
 

 
 

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 8844
Klachtennummer 0800 1545
Belastingtelefoon 0800 0543
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
Stadswinkel 0800 1545
Roteb                                   0800 1545
Speelcentrum Weena 414 48 90
Raad Kinderbescherming 413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartspraktijk Maasstad 422 41 43
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 28260 00
Tandartsen Oude Westen      436 21 76
St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC) 
Alg. Maatschappelijk Werk 436 30 60
Sociaal Raadslieden                   436 30 60
Wijkbus Ouderen 436 90 47
Ouderenw./Servicepunt Sen. 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24
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Uitgave van de Aktiegroep Oude Westen  Gaffelstraat 1 - 3 3014 RA Rotterdam telefoon 010 - 4361700 Website www.aktiegroepoudewesten.nl

MEI 2009

Van de straat 
geplukt

Jeanne Belinda
Pastor Pi-Roger

in dit nummer:

Gaffel feestagenda 
woensdag 13 mei 2009

25 jaar samen onder één dak
09.00 – 12.00 u Activiteiten Van Asch van Wijkschool en Bibliotheek
12.00 – 13.00 u Optocht Van Asch van Wijkschool
13.00 – 15.00 u Het wijkfeest barst los met 25 attracties op de 
Spelenkermis
15.00 - 15.30 u Geheime offi ciële gedeelte
15.30 - 17.00 u Urban Workshops, DJ Beek en demo’s
17.00 – 19.00 u Sportief Programma
19.00 – 21.00 u Podium Programma
Voor meer info belt u met Hoofdkantoor WENK 
010 – 412 26 22

Woensdag 13 mei is het 
feest in het Oude Westen. 
Met de Bibliotheek, de SKVR 
Taaldrukwerkplaats, Van Asch van 
Wijkschool en WENK vieren we 
vijfentwintig jaar samen onder 
een dak in de Gaffel. Kom naar 
de Gaffel en vier dit wijkfeest met 
ons mee! Hier een kijkje in ons 
programma.
De schoolkinderen van de Van 
Asch van Wijk bezoeken 
’s ochtends de Bibliotheek: daar 

luisteren zij en lezen voor uit 
boeken vol verhalen uit…. 1984. 
In de SKVR Taaldrukwerkplaats 
maken zij banieren en rondom 
de school zijn Oudhollandse 
Spelletjes. De optocht van 
de schoolkinderen start om 
12.00 u, zij wandelen door de 
wijk en eindigen op het Gerrit 
Sterkmanplein. Daar barst het 
wijkfeest in volle gang los, met 
25 attracties op de Spelenkermis 
zoals Hot Urban Workshops, 

Gaffelblok 
1984-2009:

De afgelopen tien jaar is het 
aantal kinderen in het Oude 
Westen met 35% gedaald. 
Wat is er nodig om het Oude 
Westen aantrekkelijker te 
maken voor gezinnen? Over 
deze vraag gingen dinsdag-
avond 21 april zestig mensen, 
ouders en beroepskrachten, 
met elkaar in debat. 

Op verzoek van de organisatie 
verdedigde Slinger Roijackers, 

geboren en getogen en net ver-
trokken uit het Oude Westen, aan 
de hand van zijn jeugdervaringen 
met drugsoverlast en geweld de 
stelling dat het Oude Westen meer 
geschikt is voor kinderloze man-
nen en vrouwen. Corinne Reniers-
Riekwel, geboren en getogen in 
een ‘drugsgrensdorp’ in het oos-
ten van het land, wilde daar niets 
van weten. Ze verhuisde bewust 
van het kinderloze Kop van Zuid 
naar het Oude Westen en ergert 
zich dood aan de continue stroom 
van negatieve berichtgeving over 
de wijk. Je moet er wel je best 
voor doen, legden columnisten 
Dorian Tabbares-Maduro en Fatna 
Mir Abbadi uit. Je moet op straat 
in gesprek gaan met kinderen, 
over leuke dingen en over ruzies, 
en je moet aan je kinderen laten 
zien dat je zelf aan een betere wijk 
kunt werken. ‘Ik wil niet dat mijn 
kinderen een negatief zelfbeeld 
krijgen door het slechte imago 
van de wijk. Daarom heb ik actief 
meegewerkt om de drugsdealers 
van het plein af te krijgen en daar 

zijn mijn kinderen trots op.’ Een 
negatief wijkimago ondermijnt 
bovendien het onderlinge vertrou-
wen tussen ouders, omdat mensen 
al gauw denken dat ‘de anderen’ 
dan wel problemen zullen hebben 
of veroorzaken. De verantwoorde-
lijke politici zouden daarom beter 
op hun woorden moeten letten, 
vindt Joke van der Zwaard, wijkbe-
woonster en onderzoekster. 

Het Oude Westen-gevoel
Drugsoverlast en de samenstelling 
en kwaliteit van de scholen ble-
ken voor ouders de belangrijkste 
twijfelpunten te zijn. Bij het eerste 
voelen ze onmacht, omdat uitein-
delijk veel afhangt van de daad-
kracht van de politie. ‘Die dealers 
moet je niet aanpakken, maar 
afpakken, de dikke auto’s en de 
rest van de bling bling.’ Ten aan-
zien van onderwijs maakt iedereen 
individuele keuzes. Sommigen 
zochten een school buiten de wijk, 
anderen zijn tevreden met hun 
school in het Oude Westen. Dat 
lijkt een zwart-wit-kwestie te zijn, 

Kan ik hier mijn kinderen 
laten opgroeien?

maar Surinaamse, Kaapverdische, 
Turkse en Marokkaanse ouders 
brengen hun kinderen ook steeds 
vaker naar een school buiten de 
wijk. ‘Er zijn geen slechte scholen, 
zei een vader van vier kinderen, 
maar wel slechte leerkrachten. 
Je mist bij sommigen het Oude 
Westen-gevoel.’ De slechte 
opkomst van het onderwijs op 
deze avond, alleen de directeur 
van de Asch van Wijckschool was 
aanwezig, leek dat te bevestigen, 
en zou ook het gevolg kunnen 
zijn van het verdwijnen van het 
reguliere overleg tussen de instel-
lingen in de wijk. 
Het Oude Westen heeft ook een 
paar bijzondere pluspunten, 
zoals Speeltuin Weena, de kick-
boxschool en het wijkpark. De 
kickboxschool heeft een betere 
accommodatie nodig en het 
park zou beter gebruikt kunnen 
worden voor sportactiviteiten 

voor kinderen. Maar ook ouders 
moeten in de wijk aantrekkelijke 
plekken hebben, waar ze gezel-
lig kunnen zitten en leuke andere 
ouders kunnen tegenkomen, zei 
Arnold Reijndorp, een van de drie 
eindsprekers. Jacques Sier van het 
wijkpastoraat wees nog op een 
nieuwe groep ouders: de vluch-
telingen uit landen als China, 
Congo, Togo en Kroatië die door 
het generaal pardon eindelijk 
weer een toekomst hebben en 
daarom nu voor een klein geboor-
tegolfje in de wijk zorgen. Wie 
weet gaat het percentage kinde-
ren in het Oude Westen dus weer 
stijgen. Belangrijk is wel dat de 
instellingen deze groep ouders en 
kinderen goed in het oog krijgen, 
zodat zij in de toekomst ook mee 
kunnen praten over de toekomst 
van de wijk.
Dit was deel 1 van de serie debat-
ten over de toekomst van de wijk, 
georganiseerd door de vitale coa-
litie van onderop, bestaande uit 
vereniging de Binnenweg, onder-
nemersvereniging West-Kruiskade, 
de Leeuwenhoek, Stichting 
Wenk, Wijkpastoraat, Sonor en 
Aktiegroep het Oude Westen. Het 
volgende debat zal gaan over de 
winkelstraten en hoe die zich kun-
nen ontwikkelen tot het ‘echte’ 
of  ‘alternatieve’ centrum van 
Rotterdam.   

Streetdance, Breakdance, Graffi ti, 
Rappen, hapjes uit keuken de 
“Smeltkroes”, Kleding “pimpen”, 
workshop Tekenen en Schilderen, 
sportprogramma voor Tieners en 
Jongeren. Het offi ciële moment, 
nu nog ‘’secret moment’’ van de 
feestdag, begint om 15.00 uur.
Met een 25strippenkaart van 
2,50 kan iedereen deelne-
men aan de Spelenkermis. 
De hele dag door zijn er 
hapjes en drankjes voor 1,00 
verkrijgbaar. Koffi e en thee 
zijn gratis. 

Buurtkrant Oude Westen
Geen zinnig mens kan zonder

COLOFON

Uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen, Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00 
Fax 436 39 40, Email: buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
Website aktiegroepoudewesten.nl 
Lay Out Han Snaaijer
Fotografi e Theo  Sprundel, Han Snaaijer
Redactie: Wim Roovers, Yilmaz Caliskan, Ender Oran, Hannie 
Leeuwenhart, Han Snaaijer, Joke vd Zwaard , Marianne 
Maaskant.  Druk: Maassluisse Courant, Oplage: 4500 stuks 
Verschijnt 10 maal per jaar

Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, 
aan de voet van de Erasmusbrug, is 
de laatste jaren een begrip gewor-
den in Rotterdam. Een record aantal 
bezoekers hebben dit tijdens het 
Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 2008 
opnieuw bewezen. Met de uitbreiding 
van het festivalterrein is er gehoor 
gegeven aan een behoefte die het 
publiek onderschrijft. Een gegronde 
reden om op 5 mei 2009 de toon 
voort te zetten en een brede en span-
nende programmering neer te zetten.

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 
5 mei 2009
Het publiek kan van 13.00 uur tot 
23.00 uur genieten van een divers 
programma dat verzorgd wordt door 
een brede en kleurrijke (inter)natio-
nale line-up. Het centrale thema van 
Bevrijdingsfestival 2009 is Vrijheid & 
Identiteit en zal als rode draad het 

festival een diepere betekenis geven. 
Op diverse podia zal het thema ver-
taald worden in visuals, theater, rap en 
dance, waarbij de jongerencultuur een 
grote rol krijgt.  

Tipje van de sluier…
Ook dit jaar wordt Bevrijdingsfestival 
aan beide zijde van de Erasmusbrug 
gevierd. Het hoofdpodium onder de 
naam Erasmuspodium, zal weer in het 
teken staan van artiesten met (inter)
nationale allure. Van bands tot DJ’s 
of een combinatie van, alles is verte-
genwoordigd. Ellen ten Damme en 
Isis (voorheen 100%) zijn dit jaar de 
Ambassadeurs van de Vrijheid, daar-
naast zal o.a. Kraak & Smaak optre-
den, ’s avonds verandert het plein als 
vanouds in 1 grote openluchtdisco-
theek met o.a. DJ Joris Voorn. Op het 
Vrijheidspodium wordt het thema 
Vrijheid & Identiteit verder uitgediept 

door middel van: debat, dans en 
stand-up comedy. Daarnaast laten de 
winnaars van de Grote Prijs

Zuid-Holland in de categorie bands en 
singer/songwritter hun kunsten zien. 
Tevens is dit jaar het voormalige Zuid-
Holland podium omgedoopt tot FunX 
presents Lijn5mei Podium, waar de 
urban culture tot in zijn volledigheid 
gepresenteerd zal worden en zoals de 
naam al aangeeft wordt dit podium 
gehost door deze populaire jongeren-
zender. 

BEVRIJDINGSFESTIVAL ZUID-HOLLAND 
5 MEI 2009 IN DE STARTBLOKKEN!

Foto: Mark Nolte

Kijk eens naar onze Website
www.aktiegroepoudewesten.nlDIT IS GELUKKIG 

VERLEDEN TIJD
EN WAAR ZIJN DIE PAPIER 
EN GLASBAKKEN GEBLEVEN?

Er zijn er nog maar weinig en 
die staan op:
Het Toni Koopmanplein.
De hoek van de 
Breitnerlaan/
Mathenesserlaan.
De Diergaardesingel bij 
Vesta.
Op de hoek van de 
Bajonetstraat/Kogelvanger-
straat.

MAAR DIT KAN 
TOCH NIET DE 

BEDOELING ZIJN?

Vijfentwintig jaar samen 
onder één dak

Avondvierdaagse 
2009 Oude Westen

Terug van 
weggeweest! 

Noteer in je agenda 
ma 8 juni, di 9 juni, wo 
10 juni en do 11 juni 

wandelen. Dit is een ini-
tiatief van Dienst Sport 
en recreatie, Thuis op 

Straat, WENK, Sonor en 
Wilskracht Werkt.

Voor inschrijven let je op 
de posters in de wijk- en 
clubhuizen. Op de scho-
len komt WENK langs.

Eindelijk: 
de Avondvierdaagse terug 

in de wijk.

“DANSEN TUSSEN 
DE STELLINGEN EN 
HAPJES UIT EEN 
GEREEDSCHAPSKIST

Ter gelegenheid van de 
verbouwing van het res-
taurant en de bouw van 
de polikliniek geriatrische 
revalidatie organise-
ren de VRIENDEN VAN 
ANTONIUS BINNENWEG 
op 14 mei 2009 van 
16.00-19.00 uur een 
gezellige middag met 
lekkere hapjes, drankjes 
en muziek voor vrienden 
en sympathisanten van 
Antonius Binnenweg. 
U bent al vriend van 
Antonius Binnenweg 
voor 25 euro per jaar.
Laat wel even weten 
of u komt via E-mail. 
L.blokland@laurens.nl 



Zijn carrière kenmerkt zich 
door het succesvol uitvoeren 
van tal van functies voor de 
Hogeschool. Zoals het opzetten 
van de studie Vrijetijdskunde, 
het ontwikkelen van het 
Assessment Center, het cre-
eren van de mogelijkheid bij 
de Hogeschool om te kunnen 
studeren met behoud van uitke-
ring. Hij was initiatiefnemer van 
het Rotterdamse project ”Leren 
en Werken”. Hij verzorgde 
de publicatiereeks Student of 
Excellence.

Al zijn kennis en ervaring zal 
hij aanwenden in zijn nieuwe 
rol als directeur bij WENK. 
Welzijn en Kinderopvang zijn 
geen onbekend werkgebied 
voor Theo. Vanuit zijn brede 
welzijnskennis opgedaan onder 
meer als studierichtingslei-
der Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening(MWD), 
Culturele en Maatschappelijke 
Vorming(CMV)en 
Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening(SPH) zal hij gaan 
opereren. Bij WENK ontmoet hij 
nu collega’s die vroeger voor 
hem in de schoolbanken zaten. 
Van huis uit is Theo sociaal cul-
tureel werker, studeerde daarna 
politicologie en deed vervolgens 
postdoctoraal Vrijetijdskunde. 
In al die onderwijsjaren heeft hij 
zijn visie verkondigd over het 
welzijnswerk, nu verheugt hij 
zich erop om zijn visie in daden 
om te zetten.

NIEUWE DIRECTEUR WENK 
komt van Hogeschool Rotterdam

De nieuwe directeur WENK, Theo van Straaten, is door 
de WENK medewerkers donderdag 16 april enthousi-
ast verwelkomd. Theo van Straaten, afkomstig van de 
Hogeschool Rotterdam, start vol energie met zijn nieu-
we baan. Theo’s loopbaan eindigde bij de Hogeschool 
in de rol van senior beleidsmedewerker.

In Congo-Kinshassa, waar de 
familie oorspronkelijk vandaan 
komt, was hij pastor van een 
evangelische kerk en het was 
eigenlijk vanzelfsprekend dat hij 
dat ambt in Nederland ook weer 

ging uitoefenen. Waarom er voor 
Nederland is “gekozen” blijft 
onduidelijk. “God heeft ons hier 
gebracht en het is dus Gods wil”, 
is het simpele antwoord van de 
pastor.

De kerkdienst die de pastor 
voorgaat, is iedere zondag van 
11.00-14.00 uur in Odeon in 
de Gouvernestraat. Het verschilt 
eigenlijk niet zoveel van andere 
evangelische kerken, het publiek 

is nogal gevarieerd en over het 
algemeen afkomstig uit Afrikaanse 
landen. De talen tijdens de kerk-
diensten zijn Frans en Nederlands. 
De diensten hebben een regio-
nale functie. Mensen komen zelfs 
helemaal uit den Haag om hier 
de dienst bij te wonen. Pi-Roger 
ziet zijn kerk dan ook vooral als 
“vluchtplaats” voor diegenen die 
steun en hoop verwachten. 
“Ik zou graag veel meer willen 
betekenen voor de jonge mensen 
in de wijk, iets willen doen aan 
de criminaliteit en drugsoverlast 
en een goede opvang voor kinde-
ren.” “Maar onze middelen zijn 
beperkt. De zaal in Odeon kost 
ons iedere zondag veel en dat 
moet door collectes opgebracht 
worden. Eigenlijk zou je verwach-

ten dat een gemeenschapsge-
bouw voor de gemeenschap een 
andere prijs zou hanteren.” Heel 
blij zijn ze dan ook met de gast-
vrijheid die ze ondervinden bij 
het Oude Westen Pastoraat. Zeker 
twee avonden in de week maken 
ze gebruik van de ruimte van het 
Oude Westen pastoraat. Deze tijd 
gebruiken ze voor catechese en 
gebed. Verder staan de pastores 

en medewerkers van het Oude 
Westen pastoraat de Congolese 
gemeenschap met raad en daad 
bij.

Jeanne vindt het wonen in het 
Oude Westen plezierig. “We 
wonen hier prettig dicht bij de 
kerk en voor onze 2 kinderen is 
dat ook goed.” 
“Ik heb me later bij mijn man 
gevoegd en woon dus iets minder 
lang in Nederland.”  “Hoewel het 
wonen hier prettig is mis ik mijn 
familie. Ook zou ik graag zien 
dat vooral de kinderen toleranter 
tegenover elkaar zouden zijn. Nu 
zie ik te vaak dat er geen com-
municatie over en weer is tussen 
de verschillende culturen is en 
dat is jammer. Als we elkaar beter 

zouden leren kennen en begrijpen 
zou er ook minder discriminatie 
zijn.”
Onze kerk bestaat in september 
15 jaar en dat geeft toch wel 
een tevreden gevoel zegt pastor 
Pi-Roger met een glimlach. En we 
hopen nog lang door te kunnen 
gaan.

Foto Charlotte Vonkeman

Zaterdag 27 juni 
Zomerfeest in het Wijkpark

De hele dag is er een ROMMELMARKT! Hier zijn KRAMEN voor te huur
(niet commercieel) voor 15 euro per kraam. 

Meer informatie bij Linda Nelissen op maandag,woensdag en donderdag. 
Aktiegroep Oude Westen, telefoon: 010-4361700.

Verder is het traditionele ZESKAMP in het wijkpark Oude 
Westen. Bewoners en organisaties zoals de Politie, woningcor-
poratie, Nieuwe Unie enz. strijden met elkaar in een ZESKAMP 

om de fel begeerde beker. 

Rustig en verwachtingsvol zitten ze tegenover me.  Pi-Roger Nguambo (44) 
en zijn vrouw Jeanne Belinda (41). Pastor Pi-Roger is in 1994 als asielzoeker 
naar Nederland gekomen.

“Als we elkaar beter zouden leren 
kennen en begrijpen zou er ook minder 

discriminatie zijn.”

Verborgen bedrijvigheid

Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen 
voor het vrije vakman/vrouwschap en nemen de fi nan-
ciële onzekerheid voor lief. Ze hebben geen etalage, 
wel vaak een mooie website en de kenners weten hen 
te vinden. De buurtkrant gaat op zoek naar de verbor-
gen bedrijvigheid in de zijstraten van het Oude Westen. 
Nummer 2 vonden we een en twee hoog in de Van 
Speijckstraat:

Charlotte 
Vonkeman, 
ontwerper
Na een jaar studeren aan een 
Universiteit  ben ik overgestapt 
naar modevormgeving op de 
Willem de Kooning Akademie. 
Ik was altijd al bezig met beeld, 
vormgeven en uitdrukkingsvor-
men en de manier van leren en 
denken van de kunstacademie 
sprak me meer aan. Je wordt 
persoonlijk op je werk aangespro-
ken en aangekeken en je bent er 

gevoelsmatiger meer bij betrok-
ken dan bij een tentamen op de 
universiteit. Mijn afstudeerproject 
in 2006 was een mode-forecast: 
een schets van de nerd-look, de 
cultivering van onhandigheid met 
rare broekjes en jurkjes, als beeld-
toekomstvoorspelling; dat zie je 
nu wel rondlopen. 
Na mijn studie ben ik met Marije 
Cnossen en Diana van Golden, 
ex-medestudenten, het bedrijf 
XS-M-L begonnen. We ontwer-
pen, maken en verkopen acces-
soires, zoals sieraden maar vooral 
leren tassen. We hebben dezelfde 
voorkeur voor een minimalistische 

stijl, we houden absoluut niet van 
frutsels en bandjes, maar zoeken 
naar basale soms herkenbare 
vormen. Zo hebben we laatst 
samen een tas ontworpen vanuit 
de vorm van een melkpak. In 
het denken en maken vullen we 
elkaar goed aan. Ik ben meer van 
de concepten en grote lijnen en 
de anderen zijn weer creatiever in 
de details en vinden het ambach-
telijke leuker. We verkopen onze 
producten via internet (www.
xs-m-l.nl) en twee Rotterdamse 
winkels/galeries, Shopper en 
Blaak 10. 

Geen massaproductie door 
Chinese kinderen
Onze markt zit in het alternatieve 
hoge modesegment, omdat we 
letten op details, kwaliteit van het 
materiaal en omdat het allemaal 
unieke, door onszelf gemaakt 
producten zijn. We willen geen 
massaproductie maken en onze 
tassen door Chinese kinderen in 
elkaar laten zetten. Deze keuze 
betekent dat we er ander werk 
naast moeten doen om te kunnen 
rondkomen. Momenteel geef ik 
ook les aan de kunstacademie, de 
vakken mode-illustratie en fashion 
& communicatie. Daarnaast heb 
ik mijn universitaire studie weer 
opgepakt, zodat ik ook op acade-
misch niveau uit de voeten kan. Ik 
doe de opleiding communicatie 
en zie mezelf in de toekomst wel 
iets in die richting doen. In de 
marketingwereld is men op zoek 
naar alternatieven voor de tra-
ditionele reclame in krant en op 
tv die steeds minder werkt. Men 
probeert direct contact te maken 
met klanten door aan te sluiten 
bij maatschappelijke kwesties. Zo 
liet een fabrikant van broodbeleg 
laatst op een druk forensenstation 
’s morgens twee beren broodjes 
smeren met de boodschap dat 
een goed ontbijt de kwaliteit van 
het werk vergroot. Die berenaktie 
kwam in de krant, samen met een 
verhaal over een onderzoek over 
het effect van ontbijten, en daarin 
wordt dan subtiel de fi rmanaam 
ingeweven. Dat soort ontwikke-
lingen vind ik interessant en daar 
kan ik met mijn creatieve concep-
tuele invalshoek goed terecht.

Goedkoop maar tijdelijk
Het einde van mijn tweede studie 
betekent hoogstwaarschijnlijk ook 
het einde van mijn Rotterdam-
periode. Ik ben opgegroeid 
in Middelburg, Barneveld en 
Krimpen aan de IJssel. Voor mijn 
studie ben ik naar Enschede 
verhuisd, kwam na een jaar 
terug naar het westen en ging 
in Rotterdam, in het Nieuwe 
Westen wonen. Als bedrijf kon-
den we de eerste verdieping van 
deze woning als atelier omniet in 
gebruik nemen. Later kwam de 
tweede verdieping vrij en kon ik 
daar gaan wonen. Ik woon dus 
goedkoop maar tijdelijk, zoals 
alle huurders die de laatste acht 
jaar in dit stukje straat zijn komen 

wonen. Waarom deze huizen weg 
zouden moeten, weet ik niet. 
Het was hier behoorlijk uitge-
woond maar door mijn grondige 
opknapbeurt, is het een heel pret-
tige ruimte geworden en sinds de 
kroeg hier beneden gesloten is, 
kan ik ’s nachts ook doorslapen. 
Door de kleine winkeltjes op de 
West-Kruiskade en de Nieuwe 
Binnenweg en de biologische 
markt, heeft het boodschappen 
doen een dorps karakter, maar 
verder ben ik niet zo op de wijk 
georienteerd. Mijn vriendenkring 
zit overal en over twee, drie jaar 
zit ik zelf in Amsterdam, Parijs, 
Stockholm, Londen, ik weet het 
nog niet.  



SURINAAMSE EXPOSITIE
Zondag 10 mei vindt er in wijkgebouw “ODEON”, aan de 
Gouvernestraat 56-d tijdens de Moederdag-viering een grote 
Surinaamse FOTO EXPOSITIE plaats. De aanvang is 17.00 uur. 
De expositie is te zien in de foyer van het wijkgebouw.

Deze unieke foto-
expositie van 
Suriname is een 
verzameling van 
prachtige foto’s 
van fl ora & fauna 
binnenland en 
stadsgezichten van 
de EBZG-fotograaf 
JOHN KOOT.
Tijdens zijn vele 
reizen door 
Suriname heeft 
hij zijn impressies 
van dit paradijse-
lijke land verwerkt 
in een prachtige 
expositie.

Eveneens is er 
een mooie col-
lectie Sirinaamse 
Historische prenten 
te zien, van land-
schappen, mensen, 
taferelen en oude 
huisjes.

Een deel van de opbrengst gaat naar het “Het Parelhuis” in Suriname. 
Het kindertehuis aande Calcuttastraat, alwaar met HIV besmette kinde-
ren worden opgevangen en verzorgd.
Zr. Mildred Kortstam van 50+ ASDYUMA, bekommert zich als contact-
vrouw/ambassatrice in het bijzonder om dit kindertehuis en draagt 
zorg dat alle bijdragen goed terecht komen.

Voor vragen omtrent de Expositie:
John Koot: 0627-590166 Voor vragen omtrent “Het 
Parelhuis”- Zr.Mildred Kortstam: 010-2650978
Voor wijkgebouw “ODEON”- Jurgen: 010-436385

Zondag 19 april 2009 bracht 
onze parel Sabrina Starke  
missis “Do For Love” 

Met haar familie 
een bezoek aan de 
Leeuwenhoek
Reden: omdat het heel 
goed gaat met haar zang-
carriëre heeft ze besloten 
ook wat te doen voor haar 
medemens. Met name de 
ouderen uit de wijk. Ze 
heeft de Leeuwenhoek uit-
gekozen om de bewoners, 
bezoekers en personeel te 
trakteren op….mede omdat 

ze bekend is in de wijk Oude Westen. In haar jongere jaren 
ging ze regelmatig op kamp met de Jeugdhaven. Dat vond ze 
fi jn om samen met familie en buurtgenoten een weekje weg te 
gaan. Wat was het fi jn om samen met haar aan tafel te zitten. 
Iedereen was heel enthousiast en wilde met haar op de foto. 
Daarbij was de taart heerlijk. Ook bekeek ze de Leeuwenhoek 
en vond ’t prachtig geworden! Vooral het atelier en de tuin 
vond ze prachtig. SABRINA STARKE
We waren verrast en heel blij met je komst.
Nog bedankt namens alle bewoners, personeel en bezoekers.

De straat opruimen en schoonhouden, dat 
doen de bewoners van het Oude Westen en de 
gemeente samen. De gemeente haalt huisvuil 
op, veegt de straat, zorgt voor afvalbakken en 
komt in actie bij klachten. En Rotterdammers 
houden de stad opgeruimd door bijvoorbeeld 
geen afval op straat te gooien.
De gemeente heeft regels opgesteld voor een 
schone stad. Stadstoezicht let op of bewoners 
die regels ook naleven.

Dit voorjaar vanaf 27 april 2009 zal Stads-
toezicht actiematig op diverse dagen en tijd-
stippen werken aan het schoner maken van het 
Oude Westen. Stadstoezicht gaat vooral con-

troleren of het huisvuil en het grofvuil correct 
worden aangeboden. Stadstoezicht krijgt het 
Oude Westen niet alleen schoon en heeft de 
hulp van de bewoners hierbij nodig. Iedereen 
heeft er belang bij dat het Oude Westen 
een schone wijk is waar iedereen met plezier 
woont, werkt en samenleeft. Zeker met de 
hulp van de bewoners gaat dit lukken.

Bewoners die willen weten wat de regels zijn 
voor het aanbieden van huis- en grofvuil kun-
nen bellen naar het gemeentelijk telefoonnum-
mer 0800-1545 (gratis, 7 dagen per week) of 
kijken op www.roteb.rotterdam.nl, onder het 
kopje Voor bewoners.

Samen werken aan schone straten

Nieuws van het Ruilpunt 
Op vrijdagmiddag 17 april werd de buurt opgeschrikt door sirenes van de brand-
weer. Boven het Ruilpunt in de Gaffeldwarsstraat was brand uitgebroken. Gelukkig 
bleef het bij materiele schade bij de “bovenburen”. Het Ruilpunt kon snel ontruimd 
worden, alle spullen zijn gered en zijn nu opgeslagen in een pakhuis.  

De Nieuwe Unie heeft voor een tijdelijke winkel-
ruimte gezorgd. Leden zijn geinformeerd middels 
de Nieuwsbrief. 
Op maandag, dinsdag en woensdag van 12.00 tot 
15.00 uur zijn  Ruilpuntwinkeliers aanwezig in de 
Buurtwinkel van Aktiegroep het Oude Westen om 
de leden te informeren.  Men kan op deze tijden 
ook bellen naar 436 17 00 het nummer van de 
Aktiegroep. 

Zondag 5 april was het een 
gezellige boel in het speelcen-

trum. Met een draaimolen, 
een fakir en echte slangen 

hebben we de komst van de 
lente en hopelijk een hele 

mooie zomer gevierd.  
Het clubhuis was omgebouwd 
tot een oosters paradijsje waar 

de kinderen konden genie-
ten van een slangen-show. 

Na afl oop gingen een aantal 
stoere jongens en meiden 

nog even met een echte slang 
van wel  5 1/2 meter lang op 
de foto.  Buiten konden de 
kinderen meedoen aan een 
van de vele activiteiten zoals 
bijv. een korte cursus buik-

dansen. Aan het eind van de 
middag was de trekking van 
de grote loterij, veel prijzen 
wachten nog om te worden 

opgehaald.

Speelcentrum 
Weena

“Duizend en een 

nacht”  

Het is me weer gebeurd.
Rijd ik vorige week op de fi ets
over de West Kruiskade en 
dan komt er zo’n jonge meid 
in tegenovergestelde richting 
aanrijden. Ik wijk uit omdat ik 
toch wel rekening met haar 
wil houden, maar zit dan zelf 
bijna onder een auto. Vroeger 
moesten we in de zesde klas 
van de lagere school een fi ets 
verkeersexamen doen. En 
er werd steeds op ons hart 
gedrukt dat we altijd rechts 
moesten rijden. Zijn die regels 
soms veranderd en waarom 
weet ik daar dan niets van. 
Naar de stad neem ik het 
liefstde fi etspaden. Lijkt me 
veiliger. Maar ook daar kom ik 
op het zelfde fi etspad tegen-
liggers tegen.
Nou moet ik wel toegeven 
dat 
het niet altijd duidelijk is.
Op het ene fi etspad mag je 
wel in 2 rijrichtingen fi etsen 
en op het andere weer niet. 
Ik dacht dat zo’n streep in 
het midden dat min of meer 
aangaf. Eerlijk gezegd weet 
ik niet meer waar ik aan toe 
ben. En ik vertik het om te 
gaan lopen.
Het fi etspad is toch ook van 
mij. Ik vraag me af of het 
eigenlijk niet heel makkelijk 
op te lossenis. Schilder een 
fi ets in de goeie 
rijrichting en dan weet ieder-
een waar die zich aan houden 
moet.

Op 11 april 
hebben de 
bewoners van 
de bloeiende 
gaffel de bloe-
metjes buiten 
gezet. Het was 
feest, want de 
straatagenda 
die bewoners 
gezamen-
lijk hebben 
gemaakt 
werd onthuld. 
Marjolijn 
Masselink 
van de 
Centrumraad 
en bewoner 
Ton de Groot 
hebben het 
eerste bord onthult waarop de 
afspraken staan die bewoners 
met elkaar gemaakt hebben. 
Deze afspraken zijn tot stand 
gekomen met ondersteuning 
van het Opbouwwerk en 
Mensen maken de Stad. Verder 

stond op het programma een 
Rapoptreden van Ouidan uit 
de wijk. Bewoners konden 
andere bewoners nomineren 
voor een mooie bos bloemen 
en Rinie de Otter verzorgde als 
vanouds een leuke en gezel-
lige kennisquiz en straatbingo. 

Vervolg is dat de werkgroep nu 
zelfstandig verder gaat met het 
organiseren van activiteiten en 
het promoten van de straat-
afspraken. Zij krijgen hiervoor 
de beschikking over een eigen 
budget en voor ondersteuning 
kunnen zij aankloppen bij het 
reguliere opbouwwerk van 
Sonor.

Bloeiende Gaffel viert feest in het kader van 
“Mensen maken de Stad“

AKTIVITEITENPROGRAMMA “DE LEEUWENHOEK” MEI 2009
 
2 MEI EN 3 MEI :10.00-16.00   
FOTO-EXPOSITIE SURINAME VAN JOHN KOOT
3 MEI : 12.30  LITERAIR CAFE, 
THEMA: ZWARTE VROUWEN IN DE ZORG
14.00 BLOEMSCHIKKEN MET ASHA
10 MEI : (MOEDERDAG)
14.00 KOOR “ONDERSTEBOVEN” 
12 MEI : DAG VAN DE VERPLEGING
23 MEI : 19.00  OPTREDEN “PAUL CLIFTON”
30 MEI : 19.00 TORI NETI (VERHALEN)
 
INFO : 010-4361488
(VRAGEN NAAR Joyce,Nelly,Asha,Rini of Gertrude (of Roel -voor Atelier)
Of kom  even langs voor een praatje, een bakje koffi e of een weekprogramma)

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig 
mens kan

zonder

Extra controle door Stadstoezicht op aanbieden huisvuil

Bewoners van het Oude Westen zijn behoor-
lijk tevreden over de voorzieningen voor 
onderwijs, welzijn, sport en cultuur in de wijk, 
zo blijkt uit het onderzoek dat de bureaus 
Greeven & van der Ven advies en Labyrinth in 
opdracht van de Centrumraad en Woonstad 
deden. Bijna alle voorzieningen kregen van de 
176 ondervraagde wijkbewoners een rapport-
cijfer van 7,5 of meer. Alleen de speelpleintjes 
bleven achter met een 7min. 
Op 2 april discussieerden beroepskrachten, 

bestuurders en een paar wijkbewoners over 
mogelijke verbeteringen van aanbod en loca-
ties. Want bij jongeren sluit het aanbod niet 
helemaal aan bij de vraag en een deel van de 
ouderen mist aanbod omdat ze ’s avonds de 
straat niet meer op durven. De aanwezigen 
waren over het algemeen huiverig voor het 
verplaatsen en concentreren van voorzienin-
gen, omdat activiteiten en gebruikersgroepen 
ook een eigen sfeer nodig hebben. Binnenkort 
komen de bureaus met hun eindconclusies. 

Een 7,5 voor de voorzieningen in de wijk

Foto’s Speeltuin Weena



Ron Hoogerwerf
buurtagent 
Adrianabuurt

Bas Munne
buurtagent 
Saft levenbuurt en 
Nieuwe 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

Wim Rietveldt 
buurtagent van de 
Gouverne buurt.

Weg met overlast in portieken Stadsmarinier Tijs Nederveen:
Veiligheid en leefbaar-
heid zijn in onze wijk erg 
belangrijk. Daar hoort 
geen overlast in portieken 
bij. Helaas staan in som-
mige portieken op de 1e 
Middellandstraat vaak 
mensen die overlast veroor-
zaken. “Hoog tijd om dit 
aan te pakken,” zegt Tijs 
Nederveen, stadsmarinier 
Oude Westen.

Naar aanleiding van klachten 
van bewoners en politie worden 
nu de portieken aangepast. 
“De gemeente, Centrumraad 
en Woonstad zijn hard bezig 
om de portieken aan te pak-
ken. Bij huisnummers 24-26, 
30-32 en 34-36 aan de 1e 
Middellandstraat zijn de werk-
zaamheden in volle gang. 
Op 4 mei moet het laatste 
portiek klaar zijn,” vertelt 
Nederveen. Maar wat verandert 
er nu precies aan de portieken? 
Nederveen legt uit: “De portie-
ken worden op één lijn met de 
voorgevels getrokken. Dat bete-
kent dat de voordeur direct aan 
de straat zit.” 

Niet de eerste keer
Het is niet de eerste keer dat 
overlastgevende portieken wor-

den dichtgemaakt. In andere 
wijken waar bewoners hetzelfde 
probleem hadden zijn ook de 
portieken aangepast. “Als dade-
lijk de portieken dicht zijn kun-
nen alleen bewoners en hun 
visite naar binnen. En niet meer 
mensen die aan het ‘hangen’ zijn 
en overlast veroorzaken,” zegt 
Nederveen. 
Voor de werkzaamheden moet 
de stoep worden afgezet. 
Nederveen: “Maar de winkels 
blijven gewoon open en zullen 
ook gewoon bereikbaar zijn. We 

doen er alles aan om de overlast 
van de werkzaamheden zo klein 
mogelijk te houden voor de 
mensen.”

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het 
afsluiten van de portieken of 
heeft u vragen of klachten? Dan 
kunt u contact opnemen met 
Michel de la Vieter, projectleider, 
op e-mailadres: m.delavieter@
dsv.rotterdam.nl of u kunt bellen 
naar 010-489 71 91. 
 

Voorkom inbraken 
in het Oude Westen

Top Tien drugdealers moet van de straat

Posters die in de wijk hangen 

Onlangs werd het wijkvei-
ligheidscijfer van het Oude 
Westen bekend gemaakt: 
een 3,5. Dat was vorig jaar 
nog een 4. Opvallend is dat 
de politiecijfers geen ver-
slechtering laten zien. Toch 
geven bewoners aan zich 
minder veilig te voelen.

Uit de Veiligheidsindex wordt 
duidelijk dat het aantal drugs/
drankmeldingen is teruggelopen 
van 165 naar 120. Ook mel-
dingen en aangiftes van andere 
overlast en vergrijpen daalden of 
bleven gelijk. Maar deze cijfers 
hebben geen positieve invloed 
op het veiligheidsgevoel van de 
bewoners in het Oude Westen. 

Bij de meeste inbraken kost 
het de inbreker hooguit een 
halve minuut om de woning 
binnen te komen! Goede slo-
ten zijn erg belangrijk om 
de kans op een inbraak te 
verkleinen, maar er is meer 
nodig. Ook met uw gedrag 
kunt u het risico op inbraken 
verkleinen. De stadsmarinier, 
politie, deelgemeente en 
Woonstad willen, samen met 
u, inbraken voorkomen. 

Uitnodiging: Bewonersavond 
Dinsdag 19 mei 2009 in Odeon
De nieuwe Veiligheidsindex is verschenen. Onze wijk is in cijfer 
gedaald naar een 3,5. Dat vind ik erg jammer. Samen met u en 
alle partijen in de wijk gaat we alles op alles zetten om het cijfer 
weer omhoog te krijgen.

Op 19 mei a.s. organiseren de Centrumraad en ik een avond voor 
bewoners en ondernemers in het Odeon. Wij vertellen u wat de 
Veiligheidsindex precies is en hoe het cijfer tot stand komt. Maar 
het belangrijkste van deze avond is uw mening. Uit de index blijkt 
namelijk dat bewoners van het Oude Westen zich minder veilig 
voelen. En daar wil ik het graag met u over hebben. Op deze 
avond zijn ook alle partijen die in de wijk werken uitgenodigd.

De zaal gaat om 19.00 uur open, om 19.30 uur beginnen we tot 
ongeveer 21.00 uur. De avond wordt afgesloten met een borrel.

Ik begroet u graag op de bewonersavond!
Tijs Nederveen, stadsmarinier Oude Westen

Doen & Laten
Wat kunt u doen om de kans 
op een inbraak te verkleinen? 
En wat moet u niet doen. 
Een paar tips:

Doen
•	 Sluit	uw	ramen	en	deuren	
 (ook balkondeuren en ramen  
 op de eerste verdieping!) goed  
 af bij afwezigheid. Ook als dit  
 maar voor korte tijd is.
•	 Doe	de	voordeur	op	het	
 nachtslot.
•	 Laat	's	avonds	als	u	niet	thuis		
 bent net zoveel licht branden  
 als wanneer u wel aanwezig  
 bent, bijvoorbeeld met een 
 tijdschakelaar.
•	 Vraag	goede	buren	om	op	uw		
 huis te letten als u op vakantie  
 bent en laat een nummer 
 achter waar u te bereiken bent.
•	 Laat	iemand	tijdens	uw	vakan-
 tie de brievenbus leegmaken  
 en voor de plantjes (en eventu-
 eel voor de tuin) zorgen.
•	 Berg	de	ladder	en	tuinmeu-
 belen e.d. altijd op of leg ze  
 vast met een slot, zodat ze  
 niet gebruikt kunnen worden  
 als opklimmateriaal.
•	 Neem	portemonnee,	huis-	en		

 autosleutels ’s nachts mee naar  
 de slaapkamer.
•	 Houd	uw	sleutels	en	papieren		
 met uw adresgegevens 
 gescheiden.
•	 Doe	altijd	aangifte	van	inbraak		
 of een poging tot inbraak. Bel  
 0900-8844 voor het maken van  
 een afspraak.

Laten
•	 Laat	geen	sleutels	aan	de	
 binnenkant van de deur in het  
 slot zitten.
•	 Doe	geen	label	met	uw	naam		
 en adres aan uw sleutelbos.
•	 Leg	geen	sleutel	onder	een		
 ‘geheime bergplaats’, zoals de  
 mat of omgekeerde bloempot.
•	 Hang	nooit	een	touwtje	uit	de		
 brievenbus om de deur te 
 openen.
•	 Laat	de	toegangsdeur	van	het		
 portiek of de flat niet open  
 staan.
•	 Breng	aan	de	buitenmuur							
 geen materiaal aan waarlangs  
 een inbreker naar boven kan  
 klimmen.
•	 Hang	geen	briefje	aan	de	deur		
 waarop staat dat u even weg  
 bent en zet geen boodschap op  
 het antwoordapparaat dat u op  
 vakantie bent.
•	 Verstop	geen	geld	onder	het		
 matras of in de linnenkast.
•	 Verstop	uw	huis	niet	achter	hoge		
 hagen en hekken; sociale controle  
 wordt daardoor onmogelijk.

Piet Tereehorst overhandigt het eerste exemplaar van ‘Drugs in de Buurt’ 
aan de burgemeester

Onderzoekster van ‘Drugs in de Buurt’ Christiene Vermeerssen 
samen met de burgemeester

In het Oude Westen werden ruim 
170 mensen bevraagd. In een 
persoonlijk gesprek of via inter-
net. Stadsmarinier Tijs Nederveen 
is verantwoordelijk voor de 
veiligheid in het Oude Westen. 
“Wat Rotterdam doet is uniek in 
Nederland,” zegt hij. “Wij vragen 
13.000 Rotterdammers naar de 
veiligheid in hun wijk. Jong, oud 
en alle nationaliteiten. En hun 
mening telt voor tweederde mee 
in het cijfer dat hun wijk krijgt. 
De cijfers van meldingen en aan-
giftes vormen eenderde deel.”

Gat
“We gaan de resultaten analy-
seren,” zegt Nederveen. “Waar 
ik benieuwd naar ben, is dat gat 

tussen de cijfers en wat bewoners 
vinden. Daarom organiseren de 
Centrumraad en ik een bewoners-
bijeenkomst op dinsdag 19 mei 
in Odeon. We willen daar met 
bewoners en ondernemers van 
gedachten wisselen over hoe we 
het cijfer weer omhoog krijgen”. 

Maar er gebeurt meer. Op maan-
dag 20 april ging de voorjaars-
actie in het Oude Westen van 
start. “Net als vorig jaar gaan alle 
samenwerkingspartners er keihard 
tegenaan om diverse soorten 
overlast terug te dringen. De 
bewoners hebben ons geleerd dat 
we in het voorjaar actie moeten 
ondernemen omdat met het stij-
gen van de temperaturen ook de 

overlast toeneemt. De actie zal dit 
jaar langer doorlopen dan vorig 
jaar, tot 15 juni.”

Top Tien
“We zetten in op overlast, de 
drugshandel, schoon en heel, 
diefstal en geweld”. Met name 
de drugsdealers worden hard 
aangepakt. “De Top Tien van 
drugsdealers moet van de straat,” 
verduidelijkt de stadsmarinier. 
“En voor langere tijd zodat we 
een gat slaan in de aanbodzijde. 
En als een andere dealer in dat 
gat wil duiken, pakken we die 
ook op.”

Ook jongeren die de grens tus-
sen gezelligheid en overlast niet 

snappen, krijgen aandacht. “We 
begrijpen dat jongeren graag met 
elkaar willen chillen. Daar gaan 
we ook meer gelegenheid voor 
geven. Er komen extra jonge-
renwerkers, voorzieningen voor 
jongeren blijven langer open én 
we zorgen voor een goed aanbod 
van activiteiten. Het moet wel 
aansluiten op wat jongeren willen 
en wat ze nodig hebben.”

Burgemeester 
Burgemeester Aboutaleb wil zelf 
in het Oude Westen komen kij-
ken of de plannen de gewenste 
resultaten opleveren. Op 20 april 
liet hij zich al uitgebreid infor-
meren over Drugs in Kleur, een 
succesvolle uitvinding van Oude 
Westenaren om te meten hoe het 
gaat met de drugsoverlast. Het 
zal zeker niet zijn laatste bezoek 
zijn!

Drugs in de buurt

Maandag 20 april is de evalu-
atie van het project Drugs in 
Kleur toegelicht aan de pers en 
kreeg de burgemeester het eer-
ste exemplaar van het rapport 
‘drugs in de buurt’ in handen. 
Het rapport beschrijft dat de 
gezamenlijke aanpak om drugs-
overlast in kaart te brengen 
en voor de probleemgebieden 
oplossingen te zoeken, werkt.     

In 2008 is een onderzoek uit-
gevoerd door de Erasmus 
Universiteit Rotterdam naar 

de effectiviteit van het project 
Drugs in Kleur in het Oude 
Westen. Buurtbewoners, politie, 
opbouwwerk, woningcorpora-
tie Woonstad en Centrumraad 
trokken de afgelopen vier jaar 
gezamenlijk op door te schouwen 
in het Oude Westen en de drugs-
overlast in kaart te brengen. De 
uitkomsten van het onderzoek 
(2004-2007) wijzen uit dat: de 
rol van de politie is geherdefini-
eerd, waarbij een kleine afstand 
tussen bestuur en politie wordt 
nagestreefd en het meetinstru-

ment voldoet aan de belangrijkste 
eisen van betrouwbaarheid en 
validiteit. Er zijn door het project 
ook positieve effecten bereikt: in 
het eerste jaar zijn de meldingen 
gedaald wat betreft aanwezig-
heid en hinderlijk gedrag van 
verslaafden en dealers. De relatie 

‘Gezamenlijke aanpak werkt’

tussen bewoners en politie is ver-
beterd. Drugs in kleur is een mooi 
voorbeeld van een succesvolle 
aanpak. Aboutaleb was tevreden 
met de resultaten en wil de over-
last verder aanpakken. ‘ik leen 
graag uw ogen, want niemand 
heeft de wijsheid in pacht’, gaf 
hij aan. Een aantal acties die op 
de planning (n.a.v. veiligheidsin-
dex) staan is een spreiding van 
opvangvoorzieningen, perma-
nente aanpak top tien dealers, 
sluiting overlastgevende horeca 
en diversiteit in het winkelgebied.        

Blijf a.u.b. uw meldingen,signalen en vragen 
over (drugs)overlast doorgeven aan…

Het Servicepunt Oude Westen
Adrianaplein 24-26 3014 XX Rotterdam 

Telefoon: 282 96 76
Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00-18.00 en op zaterdag van 10.00-16.00 uur. 

Op twee zaterdagen staat 

er een speciale bus in de 

wijk waar u informatie 

kunt krijgen over het 

voorkomen van inbraken. 

Op zaterdag 9 mei 

staat de bus op het 

Tiendplein en op zater-

dag 23 mei op het 

Rijnhoutplein van 12.00 

tot 16.00 uur.

Voorjaarsactie 
Oude Westen
Om voorbereid de zomer tege-
moet te gaan wil de Centrumraad 
samen met u, diensten en part-
ners die in het Oude Westen 
werken dit voorjaar gebruiken 
om uw wijk op het gebied van 
schoon, heel en veilig een impuls 
te geven. Mede door deze voor-
jaarsactie willen wij u laten zien 
dat iedereen er baat bij heeft dat 
het Oude Westen een prettige 
wijk is om in te wonen. 

Deze voorjaarsactie is onlangs 
gestart en duurt tot halver-
wege juni. Zo pakken Roteb en 
Gemeentewerken de buitenboel 
extra aan, houden Politie en 
Stadstoezicht meer controles en 
gaan zij gezamenlijk de straat op. 
Ook is er aandacht voor extra groen 
en jeugdactiviteiten. Niet op de 
laatste plaats willen wij ook met 
name de wijkinitiatieven stimuleren.    

Bewoners en ondernemers zijn 
daarom al betrokken bij diverse 
activiteiten of hebben zelf een 
activiteit opgezet zoals bijvoor-
beeld een buurtbrunch op het 
Zijdewindeplein, een theeterras in 
het Wijkpark, of besteden extra aan-
dacht aan de veiligheid van over-
steekplaatsen in de wijk.  

Met vragen over de 
Voorjaarsactie en/of een goed 
initiatief voor deze periode, kunt 
u ons bereiken via centrumraad@
bsd.rotterdam.nl. Kijk voor een 
overzicht van alle activiteiten in 
het kader van de Voorjaarsactie 
Oude Westen 2009 op www.cen-
trumraad.rotterdam.nl. 



Ron Hoogerwerf
buurtagent 
Adrianabuurt

Bas Munne
buurtagent 
Saft levenbuurt en 
Nieuwe 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

Wim Rietveldt 
buurtagent van de 
Gouverne buurt.

Weg met overlast in portieken Stadsmarinier Tijs Nederveen:
Veiligheid en leefbaar-
heid zijn in onze wijk erg 
belangrijk. Daar hoort 
geen overlast in portieken 
bij. Helaas staan in som-
mige portieken op de 1e 
Middellandstraat vaak 
mensen die overlast veroor-
zaken. “Hoog tijd om dit 
aan te pakken,” zegt Tijs 
Nederveen, stadsmarinier 
Oude Westen.

Naar aanleiding van klachten 
van bewoners en politie worden 
nu de portieken aangepast. 
“De gemeente, Centrumraad 
en Woonstad zijn hard bezig 
om de portieken aan te pak-
ken. Bij huisnummers 24-26, 
30-32 en 34-36 aan de 1e 
Middellandstraat zijn de werk-
zaamheden in volle gang. 
Op 4 mei moet het laatste 
portiek klaar zijn,” vertelt 
Nederveen. Maar wat verandert 
er nu precies aan de portieken? 
Nederveen legt uit: “De portie-
ken worden op één lijn met de 
voorgevels getrokken. Dat bete-
kent dat de voordeur direct aan 
de straat zit.” 

Niet de eerste keer
Het is niet de eerste keer dat 
overlastgevende portieken wor-

den dichtgemaakt. In andere 
wijken waar bewoners hetzelfde 
probleem hadden zijn ook de 
portieken aangepast. “Als dade-
lijk de portieken dicht zijn kun-
nen alleen bewoners en hun 
visite naar binnen. En niet meer 
mensen die aan het ‘hangen’ zijn 
en overlast veroorzaken,” zegt 
Nederveen. 
Voor de werkzaamheden moet 
de stoep worden afgezet. 
Nederveen: “Maar de winkels 
blijven gewoon open en zullen 
ook gewoon bereikbaar zijn. We 

doen er alles aan om de overlast 
van de werkzaamheden zo klein 
mogelijk te houden voor de 
mensen.”

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het 
afsluiten van de portieken of 
heeft u vragen of klachten? Dan 
kunt u contact opnemen met 
Michel de la Vieter, projectleider, 
op e-mailadres: m.delavieter@
dsv.rotterdam.nl of u kunt bellen 
naar 010-489 71 91. 
 

Voorkom inbraken 
in het Oude Westen

Top Tien drugdealers moet van de straat

Posters die in de wijk hangen 

Onlangs werd het wijkvei-
ligheidscijfer van het Oude 
Westen bekend gemaakt: 
een 3,5. Dat was vorig jaar 
nog een 4. Opvallend is dat 
de politiecijfers geen ver-
slechtering laten zien. Toch 
geven bewoners aan zich 
minder veilig te voelen.

Uit de Veiligheidsindex wordt 
duidelijk dat het aantal drugs/
drankmeldingen is teruggelopen 
van 165 naar 120. Ook mel-
dingen en aangiftes van andere 
overlast en vergrijpen daalden of 
bleven gelijk. Maar deze cijfers 
hebben geen positieve invloed 
op het veiligheidsgevoel van de 
bewoners in het Oude Westen. 

Bij de meeste inbraken kost 
het de inbreker hooguit een 
halve minuut om de woning 
binnen te komen! Goede slo-
ten zijn erg belangrijk om 
de kans op een inbraak te 
verkleinen, maar er is meer 
nodig. Ook met uw gedrag 
kunt u het risico op inbraken 
verkleinen. De stadsmarinier, 
politie, deelgemeente en 
Woonstad willen, samen met 
u, inbraken voorkomen. 

Uitnodiging: Bewonersavond 
Dinsdag 19 mei 2009 in Odeon
De nieuwe Veiligheidsindex is verschenen. Onze wijk is in cijfer 
gedaald naar een 3,5. Dat vind ik erg jammer. Samen met u en 
alle partijen in de wijk gaat we alles op alles zetten om het cijfer 
weer omhoog te krijgen.

Op 19 mei a.s. organiseren de Centrumraad en ik een avond voor 
bewoners en ondernemers in het Odeon. Wij vertellen u wat de 
Veiligheidsindex precies is en hoe het cijfer tot stand komt. Maar 
het belangrijkste van deze avond is uw mening. Uit de index blijkt 
namelijk dat bewoners van het Oude Westen zich minder veilig 
voelen. En daar wil ik het graag met u over hebben. Op deze 
avond zijn ook alle partijen die in de wijk werken uitgenodigd.

De zaal gaat om 19.00 uur open, om 19.30 uur beginnen we tot 
ongeveer 21.00 uur. De avond wordt afgesloten met een borrel.

Ik begroet u graag op de bewonersavond!
Tijs Nederveen, stadsmarinier Oude Westen

Doen & Laten
Wat kunt u doen om de kans 
op een inbraak te verkleinen? 
En wat moet u niet doen. 
Een paar tips:

Doen
•	 Sluit	uw	ramen	en	deuren	
 (ook balkondeuren en ramen  
 op de eerste verdieping!) goed  
 af bij afwezigheid. Ook als dit  
 maar voor korte tijd is.
•	 Doe	de	voordeur	op	het	
 nachtslot.
•	 Laat	's	avonds	als	u	niet	thuis		
 bent net zoveel licht branden  
 als wanneer u wel aanwezig  
 bent, bijvoorbeeld met een 
 tijdschakelaar.
•	 Vraag	goede	buren	om	op	uw		
 huis te letten als u op vakantie  
 bent en laat een nummer 
 achter waar u te bereiken bent.
•	 Laat	iemand	tijdens	uw	vakan-
 tie de brievenbus leegmaken  
 en voor de plantjes (en eventu-
 eel voor de tuin) zorgen.
•	 Berg	de	ladder	en	tuinmeu-
 belen e.d. altijd op of leg ze  
 vast met een slot, zodat ze  
 niet gebruikt kunnen worden  
 als opklimmateriaal.
•	 Neem	portemonnee,	huis-	en		

 autosleutels ’s nachts mee naar  
 de slaapkamer.
•	 Houd	uw	sleutels	en	papieren		
 met uw adresgegevens 
 gescheiden.
•	 Doe	altijd	aangifte	van	inbraak		
 of een poging tot inbraak. Bel  
 0900-8844 voor het maken van  
 een afspraak.

Laten
•	 Laat	geen	sleutels	aan	de	
 binnenkant van de deur in het  
 slot zitten.
•	 Doe	geen	label	met	uw	naam		
 en adres aan uw sleutelbos.
•	 Leg	geen	sleutel	onder	een		
 ‘geheime bergplaats’, zoals de  
 mat of omgekeerde bloempot.
•	 Hang	nooit	een	touwtje	uit	de		
 brievenbus om de deur te 
 openen.
•	 Laat	de	toegangsdeur	van	het		
 portiek of de flat niet open  
 staan.
•	 Breng	aan	de	buitenmuur							
 geen materiaal aan waarlangs  
 een inbreker naar boven kan  
 klimmen.
•	 Hang	geen	briefje	aan	de	deur		
 waarop staat dat u even weg  
 bent en zet geen boodschap op  
 het antwoordapparaat dat u op  
 vakantie bent.
•	 Verstop	geen	geld	onder	het		
 matras of in de linnenkast.
•	 Verstop	uw	huis	niet	achter	hoge		
 hagen en hekken; sociale controle  
 wordt daardoor onmogelijk.

Piet Tereehorst overhandigt het eerste exemplaar van ‘Drugs in de Buurt’ 
aan de burgemeester

Onderzoekster van ‘Drugs in de Buurt’ Christiene Vermeerssen 
samen met de burgemeester

In het Oude Westen werden ruim 
170 mensen bevraagd. In een 
persoonlijk gesprek of via inter-
net. Stadsmarinier Tijs Nederveen 
is verantwoordelijk voor de 
veiligheid in het Oude Westen. 
“Wat Rotterdam doet is uniek in 
Nederland,” zegt hij. “Wij vragen 
13.000 Rotterdammers naar de 
veiligheid in hun wijk. Jong, oud 
en alle nationaliteiten. En hun 
mening telt voor tweederde mee 
in het cijfer dat hun wijk krijgt. 
De cijfers van meldingen en aan-
giftes vormen eenderde deel.”

Gat
“We gaan de resultaten analy-
seren,” zegt Nederveen. “Waar 
ik benieuwd naar ben, is dat gat 

tussen de cijfers en wat bewoners 
vinden. Daarom organiseren de 
Centrumraad en ik een bewoners-
bijeenkomst op dinsdag 19 mei 
in Odeon. We willen daar met 
bewoners en ondernemers van 
gedachten wisselen over hoe we 
het cijfer weer omhoog krijgen”. 

Maar er gebeurt meer. Op maan-
dag 20 april ging de voorjaars-
actie in het Oude Westen van 
start. “Net als vorig jaar gaan alle 
samenwerkingspartners er keihard 
tegenaan om diverse soorten 
overlast terug te dringen. De 
bewoners hebben ons geleerd dat 
we in het voorjaar actie moeten 
ondernemen omdat met het stij-
gen van de temperaturen ook de 

overlast toeneemt. De actie zal dit 
jaar langer doorlopen dan vorig 
jaar, tot 15 juni.”

Top Tien
“We zetten in op overlast, de 
drugshandel, schoon en heel, 
diefstal en geweld”. Met name 
de drugsdealers worden hard 
aangepakt. “De Top Tien van 
drugsdealers moet van de straat,” 
verduidelijkt de stadsmarinier. 
“En voor langere tijd zodat we 
een gat slaan in de aanbodzijde. 
En als een andere dealer in dat 
gat wil duiken, pakken we die 
ook op.”

Ook jongeren die de grens tus-
sen gezelligheid en overlast niet 

snappen, krijgen aandacht. “We 
begrijpen dat jongeren graag met 
elkaar willen chillen. Daar gaan 
we ook meer gelegenheid voor 
geven. Er komen extra jonge-
renwerkers, voorzieningen voor 
jongeren blijven langer open én 
we zorgen voor een goed aanbod 
van activiteiten. Het moet wel 
aansluiten op wat jongeren willen 
en wat ze nodig hebben.”

Burgemeester 
Burgemeester Aboutaleb wil zelf 
in het Oude Westen komen kij-
ken of de plannen de gewenste 
resultaten opleveren. Op 20 april 
liet hij zich al uitgebreid infor-
meren over Drugs in Kleur, een 
succesvolle uitvinding van Oude 
Westenaren om te meten hoe het 
gaat met de drugsoverlast. Het 
zal zeker niet zijn laatste bezoek 
zijn!

Drugs in de buurt

Maandag 20 april is de evalu-
atie van het project Drugs in 
Kleur toegelicht aan de pers en 
kreeg de burgemeester het eer-
ste exemplaar van het rapport 
‘drugs in de buurt’ in handen. 
Het rapport beschrijft dat de 
gezamenlijke aanpak om drugs-
overlast in kaart te brengen 
en voor de probleemgebieden 
oplossingen te zoeken, werkt.     

In 2008 is een onderzoek uit-
gevoerd door de Erasmus 
Universiteit Rotterdam naar 

de effectiviteit van het project 
Drugs in Kleur in het Oude 
Westen. Buurtbewoners, politie, 
opbouwwerk, woningcorpora-
tie Woonstad en Centrumraad 
trokken de afgelopen vier jaar 
gezamenlijk op door te schouwen 
in het Oude Westen en de drugs-
overlast in kaart te brengen. De 
uitkomsten van het onderzoek 
(2004-2007) wijzen uit dat: de 
rol van de politie is geherdefini-
eerd, waarbij een kleine afstand 
tussen bestuur en politie wordt 
nagestreefd en het meetinstru-

ment voldoet aan de belangrijkste 
eisen van betrouwbaarheid en 
validiteit. Er zijn door het project 
ook positieve effecten bereikt: in 
het eerste jaar zijn de meldingen 
gedaald wat betreft aanwezig-
heid en hinderlijk gedrag van 
verslaafden en dealers. De relatie 

‘Gezamenlijke aanpak werkt’

tussen bewoners en politie is ver-
beterd. Drugs in kleur is een mooi 
voorbeeld van een succesvolle 
aanpak. Aboutaleb was tevreden 
met de resultaten en wil de over-
last verder aanpakken. ‘ik leen 
graag uw ogen, want niemand 
heeft de wijsheid in pacht’, gaf 
hij aan. Een aantal acties die op 
de planning (n.a.v. veiligheidsin-
dex) staan is een spreiding van 
opvangvoorzieningen, perma-
nente aanpak top tien dealers, 
sluiting overlastgevende horeca 
en diversiteit in het winkelgebied.        

Blijf a.u.b. uw meldingen,signalen en vragen 
over (drugs)overlast doorgeven aan…

Het Servicepunt Oude Westen
Adrianaplein 24-26 3014 XX Rotterdam 

Telefoon: 282 96 76
Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00-18.00 en op zaterdag van 10.00-16.00 uur. 

Op twee zaterdagen staat 

er een speciale bus in de 

wijk waar u informatie 

kunt krijgen over het 

voorkomen van inbraken. 

Op zaterdag 9 mei 

staat de bus op het 

Tiendplein en op zater-

dag 23 mei op het 

Rijnhoutplein van 12.00 

tot 16.00 uur.

Voorjaarsactie 
Oude Westen
Om voorbereid de zomer tege-
moet te gaan wil de Centrumraad 
samen met u, diensten en part-
ners die in het Oude Westen 
werken dit voorjaar gebruiken 
om uw wijk op het gebied van 
schoon, heel en veilig een impuls 
te geven. Mede door deze voor-
jaarsactie willen wij u laten zien 
dat iedereen er baat bij heeft dat 
het Oude Westen een prettige 
wijk is om in te wonen. 

Deze voorjaarsactie is onlangs 
gestart en duurt tot halver-
wege juni. Zo pakken Roteb en 
Gemeentewerken de buitenboel 
extra aan, houden Politie en 
Stadstoezicht meer controles en 
gaan zij gezamenlijk de straat op. 
Ook is er aandacht voor extra groen 
en jeugdactiviteiten. Niet op de 
laatste plaats willen wij ook met 
name de wijkinitiatieven stimuleren.    

Bewoners en ondernemers zijn 
daarom al betrokken bij diverse 
activiteiten of hebben zelf een 
activiteit opgezet zoals bijvoor-
beeld een buurtbrunch op het 
Zijdewindeplein, een theeterras in 
het Wijkpark, of besteden extra aan-
dacht aan de veiligheid van over-
steekplaatsen in de wijk.  

Met vragen over de 
Voorjaarsactie en/of een goed 
initiatief voor deze periode, kunt 
u ons bereiken via centrumraad@
bsd.rotterdam.nl. Kijk voor een 
overzicht van alle activiteiten in 
het kader van de Voorjaarsactie 
Oude Westen 2009 op www.cen-
trumraad.rotterdam.nl. 



SURINAAMSE EXPOSITIE
Zondag 10 mei vindt er in wijkgebouw “ODEON”, aan de 
Gouvernestraat 56-d tijdens de Moederdag-viering een grote 
Surinaamse FOTO EXPOSITIE plaats. De aanvang is 17.00 uur. 
De expositie is te zien in de foyer van het wijkgebouw.

Deze unieke foto-
expositie van 
Suriname is een 
verzameling van 
prachtige foto’s 
van fl ora & fauna 
binnenland en 
stadsgezichten van 
de EBZG-fotograaf 
JOHN KOOT.
Tijdens zijn vele 
reizen door 
Suriname heeft 
hij zijn impressies 
van dit paradijse-
lijke land verwerkt 
in een prachtige 
expositie.

Eveneens is er 
een mooie col-
lectie Sirinaamse 
Historische prenten 
te zien, van land-
schappen, mensen, 
taferelen en oude 
huisjes.

Een deel van de opbrengst gaat naar het “Het Parelhuis” in Suriname. 
Het kindertehuis aande Calcuttastraat, alwaar met HIV besmette kinde-
ren worden opgevangen en verzorgd.
Zr. Mildred Kortstam van 50+ ASDYUMA, bekommert zich als contact-
vrouw/ambassatrice in het bijzonder om dit kindertehuis en draagt 
zorg dat alle bijdragen goed terecht komen.

Voor vragen omtrent de Expositie:
John Koot: 0627-590166 Voor vragen omtrent “Het 
Parelhuis”- Zr.Mildred Kortstam: 010-2650978
Voor wijkgebouw “ODEON”- Jurgen: 010-436385

Zondag 19 april 2009 bracht 
onze parel Sabrina Starke  
missis “Do For Love” 

Met haar familie 
een bezoek aan de 
Leeuwenhoek
Reden: omdat het heel 
goed gaat met haar zang-
carriëre heeft ze besloten 
ook wat te doen voor haar 
medemens. Met name de 
ouderen uit de wijk. Ze 
heeft de Leeuwenhoek uit-
gekozen om de bewoners, 
bezoekers en personeel te 
trakteren op….mede omdat 

ze bekend is in de wijk Oude Westen. In haar jongere jaren 
ging ze regelmatig op kamp met de Jeugdhaven. Dat vond ze 
fi jn om samen met familie en buurtgenoten een weekje weg te 
gaan. Wat was het fi jn om samen met haar aan tafel te zitten. 
Iedereen was heel enthousiast en wilde met haar op de foto. 
Daarbij was de taart heerlijk. Ook bekeek ze de Leeuwenhoek 
en vond ’t prachtig geworden! Vooral het atelier en de tuin 
vond ze prachtig. SABRINA STARKE
We waren verrast en heel blij met je komst.
Nog bedankt namens alle bewoners, personeel en bezoekers.

De straat opruimen en schoonhouden, dat 
doen de bewoners van het Oude Westen en de 
gemeente samen. De gemeente haalt huisvuil 
op, veegt de straat, zorgt voor afvalbakken en 
komt in actie bij klachten. En Rotterdammers 
houden de stad opgeruimd door bijvoorbeeld 
geen afval op straat te gooien.
De gemeente heeft regels opgesteld voor een 
schone stad. Stadstoezicht let op of bewoners 
die regels ook naleven.

Dit voorjaar vanaf 27 april 2009 zal Stads-
toezicht actiematig op diverse dagen en tijd-
stippen werken aan het schoner maken van het 
Oude Westen. Stadstoezicht gaat vooral con-

troleren of het huisvuil en het grofvuil correct 
worden aangeboden. Stadstoezicht krijgt het 
Oude Westen niet alleen schoon en heeft de 
hulp van de bewoners hierbij nodig. Iedereen 
heeft er belang bij dat het Oude Westen 
een schone wijk is waar iedereen met plezier 
woont, werkt en samenleeft. Zeker met de 
hulp van de bewoners gaat dit lukken.

Bewoners die willen weten wat de regels zijn 
voor het aanbieden van huis- en grofvuil kun-
nen bellen naar het gemeentelijk telefoonnum-
mer 0800-1545 (gratis, 7 dagen per week) of 
kijken op www.roteb.rotterdam.nl, onder het 
kopje Voor bewoners.

Samen werken aan schone straten

Nieuws van het Ruilpunt 
Op vrijdagmiddag 17 april werd de buurt opgeschrikt door sirenes van de brand-
weer. Boven het Ruilpunt in de Gaffeldwarsstraat was brand uitgebroken. Gelukkig 
bleef het bij materiele schade bij de “bovenburen”. Het Ruilpunt kon snel ontruimd 
worden, alle spullen zijn gered en zijn nu opgeslagen in een pakhuis.  

De Nieuwe Unie heeft voor een tijdelijke winkel-
ruimte gezorgd. Leden zijn geinformeerd middels 
de Nieuwsbrief. 
Op maandag, dinsdag en woensdag van 12.00 tot 
15.00 uur zijn  Ruilpuntwinkeliers aanwezig in de 
Buurtwinkel van Aktiegroep het Oude Westen om 
de leden te informeren.  Men kan op deze tijden 
ook bellen naar 436 17 00 het nummer van de 
Aktiegroep. 

Zondag 5 april was het een 
gezellige boel in het speelcen-

trum. Met een draaimolen, 
een fakir en echte slangen 

hebben we de komst van de 
lente en hopelijk een hele 

mooie zomer gevierd.  
Het clubhuis was omgebouwd 
tot een oosters paradijsje waar 

de kinderen konden genie-
ten van een slangen-show. 

Na afl oop gingen een aantal 
stoere jongens en meiden 

nog even met een echte slang 
van wel  5 1/2 meter lang op 
de foto.  Buiten konden de 
kinderen meedoen aan een 
van de vele activiteiten zoals 
bijv. een korte cursus buik-

dansen. Aan het eind van de 
middag was de trekking van 
de grote loterij, veel prijzen 
wachten nog om te worden 

opgehaald.

Speelcentrum 
Weena

“Duizend en een 

nacht”  

Het is me weer gebeurd.
Rijd ik vorige week op de fi ets
over de West Kruiskade en 
dan komt er zo’n jonge meid 
in tegenovergestelde richting 
aanrijden. Ik wijk uit omdat ik 
toch wel rekening met haar 
wil houden, maar zit dan zelf 
bijna onder een auto. Vroeger 
moesten we in de zesde klas 
van de lagere school een fi ets 
verkeersexamen doen. En 
er werd steeds op ons hart 
gedrukt dat we altijd rechts 
moesten rijden. Zijn die regels 
soms veranderd en waarom 
weet ik daar dan niets van. 
Naar de stad neem ik het 
liefstde fi etspaden. Lijkt me 
veiliger. Maar ook daar kom ik 
op het zelfde fi etspad tegen-
liggers tegen.
Nou moet ik wel toegeven 
dat 
het niet altijd duidelijk is.
Op het ene fi etspad mag je 
wel in 2 rijrichtingen fi etsen 
en op het andere weer niet. 
Ik dacht dat zo’n streep in 
het midden dat min of meer 
aangaf. Eerlijk gezegd weet 
ik niet meer waar ik aan toe 
ben. En ik vertik het om te 
gaan lopen.
Het fi etspad is toch ook van 
mij. Ik vraag me af of het 
eigenlijk niet heel makkelijk 
op te lossenis. Schilder een 
fi ets in de goeie 
rijrichting en dan weet ieder-
een waar die zich aan houden 
moet.

Op 11 april 
hebben de 
bewoners van 
de bloeiende 
gaffel de bloe-
metjes buiten 
gezet. Het was 
feest, want de 
straatagenda 
die bewoners 
gezamen-
lijk hebben 
gemaakt 
werd onthuld. 
Marjolijn 
Masselink 
van de 
Centrumraad 
en bewoner 
Ton de Groot 
hebben het 
eerste bord onthult waarop de 
afspraken staan die bewoners 
met elkaar gemaakt hebben. 
Deze afspraken zijn tot stand 
gekomen met ondersteuning 
van het Opbouwwerk en 
Mensen maken de Stad. Verder 

stond op het programma een 
Rapoptreden van Ouidan uit 
de wijk. Bewoners konden 
andere bewoners nomineren 
voor een mooie bos bloemen 
en Rinie de Otter verzorgde als 
vanouds een leuke en gezel-
lige kennisquiz en straatbingo. 

Vervolg is dat de werkgroep nu 
zelfstandig verder gaat met het 
organiseren van activiteiten en 
het promoten van de straat-
afspraken. Zij krijgen hiervoor 
de beschikking over een eigen 
budget en voor ondersteuning 
kunnen zij aankloppen bij het 
reguliere opbouwwerk van 
Sonor.

Bloeiende Gaffel viert feest in het kader van 
“Mensen maken de Stad“

AKTIVITEITENPROGRAMMA “DE LEEUWENHOEK” MEI 2009
 
2 MEI EN 3 MEI :10.00-16.00   
FOTO-EXPOSITIE SURINAME VAN JOHN KOOT
3 MEI : 12.30  LITERAIR CAFE, 
THEMA: ZWARTE VROUWEN IN DE ZORG
14.00 BLOEMSCHIKKEN MET ASHA
10 MEI : (MOEDERDAG)
14.00 KOOR “ONDERSTEBOVEN” 
12 MEI : DAG VAN DE VERPLEGING
23 MEI : 19.00  OPTREDEN “PAUL CLIFTON”
30 MEI : 19.00 TORI NETI (VERHALEN)
 
INFO : 010-4361488
(VRAGEN NAAR Joyce,Nelly,Asha,Rini of Gertrude (of Roel -voor Atelier)
Of kom  even langs voor een praatje, een bakje koffi e of een weekprogramma)

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig 
mens kan

zonder

Extra controle door Stadstoezicht op aanbieden huisvuil

Bewoners van het Oude Westen zijn behoor-
lijk tevreden over de voorzieningen voor 
onderwijs, welzijn, sport en cultuur in de wijk, 
zo blijkt uit het onderzoek dat de bureaus 
Greeven & van der Ven advies en Labyrinth in 
opdracht van de Centrumraad en Woonstad 
deden. Bijna alle voorzieningen kregen van de 
176 ondervraagde wijkbewoners een rapport-
cijfer van 7,5 of meer. Alleen de speelpleintjes 
bleven achter met een 7min. 
Op 2 april discussieerden beroepskrachten, 

bestuurders en een paar wijkbewoners over 
mogelijke verbeteringen van aanbod en loca-
ties. Want bij jongeren sluit het aanbod niet 
helemaal aan bij de vraag en een deel van de 
ouderen mist aanbod omdat ze ’s avonds de 
straat niet meer op durven. De aanwezigen 
waren over het algemeen huiverig voor het 
verplaatsen en concentreren van voorzienin-
gen, omdat activiteiten en gebruikersgroepen 
ook een eigen sfeer nodig hebben. Binnenkort 
komen de bureaus met hun eindconclusies. 

Een 7,5 voor de voorzieningen in de wijk

Foto’s Speeltuin Weena



Zijn carrière kenmerkt zich 
door het succesvol uitvoeren 
van tal van functies voor de 
Hogeschool. Zoals het opzetten 
van de studie Vrijetijdskunde, 
het ontwikkelen van het 
Assessment Center, het cre-
eren van de mogelijkheid bij 
de Hogeschool om te kunnen 
studeren met behoud van uitke-
ring. Hij was initiatiefnemer van 
het Rotterdamse project ”Leren 
en Werken”. Hij verzorgde 
de publicatiereeks Student of 
Excellence.

Al zijn kennis en ervaring zal 
hij aanwenden in zijn nieuwe 
rol als directeur bij WENK. 
Welzijn en Kinderopvang zijn 
geen onbekend werkgebied 
voor Theo. Vanuit zijn brede 
welzijnskennis opgedaan onder 
meer als studierichtingslei-
der Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening(MWD), 
Culturele en Maatschappelijke 
Vorming(CMV)en 
Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening(SPH) zal hij gaan 
opereren. Bij WENK ontmoet hij 
nu collega’s die vroeger voor 
hem in de schoolbanken zaten. 
Van huis uit is Theo sociaal cul-
tureel werker, studeerde daarna 
politicologie en deed vervolgens 
postdoctoraal Vrijetijdskunde. 
In al die onderwijsjaren heeft hij 
zijn visie verkondigd over het 
welzijnswerk, nu verheugt hij 
zich erop om zijn visie in daden 
om te zetten.

NIEUWE DIRECTEUR WENK 
komt van Hogeschool Rotterdam

De nieuwe directeur WENK, Theo van Straaten, is door 
de WENK medewerkers donderdag 16 april enthousi-
ast verwelkomd. Theo van Straaten, afkomstig van de 
Hogeschool Rotterdam, start vol energie met zijn nieu-
we baan. Theo’s loopbaan eindigde bij de Hogeschool 
in de rol van senior beleidsmedewerker.

In Congo-Kinshassa, waar de 
familie oorspronkelijk vandaan 
komt, was hij pastor van een 
evangelische kerk en het was 
eigenlijk vanzelfsprekend dat hij 
dat ambt in Nederland ook weer 

ging uitoefenen. Waarom er voor 
Nederland is “gekozen” blijft 
onduidelijk. “God heeft ons hier 
gebracht en het is dus Gods wil”, 
is het simpele antwoord van de 
pastor.

De kerkdienst die de pastor 
voorgaat, is iedere zondag van 
11.00-14.00 uur in Odeon in 
de Gouvernestraat. Het verschilt 
eigenlijk niet zoveel van andere 
evangelische kerken, het publiek 

is nogal gevarieerd en over het 
algemeen afkomstig uit Afrikaanse 
landen. De talen tijdens de kerk-
diensten zijn Frans en Nederlands. 
De diensten hebben een regio-
nale functie. Mensen komen zelfs 
helemaal uit den Haag om hier 
de dienst bij te wonen. Pi-Roger 
ziet zijn kerk dan ook vooral als 
“vluchtplaats” voor diegenen die 
steun en hoop verwachten. 
“Ik zou graag veel meer willen 
betekenen voor de jonge mensen 
in de wijk, iets willen doen aan 
de criminaliteit en drugsoverlast 
en een goede opvang voor kinde-
ren.” “Maar onze middelen zijn 
beperkt. De zaal in Odeon kost 
ons iedere zondag veel en dat 
moet door collectes opgebracht 
worden. Eigenlijk zou je verwach-

ten dat een gemeenschapsge-
bouw voor de gemeenschap een 
andere prijs zou hanteren.” Heel 
blij zijn ze dan ook met de gast-
vrijheid die ze ondervinden bij 
het Oude Westen Pastoraat. Zeker 
twee avonden in de week maken 
ze gebruik van de ruimte van het 
Oude Westen pastoraat. Deze tijd 
gebruiken ze voor catechese en 
gebed. Verder staan de pastores 

en medewerkers van het Oude 
Westen pastoraat de Congolese 
gemeenschap met raad en daad 
bij.

Jeanne vindt het wonen in het 
Oude Westen plezierig. “We 
wonen hier prettig dicht bij de 
kerk en voor onze 2 kinderen is 
dat ook goed.” 
“Ik heb me later bij mijn man 
gevoegd en woon dus iets minder 
lang in Nederland.”  “Hoewel het 
wonen hier prettig is mis ik mijn 
familie. Ook zou ik graag zien 
dat vooral de kinderen toleranter 
tegenover elkaar zouden zijn. Nu 
zie ik te vaak dat er geen com-
municatie over en weer is tussen 
de verschillende culturen is en 
dat is jammer. Als we elkaar beter 

zouden leren kennen en begrijpen 
zou er ook minder discriminatie 
zijn.”
Onze kerk bestaat in september 
15 jaar en dat geeft toch wel 
een tevreden gevoel zegt pastor 
Pi-Roger met een glimlach. En we 
hopen nog lang door te kunnen 
gaan.

Foto Charlotte Vonkeman

Zaterdag 27 juni 
Zomerfeest in het Wijkpark

De hele dag is er een ROMMELMARKT! Hier zijn KRAMEN voor te huur
(niet commercieel) voor 15 euro per kraam. 

Meer informatie bij Linda Nelissen op maandag,woensdag en donderdag. 
Aktiegroep Oude Westen, telefoon: 010-4361700.

Verder is het traditionele ZESKAMP in het wijkpark Oude 
Westen. Bewoners en organisaties zoals de Politie, woningcor-
poratie, Nieuwe Unie enz. strijden met elkaar in een ZESKAMP 

om de fel begeerde beker. 

Rustig en verwachtingsvol zitten ze tegenover me.  Pi-Roger Nguambo (44) 
en zijn vrouw Jeanne Belinda (41). Pastor Pi-Roger is in 1994 als asielzoeker 
naar Nederland gekomen.

“Als we elkaar beter zouden leren 
kennen en begrijpen zou er ook minder 

discriminatie zijn.”

Verborgen bedrijvigheid

Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen 
voor het vrije vakman/vrouwschap en nemen de fi nan-
ciële onzekerheid voor lief. Ze hebben geen etalage, 
wel vaak een mooie website en de kenners weten hen 
te vinden. De buurtkrant gaat op zoek naar de verbor-
gen bedrijvigheid in de zijstraten van het Oude Westen. 
Nummer 2 vonden we een en twee hoog in de Van 
Speijckstraat:

Charlotte 
Vonkeman, 
ontwerper
Na een jaar studeren aan een 
Universiteit  ben ik overgestapt 
naar modevormgeving op de 
Willem de Kooning Akademie. 
Ik was altijd al bezig met beeld, 
vormgeven en uitdrukkingsvor-
men en de manier van leren en 
denken van de kunstacademie 
sprak me meer aan. Je wordt 
persoonlijk op je werk aangespro-
ken en aangekeken en je bent er 

gevoelsmatiger meer bij betrok-
ken dan bij een tentamen op de 
universiteit. Mijn afstudeerproject 
in 2006 was een mode-forecast: 
een schets van de nerd-look, de 
cultivering van onhandigheid met 
rare broekjes en jurkjes, als beeld-
toekomstvoorspelling; dat zie je 
nu wel rondlopen. 
Na mijn studie ben ik met Marije 
Cnossen en Diana van Golden, 
ex-medestudenten, het bedrijf 
XS-M-L begonnen. We ontwer-
pen, maken en verkopen acces-
soires, zoals sieraden maar vooral 
leren tassen. We hebben dezelfde 
voorkeur voor een minimalistische 

stijl, we houden absoluut niet van 
frutsels en bandjes, maar zoeken 
naar basale soms herkenbare 
vormen. Zo hebben we laatst 
samen een tas ontworpen vanuit 
de vorm van een melkpak. In 
het denken en maken vullen we 
elkaar goed aan. Ik ben meer van 
de concepten en grote lijnen en 
de anderen zijn weer creatiever in 
de details en vinden het ambach-
telijke leuker. We verkopen onze 
producten via internet (www.
xs-m-l.nl) en twee Rotterdamse 
winkels/galeries, Shopper en 
Blaak 10. 

Geen massaproductie door 
Chinese kinderen
Onze markt zit in het alternatieve 
hoge modesegment, omdat we 
letten op details, kwaliteit van het 
materiaal en omdat het allemaal 
unieke, door onszelf gemaakt 
producten zijn. We willen geen 
massaproductie maken en onze 
tassen door Chinese kinderen in 
elkaar laten zetten. Deze keuze 
betekent dat we er ander werk 
naast moeten doen om te kunnen 
rondkomen. Momenteel geef ik 
ook les aan de kunstacademie, de 
vakken mode-illustratie en fashion 
& communicatie. Daarnaast heb 
ik mijn universitaire studie weer 
opgepakt, zodat ik ook op acade-
misch niveau uit de voeten kan. Ik 
doe de opleiding communicatie 
en zie mezelf in de toekomst wel 
iets in die richting doen. In de 
marketingwereld is men op zoek 
naar alternatieven voor de tra-
ditionele reclame in krant en op 
tv die steeds minder werkt. Men 
probeert direct contact te maken 
met klanten door aan te sluiten 
bij maatschappelijke kwesties. Zo 
liet een fabrikant van broodbeleg 
laatst op een druk forensenstation 
’s morgens twee beren broodjes 
smeren met de boodschap dat 
een goed ontbijt de kwaliteit van 
het werk vergroot. Die berenaktie 
kwam in de krant, samen met een 
verhaal over een onderzoek over 
het effect van ontbijten, en daarin 
wordt dan subtiel de fi rmanaam 
ingeweven. Dat soort ontwikke-
lingen vind ik interessant en daar 
kan ik met mijn creatieve concep-
tuele invalshoek goed terecht.

Goedkoop maar tijdelijk
Het einde van mijn tweede studie 
betekent hoogstwaarschijnlijk ook 
het einde van mijn Rotterdam-
periode. Ik ben opgegroeid 
in Middelburg, Barneveld en 
Krimpen aan de IJssel. Voor mijn 
studie ben ik naar Enschede 
verhuisd, kwam na een jaar 
terug naar het westen en ging 
in Rotterdam, in het Nieuwe 
Westen wonen. Als bedrijf kon-
den we de eerste verdieping van 
deze woning als atelier omniet in 
gebruik nemen. Later kwam de 
tweede verdieping vrij en kon ik 
daar gaan wonen. Ik woon dus 
goedkoop maar tijdelijk, zoals 
alle huurders die de laatste acht 
jaar in dit stukje straat zijn komen 

wonen. Waarom deze huizen weg 
zouden moeten, weet ik niet. 
Het was hier behoorlijk uitge-
woond maar door mijn grondige 
opknapbeurt, is het een heel pret-
tige ruimte geworden en sinds de 
kroeg hier beneden gesloten is, 
kan ik ’s nachts ook doorslapen. 
Door de kleine winkeltjes op de 
West-Kruiskade en de Nieuwe 
Binnenweg en de biologische 
markt, heeft het boodschappen 
doen een dorps karakter, maar 
verder ben ik niet zo op de wijk 
georienteerd. Mijn vriendenkring 
zit overal en over twee, drie jaar 
zit ik zelf in Amsterdam, Parijs, 
Stockholm, Londen, ik weet het 
nog niet.  



 

 
 

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 8844
Klachtennummer 0800 1545
Belastingtelefoon 0800 0543
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
Stadswinkel 0800 1545
Roteb                                   0800 1545
Speelcentrum Weena 414 48 90
Raad Kinderbescherming 413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartspraktijk Maasstad 422 41 43
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 28260 00
Tandartsen Oude Westen      436 21 76
St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC) 
Alg. Maatschappelijk Werk 436 30 60
Sociaal Raadslieden                   436 30 60
Wijkbus Ouderen 436 90 47
Ouderenw./Servicepunt Sen. 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24
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Uitgave van de Aktiegroep Oude Westen  Gaffelstraat 1 - 3 3014 RA Rotterdam telefoon 010 - 4361700 Website www.aktiegroepoudewesten.nl

MEI 2009

Van de straat 
geplukt

Jeanne Belinda
Pastor Pi-Roger

in dit nummer:

Gaffel feestagenda 
woensdag 13 mei 2009

25 jaar samen onder één dak
09.00 – 12.00 u Activiteiten Van Asch van Wijkschool en Bibliotheek
12.00 – 13.00 u Optocht Van Asch van Wijkschool
13.00 – 15.00 u Het wijkfeest barst los met 25 attracties op de 
Spelenkermis
15.00 - 15.30 u Geheime offi ciële gedeelte
15.30 - 17.00 u Urban Workshops, DJ Beek en demo’s
17.00 – 19.00 u Sportief Programma
19.00 – 21.00 u Podium Programma
Voor meer info belt u met Hoofdkantoor WENK 
010 – 412 26 22

Woensdag 13 mei is het 
feest in het Oude Westen. 
Met de Bibliotheek, de SKVR 
Taaldrukwerkplaats, Van Asch van 
Wijkschool en WENK vieren we 
vijfentwintig jaar samen onder 
een dak in de Gaffel. Kom naar 
de Gaffel en vier dit wijkfeest met 
ons mee! Hier een kijkje in ons 
programma.
De schoolkinderen van de Van 
Asch van Wijk bezoeken 
’s ochtends de Bibliotheek: daar 

luisteren zij en lezen voor uit 
boeken vol verhalen uit…. 1984. 
In de SKVR Taaldrukwerkplaats 
maken zij banieren en rondom 
de school zijn Oudhollandse 
Spelletjes. De optocht van 
de schoolkinderen start om 
12.00 u, zij wandelen door de 
wijk en eindigen op het Gerrit 
Sterkmanplein. Daar barst het 
wijkfeest in volle gang los, met 
25 attracties op de Spelenkermis 
zoals Hot Urban Workshops, 

Gaffelblok 
1984-2009:

De afgelopen tien jaar is het 
aantal kinderen in het Oude 
Westen met 35% gedaald. 
Wat is er nodig om het Oude 
Westen aantrekkelijker te 
maken voor gezinnen? Over 
deze vraag gingen dinsdag-
avond 21 april zestig mensen, 
ouders en beroepskrachten, 
met elkaar in debat. 

Op verzoek van de organisatie 
verdedigde Slinger Roijackers, 

geboren en getogen en net ver-
trokken uit het Oude Westen, aan 
de hand van zijn jeugdervaringen 
met drugsoverlast en geweld de 
stelling dat het Oude Westen meer 
geschikt is voor kinderloze man-
nen en vrouwen. Corinne Reniers-
Riekwel, geboren en getogen in 
een ‘drugsgrensdorp’ in het oos-
ten van het land, wilde daar niets 
van weten. Ze verhuisde bewust 
van het kinderloze Kop van Zuid 
naar het Oude Westen en ergert 
zich dood aan de continue stroom 
van negatieve berichtgeving over 
de wijk. Je moet er wel je best 
voor doen, legden columnisten 
Dorian Tabbares-Maduro en Fatna 
Mir Abbadi uit. Je moet op straat 
in gesprek gaan met kinderen, 
over leuke dingen en over ruzies, 
en je moet aan je kinderen laten 
zien dat je zelf aan een betere wijk 
kunt werken. ‘Ik wil niet dat mijn 
kinderen een negatief zelfbeeld 
krijgen door het slechte imago 
van de wijk. Daarom heb ik actief 
meegewerkt om de drugsdealers 
van het plein af te krijgen en daar 

zijn mijn kinderen trots op.’ Een 
negatief wijkimago ondermijnt 
bovendien het onderlinge vertrou-
wen tussen ouders, omdat mensen 
al gauw denken dat ‘de anderen’ 
dan wel problemen zullen hebben 
of veroorzaken. De verantwoorde-
lijke politici zouden daarom beter 
op hun woorden moeten letten, 
vindt Joke van der Zwaard, wijkbe-
woonster en onderzoekster. 

Het Oude Westen-gevoel
Drugsoverlast en de samenstelling 
en kwaliteit van de scholen ble-
ken voor ouders de belangrijkste 
twijfelpunten te zijn. Bij het eerste 
voelen ze onmacht, omdat uitein-
delijk veel afhangt van de daad-
kracht van de politie. ‘Die dealers 
moet je niet aanpakken, maar 
afpakken, de dikke auto’s en de 
rest van de bling bling.’ Ten aan-
zien van onderwijs maakt iedereen 
individuele keuzes. Sommigen 
zochten een school buiten de wijk, 
anderen zijn tevreden met hun 
school in het Oude Westen. Dat 
lijkt een zwart-wit-kwestie te zijn, 

Kan ik hier mijn kinderen 
laten opgroeien?

maar Surinaamse, Kaapverdische, 
Turkse en Marokkaanse ouders 
brengen hun kinderen ook steeds 
vaker naar een school buiten de 
wijk. ‘Er zijn geen slechte scholen, 
zei een vader van vier kinderen, 
maar wel slechte leerkrachten. 
Je mist bij sommigen het Oude 
Westen-gevoel.’ De slechte 
opkomst van het onderwijs op 
deze avond, alleen de directeur 
van de Asch van Wijckschool was 
aanwezig, leek dat te bevestigen, 
en zou ook het gevolg kunnen 
zijn van het verdwijnen van het 
reguliere overleg tussen de instel-
lingen in de wijk. 
Het Oude Westen heeft ook een 
paar bijzondere pluspunten, 
zoals Speeltuin Weena, de kick-
boxschool en het wijkpark. De 
kickboxschool heeft een betere 
accommodatie nodig en het 
park zou beter gebruikt kunnen 
worden voor sportactiviteiten 

voor kinderen. Maar ook ouders 
moeten in de wijk aantrekkelijke 
plekken hebben, waar ze gezel-
lig kunnen zitten en leuke andere 
ouders kunnen tegenkomen, zei 
Arnold Reijndorp, een van de drie 
eindsprekers. Jacques Sier van het 
wijkpastoraat wees nog op een 
nieuwe groep ouders: de vluch-
telingen uit landen als China, 
Congo, Togo en Kroatië die door 
het generaal pardon eindelijk 
weer een toekomst hebben en 
daarom nu voor een klein geboor-
tegolfje in de wijk zorgen. Wie 
weet gaat het percentage kinde-
ren in het Oude Westen dus weer 
stijgen. Belangrijk is wel dat de 
instellingen deze groep ouders en 
kinderen goed in het oog krijgen, 
zodat zij in de toekomst ook mee 
kunnen praten over de toekomst 
van de wijk.
Dit was deel 1 van de serie debat-
ten over de toekomst van de wijk, 
georganiseerd door de vitale coa-
litie van onderop, bestaande uit 
vereniging de Binnenweg, onder-
nemersvereniging West-Kruiskade, 
de Leeuwenhoek, Stichting 
Wenk, Wijkpastoraat, Sonor en 
Aktiegroep het Oude Westen. Het 
volgende debat zal gaan over de 
winkelstraten en hoe die zich kun-
nen ontwikkelen tot het ‘echte’ 
of  ‘alternatieve’ centrum van 
Rotterdam.   

Streetdance, Breakdance, Graffi ti, 
Rappen, hapjes uit keuken de 
“Smeltkroes”, Kleding “pimpen”, 
workshop Tekenen en Schilderen, 
sportprogramma voor Tieners en 
Jongeren. Het offi ciële moment, 
nu nog ‘’secret moment’’ van de 
feestdag, begint om 15.00 uur.
Met een 25strippenkaart van 
2,50 kan iedereen deelne-
men aan de Spelenkermis. 
De hele dag door zijn er 
hapjes en drankjes voor 1,00 
verkrijgbaar. Koffi e en thee 
zijn gratis. 

Buurtkrant Oude Westen
Geen zinnig mens kan zonder

COLOFON

Uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen, Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00 
Fax 436 39 40, Email: buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
Website aktiegroepoudewesten.nl 
Lay Out Han Snaaijer
Fotografi e Theo  Sprundel, Han Snaaijer
Redactie: Wim Roovers, Yilmaz Caliskan, Ender Oran, Hannie 
Leeuwenhart, Han Snaaijer, Joke vd Zwaard , Marianne 
Maaskant.  Druk: Maassluisse Courant, Oplage: 4500 stuks 
Verschijnt 10 maal per jaar

Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, 
aan de voet van de Erasmusbrug, is 
de laatste jaren een begrip gewor-
den in Rotterdam. Een record aantal 
bezoekers hebben dit tijdens het 
Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 2008 
opnieuw bewezen. Met de uitbreiding 
van het festivalterrein is er gehoor 
gegeven aan een behoefte die het 
publiek onderschrijft. Een gegronde 
reden om op 5 mei 2009 de toon 
voort te zetten en een brede en span-
nende programmering neer te zetten.

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 
5 mei 2009
Het publiek kan van 13.00 uur tot 
23.00 uur genieten van een divers 
programma dat verzorgd wordt door 
een brede en kleurrijke (inter)natio-
nale line-up. Het centrale thema van 
Bevrijdingsfestival 2009 is Vrijheid & 
Identiteit en zal als rode draad het 

festival een diepere betekenis geven. 
Op diverse podia zal het thema ver-
taald worden in visuals, theater, rap en 
dance, waarbij de jongerencultuur een 
grote rol krijgt.  

Tipje van de sluier…
Ook dit jaar wordt Bevrijdingsfestival 
aan beide zijde van de Erasmusbrug 
gevierd. Het hoofdpodium onder de 
naam Erasmuspodium, zal weer in het 
teken staan van artiesten met (inter)
nationale allure. Van bands tot DJ’s 
of een combinatie van, alles is verte-
genwoordigd. Ellen ten Damme en 
Isis (voorheen 100%) zijn dit jaar de 
Ambassadeurs van de Vrijheid, daar-
naast zal o.a. Kraak & Smaak optre-
den, ’s avonds verandert het plein als 
vanouds in 1 grote openluchtdisco-
theek met o.a. DJ Joris Voorn. Op het 
Vrijheidspodium wordt het thema 
Vrijheid & Identiteit verder uitgediept 

door middel van: debat, dans en 
stand-up comedy. Daarnaast laten de 
winnaars van de Grote Prijs

Zuid-Holland in de categorie bands en 
singer/songwritter hun kunsten zien. 
Tevens is dit jaar het voormalige Zuid-
Holland podium omgedoopt tot FunX 
presents Lijn5mei Podium, waar de 
urban culture tot in zijn volledigheid 
gepresenteerd zal worden en zoals de 
naam al aangeeft wordt dit podium 
gehost door deze populaire jongeren-
zender. 

BEVRIJDINGSFESTIVAL ZUID-HOLLAND 
5 MEI 2009 IN DE STARTBLOKKEN!

Foto: Mark Nolte

Kijk eens naar onze Website
www.aktiegroepoudewesten.nlDIT IS GELUKKIG 

VERLEDEN TIJD
EN WAAR ZIJN DIE PAPIER 
EN GLASBAKKEN GEBLEVEN?

Er zijn er nog maar weinig en 
die staan op:
Het Toni Koopmanplein.
De hoek van de 
Breitnerlaan/
Mathenesserlaan.
De Diergaardesingel bij 
Vesta.
Op de hoek van de 
Bajonetstraat/Kogelvanger-
straat.

MAAR DIT KAN 
TOCH NIET DE 

BEDOELING ZIJN?

Vijfentwintig jaar samen 
onder één dak

Avondvierdaagse 
2009 Oude Westen

Terug van 
weggeweest! 

Noteer in je agenda 
ma 8 juni, di 9 juni, wo 
10 juni en do 11 juni 

wandelen. Dit is een ini-
tiatief van Dienst Sport 
en recreatie, Thuis op 

Straat, WENK, Sonor en 
Wilskracht Werkt.

Voor inschrijven let je op 
de posters in de wijk- en 
clubhuizen. Op de scho-
len komt WENK langs.

Eindelijk: 
de Avondvierdaagse terug 

in de wijk.

“DANSEN TUSSEN 
DE STELLINGEN EN 
HAPJES UIT EEN 
GEREEDSCHAPSKIST

Ter gelegenheid van de 
verbouwing van het res-
taurant en de bouw van 
de polikliniek geriatrische 
revalidatie organise-
ren de VRIENDEN VAN 
ANTONIUS BINNENWEG 
op 14 mei 2009 van 
16.00-19.00 uur een 
gezellige middag met 
lekkere hapjes, drankjes 
en muziek voor vrienden 
en sympathisanten van 
Antonius Binnenweg. 
U bent al vriend van 
Antonius Binnenweg 
voor 25 euro per jaar.
Laat wel even weten 
of u komt via E-mail. 
L.blokland@laurens.nl 


