
 

 
 

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 
Tennisclub Tiendstraat 411.39.42 
Speeltuin Weena 414.48.90
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Uitgave:

Aktiegroep Het Oude Westen, Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00 
Fax 436 39 40, Email www.buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
Website www.aktiegroepoudewesten.nl 
Lay Out en fotografie: 

Han Snaaijer
Redactie: Wim Roovers, Osman Dogan, Hanny Leeuwenhart, Linda
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Druk: Maassluisse Courant, Oplage: 4500 stuks

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 286 64 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
Tandartsen Oude Westen       43621 76
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
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Expositie Saskia Serlé en Petra Schut 
in Laurens Antonius Binnenweg
Van 16 september tot en met 28 oktober 2007 exposeren
Saskia Serlé en Petra Schut hun werk in Galerie Serruys in
Laurens Antonius Binnenweg. De expositie zal op zondag 16
september om 15.00 uur feestelijk worden geopend.  
Van Saskia Serlé zullen schilderijen en van Petra Schut beeld-
houwwerken te zien zijn.

Let op: Peutertheater op 
Speelcentrum Weena

Vanaf eind september zijn er op zeven zondagoch-
tenden voorstellingen voor peuters: poppenkast,

toneel, clown enz. op de speeltuin aan de
Diergaardesingel. Let op de aankondigingen voor

de juiste tijden en data!

Ga met de kinderen langs de deuren en verras ouderen 
of volwassenen met een fraai schatkistje.  De kinderen 
vullen het schatkistje met lekkers, een leuke attentie, 
zelfgemaakte tekening, of…

Houd met de kinderen 
    een verklede (griezel)optocht in uw straat.  
      De kinderen bellen aan bij de buren en presenteren 
    zich met een liedje, dansje of leuke act.  
En… wie weet krijgen ze iets lekkers mee als beloning.

Waardebon van 100 euro als bijdrage voor uw feest(en)
Fraaie lampions als u Halloween viert
Schatkistjes (bouwplaten) als u Suikerfeest viert

Colofon Opzoomer Mee, Schiedamsedijk 55a, 3011 EE  Rotterdam, Telefoon 010 213 10 55  www.opzoomermee.nl

Aanmelden: Opzoomer Mee: 213 10 55 www.opzoomermee.nl

in 
dit

num-
mer:

OPZOOMERKIDS VIEREN FEEST
Halloween Houd met de kinderen een verklede

(griezel)optocht in uw straat. De kinderen bellen aan bij de
buren en presenteren zich met een liedje, dansje of leuke

act. En… wie weet krijgen ze iets lekkers mee als beloning.

Suikerfeest Ga met de kinderen langs de deuren en verras
ouderen of volwassenen met een fraai schatkistje. De kinde-

ren vullen het schatkistje met lekkers, een leuke attentie,
zelfgemaakte tekening, of…

Voor uw Opzoomerkids
*Waardebon van 100 euro als bijdrage voor uw feest(en)

* Fraaie lampions als u Halloween viert
Schatkistjes (bouwplaten) als u Suikerfeest viert

De “oude” Leeuwenhoek
wordt grondig gerenoveerd
en ernaast verrijst de nieuw-
bouw die ook al behoorlijk
opschiet, zodanig dat de
bewoners, die tijdelijk in het
voormalige zusterhuis
van het St. Franciscus
Gasthuis zijn gehuis-
vest, een brief hebben
gekregen dat vanwege
de voorspoedige bouw
de terug-verhuizing
waarschijnlijk sneller
komt dan stond
gepland. Voor sommi-
gen is dat een “tegen-
valler” want intussen
zijn ze zo gewend aan
de stilte en het groen
dat een terugkeer naar
de West-Kruiskade
ineens niet meer zo
aanlokkelijk is. Maar als
straks onze
Leeuwenhoek weer het
stralend middelpunt is
van de buurt is wis en
zeker iedereen weer

héél snel gewend aan de seni-
oren op de bankjes, want die
horen toch echt bij het Oude
Westen en wij willen ze zeker
niet missen. 

DE LEEUWENHOEK

Els Diesen

De RET wilde in het eerste kwar-
taal 2007 de trambaan op de
Nieuwe Binnenweg geschikt
maken voor de Citadis tram. Dit
heeft geleid tot protest van de
ondernemers, omdat zij de afge-
lopen jaren al veelvuldig zijn
geconfronteerd met diverse werk-
zaamheden. 
De geplande werkzaamheden aan
het tramspoor op de Nieuwe
Binnenweg noordzijde, tussen de
Westersingel en de
Mathenesserlaan, worden nu
vanaf half januari 2008 uitge-
voerd. Deze afspraak heeft wet-
houder Jeannette Baljeu (Verkeer
en Vervoer) gemaakt met bewo-
ners en ondernemers van de
Nieuwe Binnenweg en de RET.

Om ondernemers en bewoners
tegemoet te komen, is de
omvang van het werk kritisch
bekeken en beperkt tot de spoor-
bogen ter hoogte van de Wester-
singel en de Van Speijkstraat. De
werkzaamheden nemen nu 3 tot
4 weken in beslag, in plaats van 9
weken. 
Op het tramtracé tussen beide
bogen wordt een snelheidsbeper-
king ingesteld voor het (Citadis)
tramverkeer.
Met ondernemers worden nadere
afspraken gemaakt over geluids-
overlast, de bereikbaarheid van
de Nieuwe Binnenweg, het afslui-
ten van zijstraten en oplossingen
voor het dubbel geparkeerd staan
bij laden en lossen.

Nieuwe Binnenweg
toch weer op de schop

Is er een toekomst voor Odeon

Als je in het
Oude Westen
woont, 12 jaar of
ouder bent en op
het voorgezet
onderwijs zit, is
de Huiswerkklas
echt iets voor
jou! In de
Huiswerkklas kan
je hulp krijgen bij
alle schoolvakken. Elke dag zijn er
ongeveer 5 begeleiders aanwe-
zig, die het leuk vinden om in
hun vrije tijd jou te helpen met je
huiswerk. Ook als je extra onder-
steuning (bijlessen) nodig hebt
kan je bij ons terecht.

Wanneer en waar is de
Huiswerkklas?
De Huiswerkklas is van maandag
tot en met donderdag van 16.00
tot 18.00 uur. Het is van maan-
dag tot en met woensdag bij de
Aktiegroep Oude Westen aan de
Gaffelstraat 1-3 en donderdag in
de wijkbibliotheek, Gaffelstraat
59B. 

Wil je meer weten of wil je
je inschrijven, kom dan bij
ons langs bij de Aktiegroep,
gaffelstraat 1-3. Natuurlijk
kan je ook bellen: 010-
4361700 (bij voorkeur maan-
dag t/m donderdag tussen
14.30 en 16.00 uur).

Huiswerkklas
Oude Westen:

echt iets
voor jou!

De afweging om Odeon wel of
niet te slopen is jaren actueel
geweest. Het feit of het Oude
Westen zonder wijkgebouw
zou kunnen heeft nooit ter
discussie gestaan. In 2005
ging de Centrumraad nog uit
van een doorstart van Odeon
in compactere vorm met voor-
al een multifunctionele sport-
zaal als uitgangspunt. 

Dit jaar liet het dagelijks bestuur
van de Centrumraad een
opdracht uitvoeren om alle ont-
wikkelingen en consequenties met
betrekking tot mogelijke sloop
van Odeon in kaart te brengen.
De faciliteiten die Odeon te bie-
den heeft, zouden volgens hen
niet meer passen in deze tijd en

technisch niet meer voldoen.
Daarnaast zijn de exploitatie-
kosten jaarlijks 275.000 euro. Op
12 juni  werd het onderzoeksrap-
port besproken in de vergadering
van het Dagelijks Bestuur van de
Centrumraad. Het Dagelijks
Bestuur wil het advies uit het
onderzoek overnemen om Odeon
over maximaal tien jaar te slopen.
Deze periode van tien jaar vinden
zij noodzakelijk om nieuwe loca-
ties voor de activiteiten van
Odeon te vinden, zodat de voort-
gang van de activiteiten gewaar-
borgd is. Dit zou betekenen dat
het Oude Westen na meer dan 30
jaar verder zou moeten zonder
wijkgebouw. De plek waar jaren-
lang grootschalige activiteiten
worden georganiseerd en waar
bewoners elkaar wekelijks ont-
moeten en ook de jeugd veel
gebruik maakt van de multifuncti-
onele sportzaal. Juist het feit dat
deze mix van activiteiten in één
gebouw plaats vindt zorgt er voor
dat veel verschillende mensen
elkaar ontmoeten en met elkaar in
contact komen. Op 25 juni orga-
niseerde de Centrumraad een bij-

eenkomst voor bewoners om de
koers die het Dagelijks Bestuur
voor ogen heeft nader uit te leg-
gen. Bewoners vroegen zich af of
het wel mogelijk is om de acti-
viteiten die nu plaats vinden in
Odeon ergens anders onder te
brengen en of dit daadwerkelijk
een goedkopere oplossing is. Wat
kost een nieuwe sportaccommo-
datie bijvoorbeeld. Ook werd de
zorg uitgesproken over de 40
woningen boven Odeon. Dit zijn
nog een van de weinige goedko-
pe woningen in het Oude
Westen. Moet Odeon niet
gewoon plaats maken voor dure
koopwoningen.
Op 9 juli stond het onderzoek en
de uitslag van de bewonersavond
op de agenda van de Centrum-
raad. Groen Links en de Partij van
de Arbeid dienden een motie in.
Van de raad kreeg het dagelijks
bestuur de opdracht om eerst uit
te zoeken of alle activiteiten wel
elders in de wijk kunnen worden
ondergebracht, wat dat gaat
kosten en of dat opweegt tegen
de huidige exploitatie van Odeon. 

Het onderzoeksrapport en het
woordelijke verslag van de bewo-
nersavond kan worden downgelo-
ad op www.centrumraad.rotter-
dam.nl

Het zal niemand zijn ontgaan dat de Leeuwen-hoek
een ingrijpende verandering ondergaat. Waar kort
geleden nog senioren op een bankje zaten te genieten
van de drukte van de West-Kruiskade is het nu een
onoverzichtelijke bouwput.

Van de straat
geplukt:

www.opzoomermee.nl
010 213 10 55

lees ook pagina 7



ACTIVITEITEN TURKS PARTICIPATIE 
PLATFORM OUDE WESTEN
Wekelijks worden er  activiteiten uitgevoerd op de woensdagmiddag, vrijdagochtend en zon-
dag.Alle bewoners uit de wijk zijn er welkom. Voor meer informatie kunnen de bewoners terecht
bij de Aktiegroep Oude Westen (Gaffelstraat 1). Tel: 436 17 00 De activiteiten worden begeleid
door Mw. Darıcı, Mw. Tunca, Mw. Çalıskan.

‘We hadden toen nog heel veel
winkeltjes, vertelt Els. We hadden
de waterstoker die we peukie
noemden omdat ie altijd met een
peuk in zijn mond liep. Bij ijso-
maatje liepen we door de winkel
van de Josephlaan naar de
Josephstraat. Dat vond zij hele-
maal niet leuk maar wij wel, zegt
Els lachend.’

Dierenleed
In de Josephlaan zat een kippen-
slachterij. ‘Stinken dat het daar
deed. Ik vond het walgelijk, die
arme beesten. Ze hingen met
hun koppen naar beneden en ze
werden levend in het kokende
water gegooid. Dat vond ik wel
erg. Dierenleed, een mens kan
zich verdedigen, dieren zijn weer-
loos. Nu zou ik er wat van zeg-
gen maar het was ook een ande-
re tijd.’

Koninginnendag
De straten waren nog bijna auto-
vrij. Kinderen speelden er blikkie

trap, er werd touwtje gesprongen
en geknikkerd.  ‘Ik was lid van de
Jeugdhaven, vertelt Els. Daar
deden we spelletjes en leerden
we koken. Op koninginnedag
gingen we om zes uur `s och-
tends met een bel door de wijk
om de buurt wakker te schudden.
In onze straat kwam een podium
met een band, hartstikke leuk.’

Dirk van der Waayschool
`Peukie had trouwens ook een
peterolietank. Daar haalde ik in
een witte kan twee liter olie. Je
mocht die kan zelf vullen, dus
daar ging altijd net iets meer in
natuurlijk. ‘Ja ik was een kaat lie-
rebel. Ik zat op de Dirk van der
Waaischool (nu BSO Babylon) en
daar speelde ik soms de baas.
Dan moesten mijn ouders op
school komen, vertelt Els. O, en
juffrouw van Bokkel, die zat de
hele dag te paffen dat kan je nu
toch ook niet meer voorstellen.
Als je je liniaal per ongelijk liet
vallen kreeg je een keiharde klap

Els van Diesen, Oude Westenaar in hart en nieren, zegt ze
zelf. Zij bracht haar jeugd door in de Josephlaan.

op je vingers met een stok van de
hoofdmeester. Wat een kreng was
dat. Ik liep ook wel eens weg als
ik op de gang moest staan. Maar
dan bracht mijn moeder me weer
naar school.’

Els ging tot haar veertiende jaar
naar school. ‘Ik zat op de huis-
houdschool aan de Drievrienden-
straat. Ik loop er soms voor bij en
dan zou ik zo graag nog eens
binnen willen kijken om te zien of
ik nog dingen herken van vroe-
ger.’

Jamin
Haar eerste baan was in de huis-
houding bij de slagerij. ‘Die baan
had ik een dag, zegt Els, ik moest
daar mee eten en daar had ik
echt geen zin in. Ja ik begreep
wel waarvoor, kon ik zeker ook
gaan afwassen. Nee, dat had ik
snel gezien. Toen ging ik bij
Jamin werken voor twintig gulden
per week. Maar ze lieten mij alle
rotklussen doen, ik werd voor

alles gebruikt. Op een dag kwam
mijn moeder de winkel in toen ik
de luxaflex aan het schoonmaken
was. Mijn moeder zei: wat sta jij
nou te doen. Zij heeft die hoofd-
juffrouw toen uitgescholden!
Daarna heb ik nog verschillende
banen gehad, bij de puddingfa-
briek Dunak en bij Fodor als kof-
fiejuffrouw, o ja en ook nog bij
het Groene Kruis.’

Volkswagentje
Op een dag was Els met haar
vriendin Wies aan het wandelen
op het stadhuisplein. ‘Toen stopte
er een auto. Een jongen vroeg of
ik geen zin had om met zijn
vriend naar de bioscoop te gaan.
Dat was Jan en daar ben ik nu al
weer 38 jaar mee getrouwd. 

Jan zat bij de vrijwillige brand-
weer. Als ik uit het raam hing zag
ik vaak een volkswagentje met
een teringvaart door de straat
heen rijden. Wat een wezenloos,
dacht ik dan, die mag zichzelf
dood rijden. Toen bleek het Jan te
zijn, die werkte bij de vrijwillige
brandweer!’

Nieuwbouw
Jan en Els gingen in de Zijdewin-
destraat wonen. ‘We schreven

ons later in voor de nieuwbouw.
We kregen een huis aan de Anna
Paulownastraat. Het was groot,
zes kamers, alles wit het leek wel
een ziekenhuis. De dag van de
verhuizing zei ik tegen Jan, heb jij
het hier naar je zin. Hij zei nee,
toen hebben we nog diezelfde
dag alles weer terug verhuisd
naar ons oude huis. We hadden
onze sleutel van ons vorige huis
gelukkig nog niet ingeleverd.
Daar stonden ze wel van te kijken
bij de woningbouw. Toen ging er
een Marokkaan in dat huis
wonen, die kon er zo in want
alles was klaar. Hij woont er nog
steeds.’

Jonge leeftijd
Achteraf heeft Els toch wel spijt
dat ze zo vroeg van school ging.
‘Tegen mijn kinderen heb ik
gezegd dat ze hun school
moesten afmaken. 
Gelukkig zijn ze allemaal goed
terecht gekomen. Ze zijn opge-
groeid tussen de heroïne. Daar

hebben we zo`n strijd tegen ge-
voerd. Ik heb de spuiten een keer
voor de voeten van iemand van
de politiek gegooid. Hier moeten
onze kinderen tussen spelen, zei
ik.’ ‘Maar het belangrijkste is dat
je met je kinderen praat en dat je
uitlegt wat er kan gebeuren. Mijn
kinderen gingen al op jonge leef-
tijd naar de Disco. Altijd in een
groep. En ik zei tegen ze: houd je
cola in je hand dan kunnen ze er
niks in gooien.’ Toch kan ik het
niet uitstaan als er kwaad gespro-
ken wordt over het Oude Westen.
‘Laatst zag ik iemand bouwmate-
riaal jatten, nou die kwam echt
niet uit onze wijk. Maar wij wor-
den er wel voor aangekeken.
Toen ben ik naar die aannemer
gegaan en heb ik hem dat even
verteld.’

`Wat ik jammer vind van deze tijd
is dat iedereen zo voor zichzelf
leeft. Laatst was ik in Laurens
Antonius. Op zo`n gesloten afde-
ling. Er is gewoon geen tijd meer
voor die mensen. Ze zouden ver-
plicht moeten stellen dat ieder-
een een keer per week bij zo`n
oud iemand op bezoek gaat, of
mee neemt om te gaan wande-
len. Want dat vind ik echt heel
erg.’

‘En ik zei tegen ze: houd je cola
in de hand dan kunnen ze er

niks ingooien.’

Vanaf 6 september in
Lantaren/Venster

Antônia
Een bruisende film met
geweldige moderne  Latijns-
Amerikaanse muziek over vier
jonge meiden die zich
omhoog vechten uit de
Braziliaanse getto’s. 

Vier hartsvriendinnen groeien
op in de achterbuurten van een
voorstad van São Paulo.
Ondanks de armoede, het
geweld en de troosteloosheid
van de omgeving bruisen ze
van het leven. Ze zijn jong,
mooi, geliefd en zingen de ster-
ren van de hemel. Niets lijkt
een glorieuze toekomst in de
weg te staan. Maar het gaat
snel bergafwaarts wanneer de
meiden, tot dan toe vooral
actief als achtergrondzangeres-
sen, hun eigen rapgroep
oprichten. Zo sterk als ze zijn
op het podium, zo moeilijk kun-
nen ze in hun privé-leven de
touwtjes in handen houden.
Armoede, machismo, geweld en
afgunst bepalen het leven van
de schijnbaar onkwetsbare
jonge vrouwen. De vriendschap
voor elkaar en de liefde voor
muziek lijken voorgoed het
onderspit te delven. Totdat de
dames elkaar toch weer opzoe-
ken, zich herpakken en sterker
dan ooit terugkeren op het
podium. Dit keer laten zij zich
door niets en niemand tegen-
houden! Ook niet door hun
eigen onzekerheden… 

Het Oude Westen heeft de lande-
lijke wedstrijd “Hang Around”
gewonnen.
Deze wedstrijd, die onder meer
georganiseerd wordt door het
bureau Stade Advies, heeft als
doel om te laten zien dat jonge-
ren op hangplekken niet alleen
maar voor overlast zorgen. Tien
groepen jongeren uit verschillen-
de gemeenten waren genomi-
neerd voor de prijs die in Walibi
werd uitgereikt.
Onder deze jongeren was ook
een groep van 7 jongeren uit het
Oude Westen die op 26 mei
jongstleden een groot wijkfeest
hadden georganiseerd, de Meet
on the Street Party.
Met ondersteuning van jongeren-
werkers van Stichting Jong
Rotterdam zijn zij vanaf decem-
ber bezig geweest met de voor-
bereidingen. Er waren spelletjes
voor jong en oud, kraampjes met
informatie over de buurt en een

rommelmarkt. Ruim 250 buurtbe-
woners van jong tot oud en van
verschillende nationaliteiten en
culturen zijn langs geweest op
het Adrianaplein, de centrale
hangplek in de wijk. De organise-
rende jongeren wilden met dit
wijkfeest laten zien dat zij zich
wel degelijk betrokken voelen bij
de buurt.  
Voor de organiserende jongeren
was de dag zelf een groot suc-
ces, niet alleen door de opkomst
maar ook door de reacties van
buurtbewoners. Van spontaan
aangeboden hulp bij het oprui-
men tot reacties als: als jullie
weer zoiets willen organiseren
dan helpen we mee!
De doelen: de beeldvorming rond
jongeren verbeteren en de relatie
tussen jongere en oudere buurt-
bewoners verbeteren, zijn zeker
behaald.
In de voorbereiding is ook een
dialoog georganiseerd met zoge-

Oude Westen heeft 
‘Hangplek van het jaar 2007’!

naamde “Lonsdale-“jongeren uit
Nieuwerkerk aan den IJssel, die
ook genomineerd waren.
De opkomst tijdens de Meet on
the Street Party, de inzet van de
jongeren tijdens de uitvoerige
voorbereiding en de zeer
geslaagde uitvoering waren voor
de jury doorslaggevend. Het eve-
nement op het Adrianaplein werd
verkozen tot Hangplek van het
jaar 2007.
Naast een grote beker kregen de
jongeren voor 25 personen toe-

gang tot de Halloweennacht van
Walibi en, omdat de directrice van
Walibi zo onder de indruk was,
als extra prijs een jaarabonne-
ment voor de hele groep voor de
aangesloten pretparken.
Het geslaagde evenement, de
gewonnen prijs maar vooral de
positieve reacties van de buurtbe-
woners hebben de jongeren doen
besluiten om volgend jaar weer
zo’n wijkfeest te organiseren.   

Cursusaanbod
CVD Stap 

Scholing en Training

Vervolg journalistiek 
schrijven

Start 7 september

Actief luisteren
Start 12 september

Balietraining
Start 13 september

Schrijfvaardigheden voor
baliemedewerkers/

telefonisten
Start 25 september

Fondsenwerving/Sponsoring
17 en 24 september

Gastvrouw/Gastheer
Start 26 oktober

De cursussen zijn
voor vrijwilligers en

beroepskrachten.

Meer informatie:
CVD Stap Scholing

en Training
Glashaven 42
Tel 436.30.90

Website: www.inz.nl

Bent u een 

school, buurthuis, 

speeltuin of vereniging?

Ook dan kunt u meedoen. 

Adopteer een ouderencomplex 

in uw buurt en vier daar 

met jong en oud Halloween 

en/of Suikerfeest.

Toestemming
Vraag de ouders van kinderen persoonlijk 
om toestemming. En vraag meteen of ze 
willen helpen: begeleiding, lekkers uitdelen, 
voordeur versieren, verhalenverteller, enzovoorts.

Knutselen
Houd een knutselmiddag om de schatkistjes 
te maken en te vullen voor Suikerfeest of om 
maskers en kledij te maken voor Halloween.

Snoepen maar!
Mooi als kinderen veel lekkers 
ophalen bij de buren. Maar maak er geen 
snoepfestijn van. Een stuk fruit of gezond 
tussendoortje is een prima alternatief.

Eigen straat
Beperk de actie tot de eigen straat. 
Zo ontmoeten kinderen echt hun buren 
en is de optocht goed in de hand te houden.

Kleine groepjes
Ga met de kinderen in kleine groepjes (5 tot 10 kinderen) 
en met minstens 1 volwassen begeleider langs de deuren.

Uitleggen
Zorg dat de buren op de hoogte zijn van de komst van 
de kinderen en leg uit wat Halloween of Suikerfeest is. 
Niet iedereen weet dat (zie www.opzoomermee.nl).

Opzoomerkids
vieren feest!



Je kunt van mijn zus zeggen wat
je wilt, maar vaak ziet ze de zaken
toch wel scherp. Laatst was ze
weer een weekje bij me en toeval-
lig was het een week dat regelma-
tig de zon scheen. Zo konden we
verschillende leuke dingen doen
in de wijk. We gingen thee drin-
ken in de wijktuin en we zijn een
keer naar Lantaren/Venster
geweest. ‘s Morgens gingen we
koffie drinken in de Gaffel, in de
seniorensociëteit die je daar
tegenwoordig hebt. En ook
Odeon, wat mijn zus nog van
vroeger kende toen ze verkering
had met een bokser, wilde ze nog
een keer zien. Mijn zus was ver-
rast te merken hoe al die verschil-
lende bevolkingsgroepen zo ont-
spannen en leuk met elkaar
omgingen. Ze zei “ik merk hele-
maal niets van de strubbelingen
waar je bij ons altijd zoveel over
leest”. “Ik begrijp dan ook hele-
maal niets van dat streven van de
Gemeenteraad en de Centrum-
raad om in het Oude Westen
meer jonge, creatieve en dynami-
sche mensen aan te trekken om
hier te gaan wonen”. “Bedoelen
de politici dan de wildplassende,
rokende en dansende jongeren
van de Dance Parade?” “Ik geloof
niet dat daar de meeste Oude-
Westenaren op zitten te wachten,
hoe leuk en gezellig ik het ook
vind eens per jaar.” “Het lijkt mij
dat het juist nu belangrijk is om
zoveel mogelijk de tolerante
samenleving die het is, te koeste-
ren”. Zo was mijn zicht op de
lokale politiek na een week met
mijn zus weer helemaal waar die
moest zijn. Meestal doe ik het
met tegenzin, maar deze keer
moest ik haar volledig gelijk
geven. “Dus dames en heren van
de politiek kom maar eens wat
meer kijken in het Oude Westen,
dan kunnen jullie met eigen ogen
zien hoe dynamisch en creatief de
bewoners van de leukste wijk van
Rotterdam zijn”. 

Kinderkamp was
piratastisch!
Op maandag 23 juli ver-
trokken we voor 5 dagen
met 80 kinderen richting
Zeeland om daar eens
lekker vakantie te vieren.
De eerste dag was er een
loodzware dropping, op
dinsdag zijn we gaan
zwemmen, op woensdag
lekker chillen op het
strand, donderdag een te
gekke bonte avond
geheel in piratenstijl en
vrijdag moesten we jam-
mer genoeg alweer naar
huis! Het was vermoei-
end, avontuurlijk, onver-
getelijk in een woord;
piratatisch!

BBQ
Op woensdag 1 augustus
was het spontaan een
groot feest op het Gerrit
Sterkmanplein. Voor het
buurthuis hadden een

aantal WenKers de barbecue opgestookt en samen met de buurtbewo-
ners, die gelokt werden door de heerlijke geuren, hebben ze er een
gezellige middag en
avond van gemaakt.
Zelfs de politie kwam
een hapje mee-eten! 

Waterspeelweek
In speeltuin Weena was
de waterspeelweek in
augustus een daverend
succes. Het één groot nat
avontuur in Speeltuin
Weena. Je kon er zandka-
stelen bouwen, bellen
blazen, van een grote
glijbaan, estafette doen,
zwemmen, duikbrilkoe-
khappen en nog veel
meer.

Voetbalteam
In samenwerking
met stichting wel-
zijn Hoogvliet heeft
Wenk een voetbal-
team opgericht met
voetbaltalenten uit
Hoogvliet en Het
Oude Westen. Dit
team is van plan
om zich nog verder
te ontwikkelen en
mee te doen met
grote voetbalevents. 
De Tovershow
Op dinsdagmidda-
gen was er voor kin-
deren tussen de 4
en de 12 in Cool
weer de Tovershow
met Wouter en
Fernando als de
broertjes tovenaar
die een zeer zwaar
toverexamen
moesten afleggen… 

Pleinenwerk
Vogels vouwen, bellen blazen, skateboard-
tikkertje, speurtochten, busje trap.. elke
dag zijn de pleinenwerkers ’s middags en
’s avonds op een plein. 

Kijk op www.stichting-wenk.nl om te zien wanneer ze op
jouw plein zijn!  

WenK maakte de regenachtige zomer goed

chillen op het strand

vogels maken 

en bellen blazen

BBQ

De Tovershow

Waterspeelweek

Speeltuin Weena

Voetbalteam 

Elke dag zijn duizenden men-
sen bezig met stoppen met
roken. Het is voor velen een
hele inspanning, waarbij elke
hulp welkom is. De “Pakje
kans” groepscursus is ont-
wikkeld door Stivoro en is
één van de beste manieren
om te stoppen met roken. De
groepscursus “Pakje kans”
maakt de kans op succes
ruim driemaal groter dan
stoppen met roken op eigen
houtje.

“Pakje kans” is een
groepscursus waarin mensen in
groepsverband in 9 bijeenkom-
sten binnen 12 weken stoppen
met roken. De groep bestaat uit
gemiddeld 12 personen. Na een
goede voorbereiding wordt na de
derde bijeenkomst gezamenlijk
gestopt met hulp van de trainer
en ‘medestoppers’. De groepscur-
sus vindt plaats in de avonden.
De groepscursus richt zich op het
op peil houden van de motivatie,
het delen van ervaringen en men
leert technieken om met moeilijke
momenten om te gaan. De deel-
nemers worden begeleid door
een ervaren trainer en er wordt
gewerkt met actueel trainingsma-
teriaal. Uit onderzoek blijkt dat na
de training 70-80% van de deel-

nemers gestopt is met roken. 
“Pakje kans” wordt door
Thuiszorg Rotterdam meerdere
keren per jaar georganiseerd op
verschillende locaties in geheel
Rotterdam. Voor aanmelding en
informatie over data en locaties
kunt u tijdens werkdagen contact
opnemen met het Cursusbureau
van Thuiszorg Rotterdam, tele-
foonnummer 010-282 69 64. 
De eerstvolgende groepscursus
start 18 september 2007 op het
thuiszorgcentrum Heemraadssin-
gel in Rotterdam Noord. U kunt
zich daar nu nog voor opgeven!
De kosten voor de groepscursus
bedragen 120,--. euro De meeste
ziektekostenverzekeraars vergoe-
den een groot gedeelte van deze
kosten. 

Maurela Delsol-Brouwer
Thuiszorg Rotterdam
Heemraadssingel

Groepscursus Stoppen met
roken “Pakje kans”
Thuiszorg Rotterdam start 18 september op het thuiszorg-

centrum Heemraadssingel met de groepscursus “Pakje kans”.

Naarmate mensen ouder worden
wordt hun sociale netwerk vaak
kleiner. Mensen om hen heen val-
len weg en jongere familieleden
en kinderen zijn vaak druk met
andere verplichtingen. De buurt
om hen heen verandert; mensen
leven meer op zichzelf er is min-
der sociale cohesie en sociale con-
trole.  
Allerlei factoren kunnen het
opbouwen of onderhouden van
een nieuw sociaal netwerk belem-
meren. Bijvoorbeeld een slechte
gezondheid of armoede. Maar ook
gebrek aan sociale vaardigheden
of bijvoorbeeld psychische proble-
men kunnen een bevredigend
sociaal leven in de weg staan.

sociale isolement
Niet iedere oudere in een isole-
ment ervaart dit als een probleem
of voelt zich ook echt eenzaam.
Toch wordt ervan uitgegaan dat
leven in een sociaal isolement niet
wenselijk is, voor niemand. Want
ouderen die in een isolement ver-
keren zijn bijzonder kwetsbaar als
er iets mis gaat. Wie komt er een
boodschap doen als iemand ziek
wordt, wie ondersteunt wanneer
het even wat slechter gaat?
Sociaal geïsoleerden hebben nie-
mand om hen heen om dat soort
calamiteiten op te vangen. De
kans is dan ook groot dat zo’n
situatie escaleert en/of veel grotere
gevolgen heeft dan nodig was
geweest wanneer er tijdig steun
uit het netwerk was geweest. 

Weinig aandacht
Sociaal geïsoleerde ouderen vor-
men een bijzondere groep om
mee te werken. Het is een groep
die weinig aandacht vraagt of zelfs
onzichtbaar is. Sociaal geïsoleerde
ouderen geven in principe geen
overlast en komen niet in het
nieuws vanwege vandalisme of rel-
len. Wat wel met enige regelmaat
het nieuws haalt is dat er een
oudere wordt gevonden die lange-
re tijd dood in huis heeft gelegen
zonder opgemerkt te worden. Met
het project Schakelen in Sociaal
Isolement wil men in het Centrum
zulke tragische gebeurtenissen
voorkomen.  

brede aanpak
Sociaal isolement onder ouderen is
een probleem dat al langere tijd in

de belangstelling staat. Het is ech-
ter een complex probleem dat
vele oorzaken kent en dat niet
eenvoudig is op te lossen. Het
project Schakelen in Sociaal
Isolement gaat de strijd met het
isolement van ouderen aan. Waar
eerder initiatieven vaak versnip-
perd en beperkt waren is nu geko-
zen voor een brede aanpak.
Verschillende organisaties uit zorg
en welzijn bundelen hun krachten
en werken 3 jaar lang op verschil-
lende terreinen samen aan de aan-
pak van isolement; preventie, sig-
nalering en interventie.
Gezamenlijk worden methodieken
ontwikkeld om effectief iets te
doen aan het isolement van oude-
ren. Zo hoopt het project meer
ouderen te bereiken en deze ook
beter van dienst te kunnen zijn. 

Universiteit
Op dit moment werken 12 profes-
sionals uit het centrum van ver-
schillende organisaties intensief
samen in een lerend netwerk. Het
project wordt begeleid door des-
kundigen van de Universiteit van
Utrecht en de Universiteit van
Humanistiek. Omdat sociaal isole-
ment zo’n complex probleem is
krijgen de professionals deskun-
digheidsbevordering aangeboden.
Bovendien worden er regelmatig
praktijksituaties besproken en
ervaringen uitgewisseld in het
multidisciplinaire team

Wijkbewoners en 
vrijwilligers
De professionals begeleiden te
samen 30 sociaal geïsoleerde
ouderen met als doel om hen in
een traject van een jaar  te onder-
steunen bij het opnieuw aangaan
van contacten met de buitenwe-
reld. Het gaat het vooral om dat
de oudere zich weer prettiger gaat
voelen en het gevoel heeft erbij te

horen. Tijdens de gesprekken die
de professionals met de ouderen
voeren probeert de professional de
oudere te helpen stappen te zet-
ten weer contacten aan te gaan. 

privacy
Vanuit het project zullen in de
komende periode allerlei activitei-

ten worden opgestart. Zo zal er
een Meldpunt Sociaal Isolement
worden ingericht waar iedereen
een melding kan doen als zij ver-
moeden dat een oudere te kam-
pen heeft met eenzaamheid en of
sociaal isolement. Wijkbewoners
en vrijwilligers in het centrum zul-
len actief worden benaderd om als
ogen en oren in de wijken te fun-
geren en sociaal geïsoleerden te
melden. Het idee daarachter is dat
er in een grote stad als Rotterdam
altijd wel iemand moet zijn die
een vermoeden moet hebben van
het isolement waarin een ouderen
buurtbewoner verkeert. Met mel-

dingen wordt zeer serieus en zorg-
vuldig omgegaan. Privacy is
gewaarborgd en de inzet is om
een deskundige medewerker op
onderzoek uit te laten gaan zon-
der dat vooraf al conclusies zijn
getrokken. 

Subsidie
Het project Schakelen in Sociaal
Isolement is mogelijk gemaakt
door een subsidie van de gemeen-
te Rotterdam in het kader van het
Actieprogramma Ouderenbeleid.
Het project maakt deel uit van een
stedelijk traject waarin nog 5 pro-
jecten zijn gestart. In het project
werken samen: Thuiszorg
Rotterdam, Riagg Rijnmond
Noord-West, Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening
Centrum, SONOR Opbouwwerk,
Verpleeghuis Laurens Antonius
Binnenweg, Zorgcentrum Atrium,
Verzorgingshuis De Leeuwenhoek,

Wenk Sociaal Cultureel Werk en
Wijkpastoraat Oude Westen.
links:
Meer info over het Rotterdamse traject
‘Aanpak Sociaal Isolement’:
www.lesi.nl/fileadmin/bestanden/Diverse
n/Persbericht_LESI_8_december_2006.p
df Projectplan Schakelen in Sociaal
Isolement: 

Centrum pakt het probleem van
sociaal geïsoleerde ouderen aan
Begin dit jaar startte in Rotterdam Centrum het project ‘Schakelen in Sociaal Isolement’. In
het project werken verschillende organisaties samen om ouderen die weinig tot geen sociale
contacten hebben (en dus in een isolement leven) op te sporen en te begeleiden.

Opvoeden lastig?
De cursussen op het gebied van opvoeden kunnen u als ouders
wellicht helpen.  Het volgende cursusaanbod is beschikbaar in
de buurt. 
Er zijn cursussen voor ouders van: 
* peuters, 
* pubers, 
* drukke kinderen en 
* kinderen in de basisschool 
leeftijd (4-11 jaar). 
De cursus ‘Opvoeden én zo’ voor
kinderen in de basisschoolleeftijd
start 17 september. Voor aanmel-
ding en vragen kunt u terecht bij: 
Petra Grauwmeijer, Algemeen
Maatschappelijk Werk, SMDC, tel.
010 - 436.30.60
Bij Petra Merx, St. WENK,
Opvoedingsondersteuning, 
tel. 06 – 41.48.37.35

Patiënten van gezond-
heidscentra Oude
Westen&Cool, Nieuwe
Westen en
Mathenesserlaan309 krij-
gen de kans om een jaar
lang persoonlijk begeleid
te worden door een leef-
stijladviseur. Het preven-
tieprogramma ‘Van
klacht naar kracht’ is
bestemd voor patiënten
die risico lopen op chro-
nische aandoeningen.
Met een andere leefstijl
kunnen ze het risico op
deze aandoeningen ver-
kleinen. De leefstijladvi-

seur verwijst door naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut of cur-
sus en begeleidt het zoeken naar een prettige manier van
bewegen. Voorlopig voor mensen met een hoog risico op dia-
betes en/of depressie. Deelname is alleen mogelijk via verwij-
zing van de huisarts
Meer informatie: www.ggd.rotterdam.nl
Leefstijladviseurs: Janneke Joosse en Eva Bes

‘Van klacht naar kracht’

Ode aan een boom in
de Hobokenstraat.

Ik was maar een boom
niets meer of minder.

Wie had er van mij nou hinder.
‘s Zomers gaf ik schaduw en

bloesem,
mijn takken groeiden verder

zonder rem.
Vogels bouwden er hun huis

de bladeren gaf ik een lied met
ruis.

Nu hebben ze me afge-
zaagd…..

maar daar heb ik niet om
gevraagd.

Ik wil de heren niet bedanken.
Want wat van mij overblijft

zijn slechts een paar planken.
27 jaar heb ik mijn best

gedaan,
had mij toch een paar jaar laten

staan !

September/oktober:

Willie en het wilde konijn
Willie konijn groeit op in een hok. Op
een dag blijft zijn deurtje open en trekt
hij de wijde wereld in. Onderweg ont-
moet hij Wilda Konijn en ze worden
beste maatjes. Als Willie bij zijn hok
terug komt zit er een ander konijn in.

Happy feet
De kleine pinguïn Mumble kan niet zo
mooi zingen als de andere pinguïns en
daarom wordt hij weggestuurd. Maar
hij kan wel heel goed tapdansen.

Achtervolging op de rivier
Johanna logeert bij opa en haar neef
Robert. Als ze ontdekt dat Robert en
zijn vrienden in het geheim een tocht
op de Weser voorbereiden, mag ze ook
mee. Ze pikken opa`s roeiboot en een
kip, als opa er achter komt gaat hij hen
met een andere boot achterna. 

Mijn naam is Eugène
Vier Zwitserse jongetjes halen het liefst
kattenkwaad uit. Twee jongetjes lopen
weg van huis om hun straf te ontlopen.
Ze pikken hun andere vriendjes op en
volgen het spoor van de Koning van
het Kattenkwaad. Hun ouders zijn
ondertussen een grote zoektocht
begonnen.

Azur en Asmar
Deze sprookjesachtige tekenfilm is
geworteld in de Arabische cultuur. De
hoofdpersonen Azur en Asmar zijn

samen opgevoed en worden bruut van
elkaar gescheiden. Eenmaal volwassen
gaan ze op zoek naar de sprookjes van
hun jeugd en het verhaal over een
mooie fee die opgesloten in de bergen
zit. Natuurlijk gaan de  twee vriendjes
haar redden.      

Buurtkrant Oude Westen: geen zinnig mens kan zonder

Elke woensdag en zondag kinderfilms in Lantaren/Venster



Even voorstellen:

Ron Hoogerwerf
buurtagent 
Adrianabuurt

Jeroen Bakker
buurtagent 
Gouvernebuurt

Bas Munne
buurtagent
Saftlevenbuurt en
Nieuwe Binnenweg

Fred Bravenboer
buurtagent 
Josephbuurt

Saloua Ben Larbi
buurtagente
Zijdewindebuurt

De buurtagenten van het Oude Westen

meld misdaad anoniem 

0800-7000

Marc van Duin
buurtagent 
Diergaardebuurt

Burgemeester Opstelten
bezoekt het Oude Westen

Vuil verkeerd aanbieden

50 EURO BOETE!=

Servicepunt: hart voor het Oude Westen
Het Servicepunt Oude Westen is geopend van 

maandag t/m vrijdag van 10.00-18.00 en
op zaterdag van 10.00-16.00 uur. 

Adres: Adrianaplein 24-26  
3014 XX Rotterdam; telefoon: 282 96 76 

Op het Rijnhoutplein en in de Tiendstraat is eind juli een
zestal palmen geplant. Het betreft hier de zogenaamde
Chinese palm (voor de liefhebber Trachycarpus fortunei).
Het is de taaiste palmensoort die bekend is; hij groeit "in het
wild" in het China, Japan en zelfs het Hymalaya gebergte; hij
wordt vaak aangeplant in het Middellandse Zee gebied en
nu dus ook in Rotterdam. Hij verdraagt ons vochtige klimaat
en temperatuur heel goed. Portefeuillehouder Joep Janssens
van Centrumraad plantte op 26 juli het laatste exemplaar op
het Rijnhoutplein.

De laatste weken neemt op een aantal plaatsen de overlast in het Oude Westen
weer toe. Voor de Stadsmarinier is dit aanleiding om met een aantal extra acties en
maatregelen te komen (zie elders op deze pagina's). Burgemeester Opstelten kwam
op 20 juli naar het Oude Westen om met bewoners en ondernemers te spreken en
zich een beeld te vormen van de aanpak.De afgelopen maan-

den is sprake van een
toename van over-
last. Voor de
Gemeente, Centrum-
raad, politie, de
Nieuwe Unie en de
bewoners is dit niet
acceptabel.
Er is dan ook afge-
sproken met extra
maatregelen te
komen.

Binnenterreinen, keldergan-
gen en portieken:
Er wordt extra geinvesteerd door
de Centrumraad en de Nieuwe
Unie en de Stadsmarinier om
onveilige plekken met voorrang
aan te pakken door het plaatsen
van nieuwe sloten, hekken en
extra verlichting. De eerste trap-
pen en portieken zijn al aange-
pakt en op de 1e Middelland-

straat  zijn grote bouwlampen en
lichtmasten bijgeplaatst

Overlastgevende horeca:
Horecavoorzieningen die overlast
veroorzaken of de wet overtre-
den v.w.b. drugsbezit of overlast
kunnen rekenen op een strenge
aanpak. Vorig jaar is cafe "Moon-
light" aan de 1e Middellandstraat
op last van de burgemeester voor
een jaar gesloten; op 28 augus-
tus is ditzelfde gebeurd met cafe
"The Hotspot" aan de van Speijk-
straat.

Toezicht:
De toezichthouders van Stads-
toezicht lopen sinds enkele
weken niet alleen een dag en
avond dienst. Ook in de nachte-
lijke uren wordt gesurveilleerd;
met resultaat.

Zorg- en hulpverlening:
De GGD heeft de inzet op hulp
en opvang van drugsverslaafden
opgevoerd. Aangestuurd wordt
op het stimuleren of afdwingen
van gebruik van de bestaande

dag- en nachtopvangvoorzienin-
gen. 

Weigeren van overlastgeven-
de bewoners:
Tussen de Nieuwe Unie en de
Gemeente worden afspraken
gemaakt over het niet meer toe-
laten van huurders met een over-
lastverleden. Nieuwe bewoners
die een drugsoverlastgeschiede-
nis hebben zullen niet meer in
aanmerking komen voor een
huurwoning van de Nieuwe
Unie.

Uitzetten van overlast-
gevende bewoners:
Bewoners die drugs dealen vanuit
hun woning of daartoe gelegen-
heid geven kunnen er vanaf
heden op rekenen dat hun huur-
contract zal worden opgezegd.
De eerste drie zaken zijn al in
handen gegeven van een advo-
caat. 

Het moge duidelijk
zijn. Het Oude
Westen tolereert
geen drugsoverlast
in de wijk!

Melden helpt!
Vragen,klachten,

meldingen?

Servicepunt Oude Westen

Adrianaplein 24-26 

Chinese Palmen geplant

Extra aandacht voor aanpak overlast
in het Oude Westen

Biedt uw
vuil op de

juiste wijze
aan!

Hot spot aanpak:
Een aantal pijnplekken in het Oude Westen hebben te
maken met het gebruik van panden en de staat van
onderhoud.
Er is een aparte projectleider aangesteld die de
Schietbaanstraat en 1e Middellandstraat gaat aanpakken.
Te denken valt aan het wijzigen van het bestemmingsplan
en het wijzigen van het gebruik van panden (horeca
omzetten in andere bedrijvigheid of wonen), afsluiten
portieken, opknappen woningen enz.
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weer toe. Voor de Stadsmarinier is dit aanleiding om met een aantal extra acties en
maatregelen te komen (zie elders op deze pagina's). Burgemeester Opstelten kwam
op 20 juli naar het Oude Westen om met bewoners en ondernemers te spreken en
zich een beeld te vormen van de aanpak.De afgelopen maan-

den is sprake van een
toename van over-
last. Voor de
Gemeente, Centrum-
raad, politie, de
Nieuwe Unie en de
bewoners is dit niet
acceptabel.
Er is dan ook afge-
sproken met extra
maatregelen te
komen.

Binnenterreinen, keldergan-
gen en portieken:
Er wordt extra geinvesteerd door
de Centrumraad en de Nieuwe
Unie en de Stadsmarinier om
onveilige plekken met voorrang
aan te pakken door het plaatsen
van nieuwe sloten, hekken en
extra verlichting. De eerste trap-
pen en portieken zijn al aange-
pakt en op de 1e Middelland-

straat  zijn grote bouwlampen en
lichtmasten bijgeplaatst

Overlastgevende horeca:
Horecavoorzieningen die overlast
veroorzaken of de wet overtre-
den v.w.b. drugsbezit of overlast
kunnen rekenen op een strenge
aanpak. Vorig jaar is cafe "Moon-
light" aan de 1e Middellandstraat
op last van de burgemeester voor
een jaar gesloten; op 28 augus-
tus is ditzelfde gebeurd met cafe
"The Hotspot" aan de van Speijk-
straat.

Toezicht:
De toezichthouders van Stads-
toezicht lopen sinds enkele
weken niet alleen een dag en
avond dienst. Ook in de nachte-
lijke uren wordt gesurveilleerd;
met resultaat.

Zorg- en hulpverlening:
De GGD heeft de inzet op hulp
en opvang van drugsverslaafden
opgevoerd. Aangestuurd wordt
op het stimuleren of afdwingen
van gebruik van de bestaande

dag- en nachtopvangvoorzienin-
gen. 

Weigeren van overlastgeven-
de bewoners:
Tussen de Nieuwe Unie en de
Gemeente worden afspraken
gemaakt over het niet meer toe-
laten van huurders met een over-
lastverleden. Nieuwe bewoners
die een drugsoverlastgeschiede-
nis hebben zullen niet meer in
aanmerking komen voor een
huurwoning van de Nieuwe
Unie.

Uitzetten van overlast-
gevende bewoners:
Bewoners die drugs dealen vanuit
hun woning of daartoe gelegen-
heid geven kunnen er vanaf
heden op rekenen dat hun huur-
contract zal worden opgezegd.
De eerste drie zaken zijn al in
handen gegeven van een advo-
caat. 

Het moge duidelijk
zijn. Het Oude
Westen tolereert
geen drugsoverlast
in de wijk!

Melden helpt!
Vragen,klachten,

meldingen?

Servicepunt Oude Westen

Adrianaplein 24-26 

Chinese Palmen geplant

Extra aandacht voor aanpak overlast
in het Oude Westen

Biedt uw
vuil op de

juiste wijze
aan!

Hot spot aanpak:
Een aantal pijnplekken in het Oude Westen hebben te
maken met het gebruik van panden en de staat van
onderhoud.
Er is een aparte projectleider aangesteld die de
Schietbaanstraat en 1e Middellandstraat gaat aanpakken.
Te denken valt aan het wijzigen van het bestemmingsplan
en het wijzigen van het gebruik van panden (horeca
omzetten in andere bedrijvigheid of wonen), afsluiten
portieken, opknappen woningen enz.



Je kunt van mijn zus zeggen wat
je wilt, maar vaak ziet ze de zaken
toch wel scherp. Laatst was ze
weer een weekje bij me en toeval-
lig was het een week dat regelma-
tig de zon scheen. Zo konden we
verschillende leuke dingen doen
in de wijk. We gingen thee drin-
ken in de wijktuin en we zijn een
keer naar Lantaren/Venster
geweest. ‘s Morgens gingen we
koffie drinken in de Gaffel, in de
seniorensociëteit die je daar
tegenwoordig hebt. En ook
Odeon, wat mijn zus nog van
vroeger kende toen ze verkering
had met een bokser, wilde ze nog
een keer zien. Mijn zus was ver-
rast te merken hoe al die verschil-
lende bevolkingsgroepen zo ont-
spannen en leuk met elkaar
omgingen. Ze zei “ik merk hele-
maal niets van de strubbelingen
waar je bij ons altijd zoveel over
leest”. “Ik begrijp dan ook hele-
maal niets van dat streven van de
Gemeenteraad en de Centrum-
raad om in het Oude Westen
meer jonge, creatieve en dynami-
sche mensen aan te trekken om
hier te gaan wonen”. “Bedoelen
de politici dan de wildplassende,
rokende en dansende jongeren
van de Dance Parade?” “Ik geloof
niet dat daar de meeste Oude-
Westenaren op zitten te wachten,
hoe leuk en gezellig ik het ook
vind eens per jaar.” “Het lijkt mij
dat het juist nu belangrijk is om
zoveel mogelijk de tolerante
samenleving die het is, te koeste-
ren”. Zo was mijn zicht op de
lokale politiek na een week met
mijn zus weer helemaal waar die
moest zijn. Meestal doe ik het
met tegenzin, maar deze keer
moest ik haar volledig gelijk
geven. “Dus dames en heren van
de politiek kom maar eens wat
meer kijken in het Oude Westen,
dan kunnen jullie met eigen ogen
zien hoe dynamisch en creatief de
bewoners van de leukste wijk van
Rotterdam zijn”. 

Kinderkamp was
piratastisch!
Op maandag 23 juli ver-
trokken we voor 5 dagen
met 80 kinderen richting
Zeeland om daar eens
lekker vakantie te vieren.
De eerste dag was er een
loodzware dropping, op
dinsdag zijn we gaan
zwemmen, op woensdag
lekker chillen op het
strand, donderdag een te
gekke bonte avond
geheel in piratenstijl en
vrijdag moesten we jam-
mer genoeg alweer naar
huis! Het was vermoei-
end, avontuurlijk, onver-
getelijk in een woord;
piratatisch!

BBQ
Op woensdag 1 augustus
was het spontaan een
groot feest op het Gerrit
Sterkmanplein. Voor het
buurthuis hadden een

aantal WenKers de barbecue opgestookt en samen met de buurtbewo-
ners, die gelokt werden door de heerlijke geuren, hebben ze er een
gezellige middag en
avond van gemaakt.
Zelfs de politie kwam
een hapje mee-eten! 

Waterspeelweek
In speeltuin Weena was
de waterspeelweek in
augustus een daverend
succes. Het één groot nat
avontuur in Speeltuin
Weena. Je kon er zandka-
stelen bouwen, bellen
blazen, van een grote
glijbaan, estafette doen,
zwemmen, duikbrilkoe-
khappen en nog veel
meer.

Voetbalteam
In samenwerking
met stichting wel-
zijn Hoogvliet heeft
Wenk een voetbal-
team opgericht met
voetbaltalenten uit
Hoogvliet en Het
Oude Westen. Dit
team is van plan
om zich nog verder
te ontwikkelen en
mee te doen met
grote voetbalevents. 
De Tovershow
Op dinsdagmidda-
gen was er voor kin-
deren tussen de 4
en de 12 in Cool
weer de Tovershow
met Wouter en
Fernando als de
broertjes tovenaar
die een zeer zwaar
toverexamen
moesten afleggen… 

Pleinenwerk
Vogels vouwen, bellen blazen, skateboard-
tikkertje, speurtochten, busje trap.. elke
dag zijn de pleinenwerkers ’s middags en
’s avonds op een plein. 

Kijk op www.stichting-wenk.nl om te zien wanneer ze op
jouw plein zijn!  

WenK maakte de regenachtige zomer goed

chillen op het strand

vogels maken 

en bellen blazen

BBQ

De Tovershow

Waterspeelweek

Speeltuin Weena

Voetbalteam 

Elke dag zijn duizenden men-
sen bezig met stoppen met
roken. Het is voor velen een
hele inspanning, waarbij elke
hulp welkom is. De “Pakje
kans” groepscursus is ont-
wikkeld door Stivoro en is
één van de beste manieren
om te stoppen met roken. De
groepscursus “Pakje kans”
maakt de kans op succes
ruim driemaal groter dan
stoppen met roken op eigen
houtje.

“Pakje kans” is een
groepscursus waarin mensen in
groepsverband in 9 bijeenkom-
sten binnen 12 weken stoppen
met roken. De groep bestaat uit
gemiddeld 12 personen. Na een
goede voorbereiding wordt na de
derde bijeenkomst gezamenlijk
gestopt met hulp van de trainer
en ‘medestoppers’. De groepscur-
sus vindt plaats in de avonden.
De groepscursus richt zich op het
op peil houden van de motivatie,
het delen van ervaringen en men
leert technieken om met moeilijke
momenten om te gaan. De deel-
nemers worden begeleid door
een ervaren trainer en er wordt
gewerkt met actueel trainingsma-
teriaal. Uit onderzoek blijkt dat na
de training 70-80% van de deel-

nemers gestopt is met roken. 
“Pakje kans” wordt door
Thuiszorg Rotterdam meerdere
keren per jaar georganiseerd op
verschillende locaties in geheel
Rotterdam. Voor aanmelding en
informatie over data en locaties
kunt u tijdens werkdagen contact
opnemen met het Cursusbureau
van Thuiszorg Rotterdam, tele-
foonnummer 010-282 69 64. 
De eerstvolgende groepscursus
start 18 september 2007 op het
thuiszorgcentrum Heemraadssin-
gel in Rotterdam Noord. U kunt
zich daar nu nog voor opgeven!
De kosten voor de groepscursus
bedragen 120,--. euro De meeste
ziektekostenverzekeraars vergoe-
den een groot gedeelte van deze
kosten. 

Maurela Delsol-Brouwer
Thuiszorg Rotterdam
Heemraadssingel

Groepscursus Stoppen met
roken “Pakje kans”
Thuiszorg Rotterdam start 18 september op het thuiszorg-

centrum Heemraadssingel met de groepscursus “Pakje kans”.

Naarmate mensen ouder worden
wordt hun sociale netwerk vaak
kleiner. Mensen om hen heen val-
len weg en jongere familieleden
en kinderen zijn vaak druk met
andere verplichtingen. De buurt
om hen heen verandert; mensen
leven meer op zichzelf er is min-
der sociale cohesie en sociale con-
trole.  
Allerlei factoren kunnen het
opbouwen of onderhouden van
een nieuw sociaal netwerk belem-
meren. Bijvoorbeeld een slechte
gezondheid of armoede. Maar ook
gebrek aan sociale vaardigheden
of bijvoorbeeld psychische proble-
men kunnen een bevredigend
sociaal leven in de weg staan.

sociale isolement
Niet iedere oudere in een isole-
ment ervaart dit als een probleem
of voelt zich ook echt eenzaam.
Toch wordt ervan uitgegaan dat
leven in een sociaal isolement niet
wenselijk is, voor niemand. Want
ouderen die in een isolement ver-
keren zijn bijzonder kwetsbaar als
er iets mis gaat. Wie komt er een
boodschap doen als iemand ziek
wordt, wie ondersteunt wanneer
het even wat slechter gaat?
Sociaal geïsoleerden hebben nie-
mand om hen heen om dat soort
calamiteiten op te vangen. De
kans is dan ook groot dat zo’n
situatie escaleert en/of veel grotere
gevolgen heeft dan nodig was
geweest wanneer er tijdig steun
uit het netwerk was geweest. 

Weinig aandacht
Sociaal geïsoleerde ouderen vor-
men een bijzondere groep om
mee te werken. Het is een groep
die weinig aandacht vraagt of zelfs
onzichtbaar is. Sociaal geïsoleerde
ouderen geven in principe geen
overlast en komen niet in het
nieuws vanwege vandalisme of rel-
len. Wat wel met enige regelmaat
het nieuws haalt is dat er een
oudere wordt gevonden die lange-
re tijd dood in huis heeft gelegen
zonder opgemerkt te worden. Met
het project Schakelen in Sociaal
Isolement wil men in het Centrum
zulke tragische gebeurtenissen
voorkomen.  

brede aanpak
Sociaal isolement onder ouderen is
een probleem dat al langere tijd in

de belangstelling staat. Het is ech-
ter een complex probleem dat
vele oorzaken kent en dat niet
eenvoudig is op te lossen. Het
project Schakelen in Sociaal
Isolement gaat de strijd met het
isolement van ouderen aan. Waar
eerder initiatieven vaak versnip-
perd en beperkt waren is nu geko-
zen voor een brede aanpak.
Verschillende organisaties uit zorg
en welzijn bundelen hun krachten
en werken 3 jaar lang op verschil-
lende terreinen samen aan de aan-
pak van isolement; preventie, sig-
nalering en interventie.
Gezamenlijk worden methodieken
ontwikkeld om effectief iets te
doen aan het isolement van oude-
ren. Zo hoopt het project meer
ouderen te bereiken en deze ook
beter van dienst te kunnen zijn. 

Universiteit
Op dit moment werken 12 profes-
sionals uit het centrum van ver-
schillende organisaties intensief
samen in een lerend netwerk. Het
project wordt begeleid door des-
kundigen van de Universiteit van
Utrecht en de Universiteit van
Humanistiek. Omdat sociaal isole-
ment zo’n complex probleem is
krijgen de professionals deskun-
digheidsbevordering aangeboden.
Bovendien worden er regelmatig
praktijksituaties besproken en
ervaringen uitgewisseld in het
multidisciplinaire team

Wijkbewoners en 
vrijwilligers
De professionals begeleiden te
samen 30 sociaal geïsoleerde
ouderen met als doel om hen in
een traject van een jaar  te onder-
steunen bij het opnieuw aangaan
van contacten met de buitenwe-
reld. Het gaat het vooral om dat
de oudere zich weer prettiger gaat
voelen en het gevoel heeft erbij te

horen. Tijdens de gesprekken die
de professionals met de ouderen
voeren probeert de professional de
oudere te helpen stappen te zet-
ten weer contacten aan te gaan. 

privacy
Vanuit het project zullen in de
komende periode allerlei activitei-

ten worden opgestart. Zo zal er
een Meldpunt Sociaal Isolement
worden ingericht waar iedereen
een melding kan doen als zij ver-
moeden dat een oudere te kam-
pen heeft met eenzaamheid en of
sociaal isolement. Wijkbewoners
en vrijwilligers in het centrum zul-
len actief worden benaderd om als
ogen en oren in de wijken te fun-
geren en sociaal geïsoleerden te
melden. Het idee daarachter is dat
er in een grote stad als Rotterdam
altijd wel iemand moet zijn die
een vermoeden moet hebben van
het isolement waarin een ouderen
buurtbewoner verkeert. Met mel-

dingen wordt zeer serieus en zorg-
vuldig omgegaan. Privacy is
gewaarborgd en de inzet is om
een deskundige medewerker op
onderzoek uit te laten gaan zon-
der dat vooraf al conclusies zijn
getrokken. 

Subsidie
Het project Schakelen in Sociaal
Isolement is mogelijk gemaakt
door een subsidie van de gemeen-
te Rotterdam in het kader van het
Actieprogramma Ouderenbeleid.
Het project maakt deel uit van een
stedelijk traject waarin nog 5 pro-
jecten zijn gestart. In het project
werken samen: Thuiszorg
Rotterdam, Riagg Rijnmond
Noord-West, Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening
Centrum, SONOR Opbouwwerk,
Verpleeghuis Laurens Antonius
Binnenweg, Zorgcentrum Atrium,
Verzorgingshuis De Leeuwenhoek,

Wenk Sociaal Cultureel Werk en
Wijkpastoraat Oude Westen.
links:
Meer info over het Rotterdamse traject
‘Aanpak Sociaal Isolement’:
www.lesi.nl/fileadmin/bestanden/Diverse
n/Persbericht_LESI_8_december_2006.p
df Projectplan Schakelen in Sociaal
Isolement: 

Centrum pakt het probleem van
sociaal geïsoleerde ouderen aan
Begin dit jaar startte in Rotterdam Centrum het project ‘Schakelen in Sociaal Isolement’. In
het project werken verschillende organisaties samen om ouderen die weinig tot geen sociale
contacten hebben (en dus in een isolement leven) op te sporen en te begeleiden.

Opvoeden lastig?
De cursussen op het gebied van opvoeden kunnen u als ouders
wellicht helpen.  Het volgende cursusaanbod is beschikbaar in
de buurt. 
Er zijn cursussen voor ouders van: 
* peuters, 
* pubers, 
* drukke kinderen en 
* kinderen in de basisschool 
leeftijd (4-11 jaar). 
De cursus ‘Opvoeden én zo’ voor
kinderen in de basisschoolleeftijd
start 17 september. Voor aanmel-
ding en vragen kunt u terecht bij: 
Petra Grauwmeijer, Algemeen
Maatschappelijk Werk, SMDC, tel.
010 - 436.30.60
Bij Petra Merx, St. WENK,
Opvoedingsondersteuning, 
tel. 06 – 41.48.37.35

Patiënten van gezond-
heidscentra Oude
Westen&Cool, Nieuwe
Westen en
Mathenesserlaan309 krij-
gen de kans om een jaar
lang persoonlijk begeleid
te worden door een leef-
stijladviseur. Het preven-
tieprogramma ‘Van
klacht naar kracht’ is
bestemd voor patiënten
die risico lopen op chro-
nische aandoeningen.
Met een andere leefstijl
kunnen ze het risico op
deze aandoeningen ver-
kleinen. De leefstijladvi-

seur verwijst door naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut of cur-
sus en begeleidt het zoeken naar een prettige manier van
bewegen. Voorlopig voor mensen met een hoog risico op dia-
betes en/of depressie. Deelname is alleen mogelijk via verwij-
zing van de huisarts
Meer informatie: www.ggd.rotterdam.nl
Leefstijladviseurs: Janneke Joosse en Eva Bes

‘Van klacht naar kracht’

Ode aan een boom in
de Hobokenstraat.

Ik was maar een boom
niets meer of minder.

Wie had er van mij nou hinder.
‘s Zomers gaf ik schaduw en

bloesem,
mijn takken groeiden verder

zonder rem.
Vogels bouwden er hun huis

de bladeren gaf ik een lied met
ruis.

Nu hebben ze me afge-
zaagd…..

maar daar heb ik niet om
gevraagd.

Ik wil de heren niet bedanken.
Want wat van mij overblijft

zijn slechts een paar planken.
27 jaar heb ik mijn best

gedaan,
had mij toch een paar jaar laten

staan !

September/oktober:

Willie en het wilde konijn
Willie konijn groeit op in een hok. Op
een dag blijft zijn deurtje open en trekt
hij de wijde wereld in. Onderweg ont-
moet hij Wilda Konijn en ze worden
beste maatjes. Als Willie bij zijn hok
terug komt zit er een ander konijn in.

Happy feet
De kleine pinguïn Mumble kan niet zo
mooi zingen als de andere pinguïns en
daarom wordt hij weggestuurd. Maar
hij kan wel heel goed tapdansen.

Achtervolging op de rivier
Johanna logeert bij opa en haar neef
Robert. Als ze ontdekt dat Robert en
zijn vrienden in het geheim een tocht
op de Weser voorbereiden, mag ze ook
mee. Ze pikken opa`s roeiboot en een
kip, als opa er achter komt gaat hij hen
met een andere boot achterna. 

Mijn naam is Eugène
Vier Zwitserse jongetjes halen het liefst
kattenkwaad uit. Twee jongetjes lopen
weg van huis om hun straf te ontlopen.
Ze pikken hun andere vriendjes op en
volgen het spoor van de Koning van
het Kattenkwaad. Hun ouders zijn
ondertussen een grote zoektocht
begonnen.

Azur en Asmar
Deze sprookjesachtige tekenfilm is
geworteld in de Arabische cultuur. De
hoofdpersonen Azur en Asmar zijn

samen opgevoed en worden bruut van
elkaar gescheiden. Eenmaal volwassen
gaan ze op zoek naar de sprookjes van
hun jeugd en het verhaal over een
mooie fee die opgesloten in de bergen
zit. Natuurlijk gaan de  twee vriendjes
haar redden.      

Buurtkrant Oude Westen: geen zinnig mens kan zonder

Elke woensdag en zondag kinderfilms in Lantaren/Venster



ACTIVITEITEN TURKS PARTICIPATIE 
PLATFORM OUDE WESTEN
Wekelijks worden er  activiteiten uitgevoerd op de woensdagmiddag, vrijdagochtend en zon-
dag.Alle bewoners uit de wijk zijn er welkom. Voor meer informatie kunnen de bewoners terecht
bij de Aktiegroep Oude Westen (Gaffelstraat 1). Tel: 436 17 00 De activiteiten worden begeleid
door Mw. Darıcı, Mw. Tunca, Mw. Çalıskan.

‘We hadden toen nog heel veel
winkeltjes, vertelt Els. We hadden
de waterstoker die we peukie
noemden omdat ie altijd met een
peuk in zijn mond liep. Bij ijso-
maatje liepen we door de winkel
van de Josephlaan naar de
Josephstraat. Dat vond zij hele-
maal niet leuk maar wij wel, zegt
Els lachend.’

Dierenleed
In de Josephlaan zat een kippen-
slachterij. ‘Stinken dat het daar
deed. Ik vond het walgelijk, die
arme beesten. Ze hingen met
hun koppen naar beneden en ze
werden levend in het kokende
water gegooid. Dat vond ik wel
erg. Dierenleed, een mens kan
zich verdedigen, dieren zijn weer-
loos. Nu zou ik er wat van zeg-
gen maar het was ook een ande-
re tijd.’

Koninginnendag
De straten waren nog bijna auto-
vrij. Kinderen speelden er blikkie

trap, er werd touwtje gesprongen
en geknikkerd.  ‘Ik was lid van de
Jeugdhaven, vertelt Els. Daar
deden we spelletjes en leerden
we koken. Op koninginnedag
gingen we om zes uur `s och-
tends met een bel door de wijk
om de buurt wakker te schudden.
In onze straat kwam een podium
met een band, hartstikke leuk.’

Dirk van der Waayschool
`Peukie had trouwens ook een
peterolietank. Daar haalde ik in
een witte kan twee liter olie. Je
mocht die kan zelf vullen, dus
daar ging altijd net iets meer in
natuurlijk. ‘Ja ik was een kaat lie-
rebel. Ik zat op de Dirk van der
Waaischool (nu BSO Babylon) en
daar speelde ik soms de baas.
Dan moesten mijn ouders op
school komen, vertelt Els. O, en
juffrouw van Bokkel, die zat de
hele dag te paffen dat kan je nu
toch ook niet meer voorstellen.
Als je je liniaal per ongelijk liet
vallen kreeg je een keiharde klap

Els van Diesen, Oude Westenaar in hart en nieren, zegt ze
zelf. Zij bracht haar jeugd door in de Josephlaan.

op je vingers met een stok van de
hoofdmeester. Wat een kreng was
dat. Ik liep ook wel eens weg als
ik op de gang moest staan. Maar
dan bracht mijn moeder me weer
naar school.’

Els ging tot haar veertiende jaar
naar school. ‘Ik zat op de huis-
houdschool aan de Drievrienden-
straat. Ik loop er soms voor bij en
dan zou ik zo graag nog eens
binnen willen kijken om te zien of
ik nog dingen herken van vroe-
ger.’

Jamin
Haar eerste baan was in de huis-
houding bij de slagerij. ‘Die baan
had ik een dag, zegt Els, ik moest
daar mee eten en daar had ik
echt geen zin in. Ja ik begreep
wel waarvoor, kon ik zeker ook
gaan afwassen. Nee, dat had ik
snel gezien. Toen ging ik bij
Jamin werken voor twintig gulden
per week. Maar ze lieten mij alle
rotklussen doen, ik werd voor

alles gebruikt. Op een dag kwam
mijn moeder de winkel in toen ik
de luxaflex aan het schoonmaken
was. Mijn moeder zei: wat sta jij
nou te doen. Zij heeft die hoofd-
juffrouw toen uitgescholden!
Daarna heb ik nog verschillende
banen gehad, bij de puddingfa-
briek Dunak en bij Fodor als kof-
fiejuffrouw, o ja en ook nog bij
het Groene Kruis.’

Volkswagentje
Op een dag was Els met haar
vriendin Wies aan het wandelen
op het stadhuisplein. ‘Toen stopte
er een auto. Een jongen vroeg of
ik geen zin had om met zijn
vriend naar de bioscoop te gaan.
Dat was Jan en daar ben ik nu al
weer 38 jaar mee getrouwd. 

Jan zat bij de vrijwillige brand-
weer. Als ik uit het raam hing zag
ik vaak een volkswagentje met
een teringvaart door de straat
heen rijden. Wat een wezenloos,
dacht ik dan, die mag zichzelf
dood rijden. Toen bleek het Jan te
zijn, die werkte bij de vrijwillige
brandweer!’

Nieuwbouw
Jan en Els gingen in de Zijdewin-
destraat wonen. ‘We schreven

ons later in voor de nieuwbouw.
We kregen een huis aan de Anna
Paulownastraat. Het was groot,
zes kamers, alles wit het leek wel
een ziekenhuis. De dag van de
verhuizing zei ik tegen Jan, heb jij
het hier naar je zin. Hij zei nee,
toen hebben we nog diezelfde
dag alles weer terug verhuisd
naar ons oude huis. We hadden
onze sleutel van ons vorige huis
gelukkig nog niet ingeleverd.
Daar stonden ze wel van te kijken
bij de woningbouw. Toen ging er
een Marokkaan in dat huis
wonen, die kon er zo in want
alles was klaar. Hij woont er nog
steeds.’

Jonge leeftijd
Achteraf heeft Els toch wel spijt
dat ze zo vroeg van school ging.
‘Tegen mijn kinderen heb ik
gezegd dat ze hun school
moesten afmaken. 
Gelukkig zijn ze allemaal goed
terecht gekomen. Ze zijn opge-
groeid tussen de heroïne. Daar

hebben we zo`n strijd tegen ge-
voerd. Ik heb de spuiten een keer
voor de voeten van iemand van
de politiek gegooid. Hier moeten
onze kinderen tussen spelen, zei
ik.’ ‘Maar het belangrijkste is dat
je met je kinderen praat en dat je
uitlegt wat er kan gebeuren. Mijn
kinderen gingen al op jonge leef-
tijd naar de Disco. Altijd in een
groep. En ik zei tegen ze: houd je
cola in je hand dan kunnen ze er
niks in gooien.’ Toch kan ik het
niet uitstaan als er kwaad gespro-
ken wordt over het Oude Westen.
‘Laatst zag ik iemand bouwmate-
riaal jatten, nou die kwam echt
niet uit onze wijk. Maar wij wor-
den er wel voor aangekeken.
Toen ben ik naar die aannemer
gegaan en heb ik hem dat even
verteld.’

`Wat ik jammer vind van deze tijd
is dat iedereen zo voor zichzelf
leeft. Laatst was ik in Laurens
Antonius. Op zo`n gesloten afde-
ling. Er is gewoon geen tijd meer
voor die mensen. Ze zouden ver-
plicht moeten stellen dat ieder-
een een keer per week bij zo`n
oud iemand op bezoek gaat, of
mee neemt om te gaan wande-
len. Want dat vind ik echt heel
erg.’

‘En ik zei tegen ze: houd je cola
in de hand dan kunnen ze er

niks ingooien.’

Vanaf 6 september in
Lantaren/Venster

Antônia
Een bruisende film met
geweldige moderne  Latijns-
Amerikaanse muziek over vier
jonge meiden die zich
omhoog vechten uit de
Braziliaanse getto’s. 

Vier hartsvriendinnen groeien
op in de achterbuurten van een
voorstad van São Paulo.
Ondanks de armoede, het
geweld en de troosteloosheid
van de omgeving bruisen ze
van het leven. Ze zijn jong,
mooi, geliefd en zingen de ster-
ren van de hemel. Niets lijkt
een glorieuze toekomst in de
weg te staan. Maar het gaat
snel bergafwaarts wanneer de
meiden, tot dan toe vooral
actief als achtergrondzangeres-
sen, hun eigen rapgroep
oprichten. Zo sterk als ze zijn
op het podium, zo moeilijk kun-
nen ze in hun privé-leven de
touwtjes in handen houden.
Armoede, machismo, geweld en
afgunst bepalen het leven van
de schijnbaar onkwetsbare
jonge vrouwen. De vriendschap
voor elkaar en de liefde voor
muziek lijken voorgoed het
onderspit te delven. Totdat de
dames elkaar toch weer opzoe-
ken, zich herpakken en sterker
dan ooit terugkeren op het
podium. Dit keer laten zij zich
door niets en niemand tegen-
houden! Ook niet door hun
eigen onzekerheden… 

Het Oude Westen heeft de lande-
lijke wedstrijd “Hang Around”
gewonnen.
Deze wedstrijd, die onder meer
georganiseerd wordt door het
bureau Stade Advies, heeft als
doel om te laten zien dat jonge-
ren op hangplekken niet alleen
maar voor overlast zorgen. Tien
groepen jongeren uit verschillen-
de gemeenten waren genomi-
neerd voor de prijs die in Walibi
werd uitgereikt.
Onder deze jongeren was ook
een groep van 7 jongeren uit het
Oude Westen die op 26 mei
jongstleden een groot wijkfeest
hadden georganiseerd, de Meet
on the Street Party.
Met ondersteuning van jongeren-
werkers van Stichting Jong
Rotterdam zijn zij vanaf decem-
ber bezig geweest met de voor-
bereidingen. Er waren spelletjes
voor jong en oud, kraampjes met
informatie over de buurt en een

rommelmarkt. Ruim 250 buurtbe-
woners van jong tot oud en van
verschillende nationaliteiten en
culturen zijn langs geweest op
het Adrianaplein, de centrale
hangplek in de wijk. De organise-
rende jongeren wilden met dit
wijkfeest laten zien dat zij zich
wel degelijk betrokken voelen bij
de buurt.  
Voor de organiserende jongeren
was de dag zelf een groot suc-
ces, niet alleen door de opkomst
maar ook door de reacties van
buurtbewoners. Van spontaan
aangeboden hulp bij het oprui-
men tot reacties als: als jullie
weer zoiets willen organiseren
dan helpen we mee!
De doelen: de beeldvorming rond
jongeren verbeteren en de relatie
tussen jongere en oudere buurt-
bewoners verbeteren, zijn zeker
behaald.
In de voorbereiding is ook een
dialoog georganiseerd met zoge-

Oude Westen heeft 
‘Hangplek van het jaar 2007’!

naamde “Lonsdale-“jongeren uit
Nieuwerkerk aan den IJssel, die
ook genomineerd waren.
De opkomst tijdens de Meet on
the Street Party, de inzet van de
jongeren tijdens de uitvoerige
voorbereiding en de zeer
geslaagde uitvoering waren voor
de jury doorslaggevend. Het eve-
nement op het Adrianaplein werd
verkozen tot Hangplek van het
jaar 2007.
Naast een grote beker kregen de
jongeren voor 25 personen toe-

gang tot de Halloweennacht van
Walibi en, omdat de directrice van
Walibi zo onder de indruk was,
als extra prijs een jaarabonne-
ment voor de hele groep voor de
aangesloten pretparken.
Het geslaagde evenement, de
gewonnen prijs maar vooral de
positieve reacties van de buurtbe-
woners hebben de jongeren doen
besluiten om volgend jaar weer
zo’n wijkfeest te organiseren.   

Cursusaanbod
CVD Stap 

Scholing en Training

Vervolg journalistiek 
schrijven

Start 7 september

Actief luisteren
Start 12 september

Balietraining
Start 13 september

Schrijfvaardigheden voor
baliemedewerkers/

telefonisten
Start 25 september

Fondsenwerving/Sponsoring
17 en 24 september

Gastvrouw/Gastheer
Start 26 oktober

De cursussen zijn
voor vrijwilligers en

beroepskrachten.

Meer informatie:
CVD Stap Scholing

en Training
Glashaven 42
Tel 436.30.90

Website: www.inz.nl

Bent u een 

school, buurthuis, 

speeltuin of vereniging?

Ook dan kunt u meedoen. 

Adopteer een ouderencomplex 

in uw buurt en vier daar 

met jong en oud Halloween 

en/of Suikerfeest.

Toestemming
Vraag de ouders van kinderen persoonlijk 
om toestemming. En vraag meteen of ze 
willen helpen: begeleiding, lekkers uitdelen, 
voordeur versieren, verhalenverteller, enzovoorts.

Knutselen
Houd een knutselmiddag om de schatkistjes 
te maken en te vullen voor Suikerfeest of om 
maskers en kledij te maken voor Halloween.

Snoepen maar!
Mooi als kinderen veel lekkers 
ophalen bij de buren. Maar maak er geen 
snoepfestijn van. Een stuk fruit of gezond 
tussendoortje is een prima alternatief.

Eigen straat
Beperk de actie tot de eigen straat. 
Zo ontmoeten kinderen echt hun buren 
en is de optocht goed in de hand te houden.

Kleine groepjes
Ga met de kinderen in kleine groepjes (5 tot 10 kinderen) 
en met minstens 1 volwassen begeleider langs de deuren.

Uitleggen
Zorg dat de buren op de hoogte zijn van de komst van 
de kinderen en leg uit wat Halloween of Suikerfeest is. 
Niet iedereen weet dat (zie www.opzoomermee.nl).

Opzoomerkids
vieren feest!



 

 
 

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 
Tennisclub Tiendstraat 411.39.42 
Speeltuin Weena 414.48.90
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Uitgave:

Aktiegroep Het Oude Westen, Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00 
Fax 436 39 40, Email www.buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
Website www.aktiegroepoudewesten.nl 
Lay Out en fotografie: 

Han Snaaijer
Redactie: Wim Roovers, Osman Dogan, Hanny Leeuwenhart, Linda
Nelissen, Han Snaaijer, Corrie Kreuk 
Druk: Maassluisse Courant, Oplage: 4500 stuks

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 286 64 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
Tandartsen Oude Westen       43621 76
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

September 2007

www.aktiegroepoudewesten.nl
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Expositie Saskia Serlé en Petra Schut 
in Laurens Antonius Binnenweg
Van 16 september tot en met 28 oktober 2007 exposeren
Saskia Serlé en Petra Schut hun werk in Galerie Serruys in
Laurens Antonius Binnenweg. De expositie zal op zondag 16
september om 15.00 uur feestelijk worden geopend.  
Van Saskia Serlé zullen schilderijen en van Petra Schut beeld-
houwwerken te zien zijn.

Let op: Peutertheater op 
Speelcentrum Weena

Vanaf eind september zijn er op zeven zondagoch-
tenden voorstellingen voor peuters: poppenkast,

toneel, clown enz. op de speeltuin aan de
Diergaardesingel. Let op de aankondigingen voor

de juiste tijden en data!

Ga met de kinderen langs de deuren en verras ouderen 
of volwassenen met een fraai schatkistje.  De kinderen 
vullen het schatkistje met lekkers, een leuke attentie, 
zelfgemaakte tekening, of…

Houd met de kinderen 
    een verklede (griezel)optocht in uw straat.  
      De kinderen bellen aan bij de buren en presenteren 
    zich met een liedje, dansje of leuke act.  
En… wie weet krijgen ze iets lekkers mee als beloning.

Waardebon van 100 euro als bijdrage voor uw feest(en)
Fraaie lampions als u Halloween viert
Schatkistjes (bouwplaten) als u Suikerfeest viert

Colofon Opzoomer Mee, Schiedamsedijk 55a, 3011 EE  Rotterdam, Telefoon 010 213 10 55  www.opzoomermee.nl

Aanmelden: Opzoomer Mee: 213 10 55 www.opzoomermee.nl

in 
dit

num-
mer:

OPZOOMERKIDS VIEREN FEEST
Halloween Houd met de kinderen een verklede

(griezel)optocht in uw straat. De kinderen bellen aan bij de
buren en presenteren zich met een liedje, dansje of leuke

act. En… wie weet krijgen ze iets lekkers mee als beloning.

Suikerfeest Ga met de kinderen langs de deuren en verras
ouderen of volwassenen met een fraai schatkistje. De kinde-

ren vullen het schatkistje met lekkers, een leuke attentie,
zelfgemaakte tekening, of…

Voor uw Opzoomerkids
*Waardebon van 100 euro als bijdrage voor uw feest(en)

* Fraaie lampions als u Halloween viert
Schatkistjes (bouwplaten) als u Suikerfeest viert

De “oude” Leeuwenhoek
wordt grondig gerenoveerd
en ernaast verrijst de nieuw-
bouw die ook al behoorlijk
opschiet, zodanig dat de
bewoners, die tijdelijk in het
voormalige zusterhuis
van het St. Franciscus
Gasthuis zijn gehuis-
vest, een brief hebben
gekregen dat vanwege
de voorspoedige bouw
de terug-verhuizing
waarschijnlijk sneller
komt dan stond
gepland. Voor sommi-
gen is dat een “tegen-
valler” want intussen
zijn ze zo gewend aan
de stilte en het groen
dat een terugkeer naar
de West-Kruiskade
ineens niet meer zo
aanlokkelijk is. Maar als
straks onze
Leeuwenhoek weer het
stralend middelpunt is
van de buurt is wis en
zeker iedereen weer

héél snel gewend aan de seni-
oren op de bankjes, want die
horen toch echt bij het Oude
Westen en wij willen ze zeker
niet missen. 

DE LEEUWENHOEK

Els Diesen

De RET wilde in het eerste kwar-
taal 2007 de trambaan op de
Nieuwe Binnenweg geschikt
maken voor de Citadis tram. Dit
heeft geleid tot protest van de
ondernemers, omdat zij de afge-
lopen jaren al veelvuldig zijn
geconfronteerd met diverse werk-
zaamheden. 
De geplande werkzaamheden aan
het tramspoor op de Nieuwe
Binnenweg noordzijde, tussen de
Westersingel en de
Mathenesserlaan, worden nu
vanaf half januari 2008 uitge-
voerd. Deze afspraak heeft wet-
houder Jeannette Baljeu (Verkeer
en Vervoer) gemaakt met bewo-
ners en ondernemers van de
Nieuwe Binnenweg en de RET.

Om ondernemers en bewoners
tegemoet te komen, is de
omvang van het werk kritisch
bekeken en beperkt tot de spoor-
bogen ter hoogte van de Wester-
singel en de Van Speijkstraat. De
werkzaamheden nemen nu 3 tot
4 weken in beslag, in plaats van 9
weken. 
Op het tramtracé tussen beide
bogen wordt een snelheidsbeper-
king ingesteld voor het (Citadis)
tramverkeer.
Met ondernemers worden nadere
afspraken gemaakt over geluids-
overlast, de bereikbaarheid van
de Nieuwe Binnenweg, het afslui-
ten van zijstraten en oplossingen
voor het dubbel geparkeerd staan
bij laden en lossen.

Nieuwe Binnenweg
toch weer op de schop

Is er een toekomst voor Odeon

Als je in het
Oude Westen
woont, 12 jaar of
ouder bent en op
het voorgezet
onderwijs zit, is
de Huiswerkklas
echt iets voor
jou! In de
Huiswerkklas kan
je hulp krijgen bij
alle schoolvakken. Elke dag zijn er
ongeveer 5 begeleiders aanwe-
zig, die het leuk vinden om in
hun vrije tijd jou te helpen met je
huiswerk. Ook als je extra onder-
steuning (bijlessen) nodig hebt
kan je bij ons terecht.

Wanneer en waar is de
Huiswerkklas?
De Huiswerkklas is van maandag
tot en met donderdag van 16.00
tot 18.00 uur. Het is van maan-
dag tot en met woensdag bij de
Aktiegroep Oude Westen aan de
Gaffelstraat 1-3 en donderdag in
de wijkbibliotheek, Gaffelstraat
59B. 

Wil je meer weten of wil je
je inschrijven, kom dan bij
ons langs bij de Aktiegroep,
gaffelstraat 1-3. Natuurlijk
kan je ook bellen: 010-
4361700 (bij voorkeur maan-
dag t/m donderdag tussen
14.30 en 16.00 uur).

Huiswerkklas
Oude Westen:

echt iets
voor jou!

De afweging om Odeon wel of
niet te slopen is jaren actueel
geweest. Het feit of het Oude
Westen zonder wijkgebouw
zou kunnen heeft nooit ter
discussie gestaan. In 2005
ging de Centrumraad nog uit
van een doorstart van Odeon
in compactere vorm met voor-
al een multifunctionele sport-
zaal als uitgangspunt. 

Dit jaar liet het dagelijks bestuur
van de Centrumraad een
opdracht uitvoeren om alle ont-
wikkelingen en consequenties met
betrekking tot mogelijke sloop
van Odeon in kaart te brengen.
De faciliteiten die Odeon te bie-
den heeft, zouden volgens hen
niet meer passen in deze tijd en

technisch niet meer voldoen.
Daarnaast zijn de exploitatie-
kosten jaarlijks 275.000 euro. Op
12 juni  werd het onderzoeksrap-
port besproken in de vergadering
van het Dagelijks Bestuur van de
Centrumraad. Het Dagelijks
Bestuur wil het advies uit het
onderzoek overnemen om Odeon
over maximaal tien jaar te slopen.
Deze periode van tien jaar vinden
zij noodzakelijk om nieuwe loca-
ties voor de activiteiten van
Odeon te vinden, zodat de voort-
gang van de activiteiten gewaar-
borgd is. Dit zou betekenen dat
het Oude Westen na meer dan 30
jaar verder zou moeten zonder
wijkgebouw. De plek waar jaren-
lang grootschalige activiteiten
worden georganiseerd en waar
bewoners elkaar wekelijks ont-
moeten en ook de jeugd veel
gebruik maakt van de multifuncti-
onele sportzaal. Juist het feit dat
deze mix van activiteiten in één
gebouw plaats vindt zorgt er voor
dat veel verschillende mensen
elkaar ontmoeten en met elkaar in
contact komen. Op 25 juni orga-
niseerde de Centrumraad een bij-

eenkomst voor bewoners om de
koers die het Dagelijks Bestuur
voor ogen heeft nader uit te leg-
gen. Bewoners vroegen zich af of
het wel mogelijk is om de acti-
viteiten die nu plaats vinden in
Odeon ergens anders onder te
brengen en of dit daadwerkelijk
een goedkopere oplossing is. Wat
kost een nieuwe sportaccommo-
datie bijvoorbeeld. Ook werd de
zorg uitgesproken over de 40
woningen boven Odeon. Dit zijn
nog een van de weinige goedko-
pe woningen in het Oude
Westen. Moet Odeon niet
gewoon plaats maken voor dure
koopwoningen.
Op 9 juli stond het onderzoek en
de uitslag van de bewonersavond
op de agenda van de Centrum-
raad. Groen Links en de Partij van
de Arbeid dienden een motie in.
Van de raad kreeg het dagelijks
bestuur de opdracht om eerst uit
te zoeken of alle activiteiten wel
elders in de wijk kunnen worden
ondergebracht, wat dat gaat
kosten en of dat opweegt tegen
de huidige exploitatie van Odeon. 

Het onderzoeksrapport en het
woordelijke verslag van de bewo-
nersavond kan worden downgelo-
ad op www.centrumraad.rotter-
dam.nl

Het zal niemand zijn ontgaan dat de Leeuwen-hoek
een ingrijpende verandering ondergaat. Waar kort
geleden nog senioren op een bankje zaten te genieten
van de drukte van de West-Kruiskade is het nu een
onoverzichtelijke bouwput.

Van de straat
geplukt:

www.opzoomermee.nl
010 213 10 55

lees ook pagina 7




