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Waarom zijn jullie met het 
spreekuur begonnen?
We kregen steeds meer geluiden 
uit de buurt dat het met de dienst-
verlening niet goed ging. Het KCC 
van de Nieuwe Unie (Klant Contact 
Centrum) was net gestart en er 
waren heel veel dingen die niet goed 
afgehandeld werden. 

Hoe hebben jullie het aange-
pakt?
We hebben eerst een scholing 
gevolgd om de klanten goed te 
woord te kunnen staan. We hebben 
contact gehad met diverse afdelingen 
van de Nieuwe Unie en we hebben 
iemand van buurtbemiddeling op 
bezoek gehad. Het is een voorberei-
ding van wel een half jaar geweest en 
nu zijn we al weer 1jaar bezig.

Hoeveel klanten hebben jullie 
in de afgelopen 1 jaar op jullie 
spreekuur gehad?

Dat zijn er bijna 130. 

Zijn de klachten tot tevreden-
heid afgehandeld?
Van deze 130 om precies te zijn 129 
zijn er … tot tevredenheid afgehan-
deld. De klachten zijn heel divers: van 
onderhoud tot en met burenruzie. 
Veel klachten gaan vooral over de 

manier waarop bewoners te woord 
worden gestaan door medewerkers 
van de Nieuwe Unie. Vaak worden 
er afspraken gemaakt en niet nage-
komen. 

Hoe zit het met de andere 
klachten?
Daar wordt nog steeds aan gewerkt 
zoals dat heet, we houden het nauw-
lettend in de gaten. Soms duurt iets 
heel lang, bijvoorbeeld een portiek 
dat geschilderd moet worden. Niet 
alles gaat meteen en wordt doorge-
schoven naar het volgend jaar. Maar 
het heeft altijd zin om het te melden 
in zo’n geval, het komt dan in ieder 
geval goed onder de aandacht van 
de Nieuwe Unie.

Jullie houden elke week 3x 
spreekuur is dat niet veel?
Tot op heden is er bijna altijd iemand 
op het spreekuur, maar er zijn van 
de 10 mensen nog maar 5 over om 
het spreekuur te doen, dus wordt 
het lastig om 3 x per week spreekuur 
te houden. Toch denken we dat het 
belangrijk is om op de ochtend, mid-
dag en avond bewoners te woord 
te kunnen staan, dus we gaan door. 
Wel kunnen bewoners die iets nuttigs 
willen doen voor anderen zich aan-
melden bij ons. Het kost qua tijd een 
paar uur per week. 

En … de spreekuurhouders zijn niet 
weggelopen omdat het niet leuk 
was hoor! Een aantal hebben werk 
gevonden en vier dames kregen een 
baby en hadden daardoor niet zoveel 
tijd meer. Tot slot: wanneer is het 
spreekuur ook al weer?
Iedere week op dinsdag van 14.30 
tot 15.30 uur,  
op woensdag van 10.30 tot 11.30 
uur
en op donderdag van 18.30 tot 
19.30 uur, 
maar we gaan tegelijkertijd met 
de buurtwinkel een aantal weken 
dicht, dus beter is om even van te 
voren 4361700 te bellen om zeker te 
weten niet voor een gesloten deur te 
komen!

Vruchtbaar spreekuur.
In de afgelopen buurtkranten heeft u steeds onder de kop Samen door een Deur een vraag-
gesprek met een klant van het spreekuur kunnen lezen. Dit keer heeft de redactie van de 
buurtkrant een gesprek met een spreekuurhoudster van het eerste uur: Gina Thijsse.

Liever vandaag dan morgen! Uit de grond van haar hart kwam dit ant-
woord van mevrouw Matrawi (1935) op mijn vraag of ze terug wilde 
naar de Leewenhoek op de West-Kruiskade. “De verzorging is hier 
natuurlijk hetzelfde en het personeel is nog steeds prima, maar wat 
heb je nou verder hier. Ik kom hier bijna niet buiten want ik vind het 
allemaal verschrikkelijk. Alles is stil en groen. Ik mis mijn oude buurtje. 
Ik laat zelfs de vitrage dicht want al dat groen hoef ik niet te zien. Op 
de Kruiskade kan ik lekker wandelen en al die leuke winkeltjes met die 
gezellige drukte. Mijn dochter woont in Capelle en die vindt het hier 
heerlijk, maar mij niet gezien. Zo snel mogelijk terug naar mijn oude 
stek in het Oude Westen. Ik heb gehoord dat ze al aardig opschieten 
met de bouw en ik moet zeggen dat ik ook wel erg benieuwd ben hoe 
het er uit gaat zien. Nog eventjes volhouden hier, het is gelukkig de 
zomer want anders zou het helemaal lang duren.”

Juli 2008

Vraaggesprek met 
Leeuwenhoek bewoonster

Marianne Maaskant

OPROEP
Ik ben op zoek naar de meneer die 
een collectie zeeuwse costuums 
heeft.Volgens mij woont hij op de 
Henegouwerlaan of ’s Gravendijkwal.
Ik wil graag de klederdracht van 
Walcheren lenen om mee te doen 
aan de modeshow op de senioren-
picknick van 28 augustus in het 
wijkpark.Ik hoop dat die meneer de 
buurtkrant leest en reageert. Hij kan 
bellen naar telnr. 4361700 en vragen 
naar Marianne Maaskant.

September 2007
Nieuwe Binnenweg toch weer op de schop
Eindelijk is hij dan af de Nieuwe Binnenweg en 
wat is hij mooi geworden.
October 2007
Buurtouders Oude Westen
Al bijna drie jaar functione-
ren de buurtouders in het 
Oude Westen. Veel hebben 
ze meegemaakt en nog 
meer hebben ze bereikt.
November 2007
Oude westen wint groene duimen
Wethouder Bolsius is blij met de winnaars van 
de groene duimen.
Januari 2008 Speciale Editie
Groot feest in het Oude Westen
De klok rond schoonmaakactie om het nieuwe 
jaar goed te beginnen.
Februari 2008
Maxima verblijdde menigeen in het Oude 
Westen met de uitrei-
king van de Opzoomer 
Award.
Maart 2008
Oude westen pastoraat 
wint 10.000 euro als 
dank voor hun inzet 

en betrokkenheid met het 
Oude Westen.
April 2008
Nieuwe plannen voor de 
wijk worden besproken op 
de inloopmarkt in Odeon 
met de mogelijkheid voor 
de bewoners tot het stellen 
van vragen en het geven van adviezen.
Mei 2008
Aankondiging van het zomerfeest in het wijk-
park op 21-6-2008.
Juni 2008 speci-
ale bijlage.
Week van aktie in het 
Oude westen.
Juni 2008
Stad als leefomgeving met overpeinzingen van 
Hogeschool studen-
ten.

De redactie van de 
Buurtkrant wenst 
jullie een prettige 
vakantie en hoopt 
dat jullie in September weer met veel 
plezier in de Buurtkrant zullen lezen.

EEN JAAR BUURTKRANT 
ZIT ER WEER OP

Buurtkrant
Oude Westen 
geen zinnig

mens kan zonder

Mevr. Matrawi.   Liever vandaag dan morgen!

Foto’s Henk Dieks



In begin 2008 is stichting JONG 
Rotterdam begonnen om samen 
met jongeren het pand aan de 
Gaffelstraat op te knappen. De 
jongeren hebben zelf de kleu-
ren en inrichting van het pand 
bepaald. Het pand zal binnen nu 
en een maand in gebruik zijn. 
Dit betekent dat er een jonge-
renwerker zal zijn die samen met 
jongeren activiteiten zal opzetten 
en intensief contact heeft met de 
jongeren De activitei-
ten zijn er in eerste 
instantie op gericht 
om de doelgroep 
wederom “binnen” te 
krijgen en het creëren 
van een pedagogisch 
klimaat waarbinnen 
de jongerenwerker 
niet alleen een ver-
trouwensband creëert 

met de jongeren maar ook duide-
lijk en consequent handelt.
De inloop is bedoeld voor jon-
geren in de leeftijd van 16 tot 
23 jaar. Er wordt met een pasjes-
systeem gewerkt om deze leef-
tijdsgrens strikt te handhaven. 
Er zal een verbod gelden op het 
gebruik van alcohol en (soft)
drugs. Naast deze twee opge-
legde huisregels zullen jongeren 
betrokken worden bij het formu-

In 1944 werd Marianne geboren. 
‘In bevrijd gebied. Om de Duitse 
bezetters weg te krijgen, hadden 
de geallieerden de dijken gebom-
bardeerd en daarmee Walcheren 
onder water gezet. Ons huis was 
ook ondergelopen. Mijn moeder 
werd met een kano naar het 
gebouwtje van de zondagschool 
gevaren dat als noodkraamcen-
trum was ingericht.’ Op de chris-
telijke zondagschool zagen ze 
Marianne verder niet meer, want 
haar ouders waren echte sociaal 
democraten en Marianne en haar 
zus werden dus lid van het A.J.C., 
de Arbeiders Jeugd Centrale. 
‘Het A.J.C., later jeugd- en jon-
gerencentrum Ruimte geheten, 
heeft veel betekend voor mijn 
vorming. Ik kwam daar veel voor-
uitstrevende mensen tegen. We 
waren bezig met creatief spel en 
andere vormen van kinderwerk. 
Via Ruimte kwam ik ook voor 
het eerst in het Oude Westen. 
Als Zeeuwse leden/vrijwilligers 
kregen we namelijk scholing 
in het gebouw van Ruimte in 
de Gaffeldwarsstraat. In de 

Gouvernestraat waren toen nog 
de ijsfabriek, de paardenstallen 
en de koekjesfabriek. Ik weet niet 
of het daar aan lag, maar mijn 
zus en ik vonden toen dat het 
raar rook in die straat. Rotterdam 
trok, we wilden zeker niet ons 
hele leven in het Zeeuwse dorp 
blijven wonen, maar dan niet in 
die straat. En nu woon ik er al 
vijfendertig jaar en wil ik er niet 
meer weg!’      

Ontslag om een rode vlag 
Marianne ging na de mulo en de 
vormingsklas als boekhoudster 
werken bij een kolenhandelaar. 
‘Voor dat vak had ik toevallig 
een goed cijfer en er was wei-
nig keuze in Zeeland. Ik werd 
echter helemaal gek van dat 
gecijfer. Ik vond een baan als 
jeugdleidster op een clubhuis 
en besloot na een tijdje dat ik 
daar mijn werk van wilde maken. 
Dus dat werd de sociale acade-
mie in Rotterdam, een baan bij 
een clubhuis in Overschie van 
de socialistische welzijnsinstel-
ling Het Anker en een kamertje 

bij oma in het Nieuwe Westen. 
Een paar jaar en twee kamertjes 
later, verhuisde ik met mijn toen-
malige vriend naar een ‘huisje 
onder de huurwaarde’ in de 
Gouvernestraat. We wilden allebei 
graag naar het Oude Westen ver-
huizen. We waren al actief in de 
actiegroep. Het Oude Westen was 
toen echt een wijk die vooruitliep 
met bewonersacties.’     
Door het aktie voeren raakte 
ze wel haar baan kwijt. ‘Ik was 
op tv geweest, als lid van de 
socialistische jeugd en bezetter 
van het C70-gebouw, met een 
rode vlag in mijn hand. Dat was 
voor de nieuwe directeur, die 
van gereformeerde huize was, 
waarschijnlijk de druppel die de 
emmer deed overlopen. Hij vond 
mij al geen goed rolmodel voor 
meisjes. Ik was daar ook helemaal 
niet mee bezig, ik werkte veel 
met gemengde groepen, voor mij 
waren het allemaal ‘jongeren’.’
Marianne’s volgende baan in een 
clubhuis in Pendrecht eindigde 
door een conflict tussen het 
bestuur en het volledige perso-
neel. Inmiddels had ze zich op de 
theaterschool omgeschoold tot 
docent drama. In dat vak werkte 
ze op projectbasis bij de Stichting 
Musische Vorming en met tijde-
lijke contracten in het onderwijs 
en later in het reispaleis in het 
Wereldmuseum. ‘Ik ben nooit 
werkloos geweest, wel baanloos.’

Gelukkig in Nicaragua
In 1981 bezocht Marianne voor 
de eerste keer Nicaragua, het 
Midden-Amerikaanse land dat 
zich net van een jarenlange dicta-
tuur en Amerikaanse overheersing 
bevrijd had. ‘Ik was al langer 
lid van het solidariteitscomité 
Nicaragua. Van huis uit heb ik 
geleerd dat het belangrijk is om 
dingen voor anderen te doen, 
te delen, solidair te zijn. Tijdens 
het eerste bezoek met het comité 
heb ik meegedraaid in een thea-
tergroep. Na het tweede bezoek 
in ’82 ben ik anderhalf jaar 
gebleven. Ik heb theatergroepen 
begeleid en theater- en acroba-
tiekcursussen gegeven. Ik was 

daar arm onder de armen, soms 
had ik niks te eten, maar ik heb er 
bij een grote Indiaanse familie de 
gelukkigste momenten van mijn 
leven beleefd. ’s Avonds na het 
werk met zijn allen buiten zitten, 
de kinderen spelen en de volwas-
sen praten over de dag die voor-
bij is en de dag die gaat komen. 
Kijken naar de maan en de ster-
ren en beseffen dat je tevreden 

bent met het leven dat je hebt. 
Voor mij zit rijkdom niet in je 
geld, maar in de manier waarop 
mensen met elkaar omgaan. Ik 
wilde helemaal niet terug, ik had 
al een hele hoop spullen over-
verhuisd, waaronder mijn fiets, 
maar ik had daar steeds tijdelijke 
visa en op een bepaald moment 
stopte dat. Nicaragua heeft nu 
een heel ander politiek systeem, 
met een veel grotere tegenstel-
ling tussen arm en rijk. Socialisme 
is een mooi ideaal, maar moeilijk 
in praktijk te brengen. Dat weet 
ik inmiddels ook.’

Onrust in de Gouvernestraat
Ook in Nederland is de arm-
rijk-tegenstelling vergroot, vindt 
Marianne. ‘Er zijn niet voor niets 
voedselbanken. Ik sprak gisteren 
iemand die heel veel geld had 
verdiend aan de verkoop van zijn 
huis. In de jaren dat hij slapende 
rijk werd, gingen de woonlasten 
van de huurders steeds meer 
omhoog. Zelf kan ik goed met 
weinig geld leven. Ik heb geen 
kinderen, dat scheelt natuurlijk, 
maar het is ook de manier waar-
op je wilt leven. Wat ik moeilijk 
vind aan weinig geld hebben, 
is mijn afhankelijkheid van de 
woningcorporatie. Voor mijn 
huis, en dat geldt voor het hele 
rijtje gerenoveerde huizen tegen-
over Odeon, Gaffeldwarsstraat 
en Bloemkwekersstraat, zijn 
nog geen duidelijke plannen. 
Funderingsproblemen zijn hier 
niet en toch heeft De Nieuwe 
Unie ons laten weten dat we weg 

kunnen verhuizen met verhuis-
vergoeding en urgentieverkla-
ring. Dat veroorzaakt onrust en 
onzekerheid. Is het verstandig 
om nu te verhuizen? Wat gebeurt 
er met de leeggekomen huizen? 
Voor wie gaat men straks (ver)
bouwen? Je weet het niet. Er 
wordt niet met ons gepraat, niet 
collectief en niet individueel. Mijn 
buren reageren nogal gelaten. 

Zelf pak ik nog wel eens de tele-
foon en ik spreek vertegenwoor-
digers van De Nieuwe Unie op 
bijeenkomsten aan. Echt puf om 
voor dit hele gebiedje de voor-
trekker te worden, heb ik niet. Ik 
ben ook al bijna 65!’

Fantasieën over het senioren-
bestaan
Als bijna 65er zit Marianne in 
de seniorengroep van de wij-
ken Oude Westen, Cool en 
Stadsdriehoek. ‘We hadden 
laatst een gesprek met wethou-
der Karakus over de bouw van 
seniorenwoningen. Hij vertelde 
dat allerlei instellingen daarmee 
bezig zijn, dat is mooi, maar waar 
is de stem van de toekomstige 
bewoners? Seniorenwoningen 
zijn bijvoorbeeld per definitie 
klein. Een logeerkamer, voor een 
verre vriend of een tijdelijke man-
telzorger, is er bijvoorbeeld niet. 
Grote hobbies moet je wegdoen, 
terwijl gepensioneerde mensen 
daar nou juist tijd voor hebben. 
Het kan opgelost worden door 
meer variatie of door collectieve 
voorzieningen. Ook op wijkniveau 
zijn er vragen. Wil je alle senioren 
bij elkaar? En wie dan bij wie? Of 
ga je zorgen voor liftschachten 
bij andere wooncomplexen zodat 
ouderen, jongeren en gezinnen 
door elkaar blijven wonen? Zelf 
fantaseer ik wel eens over een 
seniorengemeenschap van actieve 
bewoners, een groep die ergens 
voor staat. En dan liefst in de 
Gouvernestraat natuurlijk!’ 

De ouders van Marianne Maaskant verhuisden van-
wege werk en een goede toekomst van Rotterdam 
naar Zeeland en Marianne verhuisde om dezelfde 
reden terug. Haar vader kon als constructietekenaar 
werk krijgen bij scheepsbouwbedrijf De Schelde in 
Vlissingen. Hij ging daar in de kost, zocht een huis en 
trouwde met zijn Rotterdamse meisje.

Voor mij zit rijkdom niet in je geld, maar in de 
manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Stichting JONG

leren van de verdere gedragsre-
gels in de accommodatie.
De openingstijden zijn op dins-
dag, donderdag, vrijdag en zon-
dag van 17.00 t/m 22.00 uur.

Het centrum zal ter zijne tijd 
worden geopend door middel 
van een kleinschalig feestje. Ook 
u bent hier als buurtbewoner 
natuurlijk van harte welkom. Wij 
houden u op de hoogte.

In plaats van een Europese 
dag van de Buren zoals vorig 
jaar is georganiseerd, heeft 
de Aktiegroep op donder-
dag 5 juni j.l. een eigen 
“Opzoomeraarsbijeenkomst” 
georganiseerd. 

Rini den Otter nam samen 
met zijn lieftallige assistente 
Annelies de Weert, een zeer 
actieve vrijwilligster, de 
presentatie voor die avond op 
zich. Deze taak is Rini op het lijf 
geschreven en weet er als geen 
ander altijd een feest van te 
maken! 
Tevens waren er multiculturele 
hapjes en drankjes voor iedereen 
en werd er met de buurtbewo-
ners een quiz gespeeld. 

Tijdens deze bijeenkomst werden 
korte interviews met buurtbewo-

ners gehouden met vragen zoals:
Wat doen jullie met Opzomeren? 
Met wie doen jullie Opzomeren? 

Wat missen jullie bij het organise-
ren? Wat zouden jullie willen ver-
anderen? Door wie worden jullie 
geholpen? enz. 
Deze interviews en de gemaakte 
foto’s zullen worden gebun-
deld in boekvorm met als 
titel: OPZOOMEREN IN HET 
CENTRUM
Er zijn ongeveer 60 bewoners 
op deze bijeenkomst afgeko-
men waaronder enkele nieuwe 

gezichten. Van deze laatste groep 
hebben een paar zich zelfs aange-
meld als vrijwilliger. 
Wij kunnen dus vaststellen dat 
het een zeer geslaagde bijeen-
komst was welke in de toekomst 
zeker voor herhaling vatbaar is.

DE “OPZOOMERAARSBIJEENKOMST” 
WAS EEN “STRATENONTMOETING”

IN DE BUURTWINKEL
De naaicursus die door de vrouwen 
van het Turkse Participatie Platform 
is opgezet wordt steeds professione-
ler en trekt steeds meer vrouwen van 

andere nationaliteiten aan.
*************************



“Ik heb de studie, laat ik het 
eens proberen”. Met een 
relaxte houding ging Petra 
Visser drie jaar geleden aan 
de slag in de zaak van haar 
vader. De Pil is een begrip in 
Rotterdam en omstreken. Al 
sinds 1938 toen Boomsma 
zijn winkel in homeopathie en 
kruiden opende. Tom  Visser 
volgde hem eind jaren zeven-
tig op, wipte de eau de colog-
ne eruit en vulde het assorti-
ment aan met voedingsupple-
menten. Hij ging met zijn tijd 
mee, moderniseerde zonder 
trendhopper te worden. Zo 
wist hij twee generaties klan-
ten aan zich te binden. Altijd 
met een aandachtig oor en 
een goed advies. Deze formule 
blijkt nog altijd even krachtig: 
“het contact met de klanten 
en het blijven verbeteren van 
producten”, dat zijn de twee 
peilers waarop dochter Petra 
wil voort bouwen.

De Pil heeft altijd een bij-
zondere plaats ingenomen 
binnen de drogistenwereld 
in Rotterdam. “Uit de naam 
zou je dat niet zo snel opma-
ken”, zegt Visser senior. De 
Pil was voor de oorlog een 
hele gewone naam voor een 
drogisterij, zoals De Gaper. In 
iedere stad heb je er wel een. 
De klanten die bij ons komen, 
zijn zeer bewust levende 
mensen die niet meteen naar 
de medicijnen grijpen en 
graag preventief iets aan hun 
gezondheid willen doen. Het 
aardige is dat de kinderen van 
deze middengroep nu ook 
weer bij ons binnen stappen. 
Er blijkt dus toekomst in de 

zaak te zitten”.

“De Pil is merknaam 
geworden”.
Petra heeft haar diploma’s op 
zak, en had een beetje kennis 
van de producten, vertelt ze. 
“Ik heb de afgelopen jaren 
veel van mijn vader en cursus-
sen geleerd en dat zal nog 
wel een poosje zo blijven, ook 
al is hij nu steeds meer op de 
achtergrond aanwezig. Zo’n 
zestig procent van het assor-
timent van De Pil bestaat uit 
eigen producten. De kennis 
en ervaring die erin zit kun je 
op geen enkele cursus leren, 
evenals het omgaan met klan-
ten. De Pil is in de loop der 
tijd een merknaam geworden. 
Dat heeft mijn vader opge-
bouwd en ik heb zin om die 
lijn voort te zetten”. 
Hoewel de kruidenbossen bij 
De Pil al jaren niet meer aan 
het plafond hangen, is het 
assortiment losse kruiden nog 
altijd breed. “Omdat we zo 
langzamerhand nog de enige 
drogist in de regio zijn die 
ze verkopen, komen mensen 
van heinde en verre”, vertelt 
Visser. Zal zijn opvolgster de 
traditie voortzetten of heeft 
ze andere plannen met De 
Pil? Petra: “Zowel het assor-
timent als het uiterlijk van de 
winkel zijn nog heel actueel. 
Dus waarom veranderen wat 
goed is? Ik wil me vooral 
gaan richten op het nog ver-
der verhogen en het actueel 
houden van de kennis achter 
de toonbank. Daarmee onder-
scheiden we ons nu ook al van 
de ketens die de goedkopere 
producten voeren. Het komt 

regelmatig voor dat mensen 
met pillen die zij elders heb-
ben gekocht bij ons komen, 
omdat ze met vragen zitten 
over de samenstelling en wer-
king ervan. Het is leuk als je 
dan iemand kunt helpen. Zo 
heb je er dan vanzelf een klant 
bij. Doordat we de meeste 
van onze klanten goed leren 
kennen, kunnen we ook mee-
denken en een passend advies 
geven”.

“Diversiteit van onderne-
merschap is het leukste”.
Op de vraag wat zij het leuk-

ste vindt aan het ondernemer-
schap antwoordt Petra zonder 
aarzelen: “De diversiteit. Ik 
vind het leuk om van alles 
te doen. Tijdens mijn studie 
was dat lastig. Ik kon moeilijk 
kiezen, maar ik had eerst niet 
in de gaten dat het juist mijn 
kracht was. Boekhouden vind 
ik prima, maar een ochtendje 
is lang genoeg. Dan ben ik blij 
dat ik weer achter de toon-
bank kan. Klanten helpen, 
daar leer ik het meest van. 
Het contact met klanten zorgt 
ervoor dat ik nieuwe dingen 
ga bedenken”.

Derde generatie De Pil treedt aan.

“De kennis en ervaring van mijn vader kun je op geen enkele cursus leren”. 

Met een relaxte houding ging Petra Visser drie jaar 
geleden aan de slag in de zaak van haar vader.

Heeft u het ook 
gezien. Ik heb het 
over de schilde-
ringen op de deu-
ren en het huisje 
van Eneco aan 
het Tiendplein.
Ik ben even gaan 
vragen bij de 
maker van de 
schilderingen.
Haar naam is 
Lily Corver en zij 
woont in de van 
Speykstraat.
De opdracht 
heeft zij gekregen 
van de gemeente 
welke vond dat het lange bestaan van de bloemenkiosk wel wat aan-
dacht mocht hebben. Lily heeft toen bedacht om bloemmotieven aan 
te brengen op de deuren en twee huisjes van de gas en stroomvoor-
ziening op het 
Tiendplein vlak bij 
de bloemenkiosk. 
Tevens heeft zij 
inmiddels de tekst 
“bloemengeur” in 
diverse talen aan-
gebracht.
Al met al een leuk 
en gezellig alter-
natief voor eens 
grauw gele kasten.

GEZIEN

De buurtbemiddelaars 
helpen u als u overlast 

heeft van uw buren en er 
samen niet uit komt.

In de zomer hebben we overlast 
van andere dingen dan in de 
winter, een paar voorbeelden 
daarvan zijn;
- uw buurvrouw zit tot diep in 
de nacht op het balkon naast u 
op luide toon te bellen met haar 
vrienden en vriendinnen, u wilt 
slapen omdat u vroeg op moet 
om naar uw werk te gaan
- uw buren zijn ieder weekend in 

hun tuin met veel plezier aan het 
barbecueën. Deze staat echter 
zo dat u al uw ramen en deuren 
dicht moet houden. Als u er wat 
van zegt vinden zij dat u niet 
moet zeuren. 
- Het terras van het café vlak 
naast u is tot in de kleine uurtjes 
gezellig. Helaas, u ligt er door 
wakker.
Vaak lukt het dat mensen het zelf 
oplossen doordat ze er samen 
over praten en elkaar begrijpen.
Soms lukt dit niet, de buurtbe-
middelaars kunnen dan helpen 
de onvrede uit te praten en 
afspraken te maken voor de toe-
komst.

Buurtbemiddeling Rotterdam 
Centrum
Adrianaplein 24- 26 (servicepunt)
3014 XX Rotterdam
t. 010- 2822527
m. 06- 18500316
e. centrum@buurtbemiddeling.
org
w. www.buurtbemiddelingcen-
trum.nl
Wij wensen u een fijne zomer 
toe!

KIJK EENS NAAR DE WEBSITE

www.
aktiegroepoudewesten.nl

Mijn zus weet het altijd voor 
elkaar te krijgen om te klagen en 
te zeuren wanneer ze bij mij op 
bezoek is in het Oude Westen. 
Maar dit keer was ik vastbesloten 
dat ze geen reden had om te 
klagen. Immers de zomer komt 
er aan. En je weet hoe het is 
wanneer de zon schijnt, vooral 
op de West Kruiskade en de 
Nieuwe Binnenweg. Het lijkt wel 
alsof iedereen buiten is. De ter-
rasjes op de Nieuwe Binnenweg 
zitten bomvol. En de rest is 
aan het paraderen op de West 
Kruiskade. En daar bedoel ik niks 
verkeerds mee hoor, want het 
ziet er altijd kleurrijk uit als het 
zomer is op de West Kruiskade. 
De beste teenslippers, kleding 
en goed humor is weer volop 
aanwezig. En daar word ik nou 
zelf ook vrolijk van. Ben nooit 
zo goed gehumeurd door heel 
het jaar heen behalve als de zon 
schijnt. Het zonnetje scheen 
weer is in het Oude Westen en 
ik ben erg blij want mijn zus 
had beloofd niet te zeuren of te 
klagen als ze op bezoek kwam. 
Voor ik het wist stond mijn 
zus aan de deur. We besloten 
meteen te gaan winkelen aan 
de Nieuwe Binnenweg en de 
West Kruiskade. Na een aantal 
winkeltjes bezocht te hebben, 
hadden we flink wat ingekocht. 
Wat sieraden, nieuwe schoenen 
en we besloten wat te gaan 
drinken op een terrasje. ‘Nou 
zus, het Oude Westen is inder-
daad erg gezellig en ik heb een 
hoop koopjes ingeslagen.’ ‘Ja 
ja, maar laten we eerst eens een 
fatsoenlijk plekje op dit terrasje 
vinden want alles zit bomvol.’ 
Mopperend lopen we verder 
door want wachten om wat te 
kunnen drinken zie ik niet zitten. 
Waar komen al die mensen toch 
opeens vandaan? Op alle andere 
dagen heb ik wel altijd plek aan 
het terras. We besluiten door 
de West – Kruiskade te lopen, 
voor een beker ijsschaaf met 
een tropisch smaakje. Wat een 
drukte, wat een auto’s en wat 
doen die vrachtwagens en con-
tainers bij Nighttown? Ik kan er 
niet om heen of er langs ik word 
gedwongen om op de autoweg 
te lopen. Auto’s en fietsers rijden 
langs mij heen en door de luide 
muziek en het getoeter van de 
drukte weet ik even niet meer 
welke kant ik op moet. ‘Dit is 
toch geen fatsoen, dit is een 
uit de hand gelopen parade!!’ 
Schreeuw ik het eruit. Mijn zus 
blijft van verbazing naar mij 
kijken. ‘Zus, nou heb je me uit-
genodigd om een dagje gezellig 
te winkelen met zijn tweetjes en 
ik heb er van genoten. Maar nou 
hoor ik je alleen maar moppe-
ren en klagen. Nou weet ik dat 
ik je beloofd had om te niet te 
mopperen maar nou had ik dat 
nooit verwacht het uit je eigen 
mond te moeten horen haha!’ 
Nou daar had mijn zus wel gelijk 
in, ik was aan het mopperen al 
heel de dag. Het is niet altijd 
zonnig in de winkelstraten, het 
is er druk en soms ben ik het 
lawaai en de verbouwingen wel 
zat hier. Ik denk dat ik maar eens 
met mijn zus op mijn balkon-
netje ga zitten waar ik uitzicht 
heb op wat groen. Even weg 
van de drukte en terug getrok-
ken in mijn eigen zonnige nestje. 
Hier hoeven we tenminste niet 
te wachten op wat drinken maar 
loop ik rechtstreeks naar de koel-
kast toe als ik dorst heb… 

DE BUURTWINKEL IS IN DE VAKANTIE DICHT 
VAN

 21 JULI T/M 4 AUGUSTUS DICHT
VANAF 4 AUGUSTUS, BEPERKT OPEN
WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG

MAANDAG EN DINSDAG
                             GESLOTEN MAANDAG EN ER



Het 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. 

Melden 
helpt! 

Adrianaplein 24-26  
3014 XX Rotterdam  
Telefoon: 282 96 76 

N i e u w s  v a n  d e  S t a d s m a r i n i e r  O u d e  W e s t e n  /  C e n t r u m r a a d

Afscheid Jan de Kloet
Op donderdag 5 juni heeft Jan 
de Kloet afscheid genomen van 
de wijkambassadeurs,  bewo-
ners en enkele andere beken-
den. Op de tennisbaan in de 
Tiendstraat had Kees Commijs 
gezorgd voor een heerlijke bar-
becue, kaas, worst en natuurlijk 
allerlei lekkere drankjes. De 
Thaiboks school onder leiding 
van Kha lid was aanwezig 
en gaf een overdonderende 
demonstratie met datgene 
wat de kinderen zoal geleerd 
hebben. Van diverse mensen 
kreeg Jan een afscheidskado 
in de vorm van bloemen en 
o.a. een mooi beeldje. Tante 
Leeuwina was ook aanwezig 
en zij nam van Jan afscheid 
namens de Aktie groep maar 
vooral namens het Aktiegroep 
Cafe. Het ka do was nog niet 

Aspecten van de Sociale 
Index
Het cijfer waarmee de wijken 
zijn beoordeeld, is gebaseerd 
op vier onderdelen: persoonlijke 
capaciteiten, leefomgeving, parti-
cipatie en sociale binding. Onder 
persoonlijke capaciteiten worden 
de beheersing van de taal, het 
inkomen, het opleidingsniveau 
en de gezondheid van mensen 
gerekend. Ook is er gekeken naar 
de kwaliteit van de huisvesting, 
het aantal voorzieningen om te 
winkelen en te recreëren en de 
vervuiling van straten. Daarnaast 
is gevraagd of bewoners vol-
doende sociale contacten hebben 
en zich inzetten voor de buurt 
of zij maandelijks sporten of aan 
een andere sociaal culturele acti-
viteit meedoen. Sociale binding 
slaat op het gevoel dat bewoners 
bij hun buurt hebben. 
Ruim 11.000 Rotterdammers 
deden mee aan een enquête. De 

sociale index is opgebouwd uit 
30 procent aan feitelijke gege-
vens en 70 procent aan menin-
gen en bewoners, hetzelfde als 
bij de Rotterdamse veiligheidsin-
dex. De verschillende aspecten 

van de Sociale Index laten precies 
zien waarmee een deelgemeente 
en stad aan de slag kunnen.

Scores en kansen in het 
Oude Westen
De sociale index deelt wijken en 
deelgemeenten in vijf catego-
rieën in: sociaal zeer zwak (<3,9), 
probleem (3,9 tot 4,9), kwets-
baar (5,0 tot 5,9), sociaal vol-
doende (6,0 tot 7,0) en sociaal 
sterk (7,1 en hoger). 
Het Oude Westen wordt gety-
peerd als één van de 25 kwets-
bare wijken (5,3). De scores voor 
participatie (5,8) en sociale bin-
ding (5,9) zijn bijna voldoende in 
het Oude Westen. Capaciteiten 
(4,0) en leefomgeving (5,4) 
scoren onvoldoende. Marjolijn 
Masselink, portefeuillehouder 
Welzijn: “de sociale index een 
goed instrument dat richting 
geeft aan gebiedsgericht wer-
ken. De eerste prioriteit in het 
Oude Westen moet volgens mij 
de inzet op de versterking van 

Presentatie en resultaten 
Sociale Index
Rotterdam presenteerde donderdag 19 juni als eerste in Nederland de Sociale index. Bij 
stadsbestuur en deelgemeentebesturen bestaat de behoefte om de verschillende aspecten 
van sociale kwaliteit te volgen en verbeteren. In Rotterdam is daarvoor de sociale index 
ontwikkeld. Die geeft zicht op buurtspecifieke aspecten op sociaal gebied en laat zien wat 
er goed gaat en verbeterd moet worden in de 64 wijken van Rotterdam. De bijeenkomst in 
wijkgebouw Odeon was de laatste in de tour die wethouder Kriens die dag maakte naar de 
deelgemeente Feijenoord, Charlois, Delfshaven en het Oude Noorden. Wethouders Kriens, 
Kaya, Schrijer en portefeuillehouder Marjolijn Masselink waren aanwezig. Gespreksleider was 
Jandino Asporaat, cabaretier en presentator.      

Blijf a.u.b. uw meldingen, 
signalen en vragen over 

(drugs)overlast doorgeven 
aan….. 

Een vertrouwd beeld. Jan de Kloet in gesprek met mensen uit zijn wijk
 Tijs Nederveen, de nieuwe stads-
marinier van het Oude Westen.  

gereed en zou dus later aan 
Jan worden gegeven. Ook Paul 
Claessens bedankte Jan namens 
het Oude Westen voor alles 
wat hij in korte tijd tot stand 
heeft gebracht.
Ook waren een aantal winke-
liers present om afscheid te 
nemen.
Tot slot overhandigde Jan, na 
nog even zijn opvolger, Tijs 
Nederveen, te hebben voor-
gesteld, zijn laatste presentje 
aan alle aanwezigen. Deze 
keer een prachtige veelkleurige 
plaid met natuurlijk de bekend 
spreuk “trots op het Oude 
Westen”. De eerste was voor 
Joke de allereerste wijkambassa-
deur. En zoals iedereen het die 
dag al heeft gezegd tegen Jan:
Het ga je goed en veel 
succes.

de Brede School zijn. De wijk 
kent vier basisscholen die allen 
aan het begin staan van een 
bloeiende invulling van de wijkar-
rangementschool. Daarvoor is 
meer samenhang nodig tussen 
de scholen, met een wijkgerichte 
in plaats van een schoolgerichte 

benadering. Dat vraagt om een 
extra en aantrekkelijk aanbod 
dat zich op ontwikkelkansen en 
doorgroeimogelijkheden voor 
kinderen. Het is belangrijk de 
kwaliteiten van een kind zo vroeg 
mogelijk te ontwikkelen.”
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Ron 
Hoogerwerf
buurtagent 
Adrianabuurt

Bas Munne
buurtagent Saft
levenbuurt en 
Nwe Binnenweg

Fred Bravenboer
buurtagent 
Josephbuurt

Saloua Ben Larbi 
buurtagente 
Zijdewindebuurt

Even voorstellen: De buurtagenten van het Oude Westen

Marc van Duin
buurtagent 
Diergaardebuurt meld misdaad anoniem 

0800-7000

Fietsteam stadstoezicht 
let scherp op drugsoverlast

Wim Rietveldt,
buurtagent van de 
Gouverne buurt.

Na twee maanden proef-
draaien in het Oude 
Westen is het fiets-
team van de dienst 
Stadstoezicht vrijdag 20 
juni j.l. officieel van start 
gegaan. Stadstoezicht is 
er van overtuigd dat het 
fietsteam, duidelijk her-
kenbaar aan hun knalgele 
shirts en opvallende hel-
men, een extra bijdrage 
kan leveren aan de veilig-
heid in de wijk.
 
De fietsers zijn vooral actief in 
de driehoek West-Kruiskade, 
‘s-Gravendijkwal en Nieuwe 
Binnenweg. Zij letten vooral 
op drugsoverlast, vervuiling 
(huisvuil) en afwijkend gedrag. 

Overlastgevers die de aan-
dacht van de surveillerende 
interventiemedewerkers pro-
beren te ontsnappen, hebben 
weinig kans doordat het fiets-
team steeds in hoog tempo 
verschillende ‘hot spots’ in de 
wijk kan controleren. Voordeel 
van surveilleren op een fiets 
is de bijna geruisloze benade-
ring. Hierdoor is het verras-
singeffect groot. 

Bewoners kunnen de mensen 
van het fietsteam altijd aan-
spreken. “Informatie van de 
mensen uit de wijk is onmis-
baar en zeer belangrijk voor de 
surveillance en de beoordeling 
van bepaalde situaties’, zegt 
Fred Marree van Stadstoezicht. 

Daarnaast wordt intensief 
samengewerkt met de politie, 

Wijkweb zorgt 
voor meer 
binding 
Bewoners, ondernemers, instel-
lingen en andere partijen uit het 
Oude Westen vormen het Wijk-
web. Bij dit informatienetwerk 
zijn zo’n 165 mensen betrokken.  
Stuk voor stuk mensen die hun 
wijk graag vooruit willen helpen. 
Natalie Dupon, opbouwwerker in 
het Oude Westen, vertelt.

“Het Wijkweb is een nieuwe manier om 
informatie over het Oude Westen zo 
goed mogelijk te delen”, vertelt Natalie. 
“De betrokken mensen, we noemen 
ze ambassadeurs, krijgen sms’jes met 
actuele informatie over schoon, heel 
en veilig en uitnodigingen voor wijk-
bijeenkomsten. Ook ontvangen zij 
ansichtkaarten met extra informatie die 
een aanvulling vormen op de sms’jes.” 
Duidelijk. Maar hoe werkt het Wijkweb 
nu in de praktijk? 

Informatie snel doorgeven 
Natalie: “Bewoners en ondernemers 
maken regelmatig melding van zaken 
die niet goed gaan in de wijk. Maar 
ze weten niet wat er met die klachten 
gebeurt. De kracht van het Wijkweb 
is dat informatie over de aanpak, bij-
voorbeeld het sluiten van een café, snel 
wordt doorgegeven aan de ambassa-
deurs. En zij verspreiden dat nieuws ver-
volgens weer door de wijk.” Het werken 
met sms’jes slaat aan. Bijna iedereen 
heeft een mobiele telefoon tegenwoor-
dig”, stelt de opbouwwerker. “Ook 
mensen met een laag inkomen. En zelfs 
zonder beltegoed kun je toch sms’jes 
ontvangen.” 

Jongeren meer betrekken 
Het Wijkweb telt nu ongeveer twaalf 
jongeren. Ook die vinden het leuk om 
via hun mobieltje informatie te ontvan-
gen, maar komen bijna niet naar bij-
eenkomsten. “Jongeren moet je direct 
resultaat bieden. Ik denk erover een 
bijeenkomst met jongeren en onderne-
mers te organiseren over het invullen 
van stageplaatsen. Zo wil ik hen meer 
betrekken”, aldus Natalie. Zij is er van 
overtuigd dat het Wijkweb het wij-
gevoel versterkt.

 “Door het uitwisselen en versprei-
den van informatie, leren mensen 
leren elkaar beter kennen. Hierdoor 
wordt het veiligheidsgevoel ver-
sterkt. En als bewoner, ondernemer 
of wijkinstelling merk je dat je er 
niet alleen voor staat.”

Het fietsteam van Stadstoezicht werkt nauw samen met de politie om 
drugsoverlast te bestrijden. 

onder meer op het vlak van 
drugsoverlast. Omdat het 
fietsteam een directe verbin-
ding heeft met de meldkamer 
van de politie, kan informatie 
sneller worden doorgegeven 
en kan de politie assistentie 
verlenen als dat nodig is. 

Chef wijkpolitie Roel Rosendaal:
“De mensen gaan voor hun wijk” 
“Het enthousiasme van de 
mensen in de wijk geeft 
mij een enorme drive. 
En als ik dan de jeugd in 
de wijk zie, dan weet ik 
ook precies voor wie ik 
het grotendeels doe: voor 
hen. Want zij vormen de 
toekomst.”

Aan het woord is Roel Rosen-
daal (51), sinds een aantal 
maanden de nieuwe chef 
wijkpolitie van het district 
Rotterdam Centrum, rechter-
hand van wijkteamchef Theo 
Kion. “Wat mij het eerste 
opviel in het Oude Westen 
was de gedrevenheid van de 
bewoners om de problemen 

in hun wijk aan te pakken. Ze 
gaan echt voor hun wijk. En 
niet even, maar constant. Ik 
heb daar grote bewondering 
voor, en ik vind het fijn wer-
ken. Omdat ik het gevoel heb 
dat ik in het Oude Westen echt 
iets kan betekenen en bijdra-
gen. Het politiewerk hier ligt 
me.”

Resultaten meteen 
zichtbaar 
Voorheen werkt Roel bij de 
Regionale Recherchedienst. 
Zijn werkgebied was breed, 
in feite door heel Nederland. 
Maar dat mist hij helemaal 
niet. “Het mooie van mijn hui-
dige functie is juist dat ik zo 

dicht tegen de buurtbewoners 
aanzit. Ik zie meteen de resul-
taten van mijn werk. En als je 
dan ziet dat het wordt gewaar-
deerd, is dat ontzettend mooi. 
Ik geniet van het werken in de 
wijk.

Roel vindt dat er ‘zijn wijk’ veel 
goede dingen gebeuren. “Er is 
veel aandacht voor de jeugd. 
Met elkaar proberen we de 
overlast op dit vlak te vermin-
deren. Hetzelfde geldt voor de 
drugsoverlast. Het zijn niet de 
makkelijkste problemen om 
op te lossen. Maar doordat er 
in het Oude Westen zo nauw 
wordt samengewerkt door de 
verschillende betrokken par-

tijen, worden er goede resulta-
ten geboekt. En dat werkt heel 
stimulerend.”    



DE EERTE PRIJS VAN DE VOORJAARS JEU 
DE BOULES COMPETITIE IS GEWONNEN 
DOOR DE TURKSE PARTICIPATIE 
PLATFORM 

Op woensdag 4 juni j.l. is na 5 weken onderlinge sportieve 
strijd, de “Jeu de Boules competitie” afgerond.
De strijd om de wel begeerde 1ste  plaats was tussen  St. 
Wenk, De Leeuwenhoek, deTurkse Ouderen Oude Westen, de 
zangtijgers en de Buurtouders.  
De eindstand van deze competitie luidt als volgt:
Op de 1ste plaats is geëindigd  T.P.P.O., op de 2de  plaats 
St.WENK, op de 3de  plaats  DE ZANGTIJGERS , op de 4de 
plaats DE LEEUWENHOEK en op de 5de plaats BUURTOUDERS.

De werkgroep Jeu de Boulues 
zal na de zomervakantie door-
gaan met het organiseren van 
toernooien.  Het feit dat Jeu de 
Boulues onder de buurtbewoners 
van jong tot oud steeds populair-
der wordt is een geweldige ont-
wikkeling. Deze sport is een sport 
voor jong tot oud met een hoog 
amusement gehalte!

KINDEREN GEVEN PLANTEN AAN DE BEWONERS VAN DE 
55 + WONINGEN AAN DE SINT MARIASTRAAT

 
De kinderen van het Turks Participatie Platform hebben in het kader van het Opzoomeren,  
samen met hun ouders,  planten uitgedeeld aan de bewoners van de  55+ woningen in de 
Sint Mariastraat.  Dit werd door de ouderen zeer gewaardeerd. Tevens werden  sommige 

ouderen zichtbaar emotioneel door dit gebaar.  
Dit initiatief is voor in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar.  

Schildering “vlaggen” 
gevel parkkant
Zoals u heeft gezien is de organisatie van het nieuwe WATT druk 
bezig om het oude Nighttown om te toveren tot een nieuw (pop)
podium. De bouwplaats is inmiddels ingericht en wij hopen om in het 
eerste weekend van september de deuren te openen. Vanzelfsprekend 
houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de bouw en 
opening.

Zo ook willen wij u op 
de hoogte brengen van 
het feit dat wij aan de 
parkkant het kunstwerk 
‘vlaggen’ zullen ver-
wijderen. In de nabije 
toekomst hopen wij op 
deze plek een groen-
wand met begroeiing 
van diverse planten te 
realiseren. Deze beslis-
sing is genomen, omdat 
het kunstwerk erg ver-
vaagd is en onder de 
graffiti zit. WATT wil 
een nieuw en verzorgd 
aanzicht van het pand 
maken voor het wijk-
park. Daarnaast komen 
er twee ramen in voor 
het nieuwe café. Wij 
hebben dit in overleg 
met de kunstenaar en de 
mensen die de belangen van het wijkpark behartigen gedaan. 

Wij hopen u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd. Voor 
eventuele vragen kunt u mailen naar info@watt-rotterdam.nl
Met vriendelijke groet,
Ruben 
Namens WATT

Foto: Henk Dieks

- houd je van tuinieren?
- heb je minimaal 1x per 
week tijd?
Kom dan helpen de Wijktuin 
mooi te maken en mooi te hou-
den!

De wijktuin ligt achterin het 
Wijkpark Oude Westen en wordt 
onderhouden door een tuin-
vrouw, ondersteund door vrijwil-
ligers. De tuin heeft een moes-
tuin, rotstuin, pluktuin, vijver, 
terras en diverse plantvakken. 
Grote delen hebben dringend 

een opknapbeurt nodig.
Wijktuin Oude Westen (ach-
terin het Wijkpark)
Inlichtingen: Aktiegroep 
Oude Westen
Gaffelstraat 1- 3014 RA 
RotterdamTel. 010-43617 

De Wijktuin zoekt vrijwilligers

 Zo werden in Odeon, je mag toch wel zeggen, superactiviteiten georganiseerd als het nieuwjaarsfeest 
voor het Oude Westen, de Oude Westendag, Internationale Vrouwendag, vele multiculturele theatervoor-
stellingen voor zowel jong als oud, infomarkten over de toekomst van het Oude Westen, Boksgala’s waar 
naast de amateur talenten ook professionals te bewonderen waren en vakantie activiteiten voor de jeugd 
met Sport en Spel.

De ontmoetingsruimte is dagelijks open voor de wijkbewoner voor het lezen van een krantje of bij te klet-
sen onder het genot van een lekker drankje. Deze functie van het wijkgebouw van het Oude Westen kan 
nog beter worden benut.  De ontmoetingsruimte is daarom aangevuld met een heuse leestafel, een relax-
hoekje en gezellige bartafels. Als service naar de wijk en voor calamiteiten in het gebouw is Odeon in 2008 
voorzien van een A(utomatische)E(xterne)D(efibrilator). De medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverle-
ners met AED certificaat.

Schroom niet om zomaar eens binnen te 
lopen om  gebruik te maken van de ontmoetingsruimte.. Ook werd er dagelijks 
gesport en gedanst in de leeftijdscategorie 0 tot  90 jaar

In het jaar 2007 kwamen meer dan 150.000 bezoekers, waarvan een zeer groot deel  “Oude Westenaren”,  
naar deze cultuur- en sporttempel. Dus mogen we met recht spreken Odeon als van een Parel in het Oude 
Westen. 

Odeon, een parel in het Oude Westen
Wijkaccommodatie Odeon is het afgelopen jaar weer volop in het 

nieuws geweest.
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WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG

     MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN MAANDAG EN ER

Buurtkrant
Oude Westen 

Geen zinnig mens 
kan zonder



“JEU DE BOULES” LiGiNi TÜRK ÇALISMA 
GRUBU KAZANDI. 
(De eerste prijs van de voorjaars Jeu de Boules competitie is gewonnen door 
de Turkse werkgroep!)

Gazetemizin geçen sayılarında da bildirdigimiz gibi 7 mayıs 2008 çarsamba günü büyük bir 
katılımla baslayarak 4 haziran tarihinde son bulan jeu de boulues ligi, mahallemiz Türk çalısma 
grubunun birinciligi ile sonuçlandı.
Çok çekismeli geçen bu lige mahallemiz kurum ve kuruluslarından olusan takımlardan 
Zangtijgers, De Leeuwenhoek, Türk çalısma grubu, Buurtouders, St.Wenk  katıldı. 
Havalarında çok güzel gitmesinden dolayı her çarsamba günü bir çok kisi tarafından da izle-
nen bu ligi Türk çalısma grubu birinci, St.Wenk ikinci, Zangtijgers üçüncü, De Leeuwenhoek 
dördüncü ve buurtouders grubu 5 inci olarak bitirdiler. Jeu de Boules sporu mahallemiz 
parkında her ne kadar organizeli olarak oynansada, mahalle halkımız arzu ettigi zaman spor 
salonu ODEON da bulunan Sport ve Recreatie görevlilerinden Jeu de Boules oyun  toplarını 
alarak kendi aralarında da bu oyunu oynayabilirler. Bu konuda daha genis bilgi için Sport en 
Recreatie den Roland Claver ‘a (06-13080219) Odeon(Gouvernestraat 56) veya Aktiegroep 
Oude Westen/SONOR (Gaffelstraat 1). Tel:010 436 17 00 Osman Dogan’a müracaat  edebi-
lirsiniz.

MAHALLE PARKIMIZ ÇAY BAHÇESi
(Theeterras in het wijkpark)

Çarsamba gunleri, mahallemiz parkı içinde bulu-
nan “mahallemiz çay bahçesinde” her çarsamba 
gunu saat 14.00 ile 16.00 arası ucretsiz olarak 
çay içildigini biliyormuydunuz?  Bahçemizde 
içebileceginiz çay çesitlerimiz genelde : Çin 
fincanlarında çin çayı, Fas nane çayı ve daha bir-
çok çay çesitleridir. Mahallemiz ikametcilerinden 
olusan bahçe gorevlilerinin dusuncesi olan uç 
haftalık çay bahçemize iyi olup,  hava sartlarından 
dolayı ekim ayına kadar devam edecektir. Çay 
bahçesi gönüllüleri olarak sizi, simdiden ücretsiz 
çay’a davet ediyoruz.

TÜRK ÇALISMA GRUBU TALEBELERiMiZ, 
MAHALLEMiZ YASLILARINA SAKSIDA ÇiÇEK DAGITTI.
(kinderen geven planten aan de bewoners van de 55+ woningen aan de Sint Mariastraat.  

Mahallemiz Türk çalısma grubunun Türkçe dersi talebeleri, Sint Mariastraat yaslılar evi ikamet-
cilerine Opzoomer faaliyetleri çerçevesi içinde saksıda çiçek dagıttılar. Geçen sene aynı yaslılar 
evindeki ikametcilere çesitli hediyeler dagıtan çocuklarımız, kendilerine istirak eden velilerimizin 
bu davranısı, binada ikamet eden yaslıları ziyadesiyle duygulandırdı. Bu tip sosyal faaliyetle-
rimizden amacımız,  çocuklarımıza Türkçe dersleri vermemiz yanında yanında, yaslı insanlara 
karsı daha yardımsever ve saygılı olmalarını ögretebilmektir

OPZOOMER GÖNÜLLÜLERi 
EGLENCESi 
ÇOK NESELi GEÇTi.
(Opzoomeraars-bijeenkomst bij de 
Aktiegroep)

Opzoomer çerçvesi içinde her sene 
yapılan  komsular avrupa günü (euro-
pese dag van de buren) yerine bu 
sene opzoomer organizatörleri olarak 
5 haziran 2008 Persembe günü saat 
18.30 da Aktiegroep ta çin yemeklei 
ve Türk mangalı, mesrubatlı “aktif 
opzoomer gönüllüler günü” orga-
nize ettik. Kwisler yapılarak hediye-
lerin dagıtıldıgı bu toplantıda, aynı 
zamanda eglenceye katılan gönül-
lülere kısa ve kolay sorular sorularak 
opzoomer faaliyetleri konusundaki 
fikirleri alındı. Mahallemiz gönül-
lülerinden alınan bu bilgilerin yanına, 
mahallemizde yapılan opzoomer faal-
iyetlerde çekilen fotograflarda eklen-
dikten sonra “Rotterdam merkezinde 
Opzoomeren” adı altında bir kitap 
basılıp dagıtılacaktır. Bu konuda 

DiKiS VE ELiSi ÇALISMALARI 
PROFESYONELLESiYOR
(De naaicursus die door de vrouwen 
van het Turkse Participatie Platform is 
opgezet wordt steeds professioneler)

Türk çalısma grubu hanımlarının ba_lattıgı 
dikis, tekstil boyama ve takı tasarımı yapmak 
faaliyetleri gün geçtikçe “profesiyonellesiyor”. 
Diger ulusların bireylerininde ilgi duydugu 
bu kurslara katılan hanımlar, kendilerine 
çesitli modellerden olusan elbiseleri ve takıları  
yapmaktadırlar. 

Mahallemiz Türk çalısma grubu kadınlarının 
baslatmıs oldugu bu kurslar ve verildigi tarihler 
söyledir:
TEKSTiL BOYAMA, TAKI TASARIMI YAPMAK.
Her Çarsamba öglenden sonra saat 13.30 dan 
16.00 a kadar 
DiKiS KURSU.
Her Carsamba saat 09.00 dan 12.00 ye kadar
Bütün kurslar Buurtwinkel da verilme olup faal-
iyetler sayın Darıcı, Tunca ve çalıskan hanımlar 
tarafından kordine edilmektedir. Bu konuda 
daha genis bilgi için  www.aktiegroepoude-
westen.nl sitesindeki Turks participatie plat-
form sayfasına bakabiliriniz.



 

 
 

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 
Servicepunt Oude Westen     282.96.76 
Adrianaplein 24       
Verpleeghuis Antonius                241.29.00 
Nieuwe Binnenweg 33 
Wijkgebouw Odeon                    436.38.55 
Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman 436 22 43         
Zorgcentrum Leeuwenhoek         436.14.88 
West Kruiskade 54 
Tennisclub Tiendstraat 411.39.42 
Speeltuin Weena 414.48.90
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BELANGRI JKE  TELEFOONNUMMERS  EN  WI JKVOORZ IEN INGEN IN  HET  OUDE  WESTEN

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                                   0800-1545
Speelcentrum Weena 414 48 90
Raad Kinderbescherming 413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
WBR 240 60 00
Wijkpastoraat Oude Westen    436.70.70 
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
Herhaalrecepten 436 78 79
Fysiotherapeuten 436 21 27
Diëtist/Thuiszorg Rotterdam 282 60 00
Tandartsen Oude Westen        436 21 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

COLOFON

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 Han Snaaijer
Fotografie Theo  Sprundel, Han Snaaijer
Redactie: Wim Roovers, Osman Dogan, Hannie Leeuwenhart, Mar 
Melchers, Han Snaaijer, Joke vd Zwaard , Rachida Benali.
Druk: Maassluisse Courant, Oplage: 4500 stuks
Verschijnt 10 maal per jaar
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Nieuwe Binnenweg....leeft
Zaterdag 5 juli Nieuwe Binnenweg

Tussen het Eendrachtsplein en de ’s-Gravedijkwal 
staat vanaf 13.00 tot 17.00 uur een rij ongewone 

karakters opgesteld. Kom ze maar eens van dichtbij 
bekijken. Het lijken standbeelden maar wie goed 

kijkt, ontdekt dat deze beelden leven!
www.nieuwebinnenwegleeft.nl

Alzheimer 
cafe
Waar

In het restaurant van
Antonius Binnenweg

Nieuwe Binnenweg 33
3014 GC Rotterdam

Wanneer
De volgende bijeen-

komst is dinsdag 15 juli
De zaal is open vanaf 

19.00 uur
Het officiele gedeelte 
begint om 19.30 uur
De avond duurt tot 
ongeveer 21.15  uur

Toegang gratis
Vrij toegangkelijk

Consumptie tegen 
betaling Gelegenheid 
om te parkeren, met 

korting

Buurtkrant
Oude Westen geen
zinngin mens kan

zonder

Na een gezellige en 
een sportieve middag 
gehad te hebben van 

de rommelmarkt en de 
zeskamp, was er weer 
een winnaar, het was 
weer de ploeg van de 
tennisbaan, die weer 
gewonnen hedden.

Tennisbaan

Wenk

1

Augustinusschool


