Jongerenpanel 
Overschie, dat bestaat uit in totaal vijftien enthousiaste 
jongeren. Deze jongeren hebben, in het kader van  
‘Rotterdam – Europese Jongerenhoofdstad 2009’, een jaar 
lang in Overschie diverse projecten voor andere jongeren 
georganiseerd. Iedere keer was er weer een gemotiveerde 
groep en stond iedereen voor elkaar klaar.

Een project dat inmiddels is afgerond, is het project 
Dynamic Duo’s. Dynamic Duo’s zijn interviews tussen een 
jongere en een ouder persoon uit Overschie. Iedere week 
werd er een interview geplaatst in de Overschie Krant. 
Als projectleidster ben ik er erg trots op dat dit project tot 
stand is gekomen met zo veel medewerking van jong en 
oud.

Uit de interviews zijn veel leerzame dingen naar voren 
gekomen en het respect voor beide generaties is sterk 
verbeterd. Aan het begin van een interview werd er vaak 
gezegd dat het ‘zeurouderen’ waren of ‘hangjongeren’, 
maar naarmate het interview vorderde, veranderde dit 
beeld. Het werden actieve ouderen en actieve jongeren. 
Geen gezeur en gehang meer, wederzijds begrip en  
herkenning van elkaars leefwereld. In totaal zijn er 26 
interviews geweest en ze hebben allemaal een nieuwe kijk 
op een onderwerp opgeleverd. Dit is belangrijk geweest 
voor de mensen die aan het interview deelnamen, maar 
ook voor de mensen die het interview in de krant lazen. 
Iedereen begrijpt elkaar nu veel meer.

De Dynamic Duo’s zijn inmiddels afgerond, maar er zijn 
veel projecten van het Jongerenpanel die op dit moment 
nog lopen. Informatie over deze projecten kunt u vinden 
in dit boek en alle 26 interviews van de Dynamic Duo’s 
kunt u nog een keer lezen. 

Veel leesplezier en u zult nog veel van het Jongerenpanel 
Overschie gaan horen!

Marlies Kool,
Projectleidster Dynamic Duo’s
Jongerenpanel Overschie
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Oudere: Evelyn Felix, 77 jaar
Geboren: Indonesië
Dagelijks leven: vrijwilliger bij de voedselbank, oppasoma
Hobby’s: Fietsen, zwemmen, gymmen

Jongere: Marlies Kool, 16 jaar
Geboren: Overschie
Dagelijks leven: klas 4 Marnix Gymnasium,  
projectleidster Dynamic Duo’s
Hobby’s: tennis, afspreken met vriendinnen

Kwiek stapt de oude dame van  

haar fiets en met een huppeltje  

parkeert ze hem zelfs in het rek. “Dag,  

ik ben Evelyn Felix”, zegt ze tegen een 

lichtelijk verbaasde Marlies Kool en 

geeft haar een hand. “Wauw”, zegt 

Marlies, “wat bent u sportief!” Daar 

moet mevrouw Felix wel om lachen: 

“Vanmiddag dacht iemand dat ik 

zestig was maar ik ben gewoon 77 

jaar hoor!” Mevrouw Felix en de  

16-jarige Marlies bijten het spits af 

met de Dynamic Duo’s. “Spannend 

hè”, lachen ze naar elkaar.
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Omdat het huis van mevrouw Felix te klein is voor Marlies, 
de fotograaf en de verslaggever, wil ze afspreken in de 
ontmoetingsruimte van De Mookhoek. Alles ziet er dicht 
uit dus wandelen mevrouw Felix en Marlies naar een café 
op de Abtsweg. Een groep jongens hangt op een bankje, 
enkele zijn in de weer met hun brommer. “Dit is een fijne 
buurt om te wonen. Ik voel me nooit onveilig op straat. 
Soms fiets ik om twaalf uur ’s avonds naar huis, dan kijk 
ik wel uit natuurlijk. Er wonen hier veel nationaliteiten, 
ik heb een Surinaamse onderbuurvrouw, die help ik wel 
eens op verjaardagen. En mijn Turkse buurvrouw heeft 
schatjes van kinderen”, vertelt mevrouw Felix. 

Op het terras, bij een kopje thee, vertelt Marlies over 
zichzelf: “Ik ben geboren en getogen in Overschie West, ik 
woon nog steeds in het huis waar ik geboren ben. Ik zit in 
het Jongerenpanel en ben projectleidster van de Dynamic 
Duo’s. Daarmee willen we het contact tussen de ouderen 
en de jongeren wat leuker en dieper maken. In de kerk 
kom ik wel eens ouderen tegen, maar dat is altijd vluchtig. 
Daarom vind ik de Dynamic Duo’s zo leuk.” Mevrouw 
Felix zet snel haar thee neer. “Ken je dan Marjolein, uit de 
kerk? Nee? Maar wat leuk dat je ook christelijk bent. Net 
als ik, ook al gaan we naar een andere kerk. Ikzelf ben in 
Indonesië geboren en in 1958 in Overschie beland. Na veel 
omzwervingen hoor, eerst kwamen we op een kazerne in 
Budel, toen een pension in Groesbeek en daarna een jaar 
in Drachten. Ondertussen ben ik getrouwd maar dat ben 
ik nu niet meer. Eerst woonde ik in Rotterdam Noord, met 
mijn twee dochters op één kleine kamer. Toen konden we 
een huis in Overschie krijgen, op de bovenste etage. Toen 
zei iedereen ‘zo, je zoekt het hoog op’”, lacht mevrouw 
Felix. Marlies is onder de indruk. “Ik had niet verwacht 
dat u uit Indonesië kwam. Ik dacht ook dat u een ander 
geloof zou hebben, niet christelijk. Maar u heeft heel veel 
meegemaakt, denk ik. Nu is het wel anders dan vroeger, 
volgens mij worden kinderen meer beschermd opgevoed. 
School staat bij mij nu op nummer één, daarnaast tennis 
ik drie keer in de week en spreek ik af met vriendinnen. 
Maar door al het huiswerk heb ik weinig vrije tijd.” 

De twee Overschiese dames zouden het wel leuk vinden 
als jong en oud meer in contact kwamen met elkaar. Maar 
hoe, dat is de vraag. Marlies ziet wel een oplossing: “Kijk, 
nu kruisen onze paden niet, we hebben geen gezamen-
lijke ontmoetingsplek. De ouderen leven gescheiden van 
ons. Het zou gezelliger zijn als we meer met elkaar zouden 
praten, als er zo’n plek zou zijn. Dat is misschien ook wel 

goed want er zijn ouderen die last hebben van jongeren. 
Die willen meer respect. En de jongeren vinden oudere 
mensen vaak zeuren.” Mevrouw Felix onderbreekt Marlies: 
“Sommige ouderen zijn ook zeurkousen! Maar ik niet. 
Je moet ook met je tijd meegaan. Veel ouderen blijven 
bij hun denkbeelden van vroeger. Maar als je kinderen 
of kleinkinderen hebt, verander je vanzelf mee. Ik zag 
laatst op tv een programma dat ging over jongeren die 
veel klusjes deden voor ouderen in tehuizen. Zoiets zou 
wel helpen.” Ook Marlies is het daarmee eens: “U bent 
inderdaad écht geen zeurkous! Maar ouderen hebben 
vaak een bepaald beeld van jongeren. Ze vinden dat we 
ons anders gedragen dan ‘in hun tijd’. Als ze zien dat we 
ook behulpzaam zijn, of als ze ons iets beter leren kennen, 
verandert dat beeld hopelijk.”

De vraag blijft dan toch een beetje hoe dat moet  
gebeuren. Maar mevrouw Felix heeft heel wijs het  
antwoord: “Ach, er moet er gewoon één beginnen!”
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Jongere: Annedien Vermulm, 19 jaar
Dagelijks leven: freelance fotograaf, start studie in  
september, diaken in de kerk, bijbaan broodjeszaak
Vrije tijd: film kijken, ontspannen
Familie: vader, moeder, broer
In Overschie: hele leven

Oudere: Ali Oudenaarden, 74 jaar
Dagelijks leven: coördinator EHBO Rotterdam,  
wijkraad Woningbedrijf
Vrije tijd: lezen, puzzelen, computer 
Familie: 3 zoons
In Overschie: sinds 1963

 In de fotostudio van de 19-jarige 

Annedien Vermulm bladert de 74-

jarige Ali Oudenaarden door een 

map met foto’s. “Mooi hoor”, zegt 

Ali Oudenaarden. Beide dames 

hebben een passie, de één voor 

fotografie, de ander voor het EHBO 

vrijwilligerswerk. En beide zijn  

verknocht aan Overschie: “Het blijft 

een apart dorp, maar het is mijn 

veilige haven.”
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De twee dames kletsen er direct op los. Terwijl Ali be-
wonderend rondkijkt in de studio vertelt Annedien over 
zichzelf. “Mijn beste vriendin en ik hebben een bedrijfje 
in fotografie opgezet, DinaLisa. Ons doel is om voor tijd-
schriften te fotograferen. Afgelopen jaar heb ik mijn tijd in 
het bedrijf gestopt, vanaf september ga ik algemene cultuur- 
wetenschappen studeren aan de Erasmus Universiteit.”

Mevrouw Oudenaarden spitst haar oren: “Oh, ga je dan 
ook naar de introductie voor studenten, de Eurekaweek? 
Daar ben ik namelijk ook!” Annedien kijkt verbaasd. “Wat 
doet u daar dan?”, wil ze weten. “Ik ben al sinds mijn 
20e EHBO-ster. Sinds mijn pensioen ben ik er heel actief 
mee, zo ben ik nu coördinator EHBO voor Rotterdam. Ik 
ben op zowat alle evenementen en festivals te vinden, 
van het aanmeren van cruiseboten tot de Parade en de 
Eurekaweek”, vertelt mevrouw Oudenaarden. “Dan kent 
u vast een hoop mensen”, zegt Annedien. “Ja, dat klopt, 
mensen komen me altijd even gedag zeggen, ook op 
jaarlijkse evenementen. Erg leuk.”

Zowel Annedien als mevrouw Oudenaarden zijn verknocht 
aan Overschie. Annedien wil er voorlopig niet weg. “Ook 
al ben ik veel in de stad met mijn vrienden, Overschie is 
mijn woonplaats, mijn terugvalplek. Mijn veilige haven 
zeg maar.” Ook mevrouw Oudenaarden wil niet weg. 
“Wat ik wel jammer vind, is dat er hier in Overschie zo 
weinig te doen is voor jongeren”, vertelt mevrouw Oude-
naarden. “Dat valt dit jaar wel mee”, antwoordt Annedien. 
“We hebben Musica Republica gehad, dat was echt tof. 
En Camping Rotterdam en straks Paradie Overschie. Daar 
komen best grote namen.”
Beide dames gaan niet veel om met de andere groep. 
Mevrouw Oudenaarden: “Ik ben wel blij dat er nu een 
gezin met kinderen bij mij op de trap woont, dat brengt 
wat leven. Ik denk dat het belangrijk is om met elkaar te 
blijven praten. Als ik wat met een buurjongen heb, spreek 
ik hem erop aan. Je moet niet weglopen van elkaar. We 
wonen met veel verschillende werelden in één dorp.”
Annedien ziet wel veel ouderen in de kerk, waar zij diaken 
is. “Onze kerk is best vergrijsd. Ik doe regelmatig de week-
sluiting en dan maak ik wel eens een praatje met ouderen 
maar dat gaat niet heel diep. Ik denk dat het inderdaad 
belangrijk is dat we met elkaar blijven praten. Het gesprek 
moet op gang blijven.” Daar is mevrouw Oudenaarden 
het mee eens: “Anders denken de jongeren ‘daar heb je 
weer zo’n oude zeur’.” Annedien: “We moeten zorgen dat 
we niet teveel gaan stigmatiseren. Het is makkelijk om snel 

negatief te doen over ‘die jongeren’ of ‘die ouderen’. Ik 
denk juist dat we veel kunnen leren van elkaar. Jongeren 
denken al snel dat ze de wereld al gezien hebben maar de 
ouderen hebben de levenservaring, dat wordt wel eens 
vergeten. Laatst was er een dienst die ging over liefde. Er 
was een vrouw van tachtig jaar en die sprak zo mooi over 
de liefde… Zij had daar zo’n verrassende kijk op. Dat komt 
door die levenservaring, dat vond ik erg mooi.”

Andersom denkt mevrouw Oudenaarden dat de ouderen 
ook iets kunnen leren van de jongeren. “De jongeren van 
nu zijn opener, praten makkelijker over wat ze denken, 
vinden of voelen. Wij zijn veel stijver opgevoed. De oudere 
generatie is gereserveerd, we leggen de woorden op een 
weegschaal. Die openheid van de jongeren vind ik leuk, 
net zoals ik hier nu met Annedien zit te praten. Ik denk dat 
het goed zou zijn als ouderen wat opener zouden zijn.”
Het contact mag dus best verbeterd worden. Mevrouw 
Oudenaarden: “De vraag is natuurlijk alleen hoe we ieder-
een bij elkaar kunnen pakken? Ik weet daar niet zo snel 
een antwoord op.” Ook Annedien heeft geen pasklare 
oplossing. “Maar ik denk dat we niet moeten uitgaan 
van een probleem. Je moet het ook niet heel geforceerd 
opleggen. Eigenlijk moet het vanzelf gaan, zoals wij nu 
praten.”
Mevrouw Oudenaarden voegt bij het afscheid de daad 
bij het woord: “Als je nog vervoer zoekt voor naar de 
Eurakeweek, kun je gewoon met mij meerijden hoor!”
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Jongere: Ali el Bouchtoubi, 21 jaar
Dagelijks leven: elektrotechnicus
Vrije tijd: fitness, voetbal, auto wassen, Jongerenpanel
In Overschie: sinds geboorte
Familie: vader, moeder, 9 broers en zussen

Oudere: Kees Bloemendaal, 58 jaar
Dagelijks leven: docent Albeda college
Vrije tijd: vrijwilliger museum Oud Overschie,  
fitness, spelen in band
In Overschie: sinds 1979
Familie: vrouw, 2 dochters

“Nou, ik maak toch wel bezwaar  

tegen de term ‘oud’ hoor! Ik voel 

me nog helemáál niet oud!”, merkt 

de 58-jarige Kees Bloemendaal  

direct op. Zijn gesprekspartner Ali 

el Bouchtoubi (21 jaar) vindt Kees 

ook niet oud: “We kunnen het beter 

hebben over twee generaties.”  

Al snel ontstaat een vlot gesprek 

tussen de twee mannen over school, 

werk, je kansen pakken én  

stroomstoten.
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Ali is net terug uit Marokko waar hij 3,5 week op vakantie 
is geweest en familie heeft bezocht. “Met mijn nieuwe 
auto, een dieseltje. Die ging als een vogeltje, en boven-
dien was een mooie vakantie.” Kees laat er geen gras over 
groeien en wil weten wat Ali in het dagelijks leven doet. 
“Ik werk fulltime als elektrotechnicus en heb net een vast 
contract gekregen”, vertelt Ali. “Zo, gefeliciteerd”, zegt 
Kees. “Welke opleiding heb je gedaan?” Ali antwoordt dat 
hij het MBO van niveau 1 tot en met 4 heeft doorlopen. 
“Eerst wilde ik automonteur worden maar toen ik met 
elektrotechniek in aanraking kwam, vond ik dat fantas-
tisch.” Kees is onder de indruk. Hij is zelf docent Engels en 
maatschappijleer op het Zadkine college. “Ik zie veel leer-
lingen afhaken op niveau 1 of 2. Dat is zo jammer. Daarom 
vind ik het steengoed van Ali! Hij is een echte doorzet-
ter”, vertelt Kees. “Ja, je krijgt alle kansen hier, die moet 
je gewoon aanpakken. Het heeft me wel bloed, zweet en 
tranen en wat flinke stroomstoten gekost. Maar als ik iets 
aantrekkelijk vind, ga ik er gewoon honderd procent voor. 
Ik wil ook ooit mijn eigen bedrijf starten”, vertelt Ali. Hij 
heeft wel een idee over waarom zoveel leerlingen afhaken 
op het MBO: “Op niveau 1 en 2 krijgen de leerlingen te 
makkelijk de mogelijkheid. Als ze een opleiding niet leuk 
vinden, stoppen ze of stappen ze over zonder dat ze iets 
moeten terugbetalen. Er is geen prestatiebeurs, dus je 
kunt shoppen naar opleidingen.” Dat was volgens Kees 
vroeger wel anders: “Ik was zestien toen ik moest werken. 
Van mijn baas moest ik een cursus volgen, oersaai en 
al heb ik daar nu nog profijt van, ik durfde geen nee te 
zeggen tegen hem.” 

Beide heren vinden Overschie een fijne plek om te wonen. 
Al mag er van Kees wel wat meer voor de jeugd komen. 
“Kijk, de Paradie is leuk maar het is eenmalig. Overschie is 
een dorpje en dat moet je zo houden. Daarvoor moeten 
er meer ontmoetingsplekken voor de jeugd komen. De 
laatste decennia is er teveel beknibbeld op jeugdwerk, 
helaas.” Ali is het met hem eens. “Als je in bijvoorbeeld 
Amsterdam Oost rondloopt, kom je op elke straathoek een 
jeugdhonk tegen. We willen hier meer ontmoetingsplekken 
voor jongeren. Waar ze ook terecht kunnen als ze bijvoor-
beeld vragen hebben over school, werk of geld.  
Ik ben al bij de deelgemeente geweest en die mensen 
zeiden dat ze me wel willen helpen maar dat we eerst met 
een goed plan moeten komen. Daar gaat veel tijd inzitten.” 
Kees knikt. “Jaja, dat vergt veel tijd hoor. Maar je zit vol 
met idealen, dat is goed.” 

Kees en Ali zien er beide wat in om het contact tussen jong 
en oud te verbeteren. Ali denkt aan een discussiemiddag. 
Kees is zelf vrijwilliger in Museum Oud Overschie. “Daar 
werken veel ouderen maar we zouden graag wat jong 
bloed aan willen trekken. Er is van alles te doen in het 
museum, ik verzorg de buitenboel, lekker heggen knippen. 
Om te laten zien wat het museum allemaal te bieden 
heeft, wil ik je een rondleiding geven”, vertelt Kees. “Ik 
wil wel zien wat er allemaal in het museum te doen is, 
en heggen knippen lijkt me ook wel leuk, dus ik neem de 
uitnodiging graag aan”, antwoord Ali.
Over de vraag of beide generaties iets van elkaar kunnen 
leren, zijn de heren positief. Kees: “Jongeren gaan luchti-
ger met dingen om. Ouderen zijn veel voorzichtiger. Het 
optimisme en de levensvreugde van jongeren zijn leuke 
eigenschappen, daar kunnen we als ouderen nog wat 
van leren. Wat ik minder positief vind aan de jongeren, 
is dat ze iets meteen willen hebben. En als ze daar geen 
geld voor hebben, lenen ze het. Mijn generatie heeft toch 
geleerd dat als je iets wilt, je er eerst voor moet werken.” 
Ook Ali denkt dat de jongeren van de ouderen kunnen 
leren: “De ‘ouderen’, ja sorry Kees, ik noem het toch maar 
even zo, hebben veel levenservaring. Die missen wij nog. 
Maar niet alle jongeren lenen hoor. Ik heb ook geleerd dat 
als ik iets wil, ik daar voor moet werken. Daarom ben ik zo 
trots op mijn auto. Daar heb ik heel wat stroomstootjes 
voor moeten ondergaan maar ik heb hem helemaal zelf 
betaald!”
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Jongere: Archana van Essen, 12 jaar
Dagelijks leven: 1e klas Prinses Ireneschool, huiswerk
Vrije tijd: buiten spelen, dansen, zingen
In Overschie: al 11 jaar
Familie: vader, moeder, kat, hond

Oudere: Bert Smit, 69 jaar
Dagelijks leven: gepensioneerd (was werkzaam in de bouw)
Hobby’s: fietsen, schaatsen
In Overschie: geboren en getogen
Familie: vrouw, 2 dochters, 3 kleinkinderen

Vissen, buitenspelen en wc-rollen 

gevechten. Als de 69-jarige Bert 

Smit zo naar de 12-jarige Archana 

van Essen luistert, denkt hij niet dat 

er veel verschil zit tussen de jongeren 

van toen en nu. “Hooguit hebben 

de jongeren van nu meer spullen.”
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Bert vertelt over zijn verleden: “Ik ben geboren in 
Overschie en ik heb het hier heel rijk gehad. Er waren 
nog weinig auto’s dus we konden heerlijk buiten spelen 
en varen. We zaten ook zo in de weilanden en polder. 
Ik ben later in Spanje, Duitsland en weet ik het waar 
geweest. Maar nergens is het zo mooi als in Overschie.” 
Ook Archana vindt Overschie een geweldige plek om te 
wonen: “Het is heel gezellig hier, ik ken veel mensen en er 
is genoeg te doen. Lekker spelen in de speeltuin of fietsen 
en daarna met z’n allen in het gras gaan zitten.” Dan 
wil Archana weten ‘wat het leukste is wat u ooit gedaan 
heeft’. Bert antwoordt: “Op mijn werk in de bouw heb ik 
veel jonge jongens opgeleid. Dat gaf me een hoop plezier, 
om jongeren iets te leren en je kennis over te brengen. 
Nu vind ik het nog steeds hartstikke leuk om mensen 
te helpen bij het klussen. Mijn dochters wonen in oude 
huizen, daar ben ik ook druk bezig.” 

Bert zijn schoolcarrière ging niet over rozen. “Mijn vader 
is weggehaald in de oorlog en nooit meer teruggekeerd. 
Mijn moeder stond er dus alleen voor met drie kinderen. 
Lezen was niet mijn sterkste kant, ook schrijven ging niet 
goed. Ik was ook nog eens linkshandig, dus als ik mijn 
pen verkeerd vasthield, werd ik door de leraar op mijn 
vingers geslagen. De leraar zei dat er niets van mij terecht 
zou komen. Mijn moeder geloofde dat niet en zei ‘dan 
doe ik het zelf wel!’. Ze haalde boeken uit de bieb en met 
haar hulp ging het beter. Nu weet ik dat ik dyslectisch ben 
maar toen was daar nog niet veel over bekend. Wat wil jij 
eigenlijk worden?”, wil Bert van Archana weten.
Archana twijfelt nog: “Eerst wilde ik kapster of juf worden. 
Maar nu denk ik masseuse omdat iedereen zegt dat ik 
goed kan masseren. Maar ik hoop dat ik later gewoon  
gezond ben, dat is het belangrijkste. En dat ik niet op 
straat woon maar een leuke baan heb met leuke mensen.” 

Bert heeft door zijn kleinkinderen nog veel contact met 
jongeren en is daardoor gewend om met ze om te gaan: 
“Geen problemen dus!” Archana denkt dat ouderen wel 
wijzer zijn dan jongeren. Maar toch heeft ze meegemaakt 
dat ouderen ook een béétje zeuren: “Ik was een keer met 
vriendinnen buiten aan het spelen toen een vrouw dacht 
dat we de ganzen wilden slaan. Wat helemaal niet zo was, 
maar ze dreigde de politie te bellen. En een andere keer, 
met Paradie Overschie, dansten mijn vriendin en ik op 
straat de Macarena. Toen klaagde er ook een oudere dat 
we stil moesten doen. Maar andere ouderen zeiden dat 
we lekker door moesten dansen en zingen. Mijn eigen opa 

is erg grappig maar hij vindt dat ik te weinig geduld heb. 
Maar als we gaan vissen en er zit na een uur nog niets aan 
mijn hengel, heb ik gewoon geen zin meer!” 

Bert heeft ook nog wel een verhaal over vissen: “Ik was 
een keer aan het hengelen waar het niet mocht. Toen heb 
ik mooi in de politiecel gezeten. En daarna moest ik zes 
weken lang op woensdagmiddag op het bureau komen 
om strafregels te schrijven!” Zo komen de verhalen over 
kattenkwaad naar boven. “Ik heb wel eens wc-rollen 
gevecht gehouden met mijn vriendinnetje! En op de 
basisschool heb ik veel op de gang gestaan omdat ik mijn 
mond niet kon houden”, vertelt Archana met twinkeling in 
haar ogen. “Ach ja”, verzucht Bert, “veel verschil met toen 
en nu is er niet. Jongeren spelen nog steeds buiten en 
halen kattenkwaad uit. Alleen hebben ze nu meer spullen, 
computers, tv’s.” Als de twee na een uur kletsen afscheid 
nemen, zegt Bert: “Mijn vrouw is tandtechnicus en mijn 
dochter schoonheidsspecialist. Voor haar heb ik een kamer 
verbouwd tot schoonheidssalon. Als je interesse hebt om 
een keer bij ons langs te komen om te kijken, zou ik dat 
heel leuk vinden!”
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Jongere: Auke Tempel, 16 jaar
Dagelijks leven: 5 Gymnasium,  
bezorger medicijnen van apotheek
Hobby’s: tafeltennis, freerunning, film, hardlopen, scouting
Overschie: geboren en getogen
Familie: vader, moeder, broer, 2 zussen

Oudere: An Steigenga, 72 jaar
Dagelijks leven: vrijwilligerswerk, oppassen
Hobby’s: breien, cursus kunstgeschiedenis, lezen
Overschie: ruim dertig jaar 
Familie: man, 2 kinderen, 4 kleinkinderen

De veel gehoorde uitspraak  

‘Overschie is een dorp’ blijkt een 

waarheid als een bus als de 72-jarige 

An Steigenga en de 16-jarige Auke 

Tempel elkaar ontmoeten. “Wat ben 

jij groot geworden”, zegt An licht 

verbaasd tegen de 1 meter 96 lange 

Auke. Ook al blijkt An de ouders van 

Auke goed te kennen, de twee heb-

ben elkaar nog een hoop te  

vertellen.
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An is nieuwsgierig naar de toekomstplannen van Auke 
en wil weten of hij gaat studeren. “Ik dacht eerst aan iets 
technisch maar ik denk er nu sterk aan om geneeskunde 
te gaan doen. Dat wordt nog wel hard bikkelen maar het 
lijkt me een mooie studie. En dan kan ik ook in Rotter-
dam blijven”, vertelt Auke. An is verheugd: “Het is een 
lange studie, maar ik hoop het nog mee te maken. Zo’n 
leuke, jonge arts aan mijn bed! Dat is wel een verschil 
met vroeger hoor, jongeren hebben nu ontzettend veel 
kansen. Dat is zo fijn voor jullie, maar je moet ze wel 
pakken. Gelukkig doe jij dat wel maar er zijn zat jongeren 
die hun kansen laten liggen. Helaas heb ik nooit zo’n 
goede opleiding gevolgd als jij. Later heb ik wel cursussen 
gedaan maar dat is toch anders. Ik heb nooit talen geleerd 
zoals de jongeren nu op school leren. Dat ervaar ik soms 
als gemis.” 

Auke knikt instemmend. “Dat begrijp ik wel ja. Wat heeft 
u dan gedaan?” An vertelt dat ze is opgegroeid in een 
klein dorpje en voor de liefde naar Rotterdam is verhuisd. 
“Inmiddels zijn mijn man en ik 49 jaar getrouwd. Toen 
ik naar Rotterdam kwam, was dat wel een shock. Ik was 
een heel verlegen en bescheiden meisje, maar hier leerde 
ik voor mezelf opkomen. En ik kreeg dingen bijgebracht 
die ik in het dorp nooit geleerd zou hebben. Ik heb 25 
jaar bij de Thuiszorg gewerkt. Soms was het zwaar maar 
ik heb het met veel plezier gedaan. En ik heb daar dingen 
meegemaakt, ik zou er een boek over kunnen schrijven! 
Wat ik nog een verschil vind met vroeger, is dat iedereen 
zo gehaast is. Er is niet zoveel aandacht voor een ander. 
Vroeger was het simpeler, niet zo hectisch.”

An heeft bewondering voor jongeren en hun kennis van 
apparaten. “Mijn man en ik zitten samen uren op onze 
knieën om de dvd speler aan de praat te krijgen. Terwijl 
mijn kleinkinderen dat ding zonder een vloek of zucht 
instellen. Daarvoor hebben we de jongeren echt nodig!” 
Auke lacht: “Ja, dat is het enige dat ouderen van ons kun-
nen leren, techniek!”
Over Overschie zijn de twee het al snel eens: een prettig 
‘dorp’ om in te wonen. Ook het contact met de andere 
groep is goed. “Ik heb veel contact met ze. Ik bezorg 
medicijnen bij veel ouderen en collecteer in de kerk waar-
bij ik ze ook vaak spreek”, vertelt Auke. “Geen wonder dat 
het contact goed is, die oudjes zijn blij dat jij hun pilletjes 
brengt! Ga je ook ‘hengelen’ in de kerk?”, wil An weten. 
“Ja, binnenkort ga ik collecteren met de lange stok, wel 
spannend hoor”, antwoord Auke. An moet hard lachen: 

“Ja, je moet uitkijken dat je niemand met die hengel tegen 
het hoofd slaat als je je omdraait!”

Toch weet An wel een minpunt te benoemen in Overschie: 
“Vroeger had je hier de Brandaris en andere clubhuizen 
waar ouderen cursussen konden volgen. Dat is allemaal 
dicht. Ik doe een cursus kunstgeschiedenis maar de lerares 
moet altijd erg veel moeite doen om een locatie te vinden. 
Terwijl er best veel actieve ouderen zijn in Overschie. Voor 
de jongeren kan het overigens ook geen kwaad als er 
meer ontmoetingsplekken voor hen zijn.”
Toch mist Auke dat niet echt. “Ik weet dat het Jongeren-
panel daarmee bezig is en dat is goed. Maar ik zou er niet 
echt gebruik van maken. Ik zit al op een sportvereniging 
en voor het freerunnen ga ik naar de stad.” An verslikt zich 
bijna in haar stroopwafel. “Freerunnen, wat is dat?” Auke 
legt uit: “Wij klauteren op gebouwen, muurtjes, hekjes 
en relingen. Daar springen we dan af, soms met salto’s.” 
De ogen van An worden groot. “Dat klinkt doodeng en 
lijkt me ontzettend moeilijk. Brrr, dan kun je hard vallen.” 
Volgens Auke valt het wel mee: “Je moet goed oefenen. Ik 
ben pas een maand bezig hoor, dus ik heb nog een lange 
weg te gaan.” Toch kan An haar nieuwsgierigheid niet 
bedwingen. “Nou, ik hoor het wel als je een demonstratie 
geeft. Dan kom ik kijken want dat wil ik niet missen!” Auke 
lacht: “Dat is goed, ik laat het u weten. Misschien leer ik u 
nog wat salto’s.” 
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Jongere: Bouchra Haddi, 18 jaar
Dagelijks leven: 6e klas Marnix Gymnasium 
Vrije tijd: caissière bij supermarkt, huiswerk,  
afspreken met vriendinnen
In Overschie: vanaf 7e jaar
Familie: vader, moeder, zus, 2 broertjes

Oudere: Dick van Dongen, 60 jaar
Dagelijks leven: dagelijks bestuurder deelgemeente (PvdA), 
portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening,  
Volkshuisvesting, Economie
Vrije tijd: fietsen, tennissen
In Overschie: sinds 1975
Familie: vrouw, 2 kinderen

De 18-jarige Bouchra Haddi zit er 

direct bovenop wanneer Dick van 

Dongen zijn leeftijd, 60 jaar, vertelt. 

“Dat is goed nieuws voor u, nog 

maar vijf jaar werken! Als u jonger 

was dan 55, had u twee jaar langer 

gemoeten.” Dick luistert scherp 

naar Bouchra’s woorden maar heeft 

daar zelf ook geen tekort aan: 

“Straal als oudere uit dat je er bent 

als een jongere een beroep op je 

doet.”
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Volgens Dick kunnen de jongeren namelijk goed van 
ouderen leren. “Maar ik besef goed dat dat muffig klinkt. 
Ik heb het met mijn eigen kinderen ook. Dan twijfel ik of 
ik iets zal vertellen, waarvan ik uit ervaring weet hoe het 
werkt. Ze denken al snel ‘daar heb je hem weer’. Ik vroeg 
mijn vader ook nooit naar zijn ervaring hoor, die kreeg ik 
ongevraagd. Toen ik mijn eerste auto kocht, mankeerde 
daar van alles aan. Maar dat interesseerde me niet, trots 
als een pauw was ik ermee. Van mijn vader moest ik hem 
mooi terugbrengen de volgende dag!”

Bouchra is het deels met Dick eens: “Je ouders moeten je 
ook niet overal voor beschermen. Door vallen en opstaan  
leer je het meest. Mijn ouders adviseren me wel maar laten 
het aan mijzelf over om mijn eigen keuzes te maken.” Dick: 
“Dat kan ook geen kwaad, ouders moeten niet doorzeuren. 
Niets is zo irritant als mensen naderhand zeggen ‘ik heb het 
toch gezegd…’.” Bouchra is van mening dat jongeren van 
ouderen kunnen leren. “Toch valt het mij op dat er veel 
jongeren zijn die niet willen luisteren. Die hebben moeite 
om van bovenaf of van ouderen dingen aan te nemen. Ze 
zeggen letterlijk ‘wie ben jij dan om mij iets te vertellen’. 
Ik vind dat best een groot probleem. Tegelijkertijd zie ik 
jongeren van een jaar of 17 die teveel tijd hebben en op 
straat hangen. Moeten die niet bezig zijn met werk of 
school? Ik vraag me af waar dat aan ligt.”

Dick denkt dat alles samenhangt: “Ouders en scholen 
moeten er meer bovenop zitten, maar jongeren moeten 
ook beseffen dat ze zelf iets moeten doen. Als ik naar 
China verhuis, moet ik ontzettend veel moeite doen om 
de taal te leren als ik daar leuk mee wil draaien. Je moet 
hard zijn voor jezelf, je kunt niet verwachten dat anderen 
het altijd voor je oplossen. En dat geldt niet alleen voor 
jongeren natuurlijk, maar voor iedereen. Tegelijkertijd 
doen we hier ontzettend veel voor jongeren. Nemen ze bij 
de hand, begeleiden ze. En nóg zijn er jongeren die niet 
mee willen doen, stoppen met school. Daarom willen we 
in Overschie investeren in jongeren waarmee het wel goed 
gaat en die dat zelfinzicht hebben. Die kunnen een voor-
beeld zijn voor leeftijdsgenoten. Hopelijk zien die andere 
jongeren dan dat het niet alleen aan de boze buitenwereld 
ligt. Maar ook een beetje aan henzelf.”
Met het zelfinzicht van Bouchra zit het volgens Dick wel 
goed. Hij wil graag weten wat Bouchra in de toekomst wil 
gaan doen. “Ik weet het nog niet precies maar waarschijn-
lijk wil ik de medische richting op. Misschien wordt het 
wel geneeskunde.”

Al kletsende komt er een groot verschil tussen jong en oud 
naar voren: de houdbaarheidsdatum. Volgens Dick zijn 
die data op verpakkingen overdreven: “Een blik boontjes 
kun je gerust een jaar of twee na de verstreken houdbaar-
heidsdatum nog eten. Alleen als het bol gaat staan, moet 
je oppassen. Maar veel mensen, inclusief mijn kinderen, 
gooien het een dag na de datum al weg. Zonde!” Bouchra 
gruwelt zichtbaar: “Tuurlijk gooien ze het weg. Ik zou 
het ook echt niet eten als het een jaar over de datum is!” 
Aan het einde zegt Dick: “Ik hoop dat het duidelijk is dat 
Bouchra altijd welkom is om te komen praten over van 
alles en nog wat. Als je laat zien dat jongeren altijd bij je 
terecht kunnen, stappen ze makkelijker op je af.” Bouchra 
heeft wel een onderwerp waar ze nog eens over door wil 
praten: “De PvdA, op bepaalde onderwerpen ben ik het 
niet met ze eens!”, zegt ze stellig. Dat belooft een pittig 
gesprek te worden…
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Jongere: Burak Bayrakli, 19 jaar
Geboren: Bospolder maar woont 
vanaf zijn 3e maand in Overschie
Dagelijks leven: opleiding beveiliger 
en lid Jongerenpanel
Familie: Vader, moeder, 
2 zussen, 1 broer
Hobby’s: Uitgaan, met vrienden 
afspreken, muziek (urban, jazz, soul, 
musical, opera)

Oudere: Rita Schorsij, 79 jaar
Geboren: Rotterdam Centrum
In Overschie: sinds 1945
Hobby’s: genealogie (onderzoek naar 
familiestamboom), internet, fotografie, 
computeren (Paint Shop Pro X), lezen

Eenmaal aan tafel steken de twee meteen van wal.  
Burak vertelt over zichzelf en dat hij zich als lid van het 
Jongerenpanel inzet voor de Abtsweg. “Daar zijn problemen 
met jongeren die zich misdragen. Waarschijnlijk zijn het 
jongeren uit andere wijken die hier komen voor diefstal, 
inbraken en om te dealen. Vooral na 12 uur ’s nachts.  
Met het Jongerenpanel proberen we die problemen aan 
te pakken.” Mevrouw Schorsij vertelt in het kort over haar 
leven: “Toen ik in Overschie kwam, werd ik met argwaan 
bekeken, ik was een vreemde voor de mensen hier. Wat dat 
betreft heb ik alles wel meegemaakt, de grote werkloos-
heid, oorlog en armoede. Maar we hebben het allemaal 
overleefd. De jongeren van nu kennen redelijke welvaart. 
Het zal moeilijk voor ze zijn een stapje terug te doen.”

 Burak heeft een vraag voor mevrouw Schorsij:  
“Hoe vindt u het om te leven in Overschie met allochtonen? 
Als u een Turk of Marokkaan ziet, denkt u dan ‘dat is een 
dief’?” Maar mevrouw Schorsij ontkent dat met kracht:  
“Ik ga er vanuit dat alles in beginsel goed is. Daarom vind 
ik het ook zo verschrikkelijk wat Wilders en Verdonk  
allemaal uitkramen. Hoe wil je ooit in de wereld met elkaar 
samenleven als je van het slechte uitgaat in de ander? 
Ik vind het juist leuk, die variatie. Toen ik hoorde dat ik 
een gesprek had met Burak, wist ik dat hij Turks was, dat 
hoorde ik aan de naam. Ik zat een tijd terug op naailes met 
een Marokkaanse vrouw. Ze deed haar doek af, omdat ik 
haar mooie haar zo graag wilde zien. Burak heeft ook van 
dat mooie haar.”

Deze week staat in het teken van Bevrijdingsdag en  
Dodenherdenking. Burak legt uit wat Dodenherdenking 

voor hem betekent: “Ik heb geen oorlog meegemaakt 
maar je moet kunnen meeleven met de mensen die wel 
nare dingen hebben ervaren. En ze daarin steunen,  
ik ben daarom wel altijd stil om acht uur.” Mevrouw 
Schorsij was tien jaar toen de Tweede Wereldoorlog in 
1940 uitbrak. Maar ze vertelt liever niet over haar persoon-
lijke ervaringen. In 2005 droeg ze tijdens Dodenherdenking  
een gedicht voor over de vrede in de Grote Kerk in Overschie. 
“In de oorlog zijn vijftig miljoen mensen omgekomen. 
Al die mensen hadden idealen en dromen, die niet zijn 
uitgekomen. Nu, meer dan zestig jaar later roeien we 
elkaar nog steeds uit. Het is zinloos, want we zijn allemaal 
familie van elkaar. Ieder mens wil toch hetzelfde: rust en 
vrede?” Burak is het met haar eens: U heeft gelijk dat ieder 
mens gewoon prettig wil leven in vrede met zijn familie. 
Ik heb hoop maar toch denk ik niet dat het gaat lukken, 
een wereld zonder oorlog.” Maar mevrouw Schorsij heeft 
één grote wens: “Ik hoop toch dat er ooit een moment 
komt dat mensen elkaar aankijken en zeggen ‘jij bent mijn 
vijand niet, laten we samen proberen de aarde op zijn 
pootjes te zetten’. Heb jij idealen Burak?”, vraagt ze hem.

Burak zegt van niet maar als mevrouw Schorsij hem vraagt 
waarom hij zich zo inzet voor het Jongerenpanel zegt hij: 
“Omdat mijn neefjes nu ook hier wonen en ik zie dat het 
met Overschie een verkeerde kant op gaat. Ik wil niet dat 
mijn neefjes daar de dupe van worden.” Mevrouw Schorsij 
veert op: “Aha, zie je dat jij ook idealen hebt, ik wist het 
wel! Daar moet je aan vast houden en aan werken. Zodat 
als je later oud, grijs en wijs bent, kunt zeggen dat je  
je bijdrage hebt geleverd. Ik weet dat jij dat in je hebt.”
Burak schuift op zijn stoel. “Ik word er een beetje verlegen 
van. Maar ik heb veel geleerd van mevrouw Schorsij. 
Over wat ze heeft meegemaakt, hoe zwaar het was na de 
oorlog en hoe je problemen moet overleven. Ik vind zo’n 
gesprek tussen jong en oud zeker voor herhaling vatbaar, 
voor iedere jongere!”

“Gaat het?”, vraagt de 19-jarige Burak Bayrakli een beetje be-

zorgd als de 79-jarige mevrouw Schorsij met haar rollator het 

hellinkje in De Nieuwe Brandaris afloopt. “Ja hoor jongen. De 

rollator is soms onhandig om mee te nemen maar verder ben 

ik blij dat ik hem heb. Nu val ik minder, ik heb vaker de grond 

gekust dan de paus!”
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Oudere: Rien Giltaij, 72 jaar
Dagelijks leven: gepensioneerd boekhouder,  
coördinator voedselbank
Vrije tijd: digitale fotografie, computerbegeleiding voor  
ouderen, mannenkoor, winkelen met vrouw
Woont: bijna veertig jaar in Overschie
Familie: vrouw, zoon, schoondochter, 2 kleinkinderen

Jongere: Edwin van Putten, 17 jaar
Dagelijks leven: Zadkine sociaal cultureel werk,  
stage, Jongerenpanel
Vrije tijd: scouting
Geboren: in Overschie
Familie: vader, moeder, zus

Aan tafel van het gezellig  

rumoerige eetcafé Louis aan de 

Abtsweg kijkt Rien Giltaij (72)  

geboeid om zich heen naar de Suri-

naamse en Marokkaanse bezoekers. 

Rien: “Ten opzichte van veertig jaar 

geleden wonen er nu meer natio- 

naliteiten in Overschie. Dat is niet 

bezwaarlijk maar ik heb er eerlijk 

gezegd niet zoveel contact mee.” 

Voor de 17-jarige Edwin van Putten 

is dat, sinds kort, anders: “Door het 

Jongerenpanel heb ik meer contact 

met andere culturen, heel leuk!” 
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Rien blijkt sinds een half jaar een nieuwe buurman te 
hebben: “Een Turkse man, een prachtkerel, daar kan ik wel 
goed mee praten.” Edwin: “Ik leer door het panel meer 
van de Marokkaanse, Turkse en Surinaamse gebruiken. 
Bijvoorbeeld hoe ze groeten, als je ieder de vuisten tegen 
elkaar doet als groet, heet dat de boks.” Rien lacht: “Weer 
wat geleerd vandaag.”
Rien vertelt Edwin over zijn vrijwilligerswerk en dat veel 
gezinnen in Overschie afhankelijk zijn van de voedselbank. 
“Meer dan je denkt. Vooral veel mensen van andere na-
tionaliteiten.” Edwin kent niemand die bij de voedselbank 
komt. “Maar door het tv-programma van Rene en Natasja 
Froger zag ik dat er mensen zijn die met heel weinig 
moeten rondkomen. Dan is het goed dat de voedselbank 
er is.”

Edwin is benieuwd naar de mening van Rien over de 
jongeren van nu. “Er zijn best jongeren waar ik het goed 
mee kan vinden. Maar ik heb ook een slechte ervaring. Bij 
Thermiek, waar ik computerbegeleiding geef, hadden we 
een lokaal waar we de computers keurig hadden vergren-
deld met een metalen staaf. Laatst hebben jongelui grof 
geweld gebruikt om de constructie te vernielen. Vervol-
gens hebben ze drie computers meegenomen. Daar word 
ik niet blij van. Verder heb ik weinig ellende meegemaakt 
in Overschie. Ja, mijn auto is twee keer gestolen maar nu 
heb ik een startonderbreker”, vertelt Rien. Edwin heeft op 
zijn beurt niet echt veel contact met ouderen. “Behalve 
dan met mijn oma. Ik denk dat veel ouderen denken dat 
de jongeren niets doen. En omgekeerd. Dat zou toch 
anders moeten.” 
Rien zat een paar jaar geleden op een sportschool waar 
ook veel jongeren kwamen. “Maar daar kreeg ik geen con-
tact mee, er werd hoogstens gedag gezegd. Ik ben toen 
maar weggegaan. Nu doe ik aan sport voor senioren.” 
Edwin mijmert: “Misschien kunnen we een sportdag 
organiseren...” Rien barst in lachen uit: “Ja, de oude besjes 
tegen jullie jonge knullen een potje volleyballen zeker? 
Dat kan niet, dat verliezen wij nu al! Maar misschien kun-
nen we met een groep gaan bowlen, hebben we toch een 
sportief element erin zitten.” Edwin springt bijna uit zijn 
stoel: “Yes, een idee is geboren, dat is ook makkelijk te 
realiseren!”

In het café komen de verschillen tussen jong en oud mooi 
naar voren. Edwin vertelt dat hij in het weekend wel eens 
uitgaat op het Stadhuisplein, ‘gezellig naar een café’. Rien: 
“Dat deed ik niet toen ik jong was. Naar een café gaan 

was meer voor de oudere mensen. We liepen wel eens 
een rondje. En we gingen op vakantie naar de Veluwe, 
op de fiets.” Voor Edwin is dat moeilijk voor te stellen. 
“Wij zetten de fiets op het dak van de auto en gaan zo op 
vakantie!” Openhartig vertelt hij Rien over zijn toekomst-
plannen. “Ik wil acteur worden. Nu loop ik stage bij een 
theater maar film sluit ik niet uit. Ik ga na deze opleiding 
zoveel mogelijk audities doen. Nee heb je, ja kun je 
krijgen.” Glimlachend hoort Rien hem aan. “Zo heb ik ook 
altijd geredeneerd. Als ik je een advies mag geven: neem 
ter harte wat je docenten adviseren. Zij praten uit ervaring, 
die heb jij nog niet. Luister naar de ouderen die wat te 
vertellen hebben en doe er je voordeel mee.” 
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Jongere: Emre Bilgin, 18 jaar
Dagelijks leven: Zadkine, boekhouden niveau 3
Vrije tijd: straatvoetbal, werken in de shoarmazaak  
van broer of groentewinkel vader, lid Jongerenpanel
In Overschie: sinds geboorte
Familie: vader, moeder, 2 broers

Oudere: Viviane van Thijn, 63 jaar
Dagelijks leven: gepensioneerd lerares op het  
MBO/coördinator beveiligingsopleiding
Vrije tijd: keramiek, vrijwilliger Museum Overschie
In Overschie: als 9 jarige woonde Viviane  
enkele jaren in Overschie. Sinds 2005 is ze terug.
Familie: 2 kinderen, 4 kleinkinderen, hond en kat

Na het lezen van de krant met de 

eerste Dynamic Duo ontmoeting, 

kreeg de 63-jarige Viviane van 

Thijn een briljante ingeving. “De 

jongeren willen een eigen plek én 

het contact met de ouderen verbe-

teren. Waarom gebruiken we het 

museum daar niet voor?” Als ze het 

idee voorlegt aan de 18-jarige Emre 

Bilgin is die niet meteen ‘om’. Maar 

al snel smeden ze samen een plan.
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“En, wat vind je van de Baklava?”, vraagt Viviane  
geamuseerd. Zodra ze hoorde dat Emre haar gespreks-
partner was, heeft ze meteen de Turkse lekkernij in huis 
gehaald. “Nou, eerlijk…die van mijn moeder vind ik lekker-
der”, zegt Emre. Het gesprek tussen Viviane en Emre loopt 
meteen als een trein. Viviane is van oorsprong Frans en 
herkent iets in Emre: “Tot mijn negende woonde ik in  
Amsterdam en was ik altijd buiten. De vrijheid van de 
straat was een heel verschil met de strengheid thuis. Toen 
ik in Nederland kwam, sprak ik geen woord Nederlands. 
Maar ik had hier geen Franse vriendinnetjes dus ik moest 
wel snel Nederlands leren. Later, toen ik les gaf, riep ik 
altijd tegen alle Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en  
Surinaamse leerlingen dat ze Nederlands moesten praten 
met elkaar. Je kunt namelijk nog zo goed zijn in je vak,  
als je de taal niet beheerst, kun je zakken.” 

Dat is Emre met haar eens. Hij heeft zijn toekomst al 
uitgestippeld: “Ik ben nu bezig met mijn opleiding 
boekhouding maar ik wil nog zeker tien jaar studeren 
omdat ik master wil worden. Ooit wilde ik piloot worden 
maar dat niveau was te hoog. Omdat ik goed ben in 
rekenen, wil ik me daar in specialiseren. Verder leren is 
belangrijk. Mijn vader heeft een goede zaak maar het is 
lichamelijk zwaar voor hem, hij werkt zeventien uur per 
dag. Mijn ouders steunen me ook om door te leren.  
Maar mijn moeder is niet streng zoals uw moeder,  
ik moet alleen maar mijn kamer netjes houden.” 

Dan legt Viviane haar plan uit: “In de eerste Dynamic 
Duo’s vertelde Marlies Kool dat de jongeren het gezellig 
vinden als er een plek is voor jong en oud om samen te 
komen. Om zo begrip te kweken voor elkaar en te kunnen 
luisteren naar elkaar. Ik werk als vrijwilliger bij Museum 
Oud Overschie en die plek is daar hartstikke geschikt 
voor! De ouderen kunnen daar verhalen over vroeger 
vertellen waar de jongeren weer op reageren. En je kunt 
er avonden organiseren rond eten, kleding, spellen en 
muziek uit alle culturen die Overschie rijk is.” 

Emre kijkt een beetje bedenkelijk. “Het kan best lukken 
maar ik weet niet of iedereen van ons daarheen wil.  
Ik denk dat veel jongeren het saai vinden. Ik ga het in de 
vergadering van het Jongerenpanel bespreken.” Viviane 
weet wel waarom Emre niet overloopt van enthousiasme: 
“Dat ligt aan het woord ‘museum’. Je denkt dan dat je 
schilderijen moet kijken maar dat hoeft natuurlijk niet, het 
museum biedt veel meer! Zo zit er zit een prachtige boom-

gaard waar je lekker buiten kunt zitten. Weet je, kunst 
hangt in het museum maar het is ook ‘kunst’ om met 
elkaar om te gaan. Kijk, hier heb je mijn kaartje. Verzamel 
gewoon wat jongeren, dan geef ik jullie een rondleiding 
en dan kijken we wat jullie ervan vinden.” Dat ziet Emre 
wel zitten. “Het zou wel leuk zijn als we daar ook kunnen 
tafelvoetballen en Playstationnen. Dat kan ik u dan leren.” 

Voordat de twee afscheid nemen van elkaar wil Emre  
nog wel iets van Viviane weten: “U zei eerder dat u vindt 
dat Overschie achteruit gaat. Hoe bedoelt u dat?”  
Haar antwoord is duidelijk: “De mensen die hier wonen,  
hebben weinig inspraak bij de deelgemeente. Al het groen  
verdwijnt, dat vind ik achteruitgang. Maar dan wil ik ook  
nog iets van jou weten Emre, wat is toch ‘chillen’?” 
Lachend geeft Emre een verklaring: “Dat ga ik nu doen, 
gezellig met mijn vrienden hangen!” Als Viviane met Emre 
meeloopt naar de deur, zegt ze als laatste: “Ik vind jou een 
echte modeljongere, je wilt door met studeren, je ouders 
stimuleren je en je zet je in voor de maatschappij.  
Fijn om te zien!”

Emre & Viviane 3131
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Jongere: Fatima Haddi, 20 jaar
Dagelijks leven: werkt fulltime  
in callcenter
Vrije tijd: vriendinnen, stad,  
bios, Jongerenpanel
Familie: moeder, 2 broers, 1 zus
Geboren: Rotterdam West,  
sinds 8e jaar in Overschie 

Oudere: Aad Kool, 84
Dagelijks leven: pensioen,  
werkte in accountancy 
Vrije tijd: lezen, fietsen,  
puzzelen, computeren
Familie: mevrouw Kool (82 jaar),  
4 kinderen, 13 kleinkinderen
Geboren: Overschie

Volgens meneer Kool is praten over de ouderen in Overschie 

‘een gevaarlijk onderwerp’. Maar dat komt door de leeftijd 

van meneer en mevrouw Kool (84 en 82 jaar): “Veel bekenden 

zijn inmiddels overleden.” In hun flat in de Blijvenburgstraat 

neemt het echtpaar de vrolijke Fatima Haddi (20) nieuws-

gierig op. “Wat leuk om bij u thuis te zijn en op een plek te 

komen waar ik anders nooit zou komen!”

Meneer Kool is geboren en getogen in Overschie en heeft 
het dorp van toen zien veranderen in een stedelijke wijk. 
“Vroeger was het een gesloten gemeenschap met een 
paar duizend inwoners. Nu zijn dat er meer dan 15.000. 
Het is snel van karakter veranderd.” Terwijl mevrouw Kool 
rondgaat met haar zelfgemaakte stroopwafels zegt Fatima: 
“Veel jongeren vinden Overschie nog wel dorpachtig. 
Iedereen kent elkaar ook hier. Ik voel me hier ook veilig en 
het is fijn dat hier geen trams rijden. Ik wil hier ook niet 
weg, ik wil hier blijven wonen.” 

Ondanks dat Overschie is gegroeid, voelt het echtpaar 
zich niet onveilig op straat. Op Fatima’s vraag wat de 
twee van de jongeren vinden, moeten ze het antwoord 
schuldig blijven. “Ik weet het niet zo goed”, zegt meneer 
Kool. “Ik kom eigenlijk weinig jongeren tegen, en zeker 
geen hangjongeren. Wat ik me wel afvraag, is waarom ze 
alles onderkrabbelen en schilderen?” Fatima: “U bedoelt 
de graffiti. Ik weet dat ook niet, ik denk dat het voor die 
jongeren een manier is om zich met een kreet of  
tekst te uiten.”  

Fatima zet zich binnen het Jongerenpanel in voor haar 
meidenproject. “Ik wil voor meiden van 15 tot 25 jaar 
avonden organiseren met thema’s als mode, styling en 
kledingadvies. Maar ook culturele avonden, waarin we 
vertellen over elkaars cultuur, geloof en gebruiken.  
We hebben allemaal een verschillende achtergrond, dat 
maakt het interessant. Maar we willen ook debatteren over 
dingen die in het nieuws zijn”, vertelt Fatima enthousiast. 
“Wat leuk!”, roepen meneer en mevrouw Kool tegelijk. 
“Toen ik jouw leeftijd had, was het heel anders. Ik kwam 

in 1941 van de HBS af en ik wilde toen verder met de  
studie assistent accountancy. Maar van 1943 tot 1945 ben 
ik ondergedoken voor de Duitsers omdat ik anders in  
Duitsland tewerk gesteld zou worden. Na de bevrijding 
kon ik mijn studie weer oppakken. Toen mijn vrouw en 
ik elkaar leerden kennen, gingen we niet naar de bios of 
muziekoptredens, dat was er allemaal nog niet. Ik werkte 
vooral. Een werkweek was toen 47 uur en op zaterdags 
ging ik nog naar school”, vertelt meneer Kool.

Fatima weet niet wat ze hoort. “Ik kan het me niet voor- 
stellen! De meeste jongeren slapen nu uit op zaterdag!  
Er was natuurlijk ook geen studiefinanciering… Ik merk 
aan u dat doorleren wel heel belangrijk is. Vorige jaar  
ben ik gestopt met school omdat ik wilde werken. Dat was 
niet slim want ik wil meer dan een callcenter. Na de zomer 
ga ik terug naar Havo 5. Daarna wil ik verder leren, ik wil 
graag docent maatschappijleer worden. Ik wil namelijk 
iets nuttigs doen, niet alleen maar shoppen.”  

Na de stroopwafels, die volgens Fatima ‘hééérlijk’ zijn,  
laat mevrouw Kool haar borduurwerk zien. “Ik dacht dat  
het schilderijen waren, van veraf lijken het toch net foto’s.  
Wat knap!”, kletst Fatima met mevrouw Kool, die straalt 
van alle complimentjes. Meneer Kool kijkt lachend toe.  
“Ik vond het heel plezierig dat Fatima hier was, het  
was een leuk gesprek. Ik hoop dat we haar nog eens  
tegenkomen in Overschie en dat al haar plannen  
gerealiseerd mogen worden.”
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Jongere: Frank de Vries, 16 jaar
Dagelijks leven: Albeda college bouwkunde, onder  
andere actief voor Jongerenpanel en onsoverschie.nl
Hobby’s: gitaar, zingen, boksen
Familie: vader, moeder, 2 zussen
In Overschie: sinds geboorte

Oudere: Cor Sweeris, 65 jaar 
Dagelijks leven: gepensioneerd, onder andere  
deelraadslid PvdA en penningmeester BOOS
Hobby’s: tennissen, op de kleinkinderen passen, reizen
Familie: vrouw, 2 dochters, 2 kleinkinderen
In Overschie: sinds 39 jaar

Als er íemand betrokken is in  

Overschie, is het de 16-jarige Frank 

de Vries wel. Deze evenementen- 

organisator heeft een plan om  

jong en oud bij elkaar te brengen.  

“Het project is nog in uitvoering dus 

ik kan er helaas nog niet veel over 

vertellen. Maar het wordt waarschijn-

lijk iets met muziek.” Geamuseerd 

hoort de 65-jarige Cor Sweeris  

het aan: “Klinkt goed, zo lang het 

maar geen gezamenlijke bingo is.  

Want zo oud voel ik me nog niet!”
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Op het balkon van Cor vertelt Frank over zijn bezigheden. 
“Onlangs hebben we enkele activiteiten georganiseerd op 
het Saenredamplein met muziek, theater, sport en spel. 
Daarnaast ben ik bezig met ‘Pimp my Block’. Dat is een 
project om je buurt of straat op te vrolijken, het gouden 
idee krijgt vijfduizend euro om het uit te voeren. En ik zit 
in het Jongerenpanel.” Cor wil van Frank weten wat voor 
hem ‘oud’ is. “Daar heb ik niet een specifieke definitie 
voor. Maar ik denk zo’n beetje als mensen met pensioen 
gaan. Ik ben zelf zeer positief over ouderen. Ik interview 
veel ouderen voor onsoverschie.nl en ik spreek ook veel 
mensen uit de politiek. Ouderen hebben goede verhalen. 
Ik maak ook altijd een praatje met ouderen, ik stel ze 
vragen. Ik heb respect voor ze”, vertelt Frank. 

“Zo zijn niet alle jongeren. Ik weet van veel ouderen dat 
ze zich niet op hun gemak voelen als jongeren in groepjes 
rondhangen”, zegt Cor. Dat weet ook Frank: “Vele ouderen 
zijn zich niet bewust van de situatie van de jongeren.  
Omgekeerd zijn er ook jongeren die de ouderen maar  
chagrijnig vinden. Daarom zit ik in het Jongerenpanel en zijn 
we bezig met een project dat jong en oud samenbrengt. 
Door middel van muziek, want muziek is een krachtig 
middel dat iedereen aanspreekt.” Na een klein halfuurtje 
kijkt Frank naar de tijd, hij moet helaas weer weg:  
“Op naar de volgende vergadering.”

Terwijl zijn vrouw Nel gezellig aanschuift, vertelt Cor  
over zijn liefde voor Overschie. “Het is hier groen en open.  
Ik vind de sfeer positief en dorps. De deelgemeente is 
goed toegankelijk, je stapt er zo naar binnen. Ja, ik wil hier 
wel blijven wonen. Voor mijn vrouw hoeft dat niet per 
se”, zegt Cor terwijl hij met een schuin oog naar Nel kijkt. 
Maar Nel is na al die jaren ook wel om. “Inmiddels heb ik 
mijn draai wel gevonden hoor, onze dochters wonen in 
de buurt. Cor heeft hier zoveel bezigheden, hij is echt een 
geboren vrijwilliger. Het zou sneu zijn als we uit zouden 
rukken en hij dat allemaal achter moet laten.” 
Het echtpaar heeft jarenlang in de buurt van de Abtsweg 
gewoond. “Die huizen werden zo slecht onderhouden, 
verschrikkelijk. Daaruit is de Bewoners Organisatie  
Overschie ontstaan, oftewel BOOS. Vond de deelgemeente 
natuurlijk niet leuk, die naam. We hadden toen ook nog 
een andere werkgroep, die noemde zich KWAAD”,  
vertelt Cor met pretoogjes. 

Ook Nel blijkt vrijwilligerswerk te doen, in de Wereld-
winkel. “Daar komen veel ouderen, het zou leuk zijn als 
daar wat meer jongeren komen. Ik werk er al jaren, als 
vrijwilliger inderdaad! Wist je dat we ook nog mantelzorgers 
zijn? Voor Cor zijn vader, die is 87. Tja, zo zijn we echt een 
vrijwilligersechtpaar!”, lacht Nel. 

Nel en Cor voelen zich nog verre van oud. “Nee joh, ben 
je gek! Onze kinderen zijn nog jong en onze kleinkinderen 
houden ons helemaal jeugdig! We gaan ook nog lekker 
veel weg op vakantie, verre reizen, heerlijk”, vertelt Cor. 
Nel vult hem aan: “Het is toch vreselijk om te horen dat 
de ouderen in Amerika met z’n allen in een seniorenwijk 
wonen met een hek erom heen. En je de hele dag elkaars 
kwaaltjes aan moet horen. Ik moet er niet aan denken 
zolang op mijn kont te zitten. Nee hoor, laat ons maar 
lekker hobbelen!”
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Jongere: Idriss Bouzidi, 17 jaar
Dagelijks leven: Albeda college 
detailhandel, 1e jaar en stage
Vrije tijd: basketballen op straat,  
chillen, Jongerenpanel
In Overschie: geboren en getogen
Familie: moeder, 2 zussen

Oudere: Peter Koerten, 69 jaar
Dagelijks leven: gepensioneerd 
(werkte bij Coca Cola), doet nu veel 
bestuurs- en vrijwilligerswerk in o.a. 
de wijkwinkel en het Prachthuis
Vrije tijd: wandelen met de hond
In Overschie: sinds 27 jaar
Familie: Vrouw en dochter

Een heilig boontje is de nu 69-jarige Peter Koerten als jong 

broekie nooit geweest. “Ik vloog gewoon een steegje in op 

mijn Zundapp brommer wanneer de politie me achterna zat 

omdat ik te hard reed. Ik hield er niet van als me verteld werd 

wat ik moest doen.” Daar kan de 17-jarige Idriss Bouzidi zich 

helemaal in vinden. Toch hebben de twee heren een pittig 

gesprek over het Nederland van nu als Idriss zegt: “Ik vertel 

niet dat ik Idriss heet, mensen horen toch liever een Hollandse 

naam.”

Idriss is op zoek naar een bijbaan en gaat misschien voor 
een callcenter werken. Hij denkt dat mensen de hoorn op 
de haak gooien als ze zijn naam horen. Peter snapt dat niet: 
“Ja, je hebt nu eenmaal een naam die hoort bij een andere 
cultuur. Maar die naam heb je gekregen en moet je 
gebruiken. Je moet niet boos worden als ik dit zeg, maar 
ik vind dat veel allochtonen zich snel in een slachtofferrol 
plaatsen.” Daar heeft Idriss wel zijn mening over: “Dat is 
toch ook niet raar? Als ik ergens loop, kijken mensen mij 
altijd zo aan alsof ik iets ga doen. U kunt zeggen dat u niet 
zo bent, maar het is echt zo, ik voel het. Iedereen kan iets 
groots bereiken maar voor ons is het moeilijker. Als u een 
dag in mijn schoenen zou kunnen lopen, weet u hoe het is. 
Ik wil het geen racisme noemen maar het voelt niet fijn. 
Het is nou eenmaal hoe mensen denken en dat verander 
je niet snel.”

Peter windt zich op: “Dat is heel pessimistisch wat je zegt. 
Kijk, door de geschiedenis hebben we te maken met verschil-
lende nationaliteiten, omdat Nederland een handelsland 
was.” Idriss: “Ja, en het laatste land dat de slavernij afschafte.” 
Peter: “Hmm, ja. Maar ik verbaas me soms over de manier 
waarop we tegenwoordig met elkaar omgaan. Zo’n Wilders 
creëert alleen maar tegenstellingen. In mijn werk had 
ik met vele nationaliteiten te maken, Grieken, Turken, 
Marokkanen, Nigerianen en nog meer. Maar het lukte me 
om een eenheid te smeden als groep en daardoor hebben 
we puik werk geleverd. Eenheid, daar draait het om.”

Toch zit Idriss niet bij de pakken neer. “Ik zit in het Jongeren 
panel omdat ik iets wil betekenen voor de jongeren in 
Overschie door het organiseren van activiteiten. En hopelijk 
zorgen we ervoor dat mensen een ander beeld krijgen 
van andere nationaliteiten. Met het Jongerenpanel kunnen 
we echt wat voor de jongeren betekenen. Dat vind ik 
heel leuk om te doen.” Peter heeft in een ouderenpanel 
gezeten en geeft Idriss enkele tips: “Het ging altijd over 
ons, de ouderen, maar er werd nooit mét ons gesproken. 
Dat hebben we toen aangepakt. Het is goed dat jullie het 
Jongerenpanel hebben opgericht. Als je iets wilt bereiken, 
moet je goede argumenten hebben. Dus vertel waarom 
je een trapveld wilt, welke plekken daarvoor geschikt zijn, 
wat het ongeveer kost en wie er toezicht gaat houden.  
Af en toe krijg je een zogenaamde ‘klap voor je harses’ 
want mensen zijn het niet altijd met je eens. Je moet je 
kop boven het maaiveld uit durven steken.” 

Idriss friemelt bedachtzaam aan zijn ketting. “Wat is dat 
voor een ketting?”, vraagt Peter. “Een rozenkrans, die heb 
ik van mijn moeder gekregen. Mijn moeder is Nederlands 
en katholiek. Mijn vader Marokkaans”, vertelt Idriss. 
“Geeft dat geen problemen dan?”, wil Peter weten.  
“Nee hoor, ik geloof in God, gewoon God. Ik hoop ook 
dat er iets moois is na de dood. En u?”, vraagt Idriss.  
Peter zegt dat hij gelooft dat er iets is dat sterker is dan  
alle mensen. “Maar wat er is na de dood? Dat weet ik niet.  
Ik geloof niet dat ik terugkom als stofzuiger ofzo.” De 
twee praten verder over Overschie en de komende even-
ementen. Plots pakt Peter zijn agenda: “Ik heb nog twee 
vrijkaarten voor dat festival, Musica Republica. O, is dat 
housemuziek. Tja, daar ben ik niet echt van. Idriss, heb 
jij wat aan die kaarten dan?” Idriss valt even stil als hij de 
kaarten aanpakt, buigt zijn arm en legt zijn vuist op zijn 
hart als dank. Peter glimlacht en sluit af: “Als je iets wilt 
weten, ik zit elke maandag in het Prachthuis. Kom gerust 
langs, dan maak ik tijd voor je. Verder hoop ik dat je vast 
blijft houden aan wat je doet. Je hebt een heel leven voor 
je, je kunt veel bereiken.” Idriss antwoordt vastberaden: 
“Dat doe ik ook.” 
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Jongere: Jelle Thomassen, 13 jaar
Dagelijks leven: 2 Mavo Melanchton
Vrije tijd: drumles, computeren,  
buiten met vrienden, scouting
In Overschie: geboren en getogen
Familie: vader, moeder, broer

Oudere: Jacques van der Have, 65 jaar
Dagelijks leven: lid dagelijks bestuur Overschie,  
portefeuillehouder Buitenruimte, Milieu, Verkeer 
Vrije tijd: tuinieren, wandelen, muziek,  
vrijwilliger stichting vakantieoorden 
In Overschie: sinds 1969
Familie: vrouw, 3 kinderen, 4 kleinkinderen, hond

Voor politiek is de 13-jarige Jelle 

Thomassen nog niet te porren, wat 

de 65-jarige Overschiese politicus 

Jacques van der Have ook probeert. 

Maar in een goed milieu kunnen ze 

elkaar wel vinden. “Daarom moeten 

er meer elektrische auto’s komen 

want we hebben zuurstof nodig.”
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Aan tafel bij Jacques vertelt Jelle over wat hij zoal doet 
in Overschie: “Lekker voetballen op straat, al doe ik dat 
nu minder omdat ik teveel huiswerk heb.” Jelle is geen 
hangjongere maar heef wel eens een aanvaring gehad 
met ouderen uit de buurt. “Met oud en nieuw staken we 
vuurwerk af, we deden het expres niet bij bejaardenhuizen 
omdat we hadden gelezen dat dat niet mocht. Er was een 
man die meteen begon te schelden en dreigde de politie 
te bellen. Meestal gaan we zonder morren weg als ouderen 
daarom vragen. Maar het ligt er wel aan hoe ze ons 
benaderen.” Daar kan Jacques goed inkomen. “Sommige 
ouderen kunnen vervelend zijn, een beetje zeurderig.  
‘Die brutale jongeren van tegenwoordig, vroeger was alles 
beter’ zeggen ze dan. Maar ze vergeten dat ze vroeger 
ook kattenkwaad hebben uitgehaald. Ik heb met voetballen 
ook wel eens een ruitje ingetrapt. Het enige waar ik me 
nu een beetje aan erger, is dat sommige jongeren meteen 
een grote mond geven. Als je ze vraagt even iets in de 
vuilnisbak te gooien, reageren ze soms zó boos.”

Jacques wil wel weten wat Jelle later wil worden.  
“Accountant”, antwoordt Jelle resoluut. “Ik ben goed 
met cijfers. Mijn oom is het ook en die heeft veel vrije tijd 
en verdient goed!” Jacques barst in een daverende lach 
uit. “Ahaaa, dat zijn goede redenen ja. Jongeren van nu 
moeten al op vroege leeftijd beslissen welke richting ze  
uit willen voor de rest van hun leven. Dat lijkt me lastig.  
Ik heb mijn hele leven gewerkt als elektrotechnicus,  
toen waren er nog niet zoveel richtingen als nu.”
Jacques vertelt dat hij in 1975 de politiek inrolde. Ondanks 
zijn pogingen (‘de jongeren moeten het overnemen van 
de ouderen’) is Jelle niet te porren voor de politiek:  
“Volgens mij moet je dan veel dingen doen en leren waar 
je niet veel aan hebt.” Dat is volgens Jacques nooit het 
geval: “Alles wat je leert, kun je altijd gebruiken.  
Misschien niet direct maar later in je leven kun je er wat 
aan hebben.” Het milieu gaat Jelle wel aan het hart. “Ja, ik 
ben wel geïnteresseerd in natuur en milieu. Soms heb je 
een auto nodig maar er zijn er wel veel in de wereld.  
Nu komen er steeds meer elektrische auto’s. Ik hoop dat 
die niet te duur blijven. Elke minuut wordt er een hectare 
in het Amazonegebied weggekapt, dat is veel te veel want 
we hebben toch zuurstof nodig.” Daar haakt Jacques als 
portefeuillehouder van milieuzaken direct op in: “Hier in 
Overschie starten we volgend jaar met het Flex project, 
gratis vervoer voor iedereen. Met elektrische busjes en 
TukTuks, dat doen we ook om de milieuvervuiling in Over-
schie tegen te gaan.” Jelle knikt instemmend: “Dat vind ik 

wel goed, Overschie moet ook een goed milieu. 
Bij het park zijn veel bomen gekapt. Met mijn oude school 
hebben we een brief geschreven naar de deelgemeente 
dat we de bomen terug wilden.” Jacques veert op: “Hé, 
dat weet ik nog wel! Ik ben toen op jouw school geweest 
en we hebben ook bomen terug geplant. Mensen vinden 
het heel erg als bomen gekapt worden, net zoals nu bij 
Park Zestienhoven. Maar ook die bomen komen terug. 
Ze moeten alleen even plaats maken voor de huizen die 
gebouwd worden. Uiteindelijk planten we meer bomen 
terug dan dat er gekapt zijn!” 

Hebben de twee ideeën over hoe het contact tussen jong 
en oud verbeterd kan worden? Jelle brainstormt er op los: 
“We kunnen op jaarreis met ze. Hoewel…vorige jaar zijn 
we met bejaarden naar de kinderboerderij geweest. 
Voor hen was het een leuke dag, maar voor ons minder.  
Wij gaan toch liever naar een pretpark.” Jacques oppert 
een ander idee: “Je kunt beter eens thuis langsgaan bij een 
oudere om een praatje te maken. Je zit toch bij de scouting? 
Misschien kun je een bakker vragen jullie te sponsoren en 
de mensen iets lekkers brengen met kerst.” Jelle kijkt een 
beetje bedenkelijk. “Het is wel een hoop geregel maar ik 
ga het gewoon in de groep gooien.”
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Jongere: Jeroen Martveldt, 17 jaar
Dagelijks leven: Albeda college, bouwkunde niveau 4
Vrije tijd: scouting, Jongerenpanel 
Geboren: Overschie
Familie: vader, moeder, broer, zus

Oudere: Elsie Sloot, 60 jaar
Dagelijks leven: eigen praktijk opvoedkundige, vrouwelijk 
ondernemers netwerk, rubriek radio Rijnmond
Vrije tijd: bestuurlijk werk, golfen, tuinieren, uitgaan 
Geboren: Wassenaar, woont 18 jaar in Overschie
Familie: alleenstaand, 3 kinderen, 2 kleinkinderen

“Zit jij niet bij de graffiti-jeugd die 

onder de brug rondhangt?”, vraagt 

de 60-jarige Elsie Sloot nieuwsgierig 

als de 17-jarige Jeroen Martveldt 

haar woonkamer binnenstapt. “Die 

vind ik altijd zo leuk”. Jeroen kijkt 

haar licht verbaasd aan: “Nou, u 

bent opmerkelijk luchtig!” 
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De hond van Elsie doet braaf zijn plicht, blaft even tegen 
het vreemde bezoek en gaat vervolgens aan de voeten 
van Jeroen liggen om geaaid te worden. Jeroen vertelt 
over zijn project bij het Jongerenpanel: “We willen de 
werkgelegenheid voor jongeren in Overschie verbeteren. 
Binnenkort gaan we langs bij bedrijven in Spaanse Polder, 
op het vliegveld en in Overschie zelf om te praten over 
stageplekken, bijbaantjes en banen. Daarnaast kijken 
we hoe we iets kunnen doen aan de huisvesting voor 
jongeren hier.” Elsie somt direct een rits namen op uit 
haar netwerk die Jeroen kan benaderen. 

Als Jeroen vraagt wat Elsie van Overschie vindt, brandt 
ze los: “Overschie is een heerlijk, kneuterig dorp, waar 
iedereen elkaar kent en een mening over je heeft. Je legt 
er makkelijk contact. Niet leuk is het grote verschil tussen 
Oost en West. Het is bezopen dat hier in West drie flap-
pentappen zijn en in Oost niet één”, legt ze uit. Jeroen: 
“Er komt er nu wel een in Oost, in het Prachthuis. Maar 
het is inderdaad zo dat alle leuke dingen georganiseerd 
worden in West.” Beide kijken uit naar Paradie Overschie, 
omdat dat volgens Elsie ‘een vermenging van culturen is’. 

Een ander punt waar Elsie zich over opwindt, is de bureau-
cratie. “Overschie kent geluidsoverlast en luchtvervuiling 
door de industrie, het vliegveld en de A13. Al jaren praten 
de bewoners daarover met de deelgemeente maar we 
worden steeds om het tuintje geleid. Uitnodigingen voor 
bijeenkomsten komen een week na het gebeuren aan, 
bestuurders luisteren slecht, het is echt ontmoedigend  
hoe er gecommuniceerd wordt met de bewoners. Die zijn 
het echt zat. Maar het is leuk om te zien hoe mensen 
tegen al die tegenwerking in, toch zelf dingen opzetten  
en organiseren.”

De opzet van de Dynamic Duo’s is om het contact  
tussen jong en oud te verbeteren. Jeroen wil van Elsie  
wel weten hoe ze daar over denkt. Elsie: “Ik merk dat er 
veel misverstanden bestaan tussen Nederlanders en  
niet-Nederlanders. Net zoals die er zijn tussen jong en 
oud. Mensen worden snel boos op jongeren en hebben 
het over ‘die jeugd van tegenwoordig’. Dat vind ik gek,  
45 jaar geleden was ik jong en werd hetzelfde gezegd.” 
Jeroen heeft eigenlijk geen last van klagende ouderen: 
“Maar ik woon dan ook aan de rand van Overschie, ik 
hang niet op straat. Dat zou ook echt saai zijn in die  
buurt.” Elsie moet lachen: “Jij lijkt mij een hele brave jon-
gen! Ik vind jongeren zó leuk. Ouderen willen met respect 

behandeld worden maar dan moeten ze de jongeren ook 
met respect behandelen. Mensen durven niet langs een 
groepje jongeren te lopen dat op een bankje hangt en 
luidruchtig doet. Maar ik ga gewoon een gesprek met ze 
aan. Tuurlijk word ik wel eens uitscholden, het leukste dat 
ik naar mijn hoofd geslingerd kreeg was ‘grijze rups’.” 
Jeroen zijn ogen worden groot. “U neemt het wel heel 
nuchter op. Maar dat komt waarschijnlijk ook door uw 
werk”, zegt hij. “Wat dacht je dan aan te treffen bij mij?”, 
vraagt Elsie. “Nou”, antwoordt Jeroen, “meer negativiteit. 
Ik had niet verwacht dat u zo enthousiast over jongeren 
zou zijn. Het zou fijn zijn als meer ouderen zo positief 
dachten. U bent tenminste niet zo’n euhh… zeik-oudere!”
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Oudere: Kees van der Meer, 62 jaar
Dagelijks leven: lid dagelijks bestuur,  
portefeuillehouder Maatschappelijke Ontwikkeling,  
Cultuur, Sport en Recreatie, Werkgelegenheid
Vrije tijd: pianist, lid gospelkoor, jeugdkoor, reizen
Geboren: Blijdorp 
Familie: gehuwd, 2 kinderen, 5 kleinkinderen

Jongere: Khalid el Bouchtoubi, 16 jaar
Dagelijks leven: Schreudercollege, 4e jaar metaaltechniek,  
lid Jongerenpanel, bijbaan callcenter
Vrije tijd: voetbal, chillen
Geboren: Overschie
Familie: ouders, 2 zusjes, 1 broer, 1 broertje

Met een grote zwaai opent  

Kees van der Meer zijn voordeur:  

“Je bent vroeg, ik zat nog te eten 

maar kom erin!” De 16-jarige Khalid 

el Bouchtoubi en de 62-jarige Van 

der Meer gaan in de zonnige tuin 

zitten. Ze blijken elkaar al van  

gezicht te kennen. “Khalid is lid  

van het Jongerenpanel en ik ben 

portefeuillehouder maatschappelijke 

zaken, dus dan kom je elkaar wel 

tegen”, zegt Kees.
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Khalid begint meteen over één van hun gezamenlijke  
projecten: “Vorige jaar wilden wij een voetbalpleintje 
maar dat werd ’s avonds afgesloten met hekken, toen 
konden we nergens meer terecht.” Kees weet het ook nog: 
“Dat was natuurlijk gekkenwerk, zo’n plein moet gewoon 
open zijn voor publiek. Daar hebben we ons toen voor 
ingezet. Nu zijn we bezig met het opzetten van een nieuw 
plein: Levenslust. Dat wordt het mooiste van Rotterdam, 
een veld voor iedereen waar je kunt sporten en ontspannen. 
Daar komt ook een school en een theater.” 

Volgens Khalid is het hard nodig dat er een nieuwe plek 
komt voor de jongeren. “Nu we niet meer in wijkgebouw 
De Nieuwe Brandaris mogen komen, kunnen we nergens 
meer naartoe. Een kleine groep van andere jongens heeft 
het daar voor de rest verpest. Dat zijn nog kinderen, van 
dertien en veertien jaar oud. Ze sloopten dingen en nu 
mag niemand van ons er meer in. Ze verzieken het voor 
de hele groep. Ik spreek ze wel eens aan op hun gedrag 
maar meer kan ik niet doen. Nu hangen we veel op de 
Abtsweg maar daar worden we vaak door de ouderen 
aangekeken met zo’n blik van ‘wat doe je hier’. Terwijl we 
gewoon staan te kletsen. Maar het zou goed zijn als we 
een clubhuis of iets hadden, waar we kunnen internetten 
en tafelvoetballen. En waar we niet in de regen hoeven  
te staan!” 

Kees vindt ook dat een kleine groep lastpakken het verpest 
voor Khalid en zijn ‘mede-hangers’. “Daar proberen we 
tegen op te treden. Verder vind ik het prima dat de jeugd 
zo hangt, anders zou het ook maar doods en saai zijn op 
straat. Ik denk dat veel ouderen er van tevoren al van uit 
gaan dat jullie overlast veroorzaken maar dat is omdat  
ze jullie niet kennen. We hebben overigens al veel gedaan 
voor de jongeren. Zo hebben we alle sporten gratis 
gemaakt voor de jongeren in Overschie. Tennis, voetbal, 
paardrijden, iedere jongere mag gratis lid worden van een 
sportvereniging. Die hebben meestal ook een clubhuis, 
dus kunnen de jongeren daar zitten”, vertelt Kees.

Maar Khalid heeft daar toch een puntje van kritiek op: 
“Het gratis sporten voor jongeren is heel goed. Maar dat 
is voor jongeren tot achttien jaar. Ik heb veel vrienden van 
achttien jaar en ouder, die mogen dus niet gratis sporten. 
Wij kunnen hier in Overschie Oost nergens naar toe.” Daar 
moet Kees hem gelijk in geven. “Ja, weet je wat, ik geef 
je nu mijn kaartje en jij geeft mij je e-mailadres. Want ik 
wil daar binnenkort eens met jou over praten. En kijken 

wat we daar op korte termijn aan kunnen doen, het duurt 
namelijk nog wel even voor Levenslust klaar is. Misschien 
kunnen we iets met het Prachthuis doen. Of in de Poort 
van Oost, dan kunnen we ook oud en jong met elkaar in 
contact brengen.” 

Dat ziet Khalid wel zitten: “Ik vind het goed dat we daar 
samen over gaan praten. Ik hoop echt dat we een eigen 
plek krijgen, of dat we die een keer delen met de ouderen. 
Ik zie geen problemen in de ouderen, hoor. En zij niet in 
mij. Ik groet ze allemaal, ik woon hier namelijk al heel mijn 
leven en heb veel kranten bezorgd. Dan leer je ze allemaal 
wel kennen. Ik vind het een leuk idee om samen iets te doen. 
Dan leren wij hun computeren op de Wii en gaan we 
daarna lekker bingo met ze spelen!”

Weer buiten bergt Khalid het visitekaartje van Kees goed 
op. “Ja, ik ben er wel trots op dat hij met mij daarover wil 
praten. Leuk ook, eindelijk iemand die samen met ons iets 
wil doen!”
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Jongere: Léon Vervooren, 14 jaar
Dagelijks leven: Montessori Lyceum, 
3VWO, hoofdredacteur schoolkrant
Vrije tijd: tennis, zeilen, op straat 
voetballen
In Overschie: geboren en  
opgegroeid
Familie: vader, moeder zusje

Oudere: Sara Feder, 75 jaar
Dagelijks leven: druk met kinderen 
en kleinkinderen, helpt dochter met 
opzetten naaiatelier
Vrije tijd: Vilten, patchwork,  
handwerken, wandelen aan zee
In Overschie: sinds een jaar of 17
Familie: 1 zoon, 3 dochters,  
9 kleinkinderen

De 14-jarige Léon Vervooren en de 75-jarige Sara Feder kunnen 

het direct goed vinden. “Nou, ik zou u echt geen 75 geven.  

Ik dacht eerder dat u midden zestig was”, zegt Léon terwijl  

hij comfortabel op de bank zit en snoepbanaantjes eet.  

Beide zijn het al snel met elkaar eens dat jongeren van nu het 

goed hebben. “Jullie leven in een gouden tijd”, zoals Sara 

zegt. En zij kan het weten, toen zij zo oud was als Léon, stond 

ze achter de lopende band in de fabriek.

Sara Feder kan zich haar jeugdjaren nog goed herinneren. 
“Mijn moeder overleed in het eerste oorlogsjaar. Ik zat 
toen op de lagere school. Er was geen geld, wel grote 
armoede. Het was geen leuke tijd. Toen ik twaalf jaar was, 
mocht ik naar de huishoudschool. Ik had een vingerhoed 
nodig, en naald en draad. Maar ook daar was geen geld 
voor. Vanaf mijn veertiende moest ik werken in de fabriek. 
Aan de lopende band, tabaksbladeren sorteren. Het was 
verschrikkelijk hard werken maar gezellig. We hadden 
altijd lol, waren aan het zingen. Ik werkte zes dagen per 
week, van half acht ’s ochtends tot zes uur ’s avonds.  
Ik verdiende zeven gulden en een dubbeltje per week 
maar dat moest ik thuis afstaan. Ik kreeg 75 cent zakgeld.” 
Léon is onder de indruk: “Dat is wel even een wereld van 
verschil. Ik heb van de zomer in de supermarkt gewerkt als 
bijbaan. En nu pas ik af en toe op bij families in de straat. 
Maar ik mag het geld dat ik heb verdiend, zelf houden. 
Ik mag zelf weten wat ik er mee doe. Ja, wij hebben het 
inderdaad beter dan de jongeren van toen. Wij kennen 
geen oorlog en echte armoede.”

Ook al hangt er nu een sombere wolk boven Nederland, 
Sara maakt zich geen zorgen over de crisis. “Mensen 
kunnen nog jaren teren op hun schoenen en de overdaad 
aan kleding die ze in de kast hebben hangen. Als je niets 
meer te eten kunt kopen, dat noem ik pas crisis. Zo erg als 
in de oorlog wordt het niet meer.” Léon: “Maar heel veel 
mensen gaan nu hun baan kwijtraken, dat is wel erg.  
Hoe lang heeft u eigenlijk in de fabriek gewerkt?” Sara 
vertelt openhartig over haar, soms turbulente, leven: 

“Tot mijn 18e, toen leerde ik een jongen kennen. Ik werd 
verliefd en we moesten trouwen. Omdat ik in verwachting 
was van ons eerste kind. Maar we hadden allebei niets, 
dus bleven we bij onze ouders wonen. Op een moment 
ging mijn zus verhuizen, toen zijn we in haar leegstaande 
huis getrokken. Mocht natuurlijk eigenlijk niet maar ik kon 
nergens anders heen want inmiddels was de tweede op 
komst. Ik was de eerste kraker!”

Uiteindelijk heeft Sara al die jaren met veel plezier in 
Crooswijk gewoond. Ongeveer zeventien jaar geleden 
kwam ze in Overschie terecht. Ook al heeft ze verder 
weinig met Overschie, ze woont prettig in haar flat aan 
het water. Léon is een ‘echte Overschieenaar’. “Ik woon 
hier leuk, in een gezellig straatje. Overschie heeft een fijn 
sfeertje, het is groen, je hebt de ruimte en het is dicht bij 
de stad. Toch denk ik dat ik ooit het ruime sop kies.” 
Léon en Sara hebben allebei weinig contact met ouderen. 
Sara: “Ik ga toch niet naar een bejaardensoos, ben je gek!” 
Léon moet hard lachen: “Ouderen hebben natuurlijk 
levenswijsheid. Soms vind ik wel dat ouderen zeuren hoor. 
Vooral bij de supermarkt.” Sara: “Ja, dat is een echte  
hangplek voor die ouderen. Maar niet alleen bij de 
supermarkt, ze zitten overal joh!” Toch vindt Sara dat een 
beetje meer begrip voor elkaar geen kwaad kan. “Ik heb 
respect voor de jongeren, en zij voor mij. Ik heb negen 
kleinkinderen, van 14 tot 26 jaar. Ik kan geweldig met ze 
opschieten en leer veel van ze op de computer. Fantastisch 
dat je daar alles mee kan doen. Wat ik wel jammer vind, 
is dat jongeren tegenwoordig niet meer mooi kunnen 
schrijven.” Léon protesteert: “Ik kan echt nog wel mooi 
schrijven hoor!” Sara reageert direct: “Laat maar zien!”  
Op een envelop laten de twee aan elkaar hun kunsten zien. 
Bij het weggaan zegt Léon: “Ik vond het erg leuk bij u. 
Ik ga dit verhaal ook in de schoolkrant plaatsten. Ik ben 
hoofdredacteur dus ik zorg ervoor dat u ook een exem- 
plaar krijgt.” Sara is vereerd: “Ik vond het ook gezellig, en 
we hebben het nog ouderwets vastgelegd op papier ook!” 
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Jongere: Mitchell Storm, 19 jaar
Dagelijks leven: vrachtwagen- 
chauffeur
Hobby’s: verslaafd aan vrachtwagens
Geboren: in Overschie
Familie: opa en oma 

Oudere: Marinus van Dijk, 84
Dagelijks leven: gepensioneerd, 
werkte in scheepsbouw en in de vaart
Hobby’s: lezen, tot voor kort  
modelbouw
In Overschie sinds: 1953
Familie: zoon, 2 kleinzoons

Eerlijk gezegd heeft de 84-jarige Marinus van Dijk niet zoveel 

met Overschie. “Ik had liever in Amsterdam gewoond maar 

dat wilde mijn vrouw niet.” De 19-jarige Mitchell voelt zich 

juist steeds meer betrokken bij zijn woonstekkie: “Ik wil mee-

helpen het contact tussen de bewoners onderling te verbeteren.” 

Marinus is zéér sceptisch over Mitchell zijn plannen, maar de 

jonge vrachtwagenchauffeur blijft onverminderd positief: 

“Nou, ik kom u gewoon persoonlijk ophalen als het me lukt!”

De rustige Marinus blijkt vol mooie verhalen te zitten.  
Zo ging hij op zijn dertiende werken op een scheepswerf 
waar hij flink wat streken heeft uitgehaald. “Iedereen 
droeg toen klompen, die stonden daar netjes op een rijtje. 
Op een ochtend, voordat iedereen binnenkwam, heb ik al 
die klompen vast gespijkerd op de vloer! Nou, toen heb 
ik zelf een ochtendje vastgespijkerd op de werkbank gele-
gen!”, lacht Marinus smakelijk terwijl hij eraan terugdenkt. 

Al snel barsten de autoverhalen tussen de twee mannen 
los. Marinus vertelt over zijn ervaring op een vrachtwagen. 
“Ik heb tijdens de oorlog ondergedoken gezeten in een 
klooster in Limburg. Toen we bevrijd werden, kwam ik 
bij de Canadezen terecht en moest ik op een ééntonner 
rijden. Nou, dat vond ik toch wat fors.” Mitchells ogen 
worden groot. “Bij mij is het hoe groter en zwaarder 
de wagen, hoe beter! Maar ik ben dan ook verslaafd 
aan vrachtwagens. Misschien komt dat wel omdat mijn 
moeder van mij bevallen is in de vrachtwagen, onderweg 
naar het ziekenhuis!” 

Mitchell vertelt over zijn inzet voor het Jongerenpanel. 
“Ik had tot voor kort weinig contact met jongeren hier in 
Overschie. Maar ik hoor verhalen dat het slecht gaat en 
daar heb ik zelf ook ervaring mee. Zo is mijn trailer laatst 
ondergespoten met graffiti.” Marinus onderbreekt hem: 
“Sommige van die tekeningen zijn prachtige figuren.” Dat 
is Mitchell met hem eens: “Klopt, maar sommige niet en 
het is niet leuk als je wagen of je huis onder gekalkt wordt. 
Daarom wil ik speciale plekken aanwijzen waar de jongeren 

mogen spuiten.” Maar Mitchells plannen gaan verder 
dan het aanpakken van graffiti. Hij wil naar aanleiding 
van zijn ervaringen écht iets betekenen voor jongeren en 
Overschie: “Een tijdje terug had ik iets met een meisje van 
een andere nationaliteit en op straat werd ik daar raar op 
aangekeken. Dan denk ik ‘waar slaat dat op?!’. Nu wil ik 
proberen om dat wantrouwen tussen jong en oud én tus-
sen de verschillende culturen te verminderen. Dat is echt 
mijn passie en ik ga proberen om daar naar toe te leven en 
te werken!”, vertelt Mitchell gedreven.

“Ik heb ook weinig contact met de ouderen hier,” zegt 
Marinus. “Ik zie ze alleen maar gaan. Maar vroeger was 
er ook al trammelant met jongeren hoor. Nu hoor je daar 
veel meer over door de moderne communicatie, radio en 
tv is er snel bij. Maar als jij iets wilt doen voor die jongeren 
en ouderen, moet je eerst een plek hebben Mitchell, waar 
je terecht kunt. En die krijg je toch niet want je krijgt geen 
medewerking van de gemeente.” 

Mitchell ziet het zo somber niet in. “Ik wil met de voorzitter 
van de deelgemeente praten over mijn plannen. Of mis-
schien wel met burgemeester Aboutaleb, want hij heeft 
dezelfde ideeën als ik. Als ik dertig jongeren en ouderen 
bijeen krijg, heb ik mijn doel bereikt”, vertelt hij. “Nou, 
je hebt prachtige plannen hoor maar het is niet realiseer-
baar”, blijft Marinus somberen. Mitchell is onvermoeibaar. 
“Het gaat me lukken, echt. Komt u dan ook? Dat zou ik 
erg leuk vinden.” Marinus weet het niet. “En als ik u kom 
halen? Ja, ik ben koppig hoor, want ik blijf proberen”,  
zegt Mitchell. “Nou, vooruit dan, als het lukt en je komt 
me halen, ga ik mee!”, glimlacht Marinus uiteindelijk.
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Jongere: Mohamud Osman, 19 jaar
Dagelijks leven: 5 Havo Melanchton,  
leerling kok in strandtent
Vrije tijd: Jongerenpanel, voetbal, koken
In Overschie: sinds zijn 6e jaar
Familie: moeder, broertje, zusje

Oudere: Elly de Waal, 83 jaar
Dagelijks leven: werkte tot pensioen als secretaresse voor 
internationaal bedrijfsleven, volgt nu cursussen en lezingen
Vrije tijd: tennis, fietsen, veel buiten
In Overschie: sinds 1978
Familie: 2 zoons, 5 kleinkinderen

Ze vragen elkaar de oren van hun 

hoofd, de 19-jarige Mohamud  

Osman en de 83-jarige Elly de Waal. 

“Wil je wat drinken”, vraagt Elly. 

Maar het is Ramadan en Mohamud 

mag om kwart voor negen pas weer 

eten en drinken. “Rammel je dan 

niet van de honger?”, wil Elly weten. 

“Valt mee”, lacht Mohamud terwijl 

zijn blik valt op een foto van Ijsland: 

“Reist u veel?” Al snel blijkt dat de 

twee aan een gesprek van een uur 

niet genoeg hebben.
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Elly laat een kris uit Indonesië, een lavasteen van de 
vulkaan Etna en een boemerang uit Australië zien. “Met 
mijn man heb ik bijna alle continenten bezocht. Dat waren 
hele mooie reizen. Mijn man is overleden maar ik reis nog 
steeds. Binnenkort ga ik met mijn zoon naar Sardinië.” 
Ook Mohamud houdt van reizen: “Mijn wiskundeleraar 
gaf het advies om zoveel mogelijk van de wereld te zien 
op jonge leeftijd. Samen met mijn beste vriend ga ik elke 
vakantie ergens naartoe, backpacken, met een rugzak de 
wereld rond.” 

Wat doen twee wereldreizigers dan in een gat als 
Overschie? Mohamud: “Van mijn tweede tot mijn zesde 
jaar heb ik in Breda gewoond, sindsdien woon ik hier. 
Overschie is gewoon een leuk gat, de mensen zijn lekker 
nuchter.” Elly woont al wat langer in Overschie. “In 1951 
ben ik vanuit dit huis, wat toen nog van mijn schoonouders 
was, getrouwd. Toen ik hier in 1978 kwam wonen, vond 
ik het maar een doods gat. Ik was het centrum gewend. 
Sinds mijn pensioen sport ik hier en ga ik naar lezingen en 
cursussen. Ik kan mijn neus niet buiten de deur steken of 
ik wordt aangesproken. Het is fijn hier.”

Beide hebben weinig contact met de andere generatie. 
Elly: “Ik heb geen problemen met jongeren. Meestal zijn 
ze behulpzaam, zelfs zonder dat ik daarom vraag. Je krijgt 
wat je geeft. Ik vind wel dat het gedoe over integreren 
op de spits wordt gedreven. Je moet het een beetje laten 
sudderen, dan gaat dat gewoon vanzelf.” Mohamud: “De 
maatschappij wil dat iedereen dezelfde taal spreekt zodat 
alles op orde is. Er zijn altijd mensen die dat niet kunnen 
of willen. Daar ligt nu veel de focus op.” Elly: “Als je niet 
wilt, bereik je ook niets. Ik kom van het platteland en tot 
na de oorlog heb ik daar veel ontberingen meegemaakt. 
Tegenwoordig wordt er wel veel gepiept, hoor. Als je een 
teen stoot, staat er overdreven veel hulpverlening klaar. 
Daar word je niet sterker van.” Ook Mohamud vindt 
eigen verantwoordelijkheid belangrijk: “Ik heb vanaf mijn 
veertiende bijbanen. Mijn moeder heeft het niet breed. 
Als ik dure schoenen wil omdat mijn vrienden die willen, 
werk ik daar zelf voor. Het geeft meer voldoening en dat 
probeer ik over te brengen op mijn broertje en zusje.”

Mohamud ziet de krant liggen met een politicus op  
de voorpagina. “Bent u bezig met politiek?”, vraagt hij. 
“Jazeker”, antwoord Elly. “Mijn man is korte tijd voorzitter  
van de deelgemeente geweest. En jij?” Mohamud brandt 
los: “Ik ben betrokken bij de PvdA, ik zou helpen bij 

de volgende verkiezingen. De PvdA was een prachtige 
partij maar nu zijn ze minder sterk helaas.” Elly: “Vroeger 
was het bedrijfsleven, waar ik vandaan kom, meer VVD 
georiënteerd. We vonden dat we ons te pletter werkten 
maar dat andere lieden, zoals de PvdA, het geld net zo 
hard weer uitgaven aan mensen die niet wilden werken.” 
Mohamud: “Ik vind ook dat je geen uitkering moet geven 
aan iemand die gewoon kan werken.” Elly wil weten 
waarom Mohamud zo betrokken is bij de politiek.  
Hij antwoordt: “Als je iets wilt veranderen, moet je dat via 
de politiek doen. Mensen moeten wat meer gaan geven 
om elkaar. Niet bang zijn een kopje suiker te lenen bij de 
buren.” 

Als de klok half negen slaat, maakt Mohamud nog geen 
aanstalten om weg te gaan. Hij heeft nog teveel vragen. 
Bijvoorbeeld of het waar is ‘dat het leven pas bij veertig 
begint’? Elly: “Ach ja, dat klopt wel maar ik werd veertig  
in de jaren zestig.” Muhamud: “Ik hou heel erg van de  
kleding uit die tijd. Ik zou het liefst heel de dag in zo’n 
mooi pak lopen. Hoe waren de ‘swinging sixties’ en ‘ 
seventies’ hier?” Elly lacht: “Dat was wel een dolle boel, 
hoor. Wij hadden veel feestjes thuis, mijn man en zijn 
vrienden speelden dan piano en gitaar, iedereen kwam 
langs. Dan schoven we de tafel en stoelen aan de kant  
en gingen we lekker dansen!” 

Om vijf voor negen gaat de telefoon van Mohamud. 
De zon is al tien minuten onder. Het is zijn moeder, die 
wacht met het eten. Elly en Mohamud wisselen telefoon-
nummers uit: “Kunnen we misschien een keertje verder 
praten!”

Mohamud & Elly    4�4�



Jongere: Nazija Bouzidi, 23 jaar
Dagelijks leven: 1e jaar Albeda college,  
richting Helpende Welzijn
Vrije tijd: Jongerenpanel, gastvrouw Prachthuis, winkelen
Familie: 2 dochtertjes, moeder, zus, broertje
In Overschie: sinds geboorte

Oudere: Gerard Berkhout, 61 jaar
Dagelijks leven: gepensioneerd, fractievoorzitter  
Groen Links Overschiese deelraad
Vrije tijd: hengelsport, vissen, vliegvissen,  
nabootsen insecten en waterdieren, koor
Familie: vrouw, 2 kinderen, 1 kleinkind
In Overschie: sinds 1964

Twee betrokken inwoners van 

Overschie, de één Nederlands-

Marokkaans, de ander Nederlands-

Javaans. “Dan zijn we dus beide 

halfbloed”, constateert de 23-jarige 

Nazija Bouzidi verrast. Aan de grote 

eettafel van de 61-jarige Gerard 

Berkhout, met brandende kaarsen in 

hun midden, blijken de twee op een 

herfstige middag nog meer gemeen 

te hebben: inzet en werklust. “Werk-

en? Ja, voor mij is dat zó normaal, 

dat doe je gewoon!”
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Nazija zit in het eerste jaar van het MBO, richting 
Helpende Welzijn. “Ik heb voor deze opleiding gekozen 
omdat ik een baan wil waarbij ik met jongeren werk.  
Ik vind het leuk om mensen te helpen en te begeleiden. 
Ik vind het een mooi idee om iets voor mensen te kunnen 
doen.” Het hebben van werk is iets vanzelfsprekends voor 
Nazija: “Ik moet geld verdienen voor mijn kinderen en om 
leuk van te kunnen leven. Ik werk al vanaf mijn 15e. Ik heb 
allerlei bijbaantjes gehad: in callcenters en kledingwinkels. 
Werken is voor mij zo normaal en gewoon.”

Hoewel Gerard sinds maart gepensioneerd is, kriebelt het 
toch weer bij hem. Hij is actief in verschillende verenigingen 
en fractievoorzitter van Groen Links in de deelraad. Alsof 
dat niet genoeg is, gaat hij binnenkort zijn oude werkgever 
weer ondersteunen. “Tot 1994 heb ik in de ICT gewerkt 
en de afgelopen 15 jaar werkte ik bij het Platform Buiten-
landers Rotterdam. Dat was zo enorm leuk, de omgang 
met mensen vond ik fantastisch. Ik heb zelfs Marokkaanse 
les gevolgd.” Ook Gerard kent een rijk arbeidsverleden: 
“Ik kom uit een groot gezin met negen kinderen, vanaf 
mijn twaalfde werkte ik elke dag na school als afwasser en 
bezorger in een banketbakkerij. Ook in de weekenden en 
vakanties.”

Beide zijn ervan overtuigd dat het hebben van werk belan-
grijk is. Nazija: “Het is gewoon beter om je eigen geld te 
verdienen. Als je altijd alles maar krijgt, word je daar denk 
ik niet gelukkiger van.” Gerard knikt instemmend: “Als je 
iets koopt waar je zelf voor hebt gewerkt, voelt dat beter. 
Ik had op mijn 16e mijn brommer bij elkaar gewerkt en op 
mijn 18e mijn eerste autootje!” Nazija: “Als je ergens voor 
hebt gewerkt, ben je trots op jezelf. Het geeft een lekker 
gevoel. Werken is ook goed voor je zelfvertrouwen.”

Naast haar inzet voor het Jongerenpanel doet Nazija aan 
vrijwilligerswerk. “Ik ben, net als mijn moeder, gastvrouw 
in het Prachthuis. Ik ontvang daar de mensen, wijs ze de 
weg. Dat doe ik een paar keer per week, overdag en ’s 
avonds. Samen met de andere gastvrouwen zijn we aan 
het bedenken hoe we het Prachthuis meer bekendheid 
kunnen geven”, vertelt Nazija. Gerard haakt meteen in: 
“Hartstikke goed, het Prachthuis mag wel wat meer gaan 
leven en moet intensiever gebruikt worden.” 

Nazija en Gerard zijn allebei bekend met Overschiese 
Banen voor Overschiese Jongeren. Nazija: “Mijn broertje 
heeft via dat project ook een bijbaan gekregen.”

Ook Gerard is gecharmeerd van het project: “Het Jongeren-
panel biedt met Overschiese Banen voor Overschiese 
Jongeren een prima ingang naar werk. Binnenkort komen 
hier veel nieuwe winkels en supermarkten. Dat is goed 
voor de werkgelegenheid, want die winkels moeten alle-
maal gevuld worden. Het liefst met Overschiese jongeren.  
Dus het Jongerenpanel moet daar zo snel mogelijk over 
gaan praten met de betrokken mensen uit de politiek.” 
Toch zit er volgens Gerard een kleine ‘maar’ aan. “Voor 
hoger opgeleide jongeren is er nog niet veel werkgelegen-
heid in Overschie. Maar dat gaat binnen vijf jaar veran-
deren, dan komt er een nieuw kantorencomplex bij Polder 
Schieveen. En bij Rotterdam Airport komt meer bedrijvig-
heid waardoor jongeren daar aan de slag kunnen.” 
Ook Nazija ziet veranderingen: “Overschie gaat vooruit, 
het wordt beter en biedt veel meer mogelijkheden. Ik kan 
niet wachten tot het nieuwe winkelcentrum opengaat!”

Gerard is het met haar eens: “Overschie ziet er binnen 
nu en vijf jaar totaal anders uit. Maar dat moeten we wel 
blijven uitdragen, ook buiten Overschie moet dat bekend 
worden.” Ook al gaat Overschie de komende jaren ingrij-
pend veranderen, Nazija en Gerard krijg je er met geen 
mogelijkheid weg. Onvermoeibaar lepelen ze alle voor-
delen op: de goede sfeer, de ons kent ons mentaliteit, het 
contact bij de supermarkt, en je bent overal zo, de stad, 
de polder, het bos met het hertenkamp, Delft en zelfs het 
strand van Scheveningen… “Overschie is het middelpunt 
van de wereld!”, grappen ze. Bij het weggaan polst 
Gerard de ambities van Nazija: “Zeg, is de politiek niet iets 
voor jou? Er zijn hard jongeren nodig.” Nazija haar ogen 
lichten op en belooft: “Ik ga er over nadenken!”

Kijk voor meer informatie over Overschiese Banen voor Overschiese 
Jongeren op http://banen.jongerenpaneloverschie.nl 

Nazija & Gerard   5151



Jongere: Neville Redjosentono, 22 jaar
Dagelijks leven: Albeda college SPW,  
stage bij Jongerenpanel, werkt parttime bij callcenter
Hobby’s: computeren, chillen
In Overschie: sinds zijn 8e
Familie: zoontje van 2 jaar

Oudere: Jan Poots, 64 jaar
Dagelijks leven: was vrachtwagenchauffeur,  
nu bestuurslid bewonersorganisatie
Hobby’s: computeren, films bewerken,  
bezig met documentaire
In Overschie: sinds 1976
Familie: vrouw, 2 kinderen, 3 kleinkinderen

“Hé, buurman!”, zegt de 22-jarige 

Neville Redjosentono licht verbaasd 

als hij de 64-jarige Jan Poots een 

hand geeft. De deelnemers aan  

Dynamic Duo’s wonen niet alleen  

bij elkaar in de straat, ze zijn het  

op veel vlakken met elkaar eens. 

Ouders moeten strenger zijn en  

een opleiding is zó belangrijk.  

Maar vooral: “Alles draait om regels.” 

Ook in hun toekomstige café voor 

jong en oud.  
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Hoewel de buurmannen niet gelovig zijn, vindt de 
ontmoeting plaats in de Grote Kerk, waar beide heren nog 
nooit geweest zijn. “Mooie plek hoor”, zegt Jan. “En zo 
kom je nog eens ergens”, valt Neville hem bij. De twee 
wonen bij elkaar in de straat en kennen elkaar van gezicht. 
“Zoals je iedereen in Overschie wel kent van gezicht.  
Overschie is een hechte gemeenschap, het vrijwilligers- 
werk is nergens zo groot als hier. Het is fraai wonen 
hier. Maar aan de woningbouw kan een hoop verbeterd 
worden. De woningen rond de Abtsweg zijn aan vervang-
ing toe”, vertelt Jan. Ook Neville vindt zijn buurtje leuk: 
“Al zijn er nu wel veel hangjongeren die zich vervelen 
en daardoor rottigheid uithalen. Voor oudere jongeren is 
er niets te doen.” Jan heeft daar zijn bedenkingen over. 
“Vind je niet dat de jeugd zichzelf moet leren vermaken? 
Toen ik jong was, was er ook niets. Na de oorlog was er 
geen vermaak, de stad moest worden opgebouwd, we 
hadden geen geld. Maar we vermaakten ons op straat met 
voetballen of andere spelletjes. Dat klinkt misschien kin-
derachtig, maar wij hielden onszelf wel bezig”, vertelt hij. 

Maar vroeger is niet nu, volgens Neville: “Mensen praten 
altijd over vroeger, maar het is nu héél anders dan toen. 
Nu ligt alles voor het oprapen voor jongeren, de drank 
en de drugs. Ze krijgen veel over zich heen. In videoclips 
wordt stoer gedaan met halfnaakte vrouwen, drugs en  
wapens. Als jongere kun je op iedere straathoek een blowtje 
kopen.” Jan: “Hmm, ja dat is waar. Ik denk ook dat de 
acceptatie minder is geworden. Nu klagen mensen na vijf 
minuten al als je met een bal op straat speelt. Toch zie ik 
ook kinderen van een jaar of dertien nog laat op straat 
lopen, ik vind dat ouders daar strenger in moeten zijn.” 

De twee zijn het erover eens dat ouders een belangrijke 
rol spelen. Neville vertelt dat hij best streng is opgevoed 
en dat hij duidelijke regels had. Maar toch kreeg hij daar 
lak aan. “Ik vond het vroeger ook stoer om de leraar uit 
te schelden en niet naar school te gaan. Ik hing rond met 
verkeerde vrienden, lekker blowen en niets doen. Ik ben 
toen gestopt met school.” Toch volgt Neville nu weer een 
opleiding en loopt hij stage. Jan wil weten hoe dat zit. 
Neville: “Toen ik vader werd, was dat het keerpunt in mijn 
leven. Ook al ben ik niet meer samen met zijn moeder, ik 
ben toch het voorbeeld voor mijn zoontje. Opeens besefte 
ik me dat. Ik wil niet dat hij foute dingen doet. Dus ik ben 
gestopt met die verkeerde vrienden en uitgaan. En ik ben 
weer naar school gegaan. Daar ben ik ontzettend blij mee 
maar achteraf gezien, had ik dit inzicht liever eerder gehad.” 

Toch begrijpt Jan niet waarom Neville aanvankelijk de 
verkeerde weg koos, hij had thuis toch duidelijke regels? 
“Omdat ik die levensstijl van uitgaan, dure spullen en 
merkkleding niet kon betalen met school. Ik dacht, dan 
ga ik er wel voor werken”, legt Neville uit. “Aha, dus de 
jongeren krijgen op tv en in de media dingen voorge-
schoteld waar ze naar verlangen. Die willen ze hebben 
maar die kunnen ze alleen kopen als ze gaan werken. 
Leren is dan een belemmering. Het moet echt tot jongeren 
doordringen dat je voor een goede toekomst juist een 
opleiding nodig hebt. Dan kom je verder. Zonder opleiding 
blijf je altijd vakkenvuller, maar dan een met een rollator!”, 
zegt Jan.

De buurmannen hebben wel een idee over hoe het 
contact tussen jong en oud verbeterd kan worden: met 
een café. Jan ziet het helemaal voor zich: “Een ruimte waar 
jong en oud naar binnen kan lopen voor een kop koffie of 
thee. Dat zou ook voor de allochtone ouderen een aan-
winst zijn. Ik heb het idee dat die veel alleen binnenzitten.”
Neville droomt met Jan mee: “Overschie heeft veel culturen, 
het zou leuk zijn als we daar dingen over uitwisselen 
in het café. Iets lekkers serveren bij het slachtfeest en 
daarover vertellen.” Volgens Jan hoeft het niet bij dromen 
te blijven: “Als de jongeren samen met de ouderen een 
goed stappenplan opzetten, zijn er vast wel instellingen 
die mee willen werken. Maar het café moet dan wel gerund 
worden door iemand met overmacht, die weet hoe je met 
jongeren van verschillende culturen om moet gaan.  
Een soort ‘Marokkaanse vader’. Daar hebben die jongeren 
wel respect voor.” Neville valt hem bij: “We stellen regels 
op en laten die duidelijk zien zodat iedereen weet wat wel 
en niet mag. Dan komt alles goed!” Nu alleen nog een 
ruimte…

Neville & Jan 5353
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Jongere: Saloua Tarafit, 15 jaar
Dagelijks leven: Melanchthon college
Hobby’s: Feyenoord, Jongerenpanel
In Overschie: hele leven
Familie: vader, moeder, 2 broertjes

Oudere: Gré Risse, 72 jaar
Dagelijks leven: vrijwilligerswerk in 
o.a. De Brandaris
Hobby’s: knutselen
In Overschie: sinds 50 jaar
Familie: man, 1 dochter, 1 klein 
dochter

Nog voor ze haar deur opendoet, babbelt de 72-jarige  

Gré Risse er al vrolijk op los. “Kom binnen meiden!” Uit de 

woonkamer komt een ijselijke kreet. De 15-jarige Saloua 

Tarafit zet grote ogen op van schrik: “Wat is dat?”, wil ze 

weten. “Niet bang zijn, dat is de papegaai maar die doet  

niets hoor”, lacht de hartelijke Gré. Vanuit zijn kooi heeft  

de lawaaipapegaai toch mooi direct het ijs gebroken.

Eenmaal op de bank geïnstalleerd kletst Gré aan één stuk 
door. Al snel blijkt dat de dames een gezamenlijke passie 
hebben als Saloua vertelt wat ze het liefste in haar vrije 
tijd doet. “Mijn grote passie is Feyenoord! Meteen bij het 
zien van de eerste wedstrijd was ik voor altijd fan. Ik ga 
naar elke wedstrijd. Ook als het wat slechter gaat.” Ook 
Gré houdt van voetbal en pakt meteen oude voetbal-
plaatjes voor Saloua uit de kast. “Toen ik zo jong was als 
jij, ging ik ook elke zondag naar Feyenoord, lopend vanaf 
de Binnenweg naar het stadion. Prachtig was dat”, vertelt 
Gré. Saloua is pas lid van het Jongerenpanel maar heeft al 
één heel ambitieus plan. “Ik wil proberen een speler van 
Feyenoord een middagje naar Overschie te halen. Om de 
jongeren te leren voetballen en om een partijtje te doen. 
Het liefst hoop ik op Wynaldum!” Gré ziet wel een  
mogelijkheid: “Joh, je moet gewoon naar een training toe-
gaan en het daar ter plekke vragen, dat lukt je echt wel.”

Als het gesprek gaat over de relatie tussen jong en oud, 
hebben beide dames zo hun nare ervaring. Gré: “Ik vind 
het de laatste tijd achteruit gaan. Laatst was hier een grote 
vechtpartij tussen een hele groep jongens én meisjes. 
En een troep dat ze achterlieten! Ik weet dat het nu een 
moeilijke tijd is voor jongeren. Maar ik had het vroeger 
ook niet leuk. We hadden weinig geld en ik mocht nooit 
buitenspelen. Altijd waren er wel klusjes om te doen. Dan 
wees mijn moeder en zei ze ‘daar staat nog een mand met 
sokken om te stoppen’. De jeugd van nu kan het zo leuk 
hebben, ze hebben meer vrijheid en meer mogelijkheden. 
Maar ze maken het soms zo moeilijk voor zichzelf.”

Saloua heeft ook zo haar minder leuke ervaringen met 
ouderen. “Ouderen zijn soms een beetje ongeduldig, niet 
altijd even aardig. Laatst fietste ik gewoon op straat. Heel 
even lette ik niet op en toen werd ik meteen uitgescholden. 
Best erg, dat vond ik niet leuk.” Toch moet Gré wat van het 
hart, maar dan iets positiefs. “Elke donderdag organiseer 
ik in De Brandaris knutselbijeenkomsten. We maken er  
van alles en nog wat, 3-D objecten, tekeningen en werken 
van perkament papier.” Ze veert weer van haar stoel af, 
loopt naar de kast en legt verschillende knutselwerkjes 
voor Saloua neer op tafel: een schilderijtje met borduur-
werk, perkamenttekeningen en een engeltje met een  
barbiehoofd. “Haha, kijk nou toch, wat grappig. Het is 
echt mooi wat u heeft gemaakt, wat knap dat u dat kunt”, 
zegt Saloua bewonderend terwijl ze naar de spulletjes kijkt.
Al snel blijkt waarom Gré zo handig is met haar handen: 
“Ik heb jarenlang in een naaiatelier gewerkt.” Maar dat 
is niet wat Gré van het hart moet. Al heeft het wel met 
handigheid te maken: “De knutseldagen die ik organiseer 
zijn zó leuk. Het is echt lachen, gieren, brullen met elkaar. 
Maar ik zou het zo leuk vinden als er meer jongeren mee 
zouden doen!” 

Dat is een schot in de roos bij Saloua. “Sinds kort zit ik bij 
het Jongerenpanel, en dan vooral bij de meidengroep. Ik 
zit erbij omdat ik het leuk vind om dingen te organiseren. 
De meidengroep organiseert stylingavonden en binnen-
kort komt er een buikdanslerares. Maar het is misschien 
ook leuk om een keer met de meiden te komen knutselen. 
Met het borduurwerk zou je bijvoorbeeld kleding weer 
een nieuwe look kunnen geven”, denkt Saloua hardop.

Gré is het hartstikke met haar eens: “Ja natuurlijk kan dat! 
We kunnen dan van alles doen, tekenen, met papiersnip-
pers werken of perkament. Of borduren natuurlijk.  
Jullie zijn van harte welkom. Wij oude bessies leren jullie 
het wel hoor!”

Saloua & Gré 5555
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Jongere: Saskia Roeleveld, 16 jaar
Dagelijks leven: 5 Gymnasium, 
helpen op de tennisbaan
Vrije tijd: tennissen, afspreken  
met vriendinnen, computeren
In Overschie: geboren en getogen
Familie: vader, moeder, broer

Oudere: An Gorzeman, 70 jaar
Dagelijks leven: huishouden,  
z’n gangetje, dagjes uit  
met een vriendin
Hobby’s: handwerken, lezen
In Overschie: bijna 50 jaar
Familie: 2 kinderen, 2 kleinkinderen

Zet één stap over de drempel bij An Gorzman en je weet: 
hier woont een handwerkster. Wandkleedjes aan de 
muur, de zelfgeborduurde stoel en het meest opvallende 
pronkstuk: de verzameling van 271 vingerhoedjes. An laat 
ze Saskia zien: uit verschillende landen, met afbeeldingen 
van het Koninklijk Huis en van bijzonder porselein. “Dit 
is een heel speciaal exemplaar, die werd vroeger gebruikt 
door de tuigmaker, dat was een man die tuigen voor 
paarden maakte.” 

Saskia heeft een totaal andere hobby: tennis. “Dat vind ik 
heel leuk om te doen. Mijn ouders zijn eigenaar van de 
tennisbaan dus ik help ook vaak bij het organiseren van 
wedstrijden, in de keuken en achter de bar”, vertelt Saskia. 
“Ach, ja, ik wilde vroeger ook graag tennissen maar dat 
was volgens mijn vader niets voor boerenmeisjes”,  
verzucht An. “Toen was tennis een elitesport, nu tennist 
mijn kleindochter heel fanatiek, ik ben blij dat ze dat toch 
kan doen. Ik heb wel leren zwemmen maar dat water  
was altijd zó koud. Maar de badmeester was streng:  
we moesten niet zeuren en hup, erin.” 

An wil weten wat Saskia nog meer doet in haar vrije tijd. 
“Nou, ik heb heel veel huiswerk! Maar als ik vrij ben, 
spreek ik af met vriendinnen. En soms gaan we uit, naar 
de stad. Er zijn ook wel schoolfeesten, maar die vind ik nu 
minder leuk”, vertelt Saskia. “Ja, omdat je nu de oudste 
bent, je hebt geen zin meer in die bakvisjes!”, grapt An. 
“Toen ik zo oud was al jij, ging ik niet uit. Het waren de 
jaren ’50, een hele andere tijd. Ik zat wel op naaicursus en 
bij een jongerenvereniging. Daarmee voerden we toneel-
stukken op, heel leuk om te doen. Daarbij ben ik 

opgegroeid op een boerderij. We luisterden naar hoor- 
spelen op de radio en deden ’s avonds spelletjes. Op de 
boerderij was het zo anders dan nu. We hadden bijvoor-
beeld geen vuilnisbak. Alles wat over was, werd aan de 
dieren gevoerd of ging op de mesthoop.”
Saskia reageert verbaasd: “Zo, dat kan ik me echt niet 
voorstellen. Tegenwoordig kun je niet zonder vuilnisbak 
met al dat plastic. Leven zonder tv of internet kan ik me 
moeilijk indenken. Voor ons is het zo gewoon om de tv 
aan te zetten. Maar waarschijnlijk zijn tv en computers 
over een tijd ook achterhaald. En kunnen onze kinderen 
en kleinkinderen zich niet voorstellen hoe wij nu leven.” 

An en Saskia vinden Overschie een prima plek om te 
wonen maar hebben verder eerlijk gezegd niet zoveel met 
de deelgemeente. Saskia: “Ik trek toch meer naar de stad.” 
Saskia heeft wel nagedacht over hoe het contact tussen 
jong en oud verbeterd kan worden: “Met een bowling-
baan! Dat is leuk voor iedereen. Als die er in Overschie is, 
zou ik er wel regelmatig heengaan.” An is direct enthousiast: 
“Dat zou voor de ouderen niet alleen leuk zijn maar ook 
goed. Zo blijven we een beetje soepel!” An staat op uit 
haar stoel en demonstreert haar bowlingpassen, meteen 
springt Saskia op om ook mee te doen. Als de twee ‘uitge-
bowld’ zijn, komt An terug op het verschil tussen vroeger 
en nu. “Ik denk dat de jeugd vroeger eerder tevreden was 
met wat ze had.” Saskia: “Ik ben ook tevreden met wat ik 
heb hoor. Ik denk dat mensen vroeger sneller bij elkaar 
langs gingen, nu zitten veel mensen avonden lang achter 
de tv of internet. Mijn oma is een tijdje terug overleden 
en van haar wist ik wel dat er vroeger niet zoveel te doen 
was. Zij heeft me Rummikub en Monopoly leren spelen.” 
Omgekeerd heeft ook An van haar kleinkinderen geleerd: 
“Ik heb een digitale camera gekocht en dankzij mijn 
kleinkinderen heb ik die onder de knie. Door hen heb ik 
ook leren computeren. Voor alles heb je internet nodig, 
dus een jaar of vier geleden heb ik een pc aangeschaft. 
Zonder computer voelde ik me toch op een onbewoond 
eiland zitten. Mijn kleindochter heeft me wegwijs gemaakt 
en nu regel ik zelfs mijn bankzaken online, het is toch 
reuzehandig allemaal!”

Saskia & An    

“Hoe lang bent u hiermee bezig geweest?”, vraagt de 16-jarige 

Saskia Roeleveld vol bewondering als ze in de geborduurde 

stoel gaat zitten. “Toch wel enkele jaren”, antwoordt de 70-

jarige An Gorzeman met lichte trots. Ondanks de onderlinge 

verschillen, hebben de twee dames al snel de oplossing  

gevonden voor de kloof tussen jong en oud: een bowlingbaan!
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mevrouw Hoogsteger. Dan wil ze weten wat Sebastiaan in 
zijn vrije tijd doet, of hij naar schoolfeesten gaat. “School-
feesten heb ik niet meer, ik werk namelijk via school al 
vijf dagen per week. Maar ik ga wel naar de kroeg, film 
of disco”, vertelt Sebastiaan. “Drink je dan ook?”, vraagt 
mevrouw Hoogsteger nieuwsgierig. Als Sebastiaan met 
ja antwoordt, grapt ze “O, ik dacht dat de scouting zo’n 
keurige club was!” Volgens Sebastiaan is dat ook zo: 
“Maar we houden ook van een biertje!”

In de tijd dat mevrouw Hoogsteger 20 jaar oud was, had 
je geen discotheken. “Het was toen oorlog, je mocht niets! 
Ook daarna had je weinig, er waren amper auto’s. Dansen 
of uitgaan deden we niet. Ik vind het wel mooi dat het nu 
anders is. En dat mensen nu bijvoorbeeld eerst kunnen 
samenwonen om elkaar beter te leren kennen. Als je dat 
toen deed, nou dan was je vreselijk slecht.”
Sebastiaan: “Nu genieten de mensen ook meer. Maar toen 
waren de mensen denk ik socialer en beleefder naar elkaar. 
Het zou toch mooi zijn als we de oude samenleving van 
toen en de samenleving van nu samen konden voegen. 
Dan zouden we een hele leuke en beschaafde samenleving 
krijgen.” Daar is mevrouw Hoogsteger het roerend mee 
eens. Maar op de vraag of ze denkt dat jongeren iets 
van ouderen kunnen leren, zegt ze: “Nee. Nee, dat denk 
ik niet. Jongeren willen het zelf uitzoeken. Dat wilde ik 
vroeger ook namelijk. En jongeren denken toch alles beter 
te weten.” Sebastiaan haakt daar meteen op in: “Echt 
niet!”, grapt hij. 

Waar mevrouw Hoogsteger zich wel zorgen over maakt, 
is het grote aantal scheidingen. “Voor kinderen blijft dat 
toch moeilijk, of ze nou klein of al groot zijn.” Sebastiaan 
vertelt dat zijn ouders ook gescheiden zijn. “En heeft dat 
jouw kijk op het huwelijk veranderd?”, vraagt ze hem. 
Volgens Sebastiaan is dat niet het geval maar trouwen 
hoefde sowieso al niet per se van hem. “Je kunt als je jong 
bent, iemand trouw beloven maar je weet nooit wat er 
later gebeurt.” Bij het afscheid laat mevrouw Hoogsteger 
Sebastiaan trots alle foto’s van haar klein- en achterklein-
kinderen zien. De twee blijven maar kletsen. “Weet je wat 
ik wel jammer vind,” zegt mevrouw Hoogsteger, “dat als 
je ouder wordt, je weinig complimentjes meer krijgt over 
hoe je eruit ziet of wat je draagt. Mensen zien het op de 
een of andere manier niet dat je iets nieuws aan hebt.”
“Nou,” reageert Sebastiaan gevat maar eerlijk,  
“ik zat net naar uw ketting te kijken en die vind ik toch  
echt hartstikke mooi!”

Sebastiaan & Anna

“Laat me eens zien hoe je haar nou zit”, zegt de 84-jarige 

Anna Hoogsteger terwijl ze de 20-jarige Sebastiaan Borgdorff 

bij de schouders pakt. “Dat vind ik nou zo leuk hè, zo naar 

voren. Dat kan gewoon allemaal tegenwoordig.” De twee 

lachen direct wat met elkaar af en de plaagstootjes zijn niet 

van de lucht. Maar er is ook aandacht voor serieuze zaken. 

“Een combinatie van samenlevingen zou mooi zijn.”

Mevrouw Hoogsteger is al drie keer verhuisd binnen 
Overschie. “Steeds binnen dezelfde straat! Ik woon hier 
bijna 59 jaar maar ik wil hier niet weg. Ik heb mooi uitzicht 
op de Delfhavense Schie.” Ook Sebastiaan is niet van 
plan om snel weg te gaan: “Overschie is de laatste tijd 
erg opgeknapt, mede dankzij die kale man die altijd op 
zijn scooter rijdt.” Mevrouw Hoogsteger schiet in de lach. 
“Ja”, verontschuldigt Sebastiaan zich: “Die man van de 
deelgemeente, ik weet niet hoe die heet! Maar hij heeft 
veel veranderd, zo is onder andere Paradie er gekomen.  
En ach, die drukte van het verkeer en het vliegveld, daar 
wen je aan. Ik woon naast de A13 maar slaap elke nacht 
met mijn raam open. Ik hoor het gewoon niet meer!”  
Mevrouw Hoogsteger denkt dat er voor ouderen niet veel 
in Overschie te doen is maar trekt haar eigen plan:  
“Ik pak vaak de Vervoer op Maat bus naar het station en 
ga dan door naar mijn kinderen in Ijsselmonde of zelfs 
naar Zeeland. En ik ga regelmatig naar Delft, Scheveningen 
of een andere stad met mijn buren. Ik heb het gewoon 
gezellig hiero!” 

Zowel de jongere als de oudere hebben weinig contact 
met de andere generatie. “Laatst liep ik ’s avonds naar huis 
toen er een groepje jongeren op het transformatorhuisje 
zat. Ik dacht nog ‘zal ik oversteken’ maar wilde niet bang 
zijn. Toen ik voorbij liep, zeiden ze me netjes gedag. Je 
hebt tegenwoordig veel soorten jongeren en veel verschil-
lende nationaliteiten. Maar als je eenmaal contact met 
ze hebt, blijken ze net zo aardig als anderen. We kunnen 
met velen best vredig leven in dit kleine landje”, vertelt 

Jongere: Sebastiaan Borgdorff,  
20 jaar
Dagelijks leven: laatste jaar  
MBO timmerman
Hobby’s: scouting, basketball
In Overschie: geboren en getogen
Familie: moeder, vader, broertje, 
zusje

Oudere: Anna Hoogsteger, 84 jaar
Dagelijks leven: gepensioneerd PTT 
afdeling werkverdeling, huishouden
Hobby’s: handwerken, op stap  
met vriendinnen, naar familie
In Overschie: sinds 58 jaar
Familie: 4 kinderen, 5 kleinkinderen, 
7 achterkleinkinderen 
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Jongere: Shanice Hoogeveen, 16 jaar
Dagelijks leven: Welland college
Vrije tijd: bloemist op de markt, rondhangen, vriend
In Overschie: geboren
Familie: vader, moeder, broertje

Oudere: Mijnie Zwingelaar, 78 jaar
Dagelijks leven: secretaris/penningmeester  
bewonersvereniging
Vrije tijd: borduren, kantklossen
In Overschie: sinds 1972
Familie: 1 zoon

“Doe mij maar een kopje koffie, 

ik krijg luizen van thee”, roept de 

78-jarige Mijnie Zwingelaar naar de 

16-jarige Shanice Hoogeveen als die 

vraagt wat de bejaarde dame wil 

drinken. “O, nou dan niet”, stamelt 

de stoere Shanice even en probeert 

haar gesprekspartner te peilen. 

Maar al snel blijkt dat mevrouw 

Zwingelaar vroeger ook niet altijd 

een dametje was. 
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Shanice steekt van wal en vertelt over zichzelf: “Ik woon 
in het dorp Overschie, dat is altijd gezellig. We zitten veel 
met vrienden bij elkaar op het pleintje, dan hangen we 
wat rond. Soms flikken we wel wat.” Mijnie Zwingelaar 
zit er meteen bovenop: “Wat flik je dan? Zit ik hier nu met 
iemand om dat soort dingen aan te horen?” Shanice lijkt 
even te schrikken en wil reageren maar Mijnie is haar voor: 
“Haha, dat deed ik ook hoor! En het ergste was: mijn vader 
was bij de politie dus ik moest alles stiekem doen. Het was 
alsof ik in een glazen huisje zat want we woonden in een 
klein dorpje in Zeeland en iedereen lette op elkaar.  
We namen wel eens benzine mee om een brandje te 
stoken langs de sloot, ver buiten het dorp.”
 
Shanice, opgelucht door de bekentenis van Mijnie: “Ja! 
Dat heb ik ook wel eens gedaan. We staan ook wel eens 
achter in het dorp te vissen bij het slootje en dan ‘valt’ er 
per ongeluk wel eens iemand in het water. Maar ik zou 
nooit iemand beroven!” Mijnie moet lachen om Shanices 
verhaal want dat doet haar denken aan haar zus: “Die liep 
eens over een plank over een slootje en ik moest de plank 
vasthouden. Maar ik stapte er ook ‘per ongeluk’ af en toen 
kukelde ze zo het water in. Had die ijdeltuit allemaal kroos 
in haar haar!” 

Beide dames zeggen geen last van de andere generatie 
te hebben. Shanice: “Ik heb een krantenwijk gehad dus ik 
ken veel ouderen, zeg ze ook gedag. Ik maak geen ruzie. 
Maar soms gebeurt er wel iets vervelends. We hadden een 
keer ’s middags muziek aan toen we op straat hingen. Een 
vrouw had daar last van, toen zetten we het zachter. Maar 
ze blééf last houden en toen wilde ze de politie bellen.” 
Dat zou Mijnie nooit doen: “Nee hoor, ik hou niet van die 
jongerenmuziek maar het stoort me ook niet.” Ze weet 
nog goed wat zij deed toen ze zestien was. “Er was toen 
niets in Zeeland, we hadden geen openbaar vervoer. 
Als we naar onze opa en oma wilden, waren we zes uur 
onderweg met de fiets. Op zondag wandelden we het 
hele eiland rond met de hond of zwommen we in de 
Oosterschelde.”

Sinds haar komst naar Overschie in 1972 is er veel veranderd. 
Op de Abstweg zaten toen nog vele winkels. Mijnie:  
“Je had er echt van alles maar als ik nu wil pinnen, moet 
ik naar de andere kant. Er zit wel een Turkse supermarkt 
verderop, dat is zo’n mooie zaak met vriendelijke mensen.  
Ik kijk op niemand neer, geloof maakt me niet uit. Er wordt 
nu zoveel ellende verteld over Marokkaanse mensen, je 

moet kijken naar de mensen die het goed doen.”  
Shanice heeft dat zelf ook ervaren, zo vertelt ze: “Bij mij 
in het dorp wordt best racistisch gedacht. Toen ik bij het 
Jongerenpanel kwam, dacht ik wel even ‘jeetje’ omdat er 
best veel Turkse en Marokkaanse jongens bijzitten. Maar 
het zijn aardige gasten.”

Shanice wil graag weten of het Jongerenpanel iets kan 
betekenen voor de ouderen bij Mijnie in de flat: “Sommige 
ouderen hebben echt een hekel aan jongeren, en ander-
som. Daarom willen we juist eens iets leuks doen met 
elkaar. Ik werk met dieren op mijn school, is het een idee 
om een keer een middag te organiseren dat we  
langskomen met allemaal cavia’s en konijnen?” Het idee 
staat Mijnie wel aan. Ze maakt zich alleen een beetje 
zorgen over het schoonmaken. Nergens voor nodig vindt 
Shanice: “We kunnen ook een theemiddag organiseren, 
zonder dieren. En dan nemen we allemaal lekkere dingen 
mee en doen de jongeren na afloop gewoon de afwas!” 

Shanice & Mijnie    �1�1



Jongere: Sven Karreman, 19 jaar
Dagelijks leven: studie Frans aan Hogeschool,  
hopelijk snel bijbaan in Dudok
Vrije tijd: musicalgezelschap, computer, uitgaan
In Overschie: geboren en getogen
Familie: vader, moeder, zus, hond

Oudere: Carel Post, 63 jaar
Dagelijks leven: vervroegd pensioen, tuinieren
Hobby’s: postzegels verzamelen, fietsen
In Overschie: sinds 1972
Familie: vrouw Corry, zoon

“Toch leuk om elkaar eens beter te 

leren kennen”, zegt de 63-jarige 

Carel Post. Hij en de 19-jarige Sven 

Karreman wonen slechts enkele 

deuren van elkaar verwijderd. Op 

straat zeggen ze wel gedag maar 

naar elkaars achtergrond en bezig- 

heden blijft het gissen, tot vanavond. 

“Jongeren van nu hebben het niet 

altijd even makkelijk.”
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“Wij hebben nog meegemaakt dat jullie hier kwamen 
wonen en jou zien opgroeien van baby tot nu”, zegt 
Carel. Sven blijkt een voorbeeldige buurjongen: “Nee, 
ik heb nooit kattenkwaad uitgehaald of hier belletje 
getrokken. Dat is van vroeger, wij zijn meer van het spelen 
achter de computer.” Tegenwoordig heeft Sven daar geen 
tijd meer voor. “Ik doe nu de lerarenopleiding Frans op 
de Hogeschool. Dat is echt geweldig, ik vind Frans een 
heerlijke taal. De mensen op de opleiding zijn ook heel 
leuk, sociaal en makkelijk in de omgang, echt geweldig”, 
vertelt Sven. “Nou, dat is een moedige keuze, Frans is niet 
echt een gebruikelijke taal. En, ben je het studentenleven 
al ingerold?”, wil Carel weten. De studie is pas sinds vier 
weken bezig dus Sven is nog niet echt uitgeweest. “We 
gaan natuurlijk wel eens wat drinken maar als ze gaan 
dansen in een club, haak ik sowieso af. Ik heb namelijk  
de mentaliteit van een houten plank. Ik vind het  
verschrikkelijk! Behalve bij mijn musicalgroep, daar vind ik 
het geweldig om een choreografie te dansen! Ik zit sinds 
een jaar bij de groep en het is geweldig om te doen. We 
oefenen nu voor een liedjesshow die we eind oktober op 
gaan voeren.”

Sven staat dus aan het begin van zijn carrière, Carel  
heeft die van hem net afgesloten: “Sinds januari ben ik 
met vervroegd pensioen. Ik heb 43 jaar bij de overheid 
gewerkt, waarvan 41 jaar bij de gemeente Rotterdam.  
Ik heb vele jaren als trouwambtenaar gewerkt en wel 
10.000 huwelijken gesloten. In de jaren ’70 en ’80 werd 
er veel meer getrouwd dan nu. Soms deed ik zestig 
huwelijken op een ochtend, wel acht tegelijk. Ik heb ook 
lesgegeven aan andere trouwambtenaren. Ik had een 
leuke baan maar nu ik niet meer elke dag naar mijn werk 
moet, voelt het toch als een bevrijding. Ik heb een zittend 
leven achter een bureau gehad, tegenwoordig probeer ik 
elke dag een stuk te lopen of te fietsen. Ook tuinier ik veel 
en verder probeer ik mijn vrouw Corry niet in de weg te 
lopen. Voor haar was het even wennen dat ik nu elke  
dag thuis ben!”

De straatgenoten vinden Overschie ‘een perfecte wijk’  
om te wonen. Alleen het openbaar vervoer vindt Sven  
‘een gigantisch nadeel’. “Er gaat hier alleen een bus.  
Ik zou het wel fijn vinden als er een tram reed, of een  
metro waarmee je meer mogelijkheden hebt om richting 
Rotterdam of Schiedam te gaan.” Carel is blij met de 
nieuwe ontwikkelingen: “Er komen nu wat winkels bij,  
het is goed dat Overschie een facelift krijgt. En dat er  

woningen voor ouderen bijkomen.” Veel contact met de 
andere generatie hebben Carel en Sven niet. Sven: “In de 
straat worden dingen georganiseerd waar zowel jongeren 
als ouderen op afkomen. Maar buiten dat spreek ik niet 
veel ouderen.”  
 
Carel heeft ook niet veel contact met jongeren, dus laat 
staan problemen. “Jongeren zijn schaars in onze kerkge-
meente, dat is wél een probleem. Soms verzucht ik dat het 
goed zou zijn als de dienstplicht weer terug zou keren, 
voor zowel jongens als meisjes. Ik ben zelf in dienst ge- 
weest en heb daar zelfstandigheid, verantwoordelijkheid 
en discipline geleerd. Maar ik denk dat jongeren van nu 
het niet altijd makkelijk hebben.  
Alles gaat vlug en hectisch.” Dat is Sven met Carel eens: 
“Jongeren van nu hebben heel veel keuzes. Bijvoorbeeld 
met opleidingen. Op de middelbare school moet je al 
vroeg beslissen welke richting en vakken je kiest. Er is ook 
veel meer aanbod aan opleidingen. Je kunt wel alles uit-
testen maar op een moment moet je toch echt een keuze 
maken. Hoe weet je dan dat je de juiste keuze maakt uit 
dat gigantische aanbod? Dat vind ik wel lastig. Vroeger 
was dat denk ik simpeler.”  
Carel kan zich dat goed voorstellen en sluit af met wijze 
woorden: “Maar we moeten ‘vroeger’ niet idealiseren. 
Er is veel vooruitgang natuurlijk, jongeren zijn goed met 
elektronica. En ze zijn veel opener en mondiger. Ouderen 
moeten jongeren niet als snotneuzen zien. En andersom 
moeten jongeren ouderen niet als zeurkousen bestempe-
len. Het is niet verkeerd dat jongeren andere dingen willen 
dan ouderen. We moeten de dialoog aan blijven gaan met 
elkaar. En ieders eigen keus respecteren.”

Sven & Carel    �3�3
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Jongere: Sven Thomassen, 17 jaar  
Dagelijks leven: school  
(International Business op Zadkine)  
en Jongerenpanel
Hobby’s: scouting, wedstrijd  
zwemmen, thaiboksen
In Overschie: geboren
Familie: vader, moeder, broertje

Oudere: Letty Visser-Pak, 65 jaar
Dagelijks leven: 2 dagen per week 
interim directeur basisschool
Hobby’s: Nordic Walking,  
zingen in de cantorij
In Overschie: sinds 1979
Familie: 4 kinderen, 7 kleinkinderen

Als de 65-jarige Letty Visser-Pak en de 17-jarige Sven Thomassen 

tegenover elkaar aan tafel zitten, is Overschie meteen onder-

werp van gesprek. Sven vertelt over Musica Republica, het 

dansfestival met live-acts en dj’s dat 6 juni neerstrijkt in het 

Sidelingepark. Het Jongerenpanel is enthousiast dat het festi-

val in Overschie plaats vindt. “Ik zie het allemaal wel zitten”, 

glundert Sven. “Zolang ik er maar niet verplicht heen hoef, 

vind ik het prima!”, lacht Letty.  

Sven is er ook trots op dat het Jongerenpanel in gesprek 
is met de Hollywood Music Hall in centrum Rotterdam 
voor een mogelijke afterparty. Maar het is niet alleen maar 
rozengeur en maneschijn in Overschie. Sven is met het 
Jongerenpanel nauw betrokken bij de Abtsweg en wil 
de problemen daar graag oplossen. “We hebben al een 
paar vergaderingen gehad met verschillende mensen en 
partijen zoals de politie hoe we dat het beste aan kunnen 
pakken. Ook willen we scholen en de ouders daarbij 
betrekken.” Letty is verbaasd als ze hoort van jongeren 
op de Abtsweg die zorgen voor overlast. “Ik woon daar 
in de buurt en toen burgemeester Aboutaleb langskwam, 
hingen er allemaal pamfletten met leuzen zoals ‘Abstweg 
veilig’. Maar ik voel me niet onveilig daar. Ik wist ook niet 
dat het zo erg was en er berovingen en inbraken waren.” 
Het Jongerenpanel probeert er nu achter te komen 
waarom jongeren de Abtsweg als hangplek gebruiken. 
Sven: “Als je die straat ziet, denk je niet echt ‘wow, dit is 
een stoere plek om te staan’.” Daar moet Letty wel om 
lachen maar volgens haar zijn hangjongeren van alle 
tijden: “Ik weet nog goed dat ik een jaar of vijftien, zestien 
was. Ik zat op korfbal en na school deed ik huiswerk of 
hing ik op straat rond met vriendinnen. We bespraken reuze 
belangrijke dingen met elkaar! Net zoals de jongeren van 
nu ook doen, dat hangen hoort er gewoon bij. Ik kan er 
niet moeilijk over doen.”

De twee zijn het er over eens dat ouders best op hun  
verantwoordelijkheden aangesproken mogen worden 
als hun kind rottigheid uithaalt. Volgens Letty en Sven 

ontstaan veel problemen door verveling. En dan is  
natuurlijk de eerste vraag of er wel genoeg te doen is voor 
jongeren. Letty: “Ach, die vraag speelt al dertig jaar. Over-
schie wil graag verjongen maar het is nou eenmaal geen 
bruisende plaats. Het hoort ook niet bij de stad, het voelt 
alsof je er buiten woont.” Voor Sven voelt dat net zo: 
“Je kent elk weggetje en elke stoeptegel. Ook al heb ik 
niet veel contact met ouderen, iedereen komt elkaar hier 
tegen.” 

De twee hebben wel wat puntjes van kritiek die beter 
kunnen in Overschie. “Er is geen plek hier waar je kunt 
overnachten. Terwijl er veel 50-plussers zijn die van fietsen 
houden en Overschie daarbij aandoen. Ik zie een soort 
Bed & Breakfast voor me, een mooie plek waar je met een 
kop thee over het water kunt uitkijken”, fantaseert Letty.  
Al snel sommen Letty en Sven een waslijst op. Sven:  
“De voorlichting over buslijnen en tijden moet beter!” 
Letty: “Ja, en wat ik ook mis zijn seniorenwoningen voor  
ouderen op de begane grond. Ik wil later niet in een  
appartement op de zoveelste verdieping!” 

Maar is er ook iets wat de ouderen voor de jongeren 
wensen, en omgekeerd? Sven weet wel wat de ouderen 
van Overschie kunnen gebruiken: “Ze moeten voorlichting 
krijgen over het werken op computers. De techniek gaat 
hard vooruit, voor mensen zoals mijn oma is het goed als 
ze leren omgaan met computers.” Letty heeft ook nog  
een wens: “Ik zou het ontzettend leuk vinden als er een 
tuincentrum kwam in Overschie! Maar of dat nou zo 
geschikt is voor jongeren…”

Sven & Letty    �5�5





Colofon 
 
De Dynamic Duo’s van het Jongerenpanel Overschie  
en andere projecten 2009 
 
Deze uitgave is gerealiseerd door het Jongerenpanel Overschie  
en het Mentoraat voor jongeren. 
www. jongerenpaneloverschie.nl  
www. mentoraat.com 
 
Projectleiders:  
Marc Riemens 
Lies Gloudi 

Ontwerp: 
Proforma ontwerpers en adviseurs BNO, Rotterdam
Edwin Stolk
Robert Hagman 
www.pro.nl

Begeleiding:
Joop Ridder

Fotografie:
Nik Lijnis Huffenreuter

Foto pagina 18: 
Annedien Vermulm

Tekst en redactie: 
Suzanne Stam
www.suzannestam.nl

Druk:
DMDesk Schiedam

Oplage:
1000

Januari 2010 
 
ISBN/EAN: 978-90-809205-2-1 
 
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder  
schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteurs. 




