
 

 
 

VOORZIENINGEN 

Aktiegroep Het Oude Westen 436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Batavier 
Educatief Centrum 280.58.88 
Volwassenenwerk 280.58.82 
Basiseducatie                            280.58.70 
Batavierenstraat 15 – 35 
Bibliotheek                                436.49.81 
Gaffelstraat 59a
Dierenhof                                   436.71.01 
Gouvernedwarsstraat 1 
Gezondheidscentrum/SMDC          436.34.38/ 
St. Mariastraat 75  436.30.60
Marokkaanse Vereniging            412.06.35 
Kogelvangerstraat 12 
Stichting Jong                            436.57.30 
Mathenesserlaan 173 
Gaffelstraat 61a 
Ruilwinkel                                  22.50.844 
Gaffeldwarsstraat 34 
Stichting WenK                         412.26.22 
Hoofdkantoor 
Kogelvangerstraat 10 
Gaffel                                        436.20.98 
Jongeren- en kinderwerk 
Gaffelstraat 63a 
Taal Druk Werkplaats                 436.08.97 
Gaffelstraat 61b 
Turks Participatieplatform           436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Veiligheidspunt Oude Westen     282.96.76 
Adrianaplein 24       
Verpleeghuis Antonius                241.29.00 
Nieuwe Binnenweg 33 
Wijkgebouw Odeon                    436.38.55 
Gouvernestraat 56         
Wijkpastoraat Oude Westen       436.70.70 
Sint Mariastraat 142b 
Zorgcentrum Leeuwenhoek         436.14.88 
West Kruiskade 54 
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TELEFOONNUMMERS 
Alarm 112
Politie/buurtagenten 0900 88 44
Klachtennummer 0800 15 45
Belastingtelefoon 0800 05 43
Bureau Rechtshulp 410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling Centrum 282 25 27
Centrumraad 417 92 11
Coördinatiebureau Centrum 417 32 83
Crisiscentrum 476 39 44
Dierenambulance 415 56 66
Dierenbescherming 437 42 11
Eneco storingsdienst 467 40 00
Jeugdhulp 411 78 65
Kinderdagverblijven 412 26 22
De Nieuwe Unie 241 61 00
Ombudsman 411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Parkeerwinkel 890 22 00
Roteb 245 80 00
Speelcentrum Weena 414 48 90
Raad Kinderbescherming 413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
WBR 240 60 00
Gezondheidscentr. Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns 436 77 70 
Huisarts Erlings / Visser 436 55 30
Huisarts Hekman 436 32 65
Huisarts Jacobs 436 92 41
Huisarts Metz 436 19 75
Fysiotherapeuten 436 21 27
Diëtist/Thuiszorg Rotterdam 282 60 00
St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC) 
Alg. Maatschappelijk Werk 436 30 60
Sociaal Raadslieden 436 30 60
Hulpdienst/Wijkbus Ouderen 436 90 47
Ouderenw./Servicepunt Sen. 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24

Tijdelijke verhuizing 
Leeuwenhoek
Contact met Oude Westen blijft
In juni verhuizen de bewoners van De Leeuwenhoek tij-
delijk naar de Kleiweg. De Leeuwenhoek en het Oude
Westen kijken op tegen het afscheid. Gelukkig is er
van ‘uit het oog, uit het hart’ geen sprake! Er gebeurt
straks genoeg om elkaar te blijven zien.

Rotterdam Centraal
Het Kruisplein is onderdeel van
het project Rotterdam Centraal.
Behalve een nieuw centraal stati-
on, wordt ook de omgeving ver-
beterd. Doel is om de voetgan-
ger meer ruimte te bieden en de
‘buitenruimte’ aantrekkelijker te
maken. In de plannen voor
Rotterdam Centraal verandert het
Kruisplein in een wandelprome-
nade met veel bomen en groen-
voorzieningen. Voor het autover-
keer is het plan onder het
Kruisplein een grote parkeergara-
ge aan te leggen, die onder-
gronds wordt verbonden met de
Schouwburgpleingarage. Hier-
door verdwijnt veel verkeer van
het Kruisplein. Ook de tramhaltes
op het Kruisplein verdwijnen. Dit
is mogelijk doordat de nieuwe
TramPlushalte bij het CS dichter
bij het centrum komt te liggen:
voor het kantoor van Nationale
Nederlanden. En er komen nieu-
we TramPlushaltes aan het begin
van de Maurits-weg en de West-
Kruiskade.

Halte West-Kruiskade
Een standaard TramPlushalte is te
groot voor de West-Kruiskade.
Daarom is er een plancommissie
opgericht die de mogelijkheden
heeft onderzocht, met een goed
resultaat: er ligt nu een voorstel
voor een speciale TramPlushalte,
waar de leden van de plancom-
missie achter staan. De gemeente
gaat komende weken dit voorstel
uitwerken tot een ‘Voorlopig
Ontwerp’. Begin mei organiseert
de gemeente een bewoners-
/informatieavond om het plan te
presenteren en de reacties van de
bewoners en ondernemers te
horen.
De nieuwe TramPlushalte wordt
in het eerste kwartaal van 2007
aangelegd.

Tijdelijke halte
De werkzaamheden op het

Kruisplein starten al eerder: om
de bouw van de nieuwe onder-
grondse parkeergarage mogelijk
te maken, wordt er vanaf mei
een gedeelte van het parkeerga-
ragedak gemaakt waar later de
nieuwe tramsporen overheen
gaan lopen. Door het dakdeel
eerder te maken dan de rest van
de parkeergarage, kan de tram
ook tijdens de bouw van de gara-
ge over het Kruisplein blijven rij-
den. De tramhalte op het
Kruisplein richting het station
moet plaats maken voor de
bouw van het stuk dak en wordt
daarom verplaatst naar de
Mauritsweg en de West-Kruis-
kade. De aanleg van de tijdelijke
halte aan de West-Kruiskade is

afgelopen donderdag begonnen,
omdat de tijdelijke halte al nodig
was in het weekend van 18/19
maart. De tijdelijke halte blijft op
deze locatie totdat de definitieve
halte aan de West-Kruiskade
wordt aangelegd. Door de tijde-
lijke halte wordt de rijbaan rich-
ting Kruisplein smaller. Om te
voorkomen dat lossende vracht-
auto’s de weg blokkeren, wordt
er bij de halte een laad- en losvak
gemaakt. Dit is een smal vak om
voldoende trottoir over te hou-
den, maar het is breed genoeg
om te voorkomen dat een
vrachtauto de rijbaan blokkeert.
Na aanleg van de definitieve
halte verdwijnt het laad- en los-
vak weer.

Voor meer informatie over de plan-
nen van Rotterdam Centraal en de
werkzaamheden, kunt u bellen met
het Infracentrum: 
(010) - 240 38 00. U kunt er ook
langs gaan: Weena 705, in het
Groothandelsgebouw. Of raad-
pleeg www.rotterdamcentraal.nl.

Nieuwe TramPlushalte op
de West-Kruiskade

Pippi woont in Villa Kakelbont
met het paard Witje en het
aapje meneer Nilson. Haar moe-
der leeft niet meer en haar vader
zit op zee. De buurtkinderen
Tommie en Annika zijn haar
beste vriendjes. Met een tas vol
goudstukken ontbreekt het haar
ook verder aan niets. Tante
Patellia denkt daar anders over:
zo’n klein meisje zo helemaal
alleen, dat kan natuurlijk niet!

In de tweede spannende
Kameleon-film krijgen de bewo-
ners van het Friese dorpje te
maken met een doortrapte aan-
nemer die een snelweg wil aan-
leggen en meteen ook maar een
villawijk. Als de bouwplannen
uitlekken is iedereen  in rep en
roer. Zelfs binnen het gezin van
Hielke en Sietse Klinkhamer laai-
en de discussies hoog op...

KINDERFILMS
Lantaren/Venster 

Gouvernestraat 133

Landelijke demonstra-
tie ‘houd de huren
betaalbaar’
8 april, zie voor overige
informatie het artikel elders
in de krant.

Winterdiavoorstellinge
n over het Oude
Westen Stichting Ons
Rotterdam organiseert een
winterdiavoorstelling over
het Oude Westen. Arnold
Tak zal een presentatie
over het Oude Westen
houden.

Waar? Kerkwervesingel 55
(Pendrecht, bereikbaar met
de metro). Wanneer?
Zondag 16 april, aanvang
13.30 uur. Gratis toegang.

Wandeling  met gids
door het
Lloydkwartier
Data: donderdag 20 april,
zaterdag 22 april, vrijdag
22 april, vrijdag 12 mei,
zaterdag 13 mei.  

De wandelingen, georgani-
seerd door Triple A Rotter-
dam, duren ongeveer  1,5
uur. Er worden in geuren
en kleuren verhalen verteld
over vroeger en nu. De
start is om 15.30 uur op
de kop Sint Jobsweg bij
het politiebureau en
Onafhankelijk Toneel.
Reserveren is noodzakelijk,
kosten 5 euro per persoon.
Aanmelden kan bij Joke
Minke Arendz, per email
j.arendz@planet.nl of tel

010 - 413 56 81.

Speelgoed- en kinder-
kledingmarkt
Zaterdag 15 april van
10.00 tot 13.00 uur in
speelcentrum Weena. Zelf
speelgoed of kinderkleding
verkopen? Kom langs bij
de speeltuin en geef u op.
Een plekje kost 3 euro.

Wijziging openingstij-
den Speelotheek op
woensdag 
De Speelotheek is nu geo-
pend op: woensdag en
donderdag van 11.00 -
13.00 uur,
vrijdag van 12.00 - 15.00
uur en zaterdag van 10.00
- 13.00 uur. 

De speeltuin en het sport-
veld zijn tot de zomer
gesloten i.v.m. de aanleg
van een nieuwe speeltuin.
Maandag tot en met vrij-
dag zijn er na schooltijd
binnenactiviteiten.

Jeu de boules toernooi 
Ervaren maar ook begin-
nende jeu de boulers
nemen het tegen elkaar op
tijdens het eerste jeu de
boules toernooi in het
Oude Westen. 

Waar? Op de mooie nieu-
we   jeu de boulesbaan in
het Wijkpark bij de ingang
aan de West-Kruiskade.
Wanneer? Woensdag 19
april, tussen 14.00 – 16.00
uur.

Aanmelden? Bij de
Aktiegroep of bij de
Batavier.

Zondagsmarkt op het
Binnenrotte-terrein
Warenmarkt, met daarbij
een activiteitenprogram-
ma.
Van april tot en met
december, meestal van
10.00 tot 17.00 uur. 

Op de markt aan de
Binnenrotte is in de zomer
elke zondag naast de circa
200 gebruikelijke kramen
ook een aantal kramen
met wisselende handel
ingericht.

Nieuwe leden Centrumraad geïnstalleerd

Op donderdag 16 maart zijn op het stadhuis de nieuwe leden van
de Centrumraad geïnstalleerd. Na het verkiezingsdebat in Odeon en
een spannende verkiezing zijn de onderstaande mensen gekozen. Ze

wonen allen in het Centrum en zijn voor vier jaar gekozen.

Van links naar rechts vanaf de voorste rij:
Boudewijn Vester (PvdA), Paulette Verbist (PvdA),

Dea de Coninck (Leefbaar Rotterdam), Eveline van Bruggen (PvdA),
Hasim Kilinc (GroenLinks), Marjolijn Masselink (VVD),

Joep Janssens (CDA), John Struijlaard (Leefbaar Rotterdam),
Joost Rutteman (VVD), Hans van Zuuren (PvdA), Gerard Landman

(Leefbaar Rotterdam), Anton Molenaar (Leefbaar Rotterdam)

de Leeuwenhoek nog meer acti-
viteiten worden georganiseerd
voor bewoners en andere oude-
ren.

Ouderensociëteit
Maar hoe fijn de nieuwe
Leeuwenhoek ook wordt, de
bewoners zullen hun stekje in het
bruisende Oude Westen wel tij-
delijk moeten missen. Andersom
zullen vooral oudere Oude
Westenaren De Leeuwenhoek
enorm missen! Gelukkig wordt er
veel georganiseerd om de ban-
den onderling te behouden. Zo
zal de ouderensociëteit verhuizen
naar de Batavier. Iedere dag
behalve zondag kunnen ouderen
hier elkaar ontmoeten om te bil-
jarten, kaarten, etc. Op zondag
zal de ouderensociëteit plaatsvin-
den in de tijdelijke lokatie aan de
Kleiweg. Zo kunnen bewoners
van De Leeuwenhoek een kaartje
komen leggen in het Oude
Westen en natuurlijk zijn de
Oude Westenaren van harte wel-
kom om langs te komen op de
Kleiweg. 

Jeu de boules
Verder blijft Ouderenwerk in het
Oude Westen actief; hun acti-
viteiten verhuizen naar o.a. de
Buurtwinkel van de Aktiegroep.
Ook worden er voor de bewoners
uitstapjes georganiseerd, bijvoor-
beeld naar de jeu de boules
banen in het wijkpark. Voor de
dagverzorging kunnen mensen
uit de wijk weer op de Kleiweg
terecht. “Daardoor blijven we
met elkaar in contact”, aldus Jan
van den Berg. “We hopen dat
Oude Westenaren ook willen
meedenken over manieren om
het contact in stand te houden
en ons niet zullen vergeten!” 

Alhoewel de bewoners en het
personeel van De Leeuwenhoek
enorm tegen het afscheid opzien,
is er ook sprake van opluchting.
“We willen nu graag over. Na een

korte gewenningsperiode op de
nieuwe plek kunnen we weer ver-
der”, vertelt Jan van den Berg,
directeur van De Leeuwenhoek.
Nu staat de boel eigenlijk stil.
“Verbeteringen in De
Leeuwenhoek vinden niet meer
plaats want we gaan er toch uit.”
De voorbereiding van de
verhuizing heeft enorm veel
voeten in de aarde gehad.
Ook om ervoor te zorgen
dat de bewoners er zo min
mogelijk ongemak van
ondervinden. “Van hun
kamers zijn bijvoorbeeld
plattegronden gemaakt met
daarop de meubels en
andere spulle-tjes aangege-
ven, zodat dit op precies
dezelfde wijze neergezet kan wor-
den in de tijdelijke kamer”, legt

Jan van den Berg uit.
Huiskamers
Als alles volgens plan verloopt,
kan na de verhuizing van de
bewoners in juni begonnen wor-
den met de renovatie en uitbrei-
ding van De Leeuwenhoek.
Gewacht wordt nog op de ver-
gunning voor het plaatsen van
portcabins op de Kleiweg waarin
40 bewoners hun intrek zullen
nemen, want het tijdelijke pand is
niet groot genoeg. De verbou-
wing van De Leeuwenhoek neemt
ongeveer anderhalf jaar in beslag.
Naast de uitbreiding zullen alle
bestaande kamers worden gere-
noveerd en alle voorzieningen
vernieuwd. Er komen meer huis-
kamers waar bijvoorbeeld ook
familieleden van bewoners wel-
kom zijn om gezellig een potje
mee te koken. Natuurlijk zal de
grote recreatieruimte op de bega-

ne grond blijven, het is zelfs de
bedoeling dat er in de vernieuw-

Buurtkrant Oude Westen
Geen zinnig mens

kan zonder

in dit nummer:

Van de straat geplukt:

Freek Schell

GRATIS LESSEN
Nederlandse les, compu-
terles en voorlichting over

onderwerpen zoals
opvoeding.

Wat: informatiegesprek
Wanneer: maandag 10.30

tot 12.00 uur en
woensdag 11.00 tot 12.30

uur
Waar: Educatief Centrum

Batavier
(vragen naar Alcinda

Rodriques),
Batavierenstraat 15-35

De Turkse werkgroep
TPPC/TOOW is naast de
Turkse taallessen (aan kin-
deren tussen de 7 tot 12
jaar, op zondagen van
10.00 tot 12.00 uur) nu
op hetzelfde tijdstip een
cursus ouderparticipatie
gestart voor de ouders van
de kinderen. De cursus
ouderparticipatie duurt zes
weken en wordt gegeven
door een deskundige
beleidsadviseur van de
Gemeente Rotterdam.
Dankzij de grote belang-
stelling van Turkse ouders

De afgelopen maanden heeft een speciale ‘plancommissie’,
bestaande uit bewoners, ondernemers, Aktiegroep Oude
Westen en de gemeente, gestudeerd op de inpassing van
een nieuwe tramhalte aan het begin van de West-Kruiskade.
Deze nieuwe TramPlushalte, en een nieuwe TramPlushalte op
de Mauritsweg, komen in de plaats van de bestaande tram-
haltes op het Kruisplein. 

wordt er ook een zes
weken durende cursus op
maandag georganiseerd
met ingang van 27 maart,
van 13.00 tot 15.00 uur.
Na afronding van de cur-
sus krijgen de ouders een
certificaat.  Zodra de
ouderparticipatie cursus
op de zondag afgerond is
wordt er gestart met
Nederlandse taallessen aan
de ouders door een gedi-
plomeerde tweetalige
docent.

CURSUS OUDERPARTICIPATIE 



Aanpassen
“Niet dat het personeel hier niet
goed voor me is, maar je eigen
dochter is toch anders; zij hoort
voor je te zorgen, tenslotte heb
ik ook voor haar gezorgd. Erg
veeleisend ben ik niet, ik heb hier
een mooie kamer en vind het wel
spannend dat we straks een tijdje
gaan verhuizen. Ik ben benieuwd
hoe mooi het straks hier gaat
worden. Wel vind ik dat je je
altijd zoveel mogelijk moet aan-
passen en niemand tot last mag
zijn.”

Vertrouwde mensen
Op de vraag of mevrouw Bell
nog wel eens terug zou willen
naar Suriname, geeft ze een ont-
wijkend antwoord. “Soms ver-
lang ik wel eens naar mijn oude
straat en zou ik willen kijken of
het zwembad er nog is. Maar
wat heb ik er verder te zoeken?
Mijn dochters wonen hier en de
familie die nog in Suriname
woont zijn neven en nichten, die
staan toch verder van me af. Aan
het klimaat hier in Nederland
ben ik intussen gewend.
Vanwege mijn zieke benen en
rug loop ik met een rollator, ik
zie slecht dus laat me maar lekker
hier blijven in mijn bekende
omgeving en met mijn vertrouw-
de mensen.” 

Brunette Francina Bell werd 84 jaar geleden in
Paramaribo in Suriname geboren. Nu zit ze aan een tafel
op de begane grond van zorgcentrum De Leeuwenhoek
aan de West-Kruiskade paaseieren te beschilderen. Maar
al snel zit ze op haar praatstoel. 

“Nadat mijn twee dochters naar
Nederland waren vertrokken was
er behalve het mooie weer geen
reden meer om in Suriname te
blijven. Mijn dochter woonde in
Utrecht en het was dus vanzelf-
sprekend dat ik ook daar huis-
vesting zocht. Later verhuisde

mijn dochter naar Rotterdam en
toen het met mijn gezondheid
wat slechter ging kon ik gelukkig
terecht in De Leeuwenhoek. Mijn
dochter zorgt erg goed voor me,
ze doet echt alles en ook mijn
kleinzoon van 6 jaar geeft me
veel plezier.”

‘Ik ben benieuwd
hoe mooi het straks
gaat worden’

Zondag 14 mei van 17.00 – 19.00 uur viert Stichting WENK, het soci-
aal cultureel werk in centrum Rotterdam, moederdag met moeders
van allerlei nationaliteiten in wijkgebouw Odeon, Gouvernestraat 56 d.
Voor 1,- per toegangskaart kunnen moeders en kinderen aanschuiven
bij een echt kasteeldiner met theatrale omlijsting. Vanaf 25 april kunt u
tijdens kantooruren kaarten kopen bij de 3 balies van Stichting WENK.
Er zijn 225 plaatsen beschikbaar. Sluitingsdatum verkoop is op dinsdag
9 mei. Ook rijdt er vanuit de wijken Cool en Stadsdriehoek op deze
dag een gratis busje op en neer naar Odeon. Hiervoor kunt u zich aan-
melden bij de balies Cool en Stadsdriehoek. Het aantal plaatsen is
beperkt.

Lieve moeders, goed vooruitzicht toch, een avondje niet koken en dan
ook nog theater! Tot ziens op zondag 14 mei, om 17.00 – 19.00 uur.
Adressen: balie Gaffel, Gaffelstraat 63 a

balie Cool, Schiedamsesingel 149 a
balie Stadsdriehoek, kipstraat 37

Algemene inlichtingen: Gwen Haslinghuis 06-51065 761 of  2140178

WENK viert 10e moederdag
met kasteeldiner

Maandag 1 mei
Spetterpret
Voor iedereen met of zonder
zwemdiploma van 4 t/m 15 jaar
heeft st. WENK het zwembad
Oostervant gereserveerd. Neem
zelf je lunchpakketje mee en als je
een zwemdiploma hebt, maak
dan een kopie en neem die mee.
De kinderen van 4 t/m 9 kunnen
zich om 11:00 uur verzamelen bij
clubhuis de Gaffel Gaffelstraat
63a. Om 14:30 word je weer
terug bij de Gaffel verwacht.
kosten: 1,50 euro
Ben je tussen de 10 en 15 jaar?
Zorg dan dat je om 12:30 voor het
clubhuis de Gaffel Gaffelstraat 63a
staat. Om 16:30 word je weer terug
bij de Gaffel verwacht
Kosten: 2,00 euro

Dinsdag 2 mei
Creamarkt in Cool
Zet vandaag je haar in de krul,
maak een nieuw armbandje, zet je
handtekening onder je eigen
kunstwerk, boetseer je eigen beeld
op de creamarkt in Cool schie-
damse singel 149.  
Tijd: 13:30 – 15:30
Kosten:  0,50 euro

Woensdag 3 mei
Rollerdisco in Odeon
Rondjes draaien, wedstrijdje rij-
den, buikdansen met 20 km per
uur op een vette beat!
Kinderen tussen de 4 en 9 jaar
kunnen van 13:30 – 15:00 uur
skaten.
Jongeren tussen de 10 en 15 jaar
kunnen zich van 16:00 – 17:30
uitleven op de skates.

Kosten:
Heb je zelf skates?  0,50 euro
Zonder skates 1,00 euro

Donderdag 4 mei
Outdoordag 
Tieners opgelet! Heb je lef, ben je
niet vies van een klodder modder,
heb je zin om je grenzen te ver-
leggen? Kom dan deze dag met
ons mee naar Brouwersdam en ga
mee klimmen, tokkelen, vlotten
bouwen, kanoën en hindernisba-
nen afleggen. Je krijgt een lunch-
pakket van ons mee! 
We verzamelen om 09:00 uur bij
het clubhuis de Gaffel Gaffelstraat
63a. Je wordt uiterlijk 19:00 thuis
verwacht! Kosten: 10,- euro
Zelf meenemen: Waterschoenen
Oude gympen, Extra kleding 
Regenpak

Vrijdag 5 mei
Bevrijdingsdag
Sergeant Pepper en de Pelikaan-
man maken weer de meest gekke
avonturen mee..Wil je het zien?
Kom dan met ons mee! Voor kin-
deren van 4 t/m12 jaar draaien er
twee films in Lantaren Venster.
Verzamel om 12:30 bij het club-
huis de Gaffel voor de film
Sergeant Pepper (2uur). Of sta om
14:30 bij het clubhuis de Gaffel
voor de film de
Pelikaanman(2uur).
Kosten:  1,00 euro
Open podium op Blaak (bij de bieb)
Tussen 13:00 en 18:00 uur
Kom en doe je ding!

Agenda Mei-vakantie

Cursus voor volwassenen
Poëzie ingelijst
Moderne schilderkunst, wat roept dit bij u op? Op een associatieve wijze
wordt er geschreven bij afbeeldingen uit de moderne schilderkunst. Wat
roepen die schilderijen voor gedachten bij u op? Welk gevoel heeft u
daarbij? U ervaart hoe de intentie van vorm en kleur in een compositie
tot waardevolle teksten kan leiden. U beleeft hoe woorden of zinnen
geschilderd kunnen zijn en hoe
beelden tot een gedicht kunnen
leiden.

Twee workshops waarin u door
schilderkunst geïnspireerd zelf 
een gedicht schrijft en waarna dit
gedicht inspiratiebron is voor een
eigen schilderij. Ervaring in schrij-
ven is niet noodzakelijk!

De workshops vinden plaats op
maandag 22 en 29 mei tussen
13.00 en 15.00 uur in de
Taaldrukwerkplaats Centrum.
Kosten: 10,00.  euro Docent: 

Tijdelijke kunst in
het wijkpark
Het Goethe Instituut aan de
Westersingel, gaat tijdelijke kunst
aanbrengen in het wijkpark. In
de week van 29 mei tot 2 juni is
een Duitse kunstenaar druk be-
zig met de aanleg van deze tij-
delijke kunst. In het grasveld van
het wijkpark zal hij een bijzonder
patroon maaien. Met een kleine
maaimachine zal hij het patroon
aanbrengen. U bent van harte
uitgenodigd om te komen kijken
als hij bezig is. Het resultaat kunt
u het beste van boven bekijken,
dus wie weet kent u iemand aan
de Gouvernestraat. De natuur
lost de kunst vanzelf weer op,
oftewel het gras groeit weer aan
en de kunst is verdwenen. De
Aktiegroep ondersteunt dit origi-
nele idee van harte.

Buurtkrant
Oude Westen

Geen zinnig mens
kan zonder

WONINGRUIL
aangeboden

Nieuwbouw, begane grond,
grote 3 kamerwoning met ber-

ging en afgesloten tuin met
ijzeren hekken. Vlakbij

winkels,school,gezondheids-
centrum en speeltuin. 4 minu-
ten naar het Centraal Station.

Kale huur 377 euro.
Adres:

Coolsestraat/Drievriendenstraat 
Gevraagd

Nieuwbouw: 1e etage 4 of 5
kamerwoning met berging.

tel: 06-41.26.13.88

DE SCHOONMAAK-
PLOEG

We komen weer bij u 
op 2 mei 

v. Speykstraat/Kogelvangerstraat
9 mei:

Adrianastraat/Adrianaplein
16 mei 

Bajonetstraat/Korte
Bajonetstraat/Schietbaanstraat

M o e d e r d a g

Avrupa parlamentosu
tarafından iki yıl öncesi alınan
bir karar ile yürürlüge giren
Avrupa Birligi oturum Kartı
projesinden, vatandaslarımızın
yeterince bilgi sahibi
olmadıgını belirten Türkler için
Danısma Kurulu (IOT) Baskan
Yardımcısı Kasım Akdemir, "Bu
sizin bir hakkınız, lütfen
hakkınıza sahip çıkın." dedi.
Avrupa Birligi oturum kartının
faydalarının saymakla bitmeye-
cegini belirten Akdemir, "Her
seyden önemlisi son dönemde
çok konusulan uyum yasası
size zorla yaptırılamayacak.
Çünkü siz bir Avrupa vatandası
statüsünde olmus olacaksınız."
dedi. Hiçbir ücret alınmadan
Avrupa Birligi ülkelerinden
herhangi birinde en az 5 yıl
süre ile oturum hakkı olan her
yabancının, bu kartı almaya
hakkının oldugunu belirten
Akdemir "Bu kart sayesinde
Avrupa genelinde 21 ülkede
hem oturma, hem çalısma,
hem de dolasım hakkını direk
kazanıyorsunuz. Hollanda,
bunu duyurmakta nedendir
bilinmez ama geç kaldı. Eger
bir süre daha bu yasayı gün-
deme tasımadıkları takdirde
bizler gereken hukuksal giri-
simlerde bulunacagız." dedi.
"Hollanda bu hakkı
kullandırmama gibi bir lükse
sahip degildir." diyen Akdemir

"Biz Hollanda'da IOT olarak,
oturum kartlarını almak için
Türk vatandaslarımızın en kısa
zamanda müracaat etmelerini
siddetle tavsiye ediyoruz. Bu
müracaatları sırasında da eger
herhangi bir zorlukla
karsılasırlarsa, bize müracaat
etmelerini de kendilerinden
istiyoruz." dedi.
Yasanılan ülke pasaportunu
tasımak gibi bir benzetmeyi
de yapan Akdemir;
“Vatandaslarımızın kendi
yasadıkları ülkelerin pasaportu-
na sahip olması tabiî ki çok
daha iyi, ancak bu imkan
olmayan ülkelerdeki vatandas-
larımız buna direk müracaat
edebilirler. 5 yıl bir ülkede
yasal oturumu olan herkes bu
hakka sahiptir.” dedi.  Bu
pasaportu alabilmek için
assagıdaki model mektubu
kullanabilirsiniz.

Vraag nu de
nieuwe EG
verblijfsver-
gunning aan!
Mensen die al vijf jaar een
Nederlandse verblijfsvergun-
ning voor bepaalde tijd heb-
ben voor gezinshereniging of
arbeid (niet voor een tijdelijk

doel, zoals studie, en niet voor
asiel) of een verblijfsvergun-
ning voor onbepaalde tijd,
hebben sinds 23 januari 2006
recht op een permanente ver-
blijfsvergunning van de EG. 
Deze permanente verblijfsver-
gunning van de EG geeft u op
een aantal terreinen meer
rechten dan een Nederlandse
vergunning voor o-nbepaalde
tijd.  

Deze nieuwe permanente ver-
blijfsvergunning  heeft vijf
belangrijke voordelen: 

1) Een betere bescherming
tegen uitzetting dan op grond
van de Nederlandse regels. 
2) Het recht om in 21 andere
landen van de Europese Unie
te gaan wonen, werken of stu-
deren.
3) Nu geldt geen inburgering-
plicht voor het krijgen van die
EG verblijfsvergunning, straks
mogelijk
4)  Voor de nieuwe EG ver-
blijfsvergunning mogen geen
leges worden geheven. 
5) Geen verlies na 8 maanden
buiten Nederland, alleen bij
meer dan twaalf maanden
buiten de EU; jaren studeren,
wonen of werken elders in de
EU leidt dus niet tot verlies
van deze vergunning.

AVRUPA OTURUM KARTINIZI MUTLAKA ALIN

23 NiSAN ÇOCUK BAYRAMINI BÜYÜK BiR NESE
VE GURURLA, KUTLADIK
Mahallemiz buurtwinkel da Türkçe okuma ve yazma dersi alan çocuklarımız, 23 nisan’ı  23 nisan
pazar günü, aileleri ile birlikte kutladı. Çok coskulu ve neseli geçen bu eglencede çocuklarımız,
ögretmenleri ile birlikte ve 23 nisan ın bilincinde hazırladıkları siir, istiklal marsı, piyes, halk oyun-
ları davetlilere sunarak eglenceye katılanların takdirini kazandılar. Bu arada, eglenceye katılan veli-
ler de evlerinde hazırlayıp getirdikleri yemek ve tatlılarla ayrı bir tad kattılar. 
Herkesin begenisini kazanan bu eglencenin seneye daha büyük çapta yapılabilmesi için, Türk
çalısma kurumu daha simdiden karar almıs bulunuyor. 

ZONDAG 23 APRIL WORDT IN DE BUURTWINKEL TURKS
NATIONALE KINDERFEEST GEVIERD
Turkse ouders die betrokken zijn bij de taallessen hebben op zondag 23 april 2006 in de
Buurtwinkel een kleinschalig kinderfeest gevierd. Op het programma van de dag stonden: dan-
sen, zingen, toneel, voordragen van gedichten en spelletjes. De ouders, opa’s, oma’s, zussen en
broers van de kinderen van de taallessen zijn ook aanwezig geweest. Hapjes voor het feest zijn
door de ouders zelf geregeld. De ouders hadden het totale programma in handen. De ouders
willen vanwege het succes het feest volgend jaar nog groter vieren. Turks Nationale Kinderdag
was een idee van Atatürk, de president van Turkije. Het kinderfeest “Çocuk bayramı” bestaat al
sinds 1920. Het is bedacht door president Atatürk ('vader van de Turken').  23 april 1920 was de
geboortedag van het onafhankelijke Turkije, tevens ook scheiding moskee en staat. Atatürk riep
deze dag uit tot de 'Dag van het Kind'.  Hij zei: "De jeugd heeft de toekomst.” “Het kind van
vandaag is morgen de bestuurder van het land."

Kinderen de baas
Op Çocuk Bayramı zijn kinderen de baas. Zij bepalen op die dag wat er moet gebeuren in hun woon-

plaats, in hun land, in de wereld. 

De Nederlandse regering is verplicht deze EG vergunning af
te geven. U kunt de verblijfsvergunning aanvragen bij de
IND door o-nderstaande modelbrief te verzenden.  
Aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 7029
8007 HA Zwolle

De ondergetekende,
- familienaam en voornaam (eventueel meisjesnaam)
- geboortedatum en geboorteplaats
- adres en woonplaats
- nationaliteit
- dossiernummer (CRV- of V-nummer)

verzoekt hierbij om afgifte van een EG-verblijfsvergunning
voor langdurig ingezetenen als bedoeld in artikel 8 van
Richtlijn 2003/109/EG betreffende de status van langdurig
ingezeten o-nderdanen van derde landen (Pb EG 2004 L 16,
p. 44).

Ondergetekende verblijft op dit moment rechtmatig in
Nederland op grond van:
O een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of o-nbe-
paalde tijd regulier;
O het Associatieverdrag EEG-Turkije;
O het EG Verdrag (voor derdelander familielid van een
gemeenschapsonderdaan).

De ondergetekende voldoet aan de voorwaarden voor afgifte
van de EGverblijfsvergunning
voor langdurig ingezetenen, omdat hij/zij:
(a) de afgelopen vijf jaar o-nafgebroken rechtmatig verblijf in
Nederland heeft gehad,
(b) voldoende vaste en regelmatige inkomsten heeft om zich-
zelf (en eventueel zijn
gezinsleden) te o-nderhouden, en
(c) beschikt over een ziektekostenverzekering.

De ondergetekende legt hierbij de bewijsstukken over dat hij
aan de hiervoor genoemde voorwaarden heeft voldaan (art.
7, lid 1 richtlijn).

Hoogachtend,
ondertekening

INFORMATIE EN KLACHTENBUREAU VOOR
DE GEZONDHEIDSZORG (I.K.G.).
Wat is het IKG?
Het IKG is het Informatie- en Klachtenbureau voor de
Gezondheidszorg.  De IKG’s bieden een antwoord op vragen over de
zorg en kunnen mensen ondersteunen wanneer zij een klacht hebben. 

Patiëntenrechten:
De rechten van de patiënt zijn de afgelopen jaren in verschillende
wetten vastgelegd. Het recht op informatie houdt in dat de hulpverle-
ner u duidelijk, en desgevraagd schriftelijk, dient te informeren over
onder andere: aard en doel van onderzoek en behandeling, alternatie-
ve mogelijkheden en te verwachten gevolgen en risico's. Hij moet
deze informatie op een voor u begrijpelijke manier geven. 

Het recht op vrije keuze van de hulpverlener:
Het recht op geheimhouding:
Het recht op privacy:
Het recht op inzage van uw dossier:
Het klachtrecht:

De plichten van de patiënt:
De relatie tussen een patiënt en een hulpverlener is, juridisch gezien,
gebaseerd op een overeenkomst. Als patiënt heeft u daarom, naast
uw rechten, ook een aantal plichten. 
• U dient de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren zodat hij
een verantwoorde behandeling kan geven. 
• U dient zoveel mogelijk mee te werken aan de behandeling door de
adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft. 
• U dient, voor zover van toepassing, er voor te zorgen dat de hulp-
verlener tijdig door u betaald wordt voor zijn verrichtingen.
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Altijd als mijn zus aankondigt dat ze
een weekje op visite komt word ik
zenuwachtig. Waarom dat is weet ik
eigenlijk wel. Het kan zomaar dat
een weekje van mijn zus wel een
maand duurt en dan is ze zo onder-
nemend dat ik bij de gedachte aan
het bezoek al moe word. Nu heeft
ze me telefonisch al een heel bood-
schappenlijstje opgegeven waar ze
allemaal naar toe wil. Vooral de
Nieuwe Binnenweg heeft grote aan-
trekkingskracht op haar. Bij haar in
het dorp weet waarschijnlijk ieder-
een dat de trottoirs op de Nieuwe
Binnenweg zo heerlijk breed zijn dat
zij met haar scootmobiel overal kan
komen. Ook de op- en afritten zijn
altijd obstakelvrij en er staan nooit
hinderlijke reclameborden in de
weg. Nu zei ze me dat ze in ieder
geval naar die mooie supermarkt wil
en dat ze nodig nieuwe schoenen
moet kopen. Mijn zus zit wel in een
rolstoel, maar ijdel is ze nog steeds,
dus het kunnen niet zomaar een
paar schoenen zijn. En we leven
allebei nogal op ‘grote voet’ en dan
is het ook niet altijd even gemakke-
lijk. Maar bij de schoenenzaak in de
Boogjes slagen we eigenlijk altijd.
Nou heeft mijn zus niet veel slechte
eigenschappen, maar een wat min-
der positieve kant van haar is dat ze
nauwelijks naar andere mensen
luistert. Het duurde dan ook zeker
een half uur voordat ze begreep dat
naar de Boogjes gaan er deze keer
niet inzat omdat die werd ver-
bouwd. “Wat heeft dat er nou mee
te maken” zei mijn zus. “De ver-
koop gaat toch zeker wel gewoon
door?” Nee, zei ik, de hele straat
ligt open en er lopen is al moeilijk
laat staan met je scootmobiel rijden.
Ineens had ze het begrepen. “Maar
de hele straat is toch pas helemaal
open geweest? Ik geloof wel een
half jaar. Je zei tenminste steeds dat
ik niet kon komen.” Ja, zei ik, maar
die gemeentemensen moeten toch
ook aan het werk gehouden wor-
den en nu zijn ze weer voor 3
maanden onder de pannen.
“Wisten ze dan vorig jaar niet dat ze
gingen verbouwen” vroeg mijn zus
heel slim. Ja, zei ik, dat wisten ze
wel maar dit kwam geloof ik beter
uit. Verbouwereerd zei mijn zus: “Bij
ons in het dorp coördineren ze dat
toch heel wat beter en daar hebben
ze niet eens een grote gemeente-
lijke staf van slimme jongens. Mijn
bezoek stel ik dan ook maar uit tot
ik weer normaal kan rijden.” Het is
maar goed dat ze me op dat
moment niet kon zien want ik zakte
opgelucht wat verder in mijn stoel.
Zelfs de poes die op mijn schoot lag
leek opeens meer tevreden.       

Expositie schilderijen
Als u in het gezondheidscentrum moet zijn, kijk dan eens naar de prachtige
expositie samengesteld door Roel Braams. De schilderijen, allen gemaakt door
bewoners van De Leeuwenhoek, zorgen voor kleur in de wachtruimtes. Kleur is
een energie die ons voedt en vitaliseert. Geniet ervan.

Op 8 maart werd op initiatief van actieve vrouwen uit het Oude
Westen, Stichting WenK, Aktiegroep, Sonor, Opvoedingsondersteu-
ning en Odeon de internationale vrouwendag weer gevierd.
Die ochtend was de sportzaal van Odeon hiervoor gereserveerd. Deze
stroomde vol met zo’n 500 vrouwen. Het thema was deze keer ‘tijd
voor jezelf’. Er was muziek, dans en verschillende sprekers kwamen
aan het woord. Carrie droeg bijvoorbeeld een column voor. Deze
column is te lezen op www.aktiegroepoudewesten.nl.

Internationale vrouwendag weer
een groot succes in Odeon

Kneepkens maakt Haiku

Bij het verlaten van het Oude
Westen regende het nog een klein
beetje. Maar net als de andere
jaren brak de lucht en het zonne-
tje kwam tevoorschijn. Het werd
dan ook de eerste mooie dag van
het jaar met een heerlijk tempera-
tuurtje om tennis te spelen. En dat
deden de ongeveer zestig aanwe-
zige sporters dan ook. Tennisclub
‘de Kooistee’ had de telling aange-
past en de spelers  op elkaar afge-
stemd wat sterkte betreft. Ook de
dames van tennisclub Oude
Westen zetten hun beste beentje
voor en verdienen een pluim voor
hun inzet. Ook Stefan die de boot
(auto) gemist had i.v.m. de zomer-
tijd speelde alsof hij met Kees V
het ABN toernooi moest winnen.
Simon had als handicap dat hij
steeds met een andere maat
moest spelen. Maar alles werd in
goede harmonie opgelost, zoals
ware Oude Westenaren betaamt.
De TC Kooistee had de lunch per-
fect voor elkaar: heerlijke broodjes
met een verrukkelijk soepje. Het
Oude Westen had voor iedere spe-
ler die aan het toernooi meedeed
een koker ballen, een dempertje,
een extra gripje en consumptie-
bonnen geregeld, dus iedereen

was gelukkig. Aan het einde van
deze prachtige dag moest er uit-
eindelijk een winnaar uit de bus
komen, maar de uitslag moest
nog even wachten. Eerst werden
Maria en Ina verrast met een mooi
boek als aanmoedigingsprijs, dat
ook aan twee spelers van de TC
Kooistee werd uitgereikt. Voor alle
jeugdspelers was er een chocolade
paasverrassing en toen... met 69
tegen 66 punten werd TC Oude
Westen winnaar van het jaar 2006!
Na vijf jaar is de stand nu 3-2 in
het voordeel van TC Oude Westen
maar nooit was het  verschil zo
miniem. Als het volgende toernooi
weer een dag wordt als dit jaar,
hoop ik dat er nog veel van dit
soort dagen zullen volgen en daar
was iedereen het mee eens.
Uiteindelijk besloot Oude Westens
spreekstalmeester Rien deze dag
door de herinneringsbeker aan TC
de Kooistee uit te reiken en de
vereniging te bedanken voor de
organisatie van het toernooi met
de woorden: “Kan je niet beter TC
de Bedstee gaan heten, dan kun-
nen we hier ook komen slapen!”
Deze woorden zeggen genoeg
over de sfeer die er deze dag heer-
ste.

Tennisclub Oude Westen voor
vijfde maal op bezoek bij
Tennisclub ‘de Kooistee’ in
Hellevoetsluis

Ruilen zonder huilen
Kent u de ruilwinkel nog op de hoek Gaffeldwarsstraat/
Bloemkwekerstraat? Ruim 400 mensen zijn lid van de ruilwinkel.
In de ruilwinkel kunt u spullen brengen en punten verdienen.
Met deze punten kunt u weer andere spullen kopen. U kunt ook
punten verdienen door een klusje voor iemand te doen of als u
genoeg punten heeft iemand vragen om een klusje te laten
doen. Zoals boodschappen doen, de hond uitlaten, gordijnen
ophangen, kleding verstellen enzovoort. De ruilwinkel is op dit
moment vooral op zoek naar mensen die punten willen verdie-
nen met klussen en keukenartikelen!!!

Dus heeft u tijd over en wilt u punten verdienen door een klusje
te doen voor iemand of heeft u nog goede keukenartikelen
over? Kom dan langs bij de ruilwinkel. De ruilwinkel is op door-
deweekse dagen open van 9.00 tot 17.00 uur.

Op 9 maart droeg Manuel Kneepkens een mooie Haiku over het Oude
Westen voor. Haiku is een van oorsprong Japanse dichtvorm waarin het
seizoensbeeld, de natuur en de gevoelens van de dichter een belangrijke
rol spelen. Kneepkens maakte deze Haiku speciaal voor de Aktiegroep:
Meeuwen verwonderen zich 
Over de zonsopgang
Ochtend in het Oude Westen
Aan het architectenbureau Mecanoo en Poetry International Rotterdam is
gevraagd of deze prachtige Haiku als eerste op de verbouwde ‘boogjes’
aan de Nieuwe Binnenweg te zien zal zijn. Bij de boogjes zullen de arca-
des gesloopt worden en de nieuwe winkelpuien naar voren gezet. De
winkels krijgen een luifel die aan de twee koppen verticaal worden
omgeklapt in de vorm van boekensteunen. Deze krijgen een invulling
van steeds veranderende gedichten, beheerd door Poetry International
Rotterdam.

Goeie Burendag!
Een Goeie Burendag! Iedere straat zou jaarlijks zo’n dag

moeten houden. Een dag om elkaar als buren te ontmoe-
ten, bij te praten of verder kennis te maken. Uw straat

vaart daar wel bij. Een ontbijt, lunch of brunch leent zich
prima om alle buren bij elkaar te krijgen voor zo’n Goeie

Burendag. En Opzoomer Mee helpt mee.

Het kan ook in ùw straat...

Goeie Burendag in uw straat
• Organiseer een ontbijt, lunch of brunch in uw straat ter gelegenheid van Goeie Burendag
• Zorg dat zoveel mogelijk buren aanschuiven en mee-eten. Nodig iedereen persoonlijk uit!
• Stimuleer dat buren elkaar tijdens de maaltijd ontmoeten, bijpraten en verder kennismaken
• Knoop (als u wilt) andere activiteit(en) vast aan de maaltijd: kennismakingspel, 

schoonmaakactie, kinderactiviteit, verkiezing van de leukste buren, enzovoorts.

Wat u van ons krijgt
• Een waardebon van 100 euro (in te wisselen bij bewonersorganisatie of opbouwwerk 

in uw wijk om de onkosten van de maaltijd te dekken
• 30 eierdopjes (kartonnen bouwplaatjes), leuk en handig voor bij de maaltijd
• Ronde raamposters om uw straat mee te versieren… ook te gebruiken als placemats!
• Stickertjes voor op de brievenbussen of uitnodigingen

Meer weten? Bel Opzoomer Mee (213 10 55) of kom naar de Aktiegroep 
GEZONDHEIDSCENTRUM OUDE WESTEN & COOL  Sint Mariastraat 75 * 3014 SH  Rotterdam  T 010 436 34 38

Even voorstellen: 
Józia Vogel-Kwindacz.

Graag wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Józia Vogel-
Kwindacz. Ik ben 50 jaar en 
moeder van drie zonen. Sinds
begin december ben ik in het
gezondheidscentrum werkzaam
als doktersassistente. Ik werkte

hier al eerder als ongediplomeerde
doktersassistente voor dr. Hekman. 
Nu - 22 jaar later én gediplomeerd -
vind ik het leuk om weer terug 
te zijn. Er is in de afgelopen jaren
veel veranderd, maar ik heb het
hier erg naar mijn zin. Wij zullen
elkaar vast wel eens ontmoeten.
Tot dan een vriendelijke groet van
Józia.

In verband met de 
veranderingen in uw 

zorgverzekering is het
belangrijk dat u bij 

een bezoek aan de huisarts 
of fysiotherapeut uw 

verzekeringsbewijs (pasje)
meeneemt!

Bewegen

• Het lichaam is gemaakt om te 
bewegen! 

• Als je beweegt voel je je fitter. 
• Bewegen is een goede manier 

om stress in je lichaam kwijt te 
raken. 

• Na inspanning kun je goed 
ontspannen. 

• Bewegen zorgt ervoor dat je je 
eigen lichaam beter kent. 

• Regelmatig bewegen verhoogt 
je weerstand zowel lichamelijk 
als geestelijk.

• Na intensief sporten slaap je 
meestal heerlijk. 

Allemaal oneliners en allemaal
waar. Als je bovendien in team-
verband sport, is bewegen niet
alleen gezond, het is ook gezellig
en je kunt een hoop plezier met
elkaar hebben. Je kunt elkaar
steunen en over de streep trekken
als het even net niet meer gaat.
Nog anders wordt het als je een
teamsport speelt: naast de span-
ning van de wedstrijd is er de 
ontlading na de wedstrijd, zeker
als je wint. Je leert beter omgaan
met de frustratie van het verlie-
zen. Er zijn allerlei manieren om
te bewegen en te sporten. 
Het belangrijkste is dat je kiest
wat bij je past. 

De keuze is groot: teamsport, in
een groep of individueel, in het
water of op het land, buiten of in
een sportschool.
Vanuit het gezondheidscentrum
worden aan vier verschillende
groepen bewegingslessen gege-
ven.  

Dit zijn:
• een groep van 40 + voor zowel 

mannen als vrouwen. Deze 
wordt doorlopend gegeven 
elke woensdag om 12.15 uur in
ODEON.   

• een groep voor moslimvrouwen
van 40+ . Deze wordt doorlo-
pend gegeven elke dinsdag om

Elk seizoen heeft zijn eigen 
allergie. De allergiekalender
begint met boompollenallergie in
februari en maart, daarna de
kruidenallergie (allergie voor
bloeiende plantjes, niet voor 
keukenkruiden zoals sommige
mensen denken) en afhankelijk
van hoe warm het weer is vanaf
half mei al weer de graspollenal-
lergie. Dat is allergie voor pollen
van bloeiend gras, oftewel 

hooikoorts.
Vanaf eind september begint dan
weer huisstofmijtallergie een rol te
spelen die tot de lente kan duren.
Allergie is een reactie van het
afweersysteem van het lichaam
tegen stoffen waar dat eigenlijk
niet voor nodig is. En in plaats van
deze stoffen op te ruimen, zoals
het afweer systeem hoort te doen,
zet het afweersysteem een hele
serie reacties op gang, waardoor

Allergieën Uw huisarts weet wat u er aan kunt doen

Gezondheidscentrum 
Oude Westen & Cool

Huisartsen
Castelijns 436 77 70
Erlings/ Visser 436 55 30
Hekman 436 32 65
Jacobs 436 92 41
Metz 436 1975
SPOEDLIJN HUISARTSEN
• Alléén indien er sprake is van spoed 

en de telefoonlijn is in gesprek
436 52 39

• In de avonden en weekenden 
kunt u terecht bij de 
Huisartsenpost 466 95 73

Herhaalrecepten
• Telefonisch  436 78 79
• Per fax 225 60 00
• Posten in de speciale 

herhaalrecepten brievenbus
• Via de website www. gcow.nl
Praktijkverpleegkundigen 436 32 20

Diëtist 282 62 10
Thuiszorg Rotterdam 282 60 10

Fysiotherapeuten 436 21 27

Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Centrum (SMDC)

balie 436 30 60
• Openingstijden van 

9.00 -12.30 uur en van 
13.30 - 17.00 uur 
(behalve vrijdagmiddag)

Algemeen Maatschappelijk Werk
Sociaal Raadslieden
Ouderenwerk
Hulpdienst Centrum
Wijkbus
Steunpunt Mantelzorg

Administratie en directie 
GCOW en SMDC
Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam
Tel: 436 34 38
Fax: 436 75 34
Email: cb@gcow.nl

KLACHTEN??

sprays, tabletten of oogdruppels
tegen gebruiken. Vraag uw huis-
arts, wat in uw geval het beste is.
Ga met het gebruik ook door op
dagen dat je minder klachten
hebt, of als de pollenberichten
wat minder hevig zijn. Want als
de allergie eenmaal op gang
gekomen is, is hij moeilijker te
stoppen. In het algemeen groei
je over je allergie heen, maar dat

11.30 uur in Odeon.
• de cursus ‘Liever bewegen dan 

moe’. Een afgeronde cursus van
7 weken in samenwerking met 
het preventieteam RIAGG 
Rijnmond Noord-West. Bestemd
voor vrouwen tussen de 20 en 
55 jaar, die om verschillende 
redenen moeilijk in beweging 
komen.

• Meer bewegen voor ouderen, 
doorlopend elke dinsdag-
ochtend om 10.45 uur in het 
verzorgingstehuis ‘de 
Leeuwenhoek’.

In het gezondheidscentrum
kun je bij de fysiotherapie
informatie krijgen over deze
bewegingslessen.

kan jaren duren. Je afweer-
systeem vindt dan betere 
methodes om te reageren. 
Dat kan in sommige gevallen 
versneld worden door een kuur
met injecties, die zo’n 3 jaar in
beslag neemt. Als u wilt weten 
hoe dat werkt, neem 
contact op met 
uw huisarts.

het lichaam geïrriteerd raakt. 
De reacties bij bovengenoemde
allergieën vinden meestal in de
slijmvliezen van de ogen en de
luchtwegen plaats. Klachten 
kunnen dan zijn: jeukende ogen,
niesbuien en benauwdheid.
Het is verstandig om al vroeg in
het seizoen met medicijnen
tegen allergie te starten, als je
weet dat je voor één van deze
stoffen allergisch bent. U kunt er

Uit de praktijk van... de fysiotherapeut

Kijk ook op www.gcow.nl

De medewerkers van het Gezondheidscentrum Oude Westen & Cool willen u

zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

over ons bent. In dat geval kunt u een klacht indienen. Wij vragen u eerst te

gaan praten met degene op wie uw klacht betrekking heeft. Dit werkt beter

dan mopperen, schelden en wat al niet. In een gesprek worden de problemen

of misverstanden meestal snel opgelost. Zo niet dan kunt u contact opnemen

met de directeur van het Gezondheidscentrum Oude Westen & Cool. 

De directeur probeert samen met u zo snel mogelijk een oplossing te vinden

of een uitspraak te doen waarmee u kunt instemmen. Wilt u dat een onaf-

hankelijke commissie een uitspraak doet? Informatie over deze commissie

kunt u opvragen bij het Centraal Bureau van het gezondheidscentrum, tel:

436 34 38. Het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) kan

ook hulp bieden, tel: 0900-243 70 70.

Langdurigheidstoeslag 
Mensen tussen de 23 en 65 jaar die langer dan vijf jaar op eenminimuminkomen zijn aangewezen kunnen bij Sociale Zaken enWerkgelegenheid een aanvraag indienen voor een Langdurigheids-toeslag. Voorwaarde is dat u de laatste vijf jaar geen inkomen uit ofin verband met werk heeft ontvangen (loon, ziekengeld of ww).Ontvangt u een wao-uitkering, dan gelden er speciale voorwaarden.De toeslag bedraagt voor gehuwden en samenwonenden € 473,-,voor alleenstaande ouders € 425,- en voor alleenstaanden € 331,-.

Toeslag voor 65-plussers
Wanneer u 65 jaar of ouder bent en u heeft langer dan drie jaareen minimuminkomen, bij-voorbeeld aow met een klein pensioen,dan kunt u een toeslag van € 353,- per huishouden per jaar vanSociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen.

De Nieuwsredactie GCOW
Het is u misschien al opgevallen: het Krantje
Gezond is er niet meer. Wij willen onze
patiënten/cliënten graag wat vaker van nieuws
voorzien en maken daarom voortaan gebruik van
de Buurtkrant Oude Westen. Met als extra een
servicepagina Gezond en Wel…  die vier keer per
jaar uitkomt en waarop wij u uitgebreid informe-
ren.  De servicepagina is afkomstig van alle samen-
werkende zorg- en dienstverleners, die u in het
gezondheidscentrum aantreft. Voor actuele zaken
kunt u ook op onze website www.gcow.nl terecht!

Leden Nieuwsredactie GCOW (van links naar rechts):
Maria Wensing, Maurela Delsol, Sandra Schouten
(hoofdredacteur) Krista Boerlage, Marjet Zijlmans en
Tessa de Haas.

TIP

LET OP!

Expositie 
schilderijen
Als u in het gezondheidscentrum
moet zijn, kijkt u dan eens naar
de prachtige expositie samenge-
steld door Roel Braams. 
De schilderijen, alle gemaakt
door bewoners van de
Leeuwenhoek, zorgen voor kleur
in de wachtruimtes. Kleur is een
energie die ons voedt en vitali-
seert. Geniet ervan!

TIP 

a p r i l  2 0 0 6
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Van de
Stadsmarinier
Het werk zit er op.
In recordtijd hebben de aannemers
van Gemeentewerken het Oude
Westen verblijd met tientallen
extra bomen, enkele mooie groen-
vakken en fraaie stukken bestra-
tingswerk. 
Maar het zijn natuurlijk vooral de
nieuwe speelpleinen die de aan-
dacht trekken; er wordt inmiddels
volop gevoetbald en gebasketbald.
Al dit fraais wordt op 12 mei
feestelijk gevierd met een spette-
rend openingsfeest. 

Als klap op de vuurpijl vielen maar
liefst drie "Groene duimen" projec-
ten in het Oude Westen in de prij-
zen. Uiteraard van harte gefelici-
teerd!

Met het oplopen van de tempera-
tuur bloeien niet alleen de bomen
en bloembollen, maar moet ook
duidelijk worden of het terugdrin-
gen van de overlast van blijvende
aard is.
We hebben daarbij de hulp van
bewoners hard nodig. Meld vooral
overlast bij het Veiligheidspunt of
bij de politie. Zij zullen er alles aan
doen om uw buurt veilig en gezel-
lig te houden.

Na twee jaren van succesvolle
aanpak van overlast en het verbe-
teren van de buitenruimte zal de
komende periode in het teken
staan van jeugd- en jongerenbe-
leid. Hier kunnen belangrijke sla-
gen gemaakt worden als betrok-
ken partijen en personen bereid
zijn hun eigen belang onderge-
schikt te maken aan het belang
van het Oude Westen. 

Jan de Kloet
Stadsmarinier Oude Westen

meld 
misdaad 
anoniem 

0800
7000

Ron Hoogerwerf
buurtagent 
Adrianabuurt

Jeroen Bakker
buurtagent 
Diergaardebuurt

Bas Munne
buurtagent
Zijdewindebuurt,
Saftlevenbuurt en
Nieuwe Binnenweg

Marc van Duin
buurtagent 
Gouvernebuurt

Fred Bravenboer
buurtagent 
Josephbuurt

Even voorstellen: de buurtagenten van het Oude Westen

Josephplein
Op het Josephplein is een nieuwe
geluidsarme voetbalkooi ge-
plaatst. Het voetbalveld daarin is
voorzien van kunstgras. Daarnaast
is er een speeltoestel vervangen
en is het plein opnieuw bestraat

Van Speijkstraat
Op de Van Speijkstraat ter hoogte
van de Babylonschool zijn twee
nieuwe speelelementen geplaatst
op een kleurige ondergrond van
kunstgras. Op dit pleintje is tevens
een geluidsarme voetbalkooi (met
baskets) met rood gekleurd asfalt
geplaatst.

Doorbraak
In de Doorbraak zijn 4 bomen
geplaatst en zijn de plantenbak-
ken gevuld met bloeiende plan-
ten.

Korte Bajonetstraat
Speciaal voor de Korte
Bajonetstraat heeft kunstenares
Sonia Rijnhout een mozaïekont-
werp voor de bestrating gemaakt.
Er zijn ook extra planten
geplaatst. Gerrit Sterkmanplein

Het hele Gerrit Sterkmanplein  is
opnieuw bestraat, de banken zijn
hersteld en de bestrating om de
bomen is weer glad gelegd. Het
plein heeft ook een geluidsarme
voetbalkooi (met baskets) en
groen asfalt gekregen. 

Toni Koopmanplein
Dit plein heeft nieuwe bestrating
en extra bomen gekregen.

Wijkpark
Het park is uitgebreid met de
inham ter hoogte van de peuter-
speelzaal. De tegels zijn vervan-
gen door groen.

Buitenruimte Oude Westen

Op donderdag 23 februari 2006 is
een integrale horecacontrole gehou-
den in de wijk het Oude Westen te
Rotterdam. Op de Middellandstraat,
's-Gravendijkwal, West-Kruiskade,
Nieuwe Binnenweg en het
Kruisplein werden door diverse par-
tijen gezamenlijk gecontroleerd.
In totaal werden 14 horeca-inrichtin-
gen gecontroleerd met als doel het
verbeteren van de veiligheid in de
horeca door controle op de naleving
van diverse regels. Bij 10 horeca-
inrichtingen bleek één en ander niet
te kloppen. Zoals een illegale werk-
nemers, geen goedgekeurde blus-
middelen, geen aanwezigheid van
exploitant/leidinggevende, geen
speelautomatenvergunning, overtre-
dingen met opslag en bewaar tem-
peratuur van etenswaren, blusmid-
delen, navordering energiekosten
etc.

De politie heeft vijf bestuurlijke
waarschuwingen uitgereikt ter zake
het niet aanwezig zijn van: 
• 1x geen exploitant in de 

horeca-inrichting
• 2x geen speelautomaten-

vergunning 
• 2x een illegale werknemer. 

In twee horecabedrijven werd een
werknemer aangetroffen die zonder
tewerkstellingvergunning aan het
werk was. Tegen deze ondernemers
werd door de arbeidsinspectie pro-
ces-verbaal opgemaakt, wat een
boete kan opleveren van minimaal
€4000,- per werknemer. Door de
vreemdelingendienst is een werkne-
mer aangehouden die illegaal in
Nederland verbleef.

Hierbij wil ik u mij voor stellen
als de nieuwe projectleider
Interventie Team. 

Ik ben Wim Dekkers en werk
sinds 1994 voor de Gemeente
Rotterdam. In de diverse functies
die ik bij de Gemeente Rotterdam
heb vervuld ben ik veelvuldig met
de wijk Oude Westen in aanra-
king gekomen. Deze wijk loopt
als een rode draad door mijn
functies. Ik ben begonnen als
inspecteur bij de Reinigingspolitie
waarna ik een overstap gemaakt
heb als wijkchef bij de dienst
Stadstoezicht. Sinds 8 maart ben
ik projectleider van het Inter-
ventie Team Oude Westen. 
Ik ben het Oude Westen in de

loop der jaren met andere ogen
gaan bekijken. In deze wijk zijn
diverse problemen maar het heeft
ook zijn charmante kant.
Ondanks de problemen blijven de
meeste bewoners trouw aan deze
wijk.
Een mooi punt in de wijk is het
park waar midden tussen de hui-
zen en gelegen aan de West
Kruiskade een mooi stukje groen
is, waar het heerlijk toeven is.
Ook de diverse nieuwe voorzie-
ningen voor de jeugd vind ik een
pluspunt voor het Oude Westen.

Uit hoofde van mijn nieuwe func-
tie doe ik mijn uiterste best om
het leefklimaat van deze wijk te
verbeteren. 

Het Interventie Team heeft een
aantal doelstellingen, maar de
belangrijkste is het leefklimaat
zowel bij u binnen als buiten te
verbeteren. Op grond van mijn
functie als projectleider Interven-
tie Team leg ik huisbezoeken af.
Tijdens dit bezoek wil ik met de
bewoners in gesprek over allerlei
onderwerpen. Hierbij is het van
belang dat ik zoveel mogelijk te
weten kom. Een belangrijk deel
van de functie is om eventuele
misstanden proberen op te los-
sen. Dit kan door het verlenen
van hulp maar ook door op te
treden tegen misstanden als hen-
nepkwekerijen en illegale pen-
sions. Als mensen bijvoorbeeld in
psychische nood zijn heb ik con-

tacten met het zorgnetwerk
waardoor er hulp geboden kan
worden. Dit is een heel breed ter-
rein maar wel een heel  belangrijk
onderdeel. Tijdens mijn bezoek
neem ik diverse mensen mee.
Altijd is er een agent van politie
bij. Meestal is dat uw buurtagent
zodat u gelijk weet bij wie u
terecht kunt. Ook neem ik
iemand mee van Sozawe en
Eneco. 

Indien er vragen of klachten zijn
kunt u mij altijd bereiken via het
Veiligheidspunt Oude Westen op
het Adrianaplein 24-26. 
Het Veiligheidspunt Oude Westen is
ook telefonisch te bereiken onder
telefoonnummer 010-2829676. 
U kunt hier terecht voor alle vragen
maar ook klachten en meldingen
over de wijk.  

Het nieuwe
Veiligheidspunt 
Oude Westen
In november 2005 is het
Veiligheidspunt Oude Westen
verhuisd naar het Adrianaplein
24-26. De volgende functies zijn
in het veiligheidspunt onderge-
bracht:
Meld- en informatiepunt
U kunt al uw meldingen en
klachten kwijt bij het Veiligheids-
punt. De medewerkers van het
Veiligheidspunt zorgen ervoor
dat u melding of klacht bij de
juiste persoon terecht komt en
houden ook u op de hoogte van
de afhandeling. 
Toezichtmodel
In het Oude Westen functioneert
een toezichtmodel; hierin wer-
ken Politie en Stadstoezicht
samen aan de veiligheid en leef-
baarheid in de wijk. Twee keer
per dag vindt er een gezamenlijk
overleg plaats waarin informatie

wordt uitgewisseld. Het Veilig-
heidspunt Oude Westen is de
thuisbasis.
Buurtagent
Heeft u een vraag, opmerking of
klacht voor uw buurtagent? Of
wilt u gewoon weten wie uw
buurtagent is? Het Veiligheids-
punt kan u informeren. 
Aangiften en meldingen
De medewerkers van het
Veiligheidspunt kunnen voor u
via Internet aangifte doen bij
politie. Ook uw meldingen op
gebied van schoon en heel ver-
zorgen zij voor u.
Interventieteam Oude Westen
Het interventieteam Oude
Westen brengt 2 keer per week
huisbezoeken in de wijk. Op
deze pagina leest u meer over
het Interventieteam Oude
Westen en de projectleider Wim
Dekkers. Zij houden kantoor op
het Veiligheidspunt en zijn dus
ook hier bereikbaar voor vragen
en opmerkingen.

gen voor Politiekeurmerk Veilig
Wonen en geven dit door aan de
verantwoordelijke personen. Elke
woensdag van 13.30 -14.30 uur
is de projectleider aanwezig op
het Veiligheidspunt. 
Vergaderruimte
Het veiligheidspunt beschikt over
een grote vergaderruimte die u
als georganiseerde bewoner of
ondernemer kunt gebruiken voor
vergaderingen. De medewerkers
van het Veiligheidspunt kunnen u
informeren over de mogelijkhe-
den. 

De gemeente Rotterdam heeft €1.000.000,- beschikbaar
gesteld voor de buitenruimte Oude Westen. Het is
Gemeentewerken gelukt om een groot aantal projecten in
recordtempo te realiseren. In november 2005 kwam het geld
beschikbaar. Eind april zijn alle werkzaamheden uitgevoerd: 

Het Veiligheidspunt
Oude Westen

Buurtbemiddeling
Heeft u een conflict met of over-
last van uw buren of gewoon
een vraag? Dan kunt u contact
opnemen met de projectleider,
Marina Blok, via het Veiligheids-
punt. Bij het Veiligheidspunt kunt
u ook informatie ophalen over
het project.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Het Veiligheidspunt verstrekt
informatie over de mogelijkhe-
den voor Politiekeurmerk Veilig
Wonen aan wijkbewoners die
niet in een Nieuwe Unie woning
wonen. Zij registreren de aanvra-

Uw meldingen maken het
verschil!
Voor wat betreft meldingen van
overlast en onveilige situaties
heeft het Veiligheidspunt een
belangrijke taak. Daarom is het
van groot belang dat u als bewo-
ner of ondernemer uw tips en
klachten meldt bij het
Veiligheidspunt. Elke melder krijgt
een brief, telefoontje of e-mail
waarin staat wat er met de mel-
ding is gedaan en met welk resul-
taat. 

Heeft u een vraag, klacht of
gewoon iets te melden? Kom dan
naar het Veiligheidspunt Oude
Westen op het Adrianaplein 24-
26! Bellen of mailen mag natuur-
lijk ook. De medewerkers van het
Veiligheidspunt Oude Westen
staan zes dagen per week voor u
klaar en hopen binnenkort ook u
te mogen helpen!

Groeten van de medewerkers van
Veiligheidspunt Oude Westen,
Edi, Jasenka en Marlou.

Integrale horeca
controle in het
Oude Westen 
te Rotterdam

De medewerkers van het Veiligheidspunt Oude Westen vlnr: Marlou, Edi en Jasenka

O p e n i n g s t i j d e n  

Veiligheidspunt 
Oude Westen

Maandag 10.00-18.00 uur
Dinsdag 10.00-18.00 uur
Woensdag 10.00-18.00 uur
Donderdag 10.00-18.00 uur
Vrijdag 10.00-20.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur

Wij zijn telefonisch bereikbaar
op 010 282 96 76 
Via e-mail:
veiligheidspunt@xs4all.nl

Bezoekadres:
Veiligheidspunt Oude Westen
Adrianaplein 24-26 
3014 XX  Rotterdam

Nieuwe projectleider Interventie Team Oude Westen

Een stukje geschiedenis 
In mei 2003 is het Veiligheidspunt Oude Westen van start gegaan op
de West Kruiskade. Aanleiding was het verdwijnen van de enige poli-
tiepost die het Oude Westen rijk was. Dit riep nogal wat weerstand
op bij bewoners en ondernemers in de wijk. In de periode mei 2003
tot juni 2005 heeft het Veiligheidspunt Oude Westen vooral een
functie gehad als informatiepunt en bemiddelingspunt voor ‘digitale’
aangiften en meldingen voor wijkbewoners en ondernemers. 
Het Veiligheidspunt Oude Westen is slechts één van de maatregelen
ter verbetering van de veiligheid. In 2004 is door de Gemeente
Rotterdam en de Centrumraad een extra impuls gegeven aan het
veiligheidsbeleid in het Oude Westen. Maar er is ook behoefte aan
meer samenhang tussen al die verschillende maatregelen op het
gebied van veiligheid in het Oude Westen. Dit betekende onder
ander dat het Veiligheidspunt werd omgebouwd tot steunpunt van
alle maatregelen die met veiligheid te maken hebben. Het
Veiligheidspunt aan de West Kruiskade bleek hiervoor te klein en
daarom werd besloten te verhuizen naar een grotere locatie.

Wethouder Bolsius inspecteert!
Op maandag 10 april heeft wethouder Bolsius de verschil-
lende buitenruimte projecten in het Oude Westen bezocht.
Hij was zeer tevreden over de nieuwe bomen, planten en
bestrating in de hele wijk. Maar vooral de voetbalkooien
met hun kleurige ondergrond en de speelelementen zijn
echt een aanwinst voor de wijk!

Ansichtkaart
Ter ere van deze nieuwe 
pleinen en straten is er een
nieuwe ansichtkaart gemaakt.
Deze ansichtkaart is gratis 
verkrijgbaar bij het Veiligheids-
punt Oude Westen
(Adrianaplein 24-26).

12 mei:
Groot feest!
Zoveel nieuwe pleinen, speel-
elementen en groen... 
Dat moet natuurlijk gevierd
worden!

Op vrijdag 12 mei wordt dit
feestelijk gevierd met
Wethouder Bolsius, Joep
Janssens, portefeuillehouder
buitenruimte van de
Centrumraad en voetbalbe-
kendheid Mario Been.

Programma:
13.00 uur
ABC (meiden-)drumband loopt
door de wijk
13.30 uur
Ontvangst op Josephplein
13.40 uur
Overdracht van de pleinen van
Lucas Bolsius aan Joep Janssens 
14.15 uur
Voetbalactiviteit met Mario Been
in de nieuwe voetbalkooi op het
Josephplein
15.00 uur
Start activiteiten op de diverse
pleinen
17.00 uur
Prijsuitreiking op het Adrianaplein

Wij rekenen op uw komst!

De officiële uitnodiging voor dit
feest is ingevouwen in deze 
buurtkrant.

Wethouder Bolsius test de nieuwe voetbalkooi op het Gerrit Sterkmanplein.
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Van de
Stadsmarinier

Het Veiligheidspunt 
Oude Westen is er

voor u!

Heeft u een vraag, klacht
of gewoon iets te 

melden? Kom dan naar
het Veiligheidspunt Oude

Westen op het
Adrianaplein 24-26!

Wij staan zes dagen per
week voor u klaar. 

Op maandag tot en met
donderdag van 10.00 tot
18.00 uur, op vrijdag van
10.00 tot 20.00 uur en op

zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur. U kunt ons

natuurlijk ook bellen op
010-282 96 76.

Wij hopen ook u binnen-
kort te mogen helpen!

Groeten van het
Veiligheidspunt-team:

Mavis, Edi, Jasenka en Cor

Josephplein

Doorbraak Van Speykstraat

Gerrit Sterkmanplein

Enthousiaste 
jongeren
gezocht!
De politie rijnmond is con-
stant bezig met het verbe-
teren van veiligheid en het
zoeken naar nieuwe moge-
lijkheden. Daarnaast is het
van belang om bewoners
hierbij te betrekken. 

Buurtagent Fred Bravenboer
heeft een nieuw plan bedacht,
waarbij de jeugd een belangrijke
rol speelt.

Veiligheid vergroten
Fred Bravenboer (buurtagent
Josephbuurt, zie foto onderaan op
de volgende pagina): “Ik wil
graag de jeugd van de wijk bij
mijn dagelijkse bezigheden
betrekken, daarom heb ik een
plan bedacht. Ik zou graag met
maximaal 10 jonge wijkbewo-
ners, tussen de 12 en 15 jaar,
iedere woensdag van 14.00 tot
16.30 door de wijk "surveilleren"
om de leefbaarheid en de veilig-
heid van de wijk te vergroten.”

Opsporing
De buurtagent denkt hierbij aan
het "opsporen" van losse straat-
tegels, vernielingen, onveilige
situaties voor kinderen, vervui-
ling, portiek afsluitingen contro-
leren, geparkeerde auto's con-
troleren op achtergelaten
waardevolle spullen, controle
van binnenterreinen en derge-
lijke.

Concrete bijdrage
De buurtagent legt nog uit wat
het doel is van dit idee: “Met
dit project ga ik samen met de
jeugd een concrete bijdrage
leveren aan de veiligheid en
hoop ik veel informatie te krij-
gen van jongeren. En ik wil ook
dat het voor bewoners gemak-
kelijker wordt om contact met
mij op te nemen.”

Meer informatie
Jongeren (of hun ouders) die
zich willen aanmelden of meer
informatie willen, kunnen con-
tact opnemen met buurtagent
Fred Bravenboer via email: fred-
dy.bravenboer@rijnmond.poli-
tie.nl of via telefoonnummer

Alle drukte rond de veilgheidsin-
dex is weer achter de rug. We kun-
nen dus gelukkig weer gewoon
aan het werk.
Geen hijgerige journalisten meer
over de vloer. Gewoon weer alle
aandacht voor het dagelijkse werk.
Dat werk wordt op dit moment
vooral gedaan door de straatma-
kers en tuinlieden van Gemeente-
werken. De uitvoering van de
"korte klappen" is namelijk in volle
gang. Het Josephplein ligt er
inmiddels schitterend bij en wordt
druk gebruikt door de jeugd van
het Oude Westen. Nog een paar
dagen en dan zijn ook het Gerrit
Sterkmanplein en het plein bij de
Babylonschool klaar voor gebruik.
We hebben er zelfs een nieuw
plein bij gekregen. De stenige
doorgang van de Drievrienden-
straat naar de Coolsestraat is zoda-
nig opgeknapt dat je gerust van
het Coolseplein mag praten. 
Op verschillende plaatsen begin-
nen de aangeplante bomen voor-
zichtig uit te lopen; dus binnen-
kort bloeien de bomen en fluiten
de vogels. Op de 's-Gravendijkwal
en de Henegouwerlaan beginnen
eindelijk de nieuw aangeplante
narcissen hun kop op te steken.
Het Oude Westen ziet er zo
opeens een stuk fleuriger en gezel-
liger uit en nog belangrijker de
jeugd heeft er een aantal fantasti-
sche speelplekken bij. We kunnen
met recht nog weer een stuk trot-
ser zijn op het Oude Westen!

Jan de Kloet
Stadsmarinier Oude Westen

Spectaculaire daling
Objectieve aangiftecijfers tonen aan dat het
goed gaat in het Oude Westen. Vandaar dat
agenten van het politiewijkteam Oude Westen
dan ook verbaasd waren bij het lezen van het
artikel, vertelt buurtagent Jeroen Bakker: “We
hebben in 2005 ten opzichte van 2002 ruim
37% minder aangiftes binnen gekregen. Een
praktisch voorbeeld: we kregen 55% minder
aangiftes voor zakkenrollen. En in vier jaar tijd
zien we een aangiftedaling van 78% voor
inbraken in auto’s. Dat vinden wij spectaculai-
re dalingen!”

Politieoffensief
“En ook uit gesprekken met bewoners en
ondernemers krijgen we te horen dat ze zich
veiliger voelen. Zeker na het extra politieoffen-
sief waarmee we in het najaar van 2005 zijn
begonnen in het Oude Westen, krijgen we
positieve reacties uit de wijk. Vandaar dat we
Carglass uitgenodigd hebben op het hoofdbu-
reau van politie om met elkaar hierover te
spreken”, aldus buurtagent Bakker.

Goed geregeld
“Al snel blijkt dat de uitspraken in het kranten-

artikel over Carglass flink zijn opgeblazen”,
aldus de buurtagent: “De monteurs vertellen
dat ze in de afgelopen jaren dat ze in het
Oude Westen werken nog nooit wat onveiligs
hebben meegemaakt. Ze hoeven hier zelfs
minder te werken; Carglass heeft uit dit
gebied de laatste jaren ongeveer 50% minder
telefoontjes gekregen van mensen die slacht-
offer geworden zijn van inbraak of vandalisme.
Toen we de monteurs confronteerden met het
artikel, zeiden ze dat ze het niet zo hadden
bedoeld. Ze zagen ook wel dat er hard aan
veiligheid wordt gewerkt. Toch had de mon-
teur één keer iets meegemaakt. Hij heeft wel
‘s een bloemkool naar zich toegegooid gekre-
gen vanaf een balkon. Dat kwam omdat hij 
’s nachts tijdens zijn werk zijn aggregaat
moest laten draaien en daar konden de men-
sen niet van slapen... en dat kon hij wel
begrijpen!” 

Oude Westen ook veilig volgens Carglass

meld 
misdaad 
anoniem 

0800
7000

Ron Hoogerwerf
buurtagent 
Adrianabuurt

Jeroen Bakker
buurtagent 
Diergaardebuurt

Bas Munne
buurtagent
Zijdewindebuurt,
Saftlevenbuurt en
Nieuwe Binnenweg

Marc van Duin
buurtagent 
Gouvernebuurt

Fred Bravenboer
buurtagent 
Josephbuurt

Even voorstellen: de buurtagenten van het Oude Westen
Het is heel moeilijk om vast te
stellen wat de mate van drugs-
overlast is in een wijk. Politie en
bewoners hebben soms een heel
verschillend beeld van overlast. 
Een initiatiefgroep heeft toen
besloten om samen met bewo-
ners een meetinstrument te ont-
wikkelen om overlast objectief
te kunnen vaststellen. Onder de
naam “DRUGS IN KLEUR” is er in
de zomer van 2004 een project
van start gegaan. 

Onder leiding van twee trainers is
samen met de werkgroep een
meetinstrument ontwikkeld om de

mate van drugsoverlast te kunnen
vaststellen. De werkgroep bestaat
uit bewoners, politie, de Nieuwe
Unie, Centrumraad en Aktiegroep/
SONOR opbouwwerk. Al 1,5 jaar
gaan mensen uit deze werkgroep
in 6 kleine groepen op verschillen-
de tijden om de week de straat op
om de overlast te meten. Deze
metingen worden in overzichten
verwerkt en besproken op werk-
groepvergaderingen.

Er is geconstateerd dat op een
aantal plekken een afname is van
drugsoverlast. Toen het project
van start ging was er een aantal

hardnekkige overlastplekken.
Gaandeweg verminderde de over-
last. In het 3e en 4e kwartaal van
2005 werd aanzienlijk minder
overlast gemeten dan in dezelfde
periode van 2004. 
Wat uit de metingen van eind
2005 ook naar voren kwam is dat
er nog wel één belangrijk aan-
dachtsgebied is, namelijk de 1e
Middellandstraat en directe omge-
ving. Omdat een meting een
momentopname is, is de werk-
groep zich er wel van bewust dat
een meting een indicatie is, maar
geen garantie dat een plek defini-
tief overlast vrij is.. 

Het project DRUGS IN KLEUR
loopt tot eind juni 2006.
Bewoners die in dit project actief
zijn hebben aangegeven dat er
een vervolg moet komen. Ze vin-
den het belangrijk om overleg te
hebben met de politie en een vin-
ger aan de pols te kunnen hou-
den. Er wordt nu hard nagedacht
in welke vorm dit project door-
gang zou kunnen vinden. 

Heeft u vragen of opmerkingen
over dit project dan kunt u con-
tact opnemen met Arjen Baas van
de Centrumraad of met Petra van
den Berg van SONOR. 

Werkgroep “DRUGS IN KLEUR” constateert minder drugsoverlast op straat.

Eind vorig jaar was er ophef rondom uitspraken van medewerkers van Carglass. 
In het Oude Westen zou het soms niet veilig werken zijn in de avonduren, aldus
het Algemeen Dagblad/RD. De betrokken autoruitspecialisten hebben intussen een
gesprek gehad met de politie. De conclusie bleek dat deze uitspraken sterk bena-
drukt waren door de schrijver van het stuk. Een storm in een glas water dus. 

Hoelang werk je al in het
Oude Westen?
Sinds mei 2005 werk in het
Oude Westen. Voordat ik bij
Stadstoezicht kwam, werkte ik op
Schiphol. Daar deed ik o.a. de
paspoortcontrole. Ik vind het
heel leuk om in het Oude
Westen te werken omdat ik veel
contact heb met bewoners.
Regelmatig maak ik mee dat er
tijdens mijn ronde naar me
getoeterd wordt en dat bewo-
ners naar me zwaaien. Daardoor
voel ik me echt thuis in deze

wijk. Ik heb echt het gevoel dat
het ‘mijn wijk’ is en wil ervoor
zorgen dat het ook een veilige
wijk wordt.

Wat voor werkzaamheden
doe je?
Ik werk binnen het toezichtmo-
del. ’s Ochtends vertelt een poli-
tieagent ons op welke mensen
en op welke kentekens we extra
moeten letten. Zodra we dan tij-
dens onze ronde een persoon
zien of een auto zien rijden, die
wordt gezocht, noteren we dat

in ons boekje en waarschuwen de
politie via de portofoon. Al onze
bevindingen zetten we tijdens
onze pauze in een computer-
systeem. Door deze structurele
aanpak en de goede samenwer-
king met de politie en andere
diensten  kunnen wij gerichter ons
werk doen en zien we ook eerder
resultaat. Daarnaast spreek ik
natuurlijk ook bewoners aan die
bijvoorbeeld op de stoep fietsen,
hondenpoep niet opruimen of
ondernemers die hun afval op een
verkeerd tijdstip buiten zetten.

Wat vind je van de veiligheid
in de wijk?
Ik denk dat de wijk veel veiliger is
geworden door de goede samen-
werking met de diverse partijen. 
Ik hoor dat ook van de bewoners.
Ik woon zelf op Zuid in een wijk
waar het volgens de veiligheidsin-
dex veel veiliger is maar vaak vind
ik het Oude Westen veiliger. Ik ga
samen met anderen mensen van
Roteb, politie en Centrumraad
iedere week langs de deuren om
persoonlijk aan de bewoners te
vragen wat zij vinden van de wijk;
of zij nog problemen hebben en
wat wij daar aan kunnen doen.
Dat vind ik heel leuk om te doen
omdat je dan echt in contact komt
met bewoners en hoort wat er
leeft.

Wat vind je het mooiste 
plekje van het Oude Westen?
Als ik ’s avonds over de West
Kruiskade en de Westersingel loop,
krijg ik een heel goed gevoel.
Door de mooie verlichting en de
drukte krijg ik een echt vakantie-
gevoel. Ik moet dan een beetje
denken aan Miami of aan iets exo-
tisch. En dan ben ik echt trots op
deze wijk en blij dat ik de kans
krijg om bij te dragen aan de vei-
ligheid.

Humphrey Romano Fundador,
Stadstoezicht

In gesprek met



DATUM ACTIVITEIT TIJD KOSTEN LOCATIE

Elke woensdag Kookcafé 17.00-19.00 2,50 euro Wenk, Clubhuis Gaffel

Elke donderdagavond “Kleine” prijzen Bingo. 18.30-20.30 0,25 per kaart Antonius Binnenweg

4 mei Wandeltocht Met verrassing! 12.00-17.00 gratis Wenk, Batavier
Start Batavierenstraat

4 mei Winkelen Haagseveer 09.30-12.00 gratis Hulpdienst Centrum
Rotterdam (max 7 p.) Aanmelden 010-

4369047 Koffie voor
af, met wijkbus naar 
het Centrum

6 mei Mooiste Nederlandse 14.30-16.00 2,50 euro Antonius Binnenweg
Liedjes Incl. koffie\thee

13 mei Cultureel Onthaal 14.30-20.30 2,50 euro Antonius Binnenweg
New age, incl. koffie/thee
Klassieke luistermiddag

14 mei Moederdag 17.00-19.00 gratis Wenk, Wijkgebouw
Odeon

Theater Diner Kaarten reserveren via
06-51065761

19 mei Boodschappen doen 09.30-11.20 1,50 euro Hulpdienst Centrum
met de wijkbus. Aanmelden 010-

4369047
Thuis opgehaald en weer thuisgebracht.
(max. 7 personen)

20 mei Rotterdamse Accordeon 2,50 euro Antonius Binnenweg
Vereniging “Philharmonica incl. koffie\thee

27 mei “Grote” prijzen Bingo 14.30 1,00 per kaart Antonius Binnenweg

Elke  woensdag Kookcafé 17.00-19.00 2,50 euro Wenk, Clubhuis 
Gaffel

Elke donderdagavond “Kleine” prijzen Bingo 18.30-20.30 0,25 per kaart Antonius 
Binnenweg

TE JONG VOOR DE GERANIUMS
Zin om naar buiten te gaan? Mee doen met een leuke activiteit? 
Wilt u mensen ontmoeten? Dan biedt het programma van Te Jong
Voor de Geraniums misschien iets voor u! 
Zij bieden activiteiten voor alle 55 plussers in het Centrum.

In het Oude Westen/Cool heb-
ben ouderen in een groep met
elkaar hun wensen en behoef-
ten besproken aan de hand van
de volgende thema’s:
- Informatie en communicatie
- Activiteiten voor en door
ouderen en betrokken zijn
- Wonen
- Welzijn
Voor veel ouderen is het bij-
voorbeeld onduidelijk waar ze
informatie over allerlei zaken
zoals activiteiten voor en door
ouderen, ouderenwoningen,
vrijwilligerswerk, hulp- en zor-
ginstellin
en etc. kunnen vinden. Er zijn
ouderen die graag iets zouden
willen doen, bijvoorbeeld een
computercursus of gymnastiek
voor ouderen. Andere ouderen
voelen zich eenzaam en zouden
graag bezoek ontvangen.

Uit het bespreken van al dit
soort vragen is een aantal aan-
bevelingen van de ouderen zelf
gekomen. Wij willen nu graag

weten of u het eens bent met
deze aanbevelingen. Dan weten
gemeente, buurthuizen,
woningcorporaties en zorgin-
stellingen dat een grote groep
ouderen achter deze aanbeve-
lingen staat. Zij kunnen dan in
hun beleid beter inspelen op de
wensen en behoeften van oude-
ren.
De aanbevelingen zijn:

Informatie
1 Informatie voor ouderen 

moet vaker en duidelijker op 
een vaste plaats te vinden 
zijn, bijvoorbeeld een vaste 
pagina in de buurt/wijkkrant.

2 In iedere wijk zou één loket 
moeten zijn waar ouderen 
met al hun vragen over 
wonen, welzijn en zorg 
terecht kunnen. Ook zou 
men hier uitleg over de 
klachtenwijzer kunnen krijgen
(waar men met klachten 
terecht kan en hoe de 
procedures werken).

Wonen
3 Het moet duidelijk zijn wat 

precies ouderenwoningen 
zijn, waar ze staan in de 
wijk/buurt en hoe men in 
aanmerking kan komen voor 
zo’n woning. Ook is het 
belangrijk dat woningen die 
voor ouderen bedoeld zijn, 
niet opeens voor anderen 
bestemd worden. 

4 Er zou een ruimte moeten 
zijn in de wijk, een soort 
huiskamer, waar ouderen 
elkaar rustig kunnen 

ontmoeten.
5 De wijkagent moet voor 

ouderen goed letten op losse
stoeptegels, voor rollators en 
rolstoelen vrij toegankelijke 
stoepen etc. en hier wat aan 
doen.

Actief en betrokken
6 In de wijken/buurten 

inventariseren welke 
activiteiten gewenst zijn door
ouderen en deze tegen geen 
of lage kosten organiseren.

7 Alle mensen die de leeftijd 
van 60/65/70 bereiken 
zouden bezoek moeten 
krijgen van een ouderenad-
viseur/vrijwilliger die 
informatie geeft over het 
aanbod aan voorzieningen 
voor ouderen, waar welke 
informatie te vinden is etc.

8 Eenzame ouderen zouden 
regelmatig huisbezoek 
moeten krijgen.

Welzijn en zorg
9 Er moet meer bekendheid 

gegeven worden aan wat 
mantelzorg en mantelzorg

ondersteuning zijn, cursussen
voor mantelzorgers, 
dagopvang en oppashulp.

10 Ouderen zouden de 
mogelijkheid moeten krijgen 
in de avonden en weekends 
naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis te gaan in plaats 
van naar een vaak voor hen 
te ver gelegen huisartsen-
post.

Het is belangrijk om uw stem te
laten horen, laat ons weten wat
u ervan vindt. Wij zijn benieuwd
naar uw reactie.

U kunt uw reacties 
opsturen naar:
Project Ouderenproof 
t.a.v. Joke Machielse, 
projectmedewerkster
p/a Wijkgebouw
Stadsdriehoek
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
Of mailen naar: 
j.machielse@smdc.nl

OPROEP
Gezellig samen iets ondernemen, lijkt u
dit iets?
Bent u 55+ en wilt u graag in het cen-
trum leuke activiteiten ondernemen
maar liever niet alleen? Dan is contact-
bezoek misschien wel iets voor u!
Samen met een vrijwilliger kunt u
samen leuke dingen doen. Vraag eens
een vrijblijvend contactbezoek aan.
Onze vrijwilligers willen graag kennis-
maken met u!
U kunt meer informatie opvragen bij
Imca Hurkens van de Hulpdienst Cen-
trum, telefoonnummer 010 - 436 90 47.

Als vrijwilliger aan de slag 
bij Wijkbus Centrum
De Wijkbus heeft nog ruimte in het
vrijwilligersteam voor een chauffeur en
bijrijder. Aangezien het weer zonniger
wordt willen we ouderen zoveel moge-
lijk de gelegenheid bieden om naar
buiten te gaan en gebruik te maken
van de Wijkbus. 
De Wijkbus Centrum rijdt op werkdagen
van 9.00 tot 16.30 uur voor ouderen. 

Lijkt u het leuk en gezellig om als
chauffeur of bijrijder ouderen te ver-
voeren, dan willen wij u graag uitnodi-
gen voor een kennismakingsgesprek. 
Wilt u meer weten? Dan kunt u contact
opnemen met Imca Hurkens van de
Stichting Wijkbus Centrum, telefoonnum-
mer 010 – 436 90 47.

Hoe zit het nu
met... eieren?
Of het nou het gekookte eitje bij het ont-
bijt is op zondagochtend, die flinke uit-
smijter na een ochtend hard werken, of
de eieren die u verwekt in uw zelfge-
maakte cake: met eieren zijn een hoop
variaties mogelijk. Maar misschien vraagt
u zich wel eens af wat er nu eigelijk in
een ei zit? En of het nog wel veilig is een
ei te eten? 

Voedingswaarde
Al is een ei klein van stuk, het bevat toch
een aantal voedingsstoffen die belangrijk
zijn voor ons lichaam. Naast veel eiwitten
bevat een ei bijvoorbeeld vitamine A en
D, verschillende B vitamines en ijzer.
Verder bevat de dooier van een ei cho-
lesterol. In verband met het risico op
hart- en vaatziekten dient er niet te veel
cholesterol in de voeding te zitten. Een
maximum van drie eieren per week is een
goede richtlijn hierbij.

Veilig
Ook in tijden van vogelgriep is het eten
van eieren veilig. Eieren voor de verkoop
zijn namelijk altijd afkomstig van gezonde
kippen. Dat geldt ook als die afkomstig
zijn van kippen die zijn ingeënt tegen
vogelgriep. Het virus kan mensen alleen
besmetten via intensief contact met zieke
of dode vogels. 

Niet rauw
Het is overigens wel altijd verstandig om
een ei goed te verhitten. In een ei kunnen
immers de ziekteverwekkers salmonella-
en campylobacterbacterie zitten. Het is
belangrijk eieren in ongeveer zeven minu-
ten gaar te koken of aan beide kanten te
bakken en ze niet rauw te verwerken in
toetjes of mayonaise. Door verhitting
worden deze ziekteverwekkers gedood en
maken ze geen kans schade aan te rich-
ten. 
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog
vragen over (di)eten of drinken? Bel dan de
Voedingsvragentelefoon van Thuiszorg
Rotterdam. Elke werkdag tussen 12.30 en
13.30 uur bereikbaar op 010-282 62 00.

Tot de volgende keer! 
Eva Bes, wijkdiëtist 
Thuiszorg
Rotterdam

Ondanks dat haar favoriete win-
kels onder de Boogjes niet toe-
gankelijk zijn voor haar scootmo-
biel op ’t moment, kwam m’n
zus toch laatst naar Rotterdam.
Ze had niks om handen en ‘zó’n
zin in de worteltjestaart van dat
bijzondere bakkertje op de
Nieuwe Binnenweg’. Ze klonk
erg vasthoudend aan de telefoon
dus ik stemde er maar mee in.
Bovendien scheen er een lekker
zonnetje dus een wandelingetje
zag ik wel zitten. Alhoewel dat
met m’n zus topsport is - de
marathon is er niks bij vergele-
ken. Die houdt namelijk totaal
geen rekening met mijn wandel-
tempo en rijdt meestal meters
voor me uit op d’r scootmobiel. 

Eerst doen we een rondje
Museumpark en op de
Binnenweg aangekomen nemen
we het zebrapad, bij dat verve-
lende bochtje bij die aparte kap-
per. Dat bochtje is vervelend
omdat je het verkeer niet goed
kunt zien aankomen als je over-
steekt. Omdat de zon nu echt
zomers schijnt kijk ik nog effe
extra goed of er niks aan komt.
Maar m’n zus is het zebrapad al
opgezoefd, die kan niet meer
wachten op d’r worteltjestaart.
Komt er ineens een auto de
bocht om! Goddank rijdt ‘ie niet
hard, maar m’n zus is inmiddels
haast halverwege het zebrapad.
Ik schrik me dood, want die auto
rijdt gewoon door en probeert
m’n zus te passeren.

Nou heb ik een blauwe maandag
rijlessen gehad. Het is niks
geworden, na één keer zakken
heb ik dat autorijden opgegeven.
Maar één ding heb ik wel
geleerd: op een zebrapad heb je
ten alle tijde voorrang! Nou, zo
denkt m’n zus er ook over. Wat
doet ze, ze rijdt zo met d’r scoot-
mobiel zachtjes tegen die passe-
rende auto aan! Stomverbaasd
sta ik het hele tafereel gade te
slaan, maar het wordt nog gek-
ker. Die auto weet toch langs
m’n zus d’r scootmobiel te
komen en stopt een eindje ver-
der. Er stapt een vent uit en die
loopt kwaad op m’n zus af. “Zal
ik effe tegen jouw scooter aanrij-
den!” schreeuwt ‘ie. Nou, m’n
zus is niet vaak stil maar op dat
moment weet zelfs zij van stom-
me verbazing niks uit te bren-
gen. Gelukkig stapt die vent
weer in en rijdt door. 

Je begrijpt dat m’n zus dat
gebakje pas weer terug thuis op
het platteland door d’r keelgat
kreeg!

Minister Dekker van VROM wil een
nieuw huurbeleid invoeren. Zij wil
onder andere een forse verhoging
van de maximale huur voor 20%
van de huurwoningen. Dit kan lei-
den tot verdubbelingen van de
huur of zelfs nog meer. Mensen
met lagere en middeninkomens
zullen vrijwel niet meer kunnen

wonen in de meest gewilde wij-
ken. Voor nieuwe huurders gaan
deze huren in op 1 juli 2006.
Maar ook de bestaande huurcon-
tracten worden opengebroken:
huiseigenaren mogen 2-4% extra
huurverhoging vragen bovenop
de inflatie. Wie deze markthuur
niet kan opbrengen mag volgens
de minister omzien naar een
andere woning. Hiermee wordt
een in Nederland ongekend prin-

cipe geïntroduceerd: zittende
huurders verliezen hun rechtsze-
kerheid. Huurders dreigen vogel-
vrij verklaard te worden.

Het comité Stop Dekker roept de
Tweede Kamer op om zo snel
mogelijkheid het plan van Dekker
naar de prullenbak te verwijzen en

haar aan het werk te zetten om
sámen met huurders, verhuurders
en lokale overheden oplossingen
te creëren voor de nieuwe
woningnood, zonder daarbij de
solidariteit op het spel te zetten.
Op 3 juni wordt er in Amsterdam
een landelijke demonstratie tegen
het woonbeleid van minister
Dekker georganiseerd.  Meer
informatie kunt u vinden op
www.stopdekker.nl

3 juni Landelijke demonstratie
“houd de huren betaalbaar” 

tegen het woonbeleid van minister Dekker

Jeu de Boules in het wijkpark
voor iedereen
Sinds 22 februari zijn de Jeu de
Boules banen in het wijkpark Oude
Westen eindelijk geopend. Uiteraard
is het de bedoeling dat er vrij
gespeeld kan worden. Incidenteel
zullen er wedstrijden en toernooien
georganiseerd gaan worden door
verschillende instanties. Voor het
huren van Jeu de Boules ballen
(Boules) kunt u terecht bij Sportstimulering Centrum aan de
Gouvernestraat 56d (in het gebouw van Odeon). Er zal dan een
borg gevraagd worden van 15 euro die u uiteraard bij inleve-
ring van de Boules terug krijgt. Sportstimulering Centrum is op
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 u. bereikbaar op telnr.
411.62.78

Van Harte Welkom voor
een driegangen diner

in het Albeda

Wel eens van een Van Harte Restaurant
gehoord? Hier kunt u ook mee kennismaken!

Voor € 2,50 (als u een Rotterdampas heeft) of 
5,00 krijgt u een driegangen diner in het Albeda

College aan de Breitnerstraat.

Ik ben op zoek naar actieve buurtbewoners die op 8
mei willen komen proeven en ons van ideeën kunnen

voorzien. Heeft u belangstelling, bel dan Gerda
Eeuwijk, telefoonnummer 010 436 08 06. 

Of stuur een mail via www.wsoverhaareeuwijk.nl.

Op vrijdag 12 mei is er weer de
bekende Tuinmarkt in de Wijktuin

(achter in het Wijkpark) tussen
10.00 uur en 17.00 uur.

Heeft u nog tuinspulletjes voor de
rommelmarkt aldaar (de opbrengst
is voor de wijktuin) dan kunt u deze

afgeven in de Buurtwinkel

Het Dierenhof zoekt vrijwilli-
gers voor in het weekend.

We zijn weer op zoek naar vrijwilligers voor in het
weekend. Wie wil en kan op zaterdag of zondag
in het Dierenhof werken? Onze dieren verzorgen
en de bezoekers ontvangen. Kom even langs bij

de Aktiegroep, bij Mo Smit. 

In navolging van het grote sucses
van de Oude Westen dag 2005
wordt er dit jaar wederom een
grote en spetterende Oude West
Dag georganiseerd en wel op 21
mei van 15.00 tot 19.00 uur in
Wijkgebouw Odeon.
Op het programma staat een
interessant debat over de wijk
aan de hand van drie instellingen.
Een paneel bestaande uit vier
prominente Oude Westenaren zal
het publiek beoordelen op hun
debatvaardigheden. De beste
debater krijgt een leuke prijs uit-
gereikt. Na het debat is er een

leuke modeshow met
Marokkaanse en Turkse kleding
en er zijn diverse muziek optre-
dens. Alle bewoners uit het Oude
Westen zijn welkom. De uitnodi-
ging zullen op korte termijn huis
aan huis verspreidt worden. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Fouad Akka in
de Buurtwinkel.

Initiatiefgroep bestaat uit:
Stichting Wenk (Mustapha
Chbab)
Aktiegroep Oude Westen/Sonor
(Fouad Akka)

Marokkaanse Culturele Vereniging
(M.Haddouch)
Odeon (Wensley)
Wijkpastoraat (Jack Sier)
S.M.D.C. (Marie Jose)
Leeuwenhoek (Joyce Linger)
Turkse internaat  “het centrum”
(Yassin)
TOOW (Ibrahim Tosun)
Huiswerkklas Oude Westen. (Ilina
Fernandez)

TE KOOP
Te koop in het 
Oude Westen

Josephstraat 167 prijs
122.500,- euro k.k.

Henegouwerlaan 114
prijs 129.500,- euro

k.k.
Kijk voor het meest
actuele aanbod op

www.ata.nl

Nieuwe coalitie
Centrumraad

Na drie weken onderhandelen
hebben Leefbaar Rotterdam,

VVD en CDA een akkoord
bereikt. John Struijlaard (

Leefbaar Rotterdam), Marjolijn
Masselink ( VVD) en de heer
Janssens (CDA) vormen het

nieuwe Dagelijks Bestuur van
de Centrumraad.

Struijlaard is de voorzitter.
Belangrijkste overeenkomsten,
die de coalitie hebben doen

slagen, waren de gezamenlijke
visies op welzijnsbeleid, zicht-
baarheid van de Centrumraad

voor de bewoners en een
daadkrachtige bestuurscultuur

Buurtkrant
Oude Westen

Geen zinnig mens
kan zonder

PROJECT SENIORENPROOF 
DOET OPROEP AAN OUDEREN

Tuinmarkt

21 mei: Oude Westen Dag

De gemeente
Rotterdam wil graag
weten wat oudere
inwoners nodig hebben
om zo lang mogelijk
zelfstandig 
in hun eigen huis te
kunnen wonen.
Daarom is het project
Ouderenproof gestart.
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aan het veranderen waren. Zijn
omgeving werd steeds multicultu-
reler, en hoewel niemand dat
woord nog gebruikte speelde
Freek al in op de behoefte van al
die verschillende nationaliteiten,
door te voldoen aan de vraag
naar andere vormen van eten. In
zijn voordeel was dat er nog geen
slagerijen van andere bevolkings-
groepen waren. Zo kon het
gebeuren dat de vader van Freek
bij zichzelf vragend aanwees welk
deel van de koe, schaap of varken
de klant nou precies bedoelde. Dit
gaf regelmatig hilarische taferelen!
Er werden ook slagers en winkel-
personeel van andere nationalitei-
ten in dienst genomen. Dit gaf
ook soms reden om de wenkbrau-
wen te fronsen. Zo kon het
gebeuren dat een Marokkaanse
bediende meer het vertrouwen
genoot van zijn landgenoten dan
Freek, louter en alleen door de
wijze waarop het vlees behandeld
werd. 

Uierboord
Veel is er veranderd in de slagerij
en het is niet altijd leuker gewor-
den. Vroeger werden er allerlei
worsten zelf gemaakt, bijvoor-
beeld wel 8 soorten leverworst.
Ook was er een afspraak met een
bakker in de buurt om uierboord
te bakken, wat mensen dan met
een pannetje op kwamen halen,
uiteraard met jus. Dit is allemaal
verdwenen. Het enige worstje dat
soms nog gemaakt wordt is een
pikant worstje, vooral gegeten
door Antillianen. 

Sociaal restaurant
Ook de omstandigheden op de
West-Kruiskade waren niet altijd
even ideaal. In 1970 ging Freeks
zaak nog bijna failliet omdat ver-
schillende drugsverslaafden zijn
winkelpui uitgekozen hadden als
hangplek, wat natuurlijk geen
reclame was voor zijn slagerij.
Maar door hard werken en een
positieve instelling is het nu geluk-
kig een stuk beter. Die instelling
hebben Freeks vijf zonen en doch-
ter van hem overgenomen. De
zonen zijn allemaal geslaagd in de
commerciële sfeer en de al 210-
jarige slagerij wordt nu gedreven
door één van zijn zonen. 

Koken voor minima
Freek is er het type niet naar om
rustig in Lekkerkerk, waar hij
tegenwoordig woont, achter de
geraniums te gaan zitten. Actief
als hij is wil hij nog steeds uitda-
gingen in zijn leven. Zo heeft hij
het plan opgevat om een sociaal
restaurant te beginnen voor men-
sen met een minimum inkomen.
Freek denkt daarbij aan een echt
gezellig restaurant waar iedereen
zich thuis voelt en waar mensen
graag komen om elkaar te ont-
moeten. Ervaring heeft hij al want
vroeger heeft hij voor ‘perron 0’
regelmatig pannen met soep
gekookt. Ook heeft hij al een aan-
tal malen voor minima in de
Batavier een heerlijke maaltijd ver-
zorgd. Het geeft hem een blij

Hij is nog geen beroemde Nederlander maar in Rotterdam
en zeker in het Oude Westen is Frederik Johan Pieter (Freek)
Schell een bekende verschijning. Geboren op de Oude
Binnenweg in 1937 boven de slagerij van zijn vader zou
Freek het Oude Westen altijd trouw blijven.

De slagerij op de Oude Binnen-
weg ging door het bombarde-
ment van 1940 geheel verloren.
Maar al snel werd er een nieuw
onderkomen gevonden aan de
West-Kruiskade. Dit was een slage-
rij met een verbinding naar de
Anna Paulownastraat waar Freeks
vader een broodjeszaak begon.
Na de oorlog is deze zaak veran-
derd in een Spaans/Zuid-Ameri-

kaans restaurant. Ongeveer 52
jaar geleden is de slagerij op de
West-Kruiskade twee panden
opgeschoven naar de huidige
locatie. Freek heeft altijd met zijn
gezin boven de winkel gewoond. 

Multicultureler
In het midden van de zestiger
jaren voelde Freek intuïtief aan dat
Rotterdam en de West-Kruiskade

gevoel dat hij op deze manier kan
bijdragen aan het verlichten van
de problemen van mensen die
echt arm zijn. “Voor het geld hoef
ik het niet te doen, dus als ik
financieel quitte speel ben ik hele-
maal tevreden”, aldus de woor-
den van een gedreven Oude
Westenaar. 

Freeks vader wees
bij zichzelf vragend
aan welk deel van
de koe, schaap of
varken werd
bedoeld

Sportinstuif Odeon
Elke woensdagmiddag is er een
gratis sportinstuif in Odeon van
14.30 – 16.30 uur voor jongens
en meisjes van 6 t/m 12 jaar.
Diverse sporten zoals voetbal,
tafeltennis, basketbal, schaken,
dammen, badminton en nog veel
meer.

Zang, muziek en dans
Organisatie: zang-, muziek- en
dansvereniging Zamuda.
Voor kinderen van 4 tot 16 jaar.
Zondagmiddag van 14.00 tot

16.00 uur in Odeon. Kosten: 0,50
euro per keer. Info bij Edna Jacott
en Betty Hywatt. 

Voetballen 
in Odeon

Iedere dinsdag voor kinderen van
10 t/m 12 jaar zaalvoetballen in
Odeon van 15.30 tot 16.30 uur,

kosten 0,50 euro per keer. 
Info bij Roland Claver, 

tel 411 04 63.

Biljarten
Elke maandag is er biljarten in de
Leeuwenhoek van 19.00 – 21.30
uur. Kosten 2,50 euro per keer,
inclusief een consumptie.
Informatie bij Wim Cremer, tel
436 14 88.

Fitness, Steps en Thai-aerobic
Voor ouderen, in Odeon. Elke
dinsdag en vrijdag van 10.00 tot
11.00 uur, alleen voor vrouwen:
Steps, B.B.B en Thai-aerobics.
Kosten 2 euro. Informatie bij

Frieda van de Berg, tel 436 38
55.

50+ gym
Woensdag, van
10.00 – 11.00
uur, kosten 2
euro. Meer
informatie bij
Frieda van de
Berg.

Verkeersbrigadiers
gevraagd!

Help onze kinderen veilig 
oversteken.

Zoals u misschien ook opgevallen
is, is de verkeerssituatie van de

West-Kruiskade er na de verbou-
wing van de trambaan niet beter

op geworden.
De situatie is voor onze overste-

kende leerlingen van de
Augustinussschool nog gevaarlij-

ker geworden.
Om deze situatie te verbeteren

willen wij voor en na schooltijd op
de West-Kruiskade verkeersbriga-
diers inzetten.Daarbij kunnen wij

uw hulp goed gebruiken.
Wanneer u tijd heeft en graag wilt

bijdragen aan de veiligheid van
onze leerlingen, dan kunt u zich
opgeven bij Jolanda Smit van de
Augustinusschool, Josephstraat

12-14, tel 010 - 436 43 78. 
Alvast bedankt. 

Rotterdam merkezi danısma komisyonunun yeni üyeleri 16
mart persembe günü yemin merasimlerini yapıp görevlerine
basladılar. Dört seneligine seçilen bu üyeler, mahallemizde ve
Rotterdam merkezinde ikamet etmektedirler. Gazetemizin diger
bir sayfasında fotograflarını görebileceginiz bu üyelerin partileri
ve isimleri söyledir: isçi partisinden (PvdA) Boudewijn Vester .
Paulette Verbist, Eveline van Bruggen, Hans van Zuuren.
Leefbaar Rotterdam dan Dea de Coninck, John Struijlaard,
Gerard Landman, Anton Molenaar. VVD partisinden Marjolijn
Masselink, Joost Rutteman,  Groen Links den Hasim Kılınç ve
CDA dan Joep Janssens.

88  MMAARRTT  iiNNTTEERRNNAASSYYOONNAALL  KKAADDIINNLLAARR  GGÜÜNNÜÜ  OODDEEOONN  DDAA
BBÜÜYYÜÜKK  BBiiRR  CCOOSSKKUU  iiLLEE  KKUUTTLLAANNDDII..  
((iinntteerrnnaattiioonnaallee  vvrroouuwweennddaagg  wweeeerr  eeeenn  ggrroooott  ssuucccceess  iinn
OOddeeoonn))
St.Wenk’in önderligi dogrultusunda, Aktiegroep aktief kadınları,
SONOR görevlileri ile isbirligi içinde 8 mart salı günü  ODEON
da  çok basarılı bir kadınlar günü kutlandı. Eglencede yalnız
dans edilmekle kalınmayıp, egitici tezgahlarında yer alması
eglenceye ekstra bir deger kattı. Eglenceye, ortalama 500 kadın
katılmıs olup günün konusu “ tijd voor je zelf “ “ kendine
zaman ayır” dı. 

RROOTTTTEERRDDAAMM  MMEERRKKEEZZii  DDAANNIISSMMAA
KKOOMMiiSSYYOONNUUNNUUNN  YYEENNii  ÜÜYYEELLEERRii,,  YYEEMMiiNN  EEDDEERREEKK
GGÖÖRREEVVLLEERRiiNNEE  BBAASSLLAADDII
((NNiieeuuwwee  lleeddeenn  CCeennttrruummrraaaadd  ggeeiinnssttaalllleeeerrdd))

HOLLANDA DA EGiTiM SiSTEMi
KONULU KURS
((CCuurrssuuss  oouuddeerrppaarrttiicciippaattiiee  bbiijj  ddee  AAkkttiieeggrrooeepp  oopp  ddee  ddoonnddeerrdd--
aaggeenn  eenn  zzoonnddaaggeenn))

Türk çalısma gurubu olarak, Hollanda da egitim sistemi konulu altı haf-
talık kursu Pazar günleri saat 10 ile 12 arası olmak üzere baslattık.
Büyük istek üzerine bu kursun yanında 27 mart 2006 Pazartesi günün-
den itibaren altı hafta süre ile  saat 13 den 15’e kadar ikinci bir kursu
baslatma kararı almıs bulunuyoruz. Kurslar Rotterdam belediyesinde
görevli uzman egitim danısmanı sayın Ramazan Dogru tarafından veril-
mektedir. Kurslar ücretsiz olup, kursa katılanlara altı hafta sonunda
Rotterdam belediyesi tarafından sertifika verilecektir. Bu kursa anneler
kadar babalarında ilgi göstermesi, mahalle çalısma gurubu olarak bizle-
ri çok memnun etti. Kursa katılmak isteyen herkes bu konuda daha
genis bilgi alabilmek için Aktiegroep ta Osman Dogan a danısabilir.
Tel: 436 17 00.

TÜRK VELiLERE HOLLANDACA LiSAN DERSi
((NNeeddeerrllaannddssee  ttaaaalllleess  aaaann  TTuurrkkssee  oouuddeerrss))
Türk çalısma gurubu olarak, nisan ayı sonunda, her Pazar günü saat 10
ile 12 arası Türk velilere yönelik Hollandaca lisan dersini ücretsiz olarak
baslatacagız. Dersler diplomalı Türk kadın ögretmen tarafından verile-
cek olup bu konuda daha genis bilgiyi Aktiegroep ta Osman Dogan
dan alabilirsiniz. Tel: 010-436 17 00.

MMAAHHAALLLLEE
PPAARRKKIINNDDAA  JJEEUU

BBOOUULLEESS  
TTUURRNNUUVVAASSII

(Jeu de boules toernooi in het

wijkpark)

Geçen ay mahallemiz parkında

açılısı yapılan Jeu de boules spor

alanınındaki ilk turnuvamızı 19

nisan 2006 Çarsamba günü saat

14 ile 16 arası gerçeklestirece-

giz. Jeu de boules bir Fransız

oyunu olup her yasa hitap

etmektedir. Oyun kuralları çok

basit olan bu turnuvaya, 4 kisilik

bir takımla veya tek basınıza

katılabilirsiniz. sayet turnuvaya

katılmak isterseniz  Aktiegroep

‘ta veya Batavier de yazdırabi-

lirsiniz. Bu konuda daha genis

bilgiyi Aktiegroep ta Osman

Dogan dan alabilirsini

De gemeente Rotterdam wilde
met de campagne ‘Rotterdam?
Fleurt op!’ samen met de
Rotterdammers het wonen in de
stad aantrekkelijker maken.
Buitenruimte speelt daarin een
cruciale rol. Een aantrekkelijke
buitenruimte maakt het wonen
in de stad plezieriger. Goede
ideeën voor het inrichten van
speelplekken, pleinen, buurtpark-
jes en dergelijke konden in aan-
merking komen voor een
Groene Duim. Voorwaarde was
dat het idee simpel en op korte
termijn uitvoerbaar is. Ook is het
belangrijk dat bewoners zelf
betrokken zijn bij de uitvoering
of het beheer van het plan. Het
college van B en W stelde hier-
voor 2 miljoen beschikbaar.

In het Oude Westen vielen ver-
schillende aanvragen in de prij-
zen. De bewoners van de
Museumstraat kunnen hun
speelplekje boven de parkeerga-
rage opnieuw herinrichten met
nieuwe speelelementen. Speel-
centrum Weena krijgt extra bud-
get dat zij kunnen gebruiken
voor de verbouwing van de
speeltuin. De bewoners van het
Mosblok krijgen nieuwe speelele-
menten, kunstgras, bankjes en
een schuurtje voor hun
Opzoomerspullen op het
binnenterrein.

Op 29 maart zijn de Groene
Duimen in de burgerzaal van het
stadhuis uitgereikt door wethou-
der Bolsius. Meer informatie
vindt u op www.groenedui-
men.nl.

Oude Westen in de
prijzen bij de 

Groene Duimen

Zouden de kinderen van het
Mosblok deze zomer al kunnen
genieten van hun opgeknapte
binnenterrein?

Zamuda 1989

Schoonmaakcampagne weer van start
Op dinsdag 28 maart is de jaarlijkse schoonmaakcampagne weer
van start gegaan. Alle deelnemers, vrijwilligers, de Aktiegroep, Roteb
Buurt Service team, Top Score en de Nieuwe Unie staan klaar om de
straten in te trekken. De aftrap is in de Gouvernestraat. De nieuwe
Centrumraad was uitgenodigd bij de aanvang van de campagne. 

Let op!
De containers worden dit jaar ‘s morgens klaargezet en aan het eind
van de middag weer opgehaald! 

Planning:
28 maart Gouvernestraat
4 april Bloemkwekerstraat/Gerrit Sterkmanplein
11 april St. Mariastraat/Gaffelstraat 1e helft
18 april Gaffelstraat 2e helft/Tony Koopmanplein

Mee doen? Meer informatie? Neem dan contact op met Mo Smit of
Nicoline Voskamp, bereikbaar bij de Aktiegroep, tel 436 17 00.

Ouderensport in het Centrum (voor vragen: Virginia Wolff, tel 411 04 63)

Dinsdagavond:                                                       Woensdagavond:
Conditietraining (Thairobic)                                    B.B.B.
18.30 – 19.30 uur                                                   19.00 – 20.00 uur
Kosten: 1,20 euro per keer                                      Kosten: 1,20 euro per keer
Wijkaccommodatie Stadsdriehoek Kipstraat 37      Wijkaccommodatie Odeon Gouvernestraat 56d
Donderdagavond:                                                  Vrijdagochtend:
Conditietraining (Thairobic)                                      Fitgym 50+
18.30 – 19.30 uur                                                     9.00 – 10.00 uur en 10.00 – 11.00 uur
Kosten: 2 euro per keer                                         Kosten: 1,20 euro per keer
Wijkaccommodatie Odeon Gouvernestraat 56d     Wijkaccommodatie Stadsdriehoek Kipstraat 37

Aerobic Marathon 7 mei van 17.00 – 22.00 uur Dansmarathon 28 mei op het Schouwburgplein



 

 
 

VOORZIENINGEN 

Aktiegroep Het Oude Westen 436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Batavier 
Educatief Centrum 280.58.88 
Volwassenenwerk 280.58.82 
Basiseducatie                            280.58.70 
Batavierenstraat 15 – 35 
Bibliotheek                                436.49.81 
Gaffelstraat 59a
Dierenhof                                   436.71.01 
Gouvernedwarsstraat 1 
Gezondheidscentrum/SMDC          436.34.38/ 
St. Mariastraat 75  436.30.60
Marokkaanse Vereniging            412.06.35 
Kogelvangerstraat 12 
Stichting Jong                            436.57.30 
Mathenesserlaan 173 
Gaffelstraat 61a 
Ruilwinkel                                  22.50.844 
Gaffeldwarsstraat 34 
Stichting WenK                         412.26.22 
Hoofdkantoor 
Kogelvangerstraat 10 
Gaffel                                        436.20.98 
Jongeren- en kinderwerk 
Gaffelstraat 63a 
Taal Druk Werkplaats                 436.08.97 
Gaffelstraat 61b 
Turks Participatieplatform           436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Veiligheidspunt Oude Westen     282.96.76 
Adrianaplein 24       
Verpleeghuis Antonius                241.29.00 
Nieuwe Binnenweg 33 
Wijkgebouw Odeon                    436.38.55 
Gouvernestraat 56         
Wijkpastoraat Oude Westen       436.70.70 
Sint Mariastraat 142b 
Zorgcentrum Leeuwenhoek         436.14.88 
West Kruiskade 54 
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TELEFOONNUMMERS 
Alarm 112
Politie/buurtagenten 0900 88 44
Klachtennummer 0800 15 45
Belastingtelefoon 0800 05 43
Bureau Rechtshulp 410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling Centrum 282 25 27
Centrumraad 417 92 11
Coördinatiebureau Centrum 417 32 83
Crisiscentrum 476 39 44
Dierenambulance 415 56 66
Dierenbescherming 437 42 11
Eneco storingsdienst 467 40 00
Jeugdhulp 411 78 65
Kinderdagverblijven 412 26 22
De Nieuwe Unie 241 61 00
Ombudsman 411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Parkeerwinkel 890 22 00
Roteb 245 80 00
Speelcentrum Weena 414 48 90
Raad Kinderbescherming 413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
WBR 240 60 00
Gezondheidscentr. Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns 436 77 70 
Huisarts Erlings / Visser 436 55 30
Huisarts Hekman 436 32 65
Huisarts Jacobs 436 92 41
Huisarts Metz 436 19 75
Fysiotherapeuten 436 21 27
Diëtist/Thuiszorg Rotterdam 282 60 00
St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC) 
Alg. Maatschappelijk Werk 436 30 60
Sociaal Raadslieden 436 30 60
Hulpdienst/Wijkbus Ouderen 436 90 47
Ouderenw./Servicepunt Sen. 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24

in dit nummer:

Van de straat geplukt
Brunette Francina Bell

ontwerp
Er werd een Programma van
Eisen opgesteld. De nieuwe
speeltuin moest spannend en uit-
dagend zijn; maar er moest ook
een veilige plek voor peuters zijn;
een sportveld moest natuurlijk
blijven; er moesten plekken zijn
voor de ouders om te zitten; een
plek voor het grote zwembad in
de zomer, en zo nog een en
ander. Alles zou ook goed over-

Nieuwe speeltuin komt eraan!
Waar enkele maanden geleden de kinderen nog schommelden, klommen en renden ligt
nu een grote kale zandbak tussen Weena en Diergaardesingel. Een trieste aanblik!

afgekeurd
Sinds enige tijd gelden er nieuwe
Europese veiligheidseisen voor
speelplekken en de speeltuin vol-
deed daar niet aan. Een deel van
de toestellen werd afgekeurd,
maar soms was alleen de plek
niet goed. Om alles in orde te
maken moest alles op z’n kop,
wat veel geld zou gaan kosten.
Daarom is  besloten  dan maar
meteen een nieuwe speeltuin in
te richten.

speeltuintoer
Hoe moest de nieuwe speeltuin
er uit zien? Wat vinden de kinde-
ren leuk?   Om dat uit te vinden
werd een ronde gemaakt langs
een aantal, heel verschillende
Rotterdamse speeltuinen. Waar
vlogen de kinderen op af en wat
lieten ze links liggen? Zo werd al
goed duidelijk wat leuk zou zijn.

Speelcentrum Weena

Mosblok

Museumstraat

Oproep aan Vaders 
uit het Oude Westen

De initiatiefgroep die bezig is met
het opzetten van een buurtvader-
project is op zoek naar actieve en in
het oude westen woonachtige
bewoners die mee willen doen aan
het Buurtproject. Opzet van het
vaderproject is dat de buurtvaders
op straat gaan lopen en met de jon-
geren in gesprek gaan over hun
toekomst en wat ze graag willen

doen. De buurtvaders kunnen de
jongeren dan in contact brengen
met de juiste instellingen. Er zijn
natuurlijk veel instellingen in de wijk
die zich bezig houden met jongeren
o.a St Wenk, St Jong, St bisa, De
Marokkaanse Verenging etc, en vaak
weten jongeren niet waar ze terecht
kunnen voor hun problemen of vra-
gen. De buurtvaders gaan een cur-
sus volgen over o.a. communiceren
met jongeren, omgaan met agressie
etc. De cursus vindt plaats op 26
april. Er wordt nu nog gezocht naar

subsidie en een geschikte ruimte
om de buurtvaders onderdak te
geven. 

Voor meer informatie kun je
contact opnemen met:
Dhr Arjen Baas (veiligheidscoördinator
Veiligheidspunt) tel.010 4172615 
Dhr Fouad Akka (opbouwwerker) 
tel. 010-4361700
Dhr Haddouch (voorzitter Marok-
kaanse Verenging) tel. 06 14116218
Hussein Bourahoud (bewoner
diergaardesingel), tel. 06 14232721

Wie weet waar dit paaltje staat?
City Tec kan het niet vinden!!! 

12 mei: Groot
feest in de wijk!

De afgelopen tijd is er flink
gewerkt aan de buitenruimte in

het Oude Westen. Nu alles klaar is
wordt het tijd voor een feestje.

Op 12 mei worden de verschillen-
de pleinen en straten feestelijk
geopend en u bent van harte 

welkom!

Zie voor meer informatie de
middenpagina van deze buurtkrant

of de bijgevoegde uitnodiging.

werd gehonoreerd.  Er komen
struiken langs het hek, haagjes,
gras en bomen; de containers
worden betimmerd, er komen
bankjes en parasols en nog meer.

zelfwerkzaamheid 
Om de kosten te drukken, en de
betrokkenheid bij de nieuwe
speeltuin te vergroten, werd een
deel van het opruimwerk in zelf-
werkzaamheid gedaan. Met hulp
van vrijwilligers werden de toe-
stellen, die weg moesten  ge-
sloopt. Op 2 zaterdagen werkte
een groep enthousiaste vrijwilli-
gers zich in het zweet om alle
tegels en andere zaken weg te
halen. 

Planning
Prachtige plannen, maar wanneer
zien we er iets van?
In de loop van april gaat de aan-
nemer aan de slag. De aanleg zal
een maand of 2 duren. De kinde-
ren kunnen nog deze zomer in
de nieuwe speeltuin spelen.
In de tussentijd moeten de buurt-
kinderen de speeltuin en het
sportveld missen. ’s Middags na
schooltijd kan er binnengespeeld
worden in het gebouw van het
speelcentrum. Maar voor voetbal-
len, tikkertje en andere renspel-
letjes moeten ze voorlopig de
andere pleinen  in de wijk of het
wijkpark opzoeken.

zichtelijk moeten zijn. Architecte
Loes Sodderland maakte op basis
daarvan een ontwerp. Het ont-
werp hangt in het gebouw van
de speeltuin om bekeken te wor-
den voor wie nieuwsgierig is.
Komt U gerust eens langs!

geld
Het volgende  wat moest gebeu-
ren was natuurlijk geld vinden .
Een geheel nieuwe speeltuin kost
erg veel geld. Het bedrag dat
gereserveerd was om enkele toe-
stellen aan te passen aan de nieu-
we eisen was bij lange na niet
genoeg daarvoor. Fondsen wer-
den aangeschreven, met positief
resultaat. Het Fonds Centrumkind
van de centrumraad kon een
grote bijdrage geven. Samen met
de bijdrage van een aantal ande-
re fondsen leek realisering haal-
baar.

Groene Duimen
De gemeente stelde in februari
geld beschikbaar voor pleinen en
speelplekken in Rotterdam.
Speelcentrum Weena diende een
plan in voor groene aankleding
van de nieuwe speeltuin, en dit

Bolsius Bedankt!!!!
Eind maart werden de zogenoemde “groene duimen” van wethouder
Bolsius uitgereikt. Bolsius stelde voor Rotterdammers die zich actief
inzetten voor hun buurt 1 miljoen beschikbaar onder de noemer
“groene duimen”. Een onafhankelijke jury bekeek alle aanvragen en
koos 35 initiatieven die beloond werden met een groene duim. 
Ook het Oude Westen viel in de prijzen. Bolsius reikte de groene dui-
men persoonlijk uit in de Burgerzaal van het stadhuis.
In de Museumstraat en Speelcentrum Weena kunnen nieuwe speelele-
menten worden aangeschaft. Ook binnenterrein Mosblok zal worden
opgeknapt en heringericht.
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Vakantie-workshop
‘De fantastische
wereld’

Van woensdag 3 tot en met
zondag 7 mei worden elke
middag tussen 14.00 en 16.00
uur workshops voor kinderen
georganiseerd in het
Nederlands Architectuur
Instituut. Kids van 6 tot 12 jaar
kijken in het hooft van archi-
tect Wijdeveld. Hij verzon de
gekste dingen, zoals een enor-
me pier in zee, rare badmut-
sen en een tunnel door de
aarde. Tijdens de workshop
bouwen de kinderen samen
aan deze fantasietunnel. De
entree kost  €4,- inclusief
begeleiding en materialen. Het
Nederlands Architectuur
Instituut zit in de buurt, aan
het Museumpark 25. Meer
info via telefoonnummer 010-
440 12 00.

WBR opent 
‘Goed Wonen Winkels’
Om de klant goed van dienst te kunnen zijn, hebben
alle districtskantoren van het WBR een ‘Goed Wonen
Winkel’ ingericht. In deze nieuwe ontvangtsruimten

staan medewerkers van het WBR klaar om huurders en
mensen die op oek zijn naar een huur- of koopwoning

van de juiste informatie te voorzien. Er komen zes
‘Goed Wonen Winkels’. Bewoners van het Centrum

kunnen tercht bij het WBR-kantoor aan de Heer
Bokelweg. De winkels zijn tijdens kantooruren geopend

(vrijdagmiddag gesloten)

Werkpaarden  
& dienstmeiden

Het Rotterdam van August W. van Voorden (1881-1921)

Van 9 mei t/m 27 augustus 2006

Van Voorden wist treffend het Rotterdamse straatleven en
de haven vast te leggen. Bonkige sleperspaarden en keu-
velende dienstmeiden brengen zijn sfeervolle schilderijen

tot leven. De rotterdamse stadsgezichten vormen de
hoofdmoot in het oeuvre van Voorden, maar hij schilderde

ook stillevens, (zelf)portretten en landschappen.

Museum Het Schielandhuis, Korte Hoogstraat 31

* Rajani Ramcharan
* Roxxane Soenda
Wilt  u meer weten over de
kinderraad kom dan gerust
langs de duimdrop op het
Adrianaplein en spreek een van
de duimdropmedewerkers aan.

Duimdrop Adrianaplein heeft
een nieuwe kinderaad. De eer-
ste duimdrop kinderraad bij-
eenkomst heeft plaats gevon-
den op maandag 24 april 2006
in de Gaffel.
Een kinderaad kan meebeslissen
over allerlei zaken die bespro-
ken worden in een duimdrop-
vergadering zoals: speelgoed
uitleen, regels, te organiseren
activiteiten maar ook gewoon
lekker meehelpen.
De kinderaad wordt begeleid
door de duimdropmedewerkers
Dansay, Lydia en Soesilta.
De kinderraad komt 1 keer in
de 2 weken bijeen op de Gaffel
waar ze samen met een duim-
dropmedewerker en de duim-
dropbaas beslissingen nemen
of leuke activiteiten verzinnen.
In de kinderraad van de duim-
drop zitten de volgende kinde-
ren:
* Numan Altin
* Abigail Mettenaf
* Mervin v/d Pluym
* Samis Altin

Hoera! Een nieuwe kinderraad
Duimdrop Adrianaplein
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