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Van de straat geplukt:
Özlem Saraç

DIKKERTJE DAP

• Radar  • Humanitas De Leeuwenhoek  
• Gezondheidscentrum St. Mariastraat

64 en 53

Aktie Bajonetstraat

Aktiegroep gaat op eigen kracht verder

KINO

8

Van een mooi 
ontwerp 
voor een tij-
delijke tuin 
tot voorstel-
len voor 
alternatieve 
waterop-
vang- en afvoersystemen. In het 
boek ‘Klimaten’  trekt Wolbert 
van Dijk conclusies uit zes jaar 
ontwerpen en meewerken aan 
vergroening van de wijk. In het 
oplossen van wateroverlastpro-
blemen kan het Oude Westen 
het voorbeeld worden voor heel 
Rotterdam, juichen Gemeente 
en Waterschap.   

Groen betekent levendigheid, schrijft 
landschapsarchitect en wijkbewo-
ner Wolbert van Dijk in zijn boek 
‘Klimaten’. Het biedt gelegenheid 
en redenen om elkaar te ontmoeten 
en het zorgt voor een aangename 

‘verrommeling’ van de woonomge-
ving; mensen die zelf invulling geven 
aan een plek. Want een groene wijk 
is niet per defi nitie een mooie wijk. 
Als de vergroening niet afgestemd is 
met de omwonenden kan het snel 
verloederen. Daarom beginnen zijn 
projecten altijd met gesprekken met 
de belanghebbenden en is hij be-
halve ontwerper ook altijd ‘meewer-
kend voorman’. Hij is in het begin 
veel aanwezig, hij tuiniert, zet koffi e 
en maakt met iedereen praatjes. 

De lessen van vijf 
groenprojecten
In het boek beschrijft hij de tot 
standkoming van vijf groenprojecten 
en wat die hem geleerd hebben 
over hoe je met bewoners/vrijwil-
ligers samen een plek kan maken en 
onderhouden. Van de Tussentuin in 
de Gaffelstraat leerde hij dat je een 
sociaal gemixte begingroep moet 
vormen, anders kunnen anderen de 
plek gaan zien als het domein van 
een bepaalde groep. Een ontwerp 
waarin iedereen zijn eigen lapje 
grond heeft, kan dat nog versterken. 
Elke tuinierder voelt zich eigenaar 
van zijn eigen stukje grond, de 
hekken gaan steeds vaker dicht en 
begroeiing wordt afscherming tegen 
binnenkijkers. Een aantrekkelijk cul-
tureel programma kan die gesloten-
heid enigszins doorbreken. De lessen 
van Bloemkwekersstraat XXL, een 

Klimaten
Een boek over groen 
en water in het Oude 
Westen

radicale vergroening van een kale 
brede stoep, zijn dat een fl exibel 
ontwerp nodig is om iedereen mee 
te krijgen en dat onderhoudsafspra-
ken geregeld ververst moeten wor-
den. Mensen signaleren wel wat er 
mis gaat, er zijn ook altijd wel men-
sen bereid om iets te doen, maar ze 
nemen niet zo makkelijk het initiatief 
voor een voorjaar- of najaarschoon-
maak. En je kunt belangrijke mensen 
zomaar kwijtraken. In het eerste jaar 
stierven twee enthousiaste tuinier-
ders, waaronder Arno, de vriendelij-
ke steun en toeverlaat van bewoners 
met niet zulke groene vingers. Bij de 
geveltuin van de Schietbaanstraat is 
het onderhoud simpel geregeld, dat 
doet de concierge van de school. 
De school besloot ook om het letter-
kunstwerk in haar logo-rood te ver-
ven; dan moet je als ontwerper wel 
even slikken. Bij dit project was door 
de opheffi ng van de deelgemeente 
het geldpotje even kwijt. Daar moet 
je blijkbaar ook op letten. 

Tuin de Bajonet is een prachtige col-
lectieve tuin met theehuis gewor-
den. Het is een behoorlijk arbeids-
intensief project en vraagt dus veel 
van de vrijwilligers, die niet allemaal 
dezelfde inzet kunnen en willen le-
veren. Dat wordt vaak pas al doende 
duidelijk, daar moet iemand dus op 
letten om onderlinge ongenoegens 
te voorkomen. Tijdens het maken 

van Gouvernestraat XXL ontdekte 
Wolbert dat het ook op het niveau 
van de instellingen handig is om met 
meer partijen te werken. Daardoor 
ontstond ruimte om af te wijken van 
het gemeentelijke dictaat van de 
‘Rotterdamse Stijl’ van straatinrich-
ting.   

Oplossing van wateroverlast
Naast praktische adviezen voor de 
aanpak van groenprojecten,  staan 
in het boek voorstellen (‘kansenkaar-
ten’) voor vergroening van andere 
delen van de wijk. De keuze voor 
deze plekken is mede ingegeven 
door de mogelijkheden om alter-
natieve wateropvang en –afvoer te 
realiseren op het moment dat men 
toch bezig is met vervanging van 
de (platte) daken en de bestrating. 
Want de oplossing van waterover-
lastproblemen is in de afgelopen 
jaren door de klimaatverandering 
een steeds urgentere kwestie ge-

worden. In de Tussentuin werd nog 
– uit nood – een aansluiting op het 
riool gemaakt. In latere projecten 
zijn voorzieningen getroffen om het 
water tijdelijk ondergronds op te 
vangen in infi ltratiekratten (Bajonet 
en Doorbraak XXL) en buiten het 
(overbelaste) riool om weg te laten 
stromen door waterdoorlatende 
bestrating (Gouvernestraat). Het is 
een praktisch en inspirerend boek, 
en een boek om trots op te zijn, 
niet alleen de makers (waaronder 
ook ontwerper Karin ter Laak), maar 
ook de vele wijkbewoners die al dat 
moois en nuttigs in hun vrije tijd 
gecreëerd hebben.     

Vrijdag 7 oktober 
van 16-18 uur: 
Boekpresentatie onder 
leiding van Tante Leeuwina

16-17 in KINO, o.a. praatjes van 
Govert Geldof, waterspecialist
Bert Heusinkveld, metereologie 
en luchtkwaliteit en Joke van der 
Zwaard, stadsonderzoeker. 
17.00 In optocht naar Tuin de 
Bajonet voor 
de feestelijke 
afsluiting onder 
begeleiding van 
De Nazaten.

Op de raadsvergadering van donder-
dag 29 september heeft de Rotter-
damse raad besloten de Rotterdamse 
bewonersorganisaties niet meer te 
subsidieren. Ze mogen geen eigen 
huisvesting en geen administratieve 
ondersteuning meer hebben. In 

plaats daarvan komt er een ingewik-
keld fi nancieringssysteem van losse 
activiteiten. Per activiteit moet dan 
worden aangegeven hoeveel papier, 
telefoontjes, kopieën en computer-
uren daarvoor nodig zijn. Allemaal 
erg dramatisch voor een organisa-

tie als de Aktiegroep waar je altijd 
terecht kon als je iets voor de wijk 
wilde doen. Je kon dan vrij beschik-
ken over alle zaken die daar voor 
nodig waren.
Nu kan de wethouder wel willen dat 
de bewonersorganisaties opgeheven 

worden, maar de enige die daar over 
gaan zijn de bewonersorganisaties 
zelf. Ook de Aktiegroep laat zich niet 
opheffen!
Terwijl alle bewonersorganisaties in 
de stad aan het eind van het jaar 
de zaak geregeld moeten hebben, 

is er voor de Aktiegroep uitstel tot 
september 2017. We hebben dus 
nog een jaar de tijd om te bedenken 
hoe het verder moet.

Wat de huisvesting betreft wil 
gemeente dat wij naar de Buurthuis 
De Nieuwe Gaffel verhuizen. Nog 
niemand heeft bedacht hoe dat zou 
moeten en iedereen die daar een 
beetje kijk op heeft, is van mening 
dat dat eigenlijk niet kan. Daarom 
zijn we nu aan het onderzoeken of 
er een mogelijk is om het pand waar 
de buurtwinkel nu gevestigd is in 
eigen beheer te nemen.

Tenslotte zijn er nog onze ondersteu-
ners Petra en Natalie, de opbouw-
werkers en Sylvia, onze administra-
tieve kracht. Omdat de Aktiegroep 
behalve bewonersorganisatieactivi-
teiten ook welzijnstaken uitvoert, is 
er nog een andere geldpot, Couleur 
Locale, waaruit wellicht aanvullende 
fi nanciering gerealiseerd kan worden 
voor activiteiten die aanvullend zijn 
op het werk dat Radar als welzijns-
aanbieder doet. Dat gaan we de 
komende tijd op een rijtje zetten.

Zoals gezegd heeft de gemeen-
teraad haar besluit genomen. De 
raadsleden hebben wethouder 
Eerdmans wel zo ver gekregen dat 
hij toegezegd heeft dat alle activitei-
ten moeten kunnen doorgaan. Daar 
gaan wij hem in ieder geval aan 
houden!

Voor onze allerkleinsten



geven. Gelukkig had ik de mogelijk-
heden om op mezelf te gaan wonen 
en te studeren met ondersteuning van 
geleend geld van de overheid. Zelf kon 
ik mijn studie niet betalen al werkte ik 
er wel bij. Ik gaf les op een basisschool 
en gaf huiswerkbegeleiding. Ik kreeg 
een druk leven en dat is eigenlijk altijd 
zo gebleven. Tijdens mijn studie ben ik 

Buurtkrant Oude Westen pag 2

‘In Nederland liggen veel 
kansen en die heb ik 
gegrepen.’ Özlem Saraç, 
Oudewestenaar, meester in 
de rechten en eigenaar van 
advocatenkantoor Saraç 
Advocatuur vertelt.

Özlem wordt geboren in Konya in Turkije 
en verhuist op jonge leeftijd naar Rotter-
dam (zuid). ‘Als kind van zeven moest ik 
heel erg wennen. Ik kwam in een nieuw 
land met een vreemde taal en nieuwe 
mensen. Dat viel in het begin niet mee, 
vooral de taal was erg moeilijk. Ik zat 
op een Montessori basisschool waar je 
zelf mocht kiezen met welk vak je elke 
dag wilde beginnen. Ik begon altijd met 
rekenen, Nederlandse taal schoof ik in 
het begin van mijn schooltijd vaak naar 
het eind van de dag.’ 

De moeilijke Nederlandse taal
Özlem groeit op in een gezin van vijf 
kinderen en wist al heel vroeg wat ze 
wilde. Ondanks de moeilijke start, maakt 
ze zich de Nederlandse taal gauw eigen. 
Al snel weten mensen uit haar omgeving 
haar te vinden met hun formulieren. 
‘Als mensen problemen hadden met 
hun papieren kwamen ze naar me toe, 
mijn ouders ook trouwens. Eigenlijk 
was ik altijd al bezig met het oplossen 
van problemen van anderen. Ik wist al 
heel vroeg dat ik iets met rechten wilde 
doen. Het recht is heel interessant en ik 
vind het leuk om uit te zoeken hoe alles 
precies zit en hoe ik mensen kan helpen 
met de situaties waar ze in zitten.’  

me er heel erg bewust van geworden 
hoe goed we het hier hebben en hoe 
belangrijk rechtsbescherming is in het 
leven van mensen.’

Een eigen advocatenkantoor
Na haar studie werkt Özlem een tijdje 
bij een advocatenkantoor in Den Haag. 
Drie jaar geleden nam ze de beslissing 
om haar eigen praktijk te beginnen. 
‘Hiervoor moest ik als advocaat eerst 
stage lopen. Dan werk je zelfstandig 
onder toezicht van een patroon. De 

patroon geeft voorlichting en raad met 
betrekking tot de praktijkuitoefening. 
De patroon controleert mijn werk, leest 
mijn stukken, kijkt of er geen fouten in 
staan en waar ik op moet letten. Op 23 
augustus liep mijn stage af en sindsdien 
ben ik volleerd advocaat.
Ik heb een algemene praktijk met uit-
zondering van het strafrecht. Ik hou me 
vooral bezig met het sociaal zekerheids-
recht, familierecht, vreemdelingenrecht, 
uitkeringszaken, ziekte- en werkloos-
heidswet, arbeids- en huurzaken.’ 
De cliënten die haar kantoor aan de 
Claes de Vrieslaan 86 weten te vinden 
zijn heel divers. Mensen die problemen 
hebben met hun werkgever, mensen die 
ontslagen worden, mensen die proble-
men hebben met de verhuurder. ‘Ik sta 
de zwakste partij bij. De burger die een 
probleem heeft met de overheid, een 
werknemer die onjuist wordt behandeld 
door de werkgever. Het boeiende aan 
mijn werk is de verscheidenheid en het 
contact met mensen.’

Juridisch inloopspreekuur bij de 
Aktiegroep
Özlem woont in het Oude Westen en 
kwam via een bekende bij de Aktiegroep 

Als Özlem Nederlands Recht gaat stude-
ren aan de Erasmusuniversiteit, gaat ze 
op kamers wonen in een studentenfl at 
in Rotterdam West. Mijn ouders vonden 
het goed, zij stonden er helemaal achter. 
Vooral mijn vader heeft mij erg gestimu-
leerd om te gaan studeren. Vanaf het 
moment dat ik op kamers ging wist ik: 
dit is mijn leven en zo wil ik er vorm aan 
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Omhoog kijken 7   Nog een keer Scholte

Özlem Saraç

“Iedereen heeft de kans om te gaan 
studeren en een baan te vinden.”

Een oplettende lezeres, Annelies de Weerd, 
stuurde de Buurtkrant een correctie op 
het stukje over A.J.SCHOLTE. ADVOCAAT 
EN BOERENJONGENSFABRIEK in de Anna 
Paulownastraat over de overname van het 
pand door slagerij Schell. Dit is gecheckt 
bij de huidige eigenaar Freek Schell (hij is 
de 8ste generatie in de slagersdynastie) en 
het klopte. Schell zit daar niet ruim 50 jaar, 
het moet tussen de 35 en 40 jaar zijn. Zijn 
vader heeft de winkel en de bedrijfsruimte 

tegelijk gekocht en daarna laten restaure-
ren. Schell wist ook nog te vertellen dat de 
twee ‘ornamenten’ in feite de houders van 
vlaggenmasten zijn. De kleine vorm erboven 
hoorde er ook bij, daar werd de vlaggenstok 
eerst doorheen gestoken. Als ik er nu naar 
kijk, lijkt me dat heel logisch, maar ‘gefocust’ 
op ornamentiek had ik het niet kunnen 
bedenken. In het begin had Schell een eigen 
reclamebord over dat van Scholte bevestigd. 
Daarvoor moest hij van de gemeente pre-

cariorecht betalen. Nadat hij zijn bord had 
weggehaald, moest hij voor de reclame van 
Scholte gaan betalen! Dat weigerde hij en 
om zijn standpunt kracht bij te zetten, heeft 
hij zelfs gedreigd dat hij de tegels zou weg-
bikken. De gemeente stond toen gelijk op 
haar achterste benen, maar ging overstag.

Vorig jaar heeft de kleinzoon van A.J. Schol-
te contact met Schell opgenomen. Hij wilde 
graag eens in het pand van zijn opa kijken. 
Opa Scholte had hem verteld dat er in de 
fabriek wel twintig vrouwen op een rij dag 
in dag uit eieren zaten te breken voor de 
advocaatbereiding. Zij moesten ook goed 
opletten of er geen rotte eieren tussen 
zaten! Iedere dag werden door boeren uit 
de omgeving verse eieren geleverd, verpakt 
in houten kisten gevuld met stro. 
De benodigde (pure) alcohol werd door de 
douane in verzegelde vaten opgeslagen in 
een aparte ruimte, achter de derde deur. 
Alleen de oude Scholte had daar een sleutel 
van. Hij had hiervoor een speciale vergun-
ning en moest over de alcohol accijns 
betalen.

terecht. ‘Hij is daar vrijwilliger en ver-
telde me dat er vaak mensen met juridi-
sche vragen langskomen en opperde het 
idee dat ik daar een inloopspreekuur zou 
houden. In overleg met opbouwwerker 
Petra ben ik een spreekuur begonnen op 
dinsdagochtend tussen 9.00 en 10.00 
uur. En dat loopt gelijk. 
Het spreekuur is gratis. Als het tot een 
procedure komt, dan gaat het wel wat 
kosten natuurlijk, maar mensen met een 
laag inkomen hebben recht op vergoe-
ding van kosten voor juridische bijstand 

door de overheid via de raad voor 
rechtsbijstand. De eigen bijdrage ligt tus-
sen de 143 en 800 euro, afhankelijk van 
het inkomen. Mensen met een bijstands-
uitkering kunnen de eigen bijdrage van 
143 euro terugkrijgen door bijzondere 
bijstand aan te vragen. Naast deze pro 
deo zaken heb ik ook betalende cliënten, 
daar kan ik mijn huur van betalen.’

“Mijn droom is uitgekomen”                    
Özlem lacht. ‘Toen ik naar Nederland 
kwam, had ik een achterstand in de taal. 
Het is heel belangrijk om dat in te halen. 
Voor de rest heb je hier alle mogelijk-
heden. Dat zou ik tegen anderen willen 
zeggen. Iedereen heeft de kans om te 
gaan studeren en een baan te vinden. 
De middelen zijn er en de mogelijkhe-
den bestaan. Er is niemand die je tegen-
houdt, iedereen kan gaan studeren in 
Nederland. Natuurlijk is het mij niet aan 
komen waaien. Het vraagt om een sterke 
wil, om inzet, doorzettingsvermogen en 
discipline. Het was mijn wens om advo-
caat te worden en nu heb ik mijn eigen 
kantoor. Mijn droom is uitgekomen.’

LITERAIRE MAALTIJDEN

Rijnhoutplein 3 
3014 TZ   Rotterdam

3 november: De Martini’s en de Moestuinman 
‘Een harp, twee verhalenvertellers, drie wereldreizigers pur sang. 
Wij reizen de wereld over op zoek naar de mooiste verhalen die doorverteld 
moeten worden en naar de mooiste muziek die gehoord moet worden. 
We laten je lachen om overspelige nonnetjes, een kleine traan laten om de 
dood van een musje, fi losoferen met de eekhoorn en de mier, 
 overweldigen door het onweer, … Laat je meevoeren naar 
 onbekende, exotische landen en lang vervlogen tijden door 
 de Martini’s en de Moestuinman.’

Aanvang 19 uur • Toegang gratis
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Sociale fi lm
Een paar weken geleden liep ik 
met de Aktiegroep mee naar het 
Stadhuis. We gingen protesteren 
omdat ze in 2017 geen subsidie 
meer krijgen. Echt te zot voor 
woorden. Maar goed, daar wil ik 
het nu verder niet over hebben. 
Wat ik wil vertellen, is dat ik 
me ineens weer dat meisje van 
18 voelde, dat ’s avonds met 
haar vriendin de stad in ging. 
We liepen vanuit het Stadhuis 
terug naar het Oude Westen 
over het Stadhuisplein. Wat had 
ik daar veel gezellige avonden 
meegemaakt. We gingen altijd 
een fi lmpje pakken bij Thalia en 
daarna naar een van de zaken 
op het Stadhuisplein. Leuke 
tijd was dat, lekker een drankje 
drinken op het terras of binnen 
aan de bar. Maar ja, het stopte. 
We kregen alle twee verkering 
en al snel kinderen en het geld 
ging aan andere dingen op. De 
kinderen zijn inmiddels al weer 
een tijdje de deur uit, alleen 
hou ik nog steeds niet veel geld 
over. Volgens de regering trekt 
de economie aan. Alleen merk 
ik daar niet veel van. Sinds ik 
mijn langdurigheidstoeslag niet 
meer krijg, moet ik alleen nog 
maar zuiniger aan doen. Dus die 
paar tientjes voor een gezellig 
avondje de stad in, kan ik echt 
niet missen. “Ga volgende week 
gezellig mee naar de fi lm” zei 
mijn buurvrouw gisteren. “Het 
nieuwe fi lmhuis in de Gouver-
nestraat gaat open en voor 
de buurt organiseren ze een 
speciale avond.” Wat een goed 
idee, dit is mijn kans om weer 
eens ouderwets een avondje uit 
te gaan. Volgens de buurvouw 
kun je voor € 2,50 eerst een 
hapje eten en daarna ook nog 
naar een fi lm kijken. Dat is na-
tuurlijk heel sociaal, ik hoop dat 
ze zo sociaal blijven voor hun 
nieuwe buren en het niet alleen 
bij een goedkope kennismaking 
houden. Het zou pas echt tof 
zijn als ze de bewoners uit de 
buurt een paar keer per jaar 
de kans geven om tegen een 
gereduceerd tarief een fi lmpje 
te pakken. Wat zou het heerlijk 
zijn als ik weer elke maand kan 
genieten van een fi lm en mijn 
sores even kan vergeten. Dan 
ga ik mijn vriendin van toen ook 
weer mee vragen.

Oplage: 4500, verschijnt 10 keer per jaar.
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COLOFON

Hellen 
van Boven

COLUMN

Voor onze allerkleinsten die 
extra aandacht nodig hebben

Dikkertje Dap

Dikkertje Dap is te vinden aan de 
Van Speykstraat 19a, grenzend 
aan de Babylon Taalschool. Het 
biedt Kinderopvang met een Plus 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Plus 
betekent dat de opvoedkundige 
begeleiding intensiever is dan bij de 

reguliere kinderopvang. Dat is soms 
nodig, bijvoorbeeld als er proble-
men zijn met het gedrag van een 
kind of in het gezin. Dikkertje Dap 
is onderdeel van de Van Veldhuizen 
Stichting, die meerdere centra voor 
Kinderopvang Plus overkoepelt. In 

de vestiging aan de Van Speykstraat 
zijn ook de Speelotheek Plus en de 
Opvoedwinkel Twinkeltje gevestigd. 
Er wordt nauw samen gewerkt met 
onder andere het wijkteam van de 
gemeente en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin van de GGD. 

Hoe kun je merken dat een kindje 
iets extra’s nodig heeft om zich 
gezond te kunnen ontwikkelen? We 
vragen het pedagogisch medewerk-
ster Marije van Hees. Ze heeft in de 
loop van de tijd honderden peuters 
onder haar hoede gehad en hoeft 
niet lang na te denken: “In de eer-
ste plaats is het een soort intuïtie. 
Ouders voelen zelf al aan dat er iets 
niet helemaal in orde is met hun 
kindje. Het is bijvoorbeeld erg stil, 
of juist onrustig, of wat bangig, 
het praten komt niet op gang, het 
lopen en bewegen blijft achter, het 
kan niet goed contact maken of 
het is om het minste en geringste 
ernstig van slag. Er kunnen ook 
omstandigheden in het gezin zijn 
waardoor het niet goed gaat, zoals 
te veel drukte, echtscheiding, schul-
den of ziekte van de ouders. Als een 
kind zich niet normaal ontwikkelt, 
wordt dat tijdens de bezoeken aan 
het consultatiebureau meestal al 
opgemerkt. Via doorverwijzing 
komt het dan bij ons terecht. Maar 
het kan ook dat ouders direct naar 
ons toekomen”. 

In de lichte ruimtes van Dikkertje 
Dap is het opvallend ordelijk, terwijl 
er toch een groepje kinderen aan 
het spelen is. Marije: “We bieden de 
peuters zoveel mogelijk structuur, in 
kleine groepen onder professionele 
begeleiding. Overzichtelijkheid, 
rust en orde maken dat ze veilig 
en ontspannen kunnen spelen. De 
aandacht die we de kinderen geven 
is niet alleen verbaal, maar we ge-
bruiken gebaren of aanraking, zodat 
de kinderen de gevoelsuitdrukkin-
gen kunnen zien en voelen. Zo kan 
een kind dat bijvoorbeeld moeite 
heeft om emoties te herkennen, 
langzamerhand leren om anderen 
te begrijpen en zichzelf uit te druk-
ken. Drukke en rustige activiteiten 
houden we gescheiden. In de 
snoozzle kamer kunnen de peuters 
volledig tot rust komen.”

Zoeken naar de sleutel van 
ieder kind 
Hoewel de dagindeling voor alle 
peuters hetzelfde is, verschilt de 
aanpak van kind tot kind. Marije: 
“Het mooiste van ons werk is om 
bij ieder kind de sleutel te vinden. 
Daarvoor moet je goed kijken en 
weten waar je op moet letten. We 
doen dit aan de hand van obser-
vatielijsten, maar ook op basis van 
onze ervaring. Soms blijkt dat de 

problemen veel minder ernstig zijn 
dan aanvankelijk leek. Dan kan een 
peuter gewoon verder naar het 
reguliere basisonderwijs. Laatst had-
den we bijvoorbeeld een jongetje 
dat door een peuterspeelzaal naar 
ons doorverwezen was. Hij was echt 
niet te ‘handelen’, kon zich slecht 
concentreren. We zagen hem in 
korte tijd opknappen. Het is gewel-
dig om te zien dat kinderen die al 
heel jong een achterstand hebben, 
die toch kunnen inhalen en zo-
doende een goede start krijgen op 
de basisschool. Daarom is het ook 
zo belangrijk dat we laagdrempelig 
zijn. Ouders hoeven niet te schro-
men om bij ons aan te kloppen. Zij 
hebben niets fout gedaan als het 
niet goed gaat met hun kind. Het 
heeft gewoon iets meer of iets an-
ders nodig. Als je denkt dat er iets 
mis is met je kind, grijp dan de kans 
om er op tijd iets aan te doen. Daar 
zijn wij dan voor”.

Sterke punten ontdekken 
Voor het contact en de activitei-
ten met ouders en kinderen heeft 
Dikkertje Dap een speciale ruimte 
geopend. Hierin komen ouders met 
hun kinderen twee keer per week bij 
elkaar onder de titel ‘dreumestijd’. 
De bijeenkomsten hebben iedere 
keer een ander thema, bijvoorbeeld 
‘beweegkriebels’, waarbij ouders 
leren hoe zij samen met kleintjes in 
een beperkte leefruimte van thuis 
toch kunnen bewegen. Leuke spel-
letjes die zowel goed zijn voor de 
ouders als de kinderen. De ouders 
kunnen in deze bijeenkomsten 
ervaringen uitwisselen met andere 
ouders en hun vragen stellen aan 
de professionals. Ze kunnen ontdek-
ken dat er niet alleen problemen 
zijn met hun kind, maar ook waar 
het kind goed in is en wat de sterke 
punten in hun gezin zijn. 
Voor aanstaande moeder en moe-
ders met baby’s is er ‘mamatijd’, 
waar kersverse moeders aan kunnen 
deelnemen. Daarnaast beschikt 
Dikkertje Dap ook over een Speelo-
theek Plus, waar ouders tegen een 
gering bedrag passend speelgoed 
voor hun kind kunnen lenen en 
informatie kunnen krijgen over 
opvoeding of het spelgedrag van 
hun kind. Ook opa’s en oma’s zijn 
welkom bij al deze activiteiten. 

Dikkertje Dap helpt behalve met 
opvoedkundige vragen. Ook met 
vragen over de woonsituatie, 
gezondheid en fi nanciën. “Wij 
beschikken over een uitgebreid net-
werk van hulpverleners, bij de ge-
meente, de instanties en particuliere 
instellingen, dus we kunnen ouders 
altijd verder helpen. Loop gewoon 
bij ons binnen”. 

in de Nieuwe Gaffel en de Leeuwenhoek 
Conversatiegroepen en lees/schrijfl es voor vrouwen
Wondervrouwen organiseert sinds 2014 Con-
versatiegroepen voor anderstalige vrouwen die 
beter Nederlands willen spreken. Of men nu 
lang, kort of nog nooit naar school is geweest, 
maakt niet uit voor de Conversatiegroep: ieder-
een is welkom. De groepen komen drie keer 
per week samen. Elke vrouw mag zelf weten of 
ze één, twee of drie keer per week deelneemt. 
De enige eis is op tijd te komen. De groepen 
beginnen om 9.30 uur en dan wordt er uitslui-
tend Nederlands gesproken. De locaties zijn de 
Leeuwenhoek en de Nieuwe Gaffel. De vrou-
wen komen veelal uit de buurt, maar ook van 
verder. De onderwerpen die aan bod komen 
zijn belangrijk voor elke Rotterdammer. 
Binnenkort start er een groep voor hoog niveau 
conversatie, met grammatica- en spellingsre-

gels. Hier wordt eerst bekeken of iemand het 
juiste niveau heeft. Het durven Nederlands 
spreken blijft moeilijk en de praktijk blijkt voor 
vrouwen van alle niveaus nog vaak een gemis. 
Door de ontspannen sfeer in de groep en het 
samen werken komen we steeds een stapje 
verder. Sinds kort is er ook schrijf- en leesles op 
beginnersniveau. Bij voldoende assistentes zal 
deze groep het hele jaar doorgaan.

Wondervrouwen is een project van Stich-
ting Vooruit in de Samenleving, een initiatief 
van Fatima Zhar en Najat Jabri en gestart in 
2011. Aanmelden voor de Conversatiegroe-
pen en lees/schrijfl es kan bij Fatima Zhar (tel 
0628820368).

Dit verhaal over Dikkeltje Dap is de hekkensluiter in onze serie 
over de peuteropvang en de basisscholen in Het Oude Westen. 
We begonnen met de vraag:  hebben onze kinderen de toe-
komst? We zagen met hoeveel toewijding en enthousiasme leer-
krachten en pedagogisch medewerkers zich dagelijks inzetten. 
Dit laatste artikel laat zien dat we niet vroeg genoeg kunnen be-
ginnen met het scheppen van kansen. In vervolgartikelen blijven 
we u op de hoogte houden van de manieren waarop Het Oude 
Westen om kinderen heen staat; hen beschermt en stimuleert 
om uiteindelijk uit te groeien tot talentvolle en verantwoorde-
lijke volwassenen. We gaan hen ook zelf meer aan het woord 
laten, want uiteindelijk zijn zij de echte experts als het gaat om 
hun toekomst. Wordt vervolgd dus.



Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

Mijn naam is Meggie 
Driessen en ik werk 
sinds kort bij WMO 
Radar als Krachtcoach 
gezinnen. Ik zal me 
vooral bezig houden 
met opvoedingson-
dersteuning. Met de 
mensen uit de buurt 
maak ik graag kennis. 
Mocht u me herken-
nen, spreek me gerust 
aan! 
Van maandag t/m 
donderdag ben ik te 
bereiken op telefoon-
nummer: 
06- 21683666

Vrijwilligers gezocht 
voor huisbezoeken 
ouderen

Radar WMOdiensten is in het cen-
trum in maart gestart met ‘Voor 
Mekaar’. Dit is een initiatief van 
de gemeente om alle 75+ bewoners 

in de stad te bezoeken om bij deze 
bewoners na te gaan wat zij mis-
schien nodig hebben, wat hun sociaal 
netwerk is en hoe zij hun  contacten 
zouden kunnen uitbreiden door ‘mee 
te doen’, of misschien ondersteuning 
nodig hebben daarbij. Hierbij wordt 
een vragenlijst gebruikt. Als er meer 
informatie nodig is, als er bepaalde 
hulp nodig is of professionele on-
dersteuning, dan komt er  snel een 
vervolg op dit huisbezoek.
De huisbezoeken worden afge-
legd door professionals van Radar, 
HRO-stagiaires en vrijwilligers. Radar 
WMOdiensten coördineert deze 
bezoeken. 
Lijkt het u als bewoner leuk om bij 
oudere medebewoners op bezoek te 
gaan? Meldt u zich dan bij ons aan.  

Meer informatie; c.vos@wmoradar.nl

Contacten leggen
‘Ik belde een keer per ongeluk 
aan bij iemand, van wie ik ei-
genlijk de buurman wilde spre-
ken. Die bleek in het ziekenhuis 
te liggen. De man zei dat ik, 
aangezien ik nu tijd over had, 
best even bij hem op de koffie 
kon komen. Zo gezegd, zo ge-
daan. Het bleek dat hij regelma-
tig kookte voor zijn buurman, 
want de buurman had zelf niet 
meer de puf om dit elke dag te 
doen. Ik vroeg hem of ik hem in 

Even 
voorstellen: 
Meggie

Hoe kan ik mijn financiën rege-
len wanneer ik daar moeite mee 
heb of bang ben om dat in de 
toekomst te krijgen. Hoe kan ik 
veilig bankieren? Hoe kan ik mijn 
financiële administratie overzich-
telijk krijgen en houden? Ik heb 
minder geld te besteden: waar kan 
ik nog op bezuinigen? Wat is een 
goede en veilige ondersteuning en 
ondersteuner? Als ik zelf minder 
financiële handelingen kan ver-
richten: aan wie kan ik dat dan het 
beste uitbesteden? Hoe houd ik zo 
lang mogelijk grip op mijn eigen 
financiën? Ik heb schulden en weet 
niet hoe ik hier uit moet komen. 
Krijg ik alle toelages of kwijtschel-

dingen waar ik recht op heb?
Veel mensen komen een of meerder 
vragen regelmatig tegen, bij zichzelf 
of bij iemand die ze kennen. Bij 
ouderen (70+) kan daar ook nog eens 
bijkomen dat de kring van mensen 
om hen heen steeds kleiner wordt en 
ze meer en meer afhankelijk worden 
van anderen om zaken voor hen te 
regelen.
Speciaal voor hen werk ik bij Wmo 
Radar als budgetcoach ouderen 
(Centrum, Oude Westen, Cool, Stads-
driehoek) voor informatie, advies en 
ondersteuning. 
Neem gerust contact op. 
Rob de Wit, r.dewit@wmoradar.nl, 
06-31768838

Financiële ondersteuning
Heeft u schulden en komt u er 
zelf niet meer uit? Ontvangt 
u regelmatig betalingsherin-
neringen, aanmaningen of 
brieven van deurwaarders? Wilt 
u leren uw administratie op 
orde te krijgen en te houden? 
Hebt u ondersteuning nodig 
voor een eventueel traject bij de 
Kredietbank? Dan is Financiële 
Ondersteuning bij Radar WMO 
Diensten misschien iets voor u.
Het project Financiële Onder-
steuning helpt u door persoonlij-
ke begeleiding om  uw admi-
nistratie weer op orde te krijgen 
en te werken aan een toekomst 
zonder schulden. U leert inzicht 
krijgen in de inkomsten en uitga-
ven en keuzes te maken om uw 
financiën in balans te houden. 

Wat kost het?
Radar WMO Diensten helpt u 
als bewoner van Rotterdam 
centrum kosteloos. Wel vragen 

wij uw inzet en motivatie om zelf 
uw administratie te doen.

Aanmelden
Aanmelden voor Financiële On-
dersteuning kan via Vraagwijzer 
Centrum. De Vraagwijzer heeft 
spreekuren op de Coolsingel 40, 
wijkgebouw de Stadsdriehoek in 
de Kipstraat en in de Nieuwe Gaf-
fel in de Gaffelstraat. Ook kunt u 
hen bereiken via 14010. Vraagwij-
zer Centrum brengt uw situatie 
in kaart en stuurt uw aanmelding 
door naar Radar WMO Diensten, 
waarna contact met u wordt 
opgenomen. Financiële Onder-
steuning wordt aangeboden op 
twee locaties: Aktiegroep Het 
Oude Westen, Gaffelstraat 2-4, en 
in het Wijkgebouw Stadsdriehoek, 
Kipstraat 37.
Voor meer informatie  kunt u een 
e-mail sturen naar Radar WMO 
Diensten -  l.a.kock@wmoradar.nl

Netwerkcoaches voor 
eenzame ouderen in 
Rotterdam-Centrum!

contact kon brengen met wat buren, 
want ik wist dat er nog meer mensen 
bij hem in het gebouw woonden die 
ook wel wat hulp konden gebruiken’, 
vertelt Loekie Visser, Buurtcoach 
ouderen bij WMO Radar. 

Ouderen vinden
Om kwetsbare senioren te vinden 
werkt WMO Radar samen met de 
gemeente, huisartsen, vraagwijzer en 
het sociale wijkteam. De gemeente 
heeft een lijst samengesteld met 
1500 ouderen van 75 jaar en ouder 
die mogelijk eenzaam zijn. Deze 
mensen zijn aangeschreven met de 
vraag of een getrainde vrijwilliger 
op bezoek mag komen. Ouderen die 
positief reageren, krijgen een vrijwil-
liger toegewezen. Als uit gesprekken 
blijkt dat er sprake is  van eenzaam-
heid wordt voorgesteld een vrijwil-
lige netwerkcoach op gesprek te 
laten komen. Deze netwerkcoach kan 
in een vroeg stadium vereenzaming 
herkennen en werken aan voorko-
ming ervan. 

Verschillende taken
Vrijwilligers proberen het netwerk 
van senioren te vergroten, voorname-
lijk door praktische zaken te verrich-
ten. Zo is er een groep verstandelijk 
beperkten voor schoonmaakwerk-
zaamheden, zijn er vrijwilligers die 
repareren en apparaten aansluiten, 
mensen die boodschappen doen en 
bezoekvrijwilligers die meegaan naar 

het ziekenhuis. Deze taken staan niet 
op zichzelf: het is een manier om het 
vertrouwen van mensen te krijgen en 
hen te verbinden met hun buren. Een 
kleine groep gaat als netwerkcoach 
aan de slag. Alle vrijwilligers zijn on-
dergebracht bij BelFleur, onderdeel 
van WMO Radar

Vrijwilligers gezocht!
De coaches zijn sinds een jaar of 
vier actief in Rotterdam. Eerst werd 
het werk uitsluitend gedaan door 
professionals, nu voornamelijk door 
vrijwilligers. De  vrijwilligers vormen 
een belangrijke verbinding tussen 
de zorg en het welzijnswerk. Zoals  
vermeld worden er veel huisbezoe-
ken afgelegd. Loekie Visser: ‘Daar zijn 
mensen voor nodig. In totaal werken 
er nu tussen de veertig en vijftig 
vrijwilligers met verschillende taken. 
Maar we kunnen er nog veel meer 
gebruiken’. Om alle bezoeken af te 
kunnen leggen wordt samengewerkt 
met studenten, de Zonnebloem en 
de Lelie Zorggroep. De mensen die 
bezocht worden, staan vermeld in 
‘looplijsten’, waarin vermeld staat 
welke partij op bezoek gaat en of 
er bijzonderheden zijn. Door de lijst  
bij te houden blijft iedereen op de 
hoogte van wat er gebeurt en wordt 
actie ondernomen indien nodig.

Ouder worden 
en financiën?
Hoe houd ik 
overzicht. 
Hoe houd ik 
de regie

Krachtige burgers maken de wijk

Wat kunt u verwachten 
en wat vragen wij?
- een Radar-professional heeft een  
 intake gesprek met u;
-  voorafgaand aan de huisbezoeken  
 volgt u een training. Daarin komt  
 ook de vragenlijst aan de orde;
-  u krijgt een legitimatiepas en  
 u heeft een VOG (Verklaring 
 Omtrent Gedrag) nodig. 
 Deze betalen wij voor u;
-  de huisbezoaeken worden in duo’s  
 afgelegd. En als tweetal maakt u  
 ook de afspraak bij de bewoner(s);
-  tijdens het gesprek bij het huis-
 bezoek vult u de vragenlijst in;
-  bij Radar-medewerkers kunt u 
 terecht voor vragen naar aanleiding  
 van de huisbezoeken;
-  wij hopen dat u aan minimaal 10  
 huisbezoeken deel wilt nemen!

Het netwerk van ouderen wordt kleiner naarmate ze ouder worden. 
Vrijwillige coaches helpen ouderen in Rotterdam om hun contacten 
in stand te houden en te verbreden. Hiermee proberen ze te voor-
komen dat ouderen vereenzamen. De netwerkcoaches werken via 
welzijnsorganisatie WMO Radar. Ze krijgen trainingen en worden 
gedurende hun werkzaamheden begeleid. Van deze vrijwilligers 
wordt verwacht dat ze ouderen activeren en zo veel mogelijk zelf 
laten doen.



Humanitas thuiszorg 
en de Leeuwenhoek

Nieuws van

Heeft u een feestje of gewoon zin in lekkere appeltaart thuis? 
Dit is uw kans!  De heerlijke appeltaart van ’t Koffiehoekie is nu ook te bestellen voor 
thuis! Voor maar 7 euro heeft u een heerlijke verse appeltaart. U dient de appeltaart 
wel minimaal 2 dagen van te voren te bestellen en wij zorgen dat er een verse 
appeltaart voor u klaarstaat. Bel voor meer informatie naar 010-4361488 en vraag 
naar Michel van der Wal.

Wist u dat uit de keuken van Stichting 
Humanitas al ruim veertig jaar heerlijke 
kant-en-klaar maaltijden komen?
Deze maaltijden zijn niet als een doorsnee kant-en-
klaar maaltijd. De Humanitas maaltijden worden 
door professionele koks op een ambachtelijke en 

traditionele wijze bereid, waarbij zoveel mo-
gelijk verse ingrediënten gebruikt worden en 
smaak voorop staat.

De maaltijden zijn verkrijgbaar in het winkeltje 
van Humanitas de Leeuwenhoek, ook voor 
wijkbewoners! 

Gezondheidscentrum Mariastraat • Sint Mariastraat 75 • 3014 SH  Rotterdam • www.gcmariastraat.nl

VOOR AL UW VRAGEN OVER GEZONDHEID EN WELZIJN

Huisartsen
Spreekuur volgens afspraak
Dhr. R.D. Castelijns/  
Mevr. E.C.  van der Zwan  010 4367770
Dhr J.J.G.W. Hipke  010 4363265
Mevr. A.L.I. Korenhof-Carolina  010 4369241
Dhr. R.G. Metz  010-4361975
Mevr. M.A. Visser/
Mevr. R. Dam-Weststrate  010 4365530
Na 17.00 uur of in het weekend:
Huisartsenpost SFG  010 4669573
Kleiweg 500, Rotterdam

Fysiotherapeuten
Behandeling volgens afspraak
Mevr. D.G. Bongrazio  010 4362127
Dhr. R.P. Hoekwater  010 4362127
Mevr. S.M.A. Willemsen  010 4362127

Tandartsen
Behandeling volgens afspraak
Dhr. I. Otaredian  010 4362176
Mevr. N. Tavakoli  010 4362176
Mevr. M. Zahedi  010 4362176
Tandarts gespecialiseerd in Orthodontie:
Mevr. C. Garau de Gee  010 4362176
Tandarts gespecialiseerd in Kaakchirurgie:
Dhr.J.K. Haex  010 4362176

Bij pijnklachten na 17.00 uur 
of in het weekend  010 4552155

Diëtiste          Behandeling volgens afspraak
Pedicure       Behandeling volgens afspraak
STAR MDC:   Maandag-, woensdag-, Vrijdag-
                            ochtend van 8.30 - 9.00 uur.

Wist u dat u bij ons tandartsencentrum in de St. Mariastraat voor 
allerlei behandelingen terecht kunt? Niet alleen voor uw periodieke 
controle bij de algemeen tandarts. De praktijk heeft diverse 
specialisten op tandverzorgingsgebied. Door de veranderingen in 
de ziektekostenverzekering bezuinigen veel mensen op de tandarts-
kosten. Een slecht gebit kan echter ook andere gezondheids-
problemen geven.
Daarom ons advies: laat uw gebit regelmatig controleren en bezui-
nig niet op tandartskosten want dit beinvloedt uw hele gezondheid.

U kunt bij ons terecht voor diverse behandelingen: implantologie/ 
kaakchirurgie/wortelkanaal behandeling/ orthodontie/mondhygiënist 

Implantologie
Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt geplaatst. De 
meeste implantaten zien er uit als een soort schroef en zijn gemaakt van 
titanium. Dit is een lichaamsvriendelijk materiaal waaraan bot zich 
gemakkelijk hecht. Deze implantaten worden voorzien van een kroon, 
brug, plaat- of frameprothese of het zogenaamde klikgebit. Deze 
behandeling wordt ook wel implantaatoperatie genoemd.

Kaakchirurgie
In uw eigen vertrouwde omgeving kunt u terecht bij onze kaakchirurg 
voor diverse behandelingen. Uw eigen tandarts verwijst u door en komt 
indien nodig mee overleggen met u en de kaakchirurg. Kaakchirurgie is 
een tandheelkundig specialisme. Een kaakchirurg behandelt afwijkingen 
aan de mond, kaak en het gezicht. De meeste mensen komen  bijvoor-
beeld om een verstandskies te laten trekken of een ontsteking te laten 
behandelen. De orthodontist stuurt mensen door naar deze chirurg om 
kiezen te laten trekken zodat ruimte ontstaat voor een beugel. Orthodon-
tisten sturen patiënten soms ook door voor een operatieve kaakcorrectie. 
De kaakchirurg verricht zowel eenvoudige behandelingen als zeer 

.gecompliceerde behandelingen. Het trekken en behandelen van 
verstandskiezen worden daarbij gezien als eenvoudig, terwijl hij of 
zij ook volledige en complexe kaakreconstructies kan uitvoeren. Bij 
letsels na bijvoorbeeld een ongeval kan de kaakchirurg deze 
behandelen, bijvoorbeeld aan de tanden en de kaak. 

Wortelkanaalbehandeling 
Onder het zichtbare gedeelte van een tand of kies bevindt zich de 
wortel. In iedere wortel bevinden zich één of meerdere wortelkana-
len. Dit kanaal is gevuld met bindweefsel, zenuwvezels en kleine 
bloedvaten. Dit noemen we pulpa. Deze pulpa kan door tandbe-
derf, een lekkende vulling of een val ontstoken raken. Een wortel-
kanaalbehandeling, ook wel zenuwbehandeling genoemd, is een 
tandheelkundige bewerking, waarbij de pulpa van het wortelka-
naal van een tand of kies verwijderd wordt en de ontstane ruimte 
wordt opgevuld. Het gat dat de tandarts heeft moeten maken 
wordt daarna gevuld.

Orthodontie 
Als je tanden en kiezen scheef staan, kan het zijn dat de tandarts je 
naar orthodontist verwijst voor een beugel. Wat gaat er dan 
gebeuren bij de ortho? Tijdens het eerste gesprek bij onze 
beugeltandarts kijken we eerst zorgvuldig naar je gebit om 
vervolgens een behandelplan op te stellen. Wat er moet gebeuren 
is voor iedere patiënt verschillend.

Mondhygiënist
De mondhygiënist is een zorgverlener die zich richt op het 
voorkomen van tandbederf en tandvleesproblemen. Het consult 
van een mondhygiënist bestaat zowel uit voorlichting over de 
juiste mondzorg als uit daadwerkelijke behandeling van tandvlees 
en gebit. De eerste behandeling kan beginnen met een gesprek 
over tandenpoetsen en overige mondverzorging, zoals het gebruik 
van spoelmiddelen, tandenstokers en flosdraad. Zij of hij legt uit 
wat tandbederf is en met welke verzorging tandbederf en proble-
men met het tandvlees voorkomen kunnen worden. Uw eetge-
woonten kunnen hierbij ter sprake komen, of bijvoorbeeld de 
effecten van roken op uw mond. Na de voorlichting zal de mond-
hygiënist doorgaans beginnen met de daadwerkelijke behandeling 
van uw gebit. Plaque en tandsteen worden verwijderd en blootlig-
gende worteloppervlakken worden schoongemaakt.

Alles over de tandarts...

Vanaf 1 januari 2017 komen er wijzigingen in de eigen bijdrage 
voor een nieuw kunstgebit, met name voor een klikgebit in de 
bovenkaak. De eigen bijdrage gaat in 95% van de gevallen flink 
omhoog.
Tandartsen Mariastraat biedt u een gratis consult aan ter beoorde-
ling van uw huidige prothese. Indien er vervanging nodig is, rege-
len we dit in 2016 zodat u nog gebruik kunt maken van de huidige 
eigen bijdrage. Indien wij menen dat u in aanmerking komt voor 
een klikgebit regelen wij de aanvraag bij uw zorgverzekeraar.

Zorg dat u weer kunt lachen 
en in een appel bijten!
Voorwaarden voor vergoeding van de zorgverzekeraars

Er zijn voorwaarden verbonden aan vergoeding van een klikgebit door 
zorgverzekeraars:
• Uw kaak moet geheel tandeloos zijn.
• Er is sprake van ernstig geslonken kaakbot.
• Een optimaal vervaardigde gewone prothese lost het probleem 
 niet op.
Als u een gebitsprothese draagt die vernieuwd moet worden vanwege 
slijtage of omdat hij niet meer past én uw kaak dusdanig geslonken is dat 
een nieuwe prothese geen oplossing  is, dan kunt u in aanmerking komen 

voor een  vergoeding vanuit de basisverzekering. U betaalt 
uitsluitend een eigen bijdrage van € 125,00 per kaak. 
Dit geldt voor iedereen, ook als u geen extra tandartsverzeke-
ring heeft afgesloten.
De kosten voor een consult en röntgenfoto’s worden sowieso 
vergoed als u geen eigen tanden meer heeft.
Maak een afspraak voor informatie en/of een consult: 
010-4362176

GRATIS CONSULT KLIKGEBIT

Nadia’s Toko
Elke maandag, dinsdag en woensdag 
van 9.00 uur tot 15.00 uur kunt u bij ons 
terecht voor de zelfgemaakte  Suri-
naamse gerechten van Nadia.
Verkoop is in het Koffiehoekje van Hu-
manitas De Leeuwenhoek, 
West Kruiskade 54.

Rommelmarkt
Woensdag 5 oktober 
van 10.00 -16.00 uur

Verkoop maaltijden

Bami  3.00
Nasi 3.00
Macaroni 3.00
Roti 4.00
Broodje 
kipkerrie 2.00
Broodje  spek 2.00

Broodje lever 2.00
Broodje 
bakkeljauw 2.50
Broodje 
kousenband 2.00
Broodje 
gebakken ei 1.75

Agenda
Zaterdag 8 oktober
14.00 uur  Optreden van 
dameskoor Betty Foks

Vrijdag 14 oktober 
13.30 uur Tv-opnames 
(ATV) van bingomiddag 
voor uitzending in 
Suriname

Dinsdag 25 oktober
13.30
Piekfijn-Markt: 
kleding en leuke spulletjes  

Humanitas de Leeuwenhoek
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Ik ben fulltime Wijkagent 
voor de duur van (voorlo-
pig) een half jaar. Samen 
met Mike van Driel en 
Marco Zwanenburg voor 
het hele oude Westen. Ho-
bokenbuurt, saftlevenbuurt 
en Adrianabuurt vallen in 
principe onder mij.

Even voorstellen:

Robert Jan 
Riekwel
wijkagent

Hogedrukgebied 
bij Herenplaats

Van vrijdag 7 oktober tot 28 
november 2016, is er de lande-
lijke maand van de grafiek. In 
deze maand kun je bij Galerie 
Herenplaats grafisch werk bekijken 
van studenten van de Willem de 
Kooning Academie, Kinderatelier 
Punt 5 en kunstenaars van Atelier 
Herenplaats. Zij tonen etsen, 
linoleumdruk, druksels en andere 
experimenten op het gebied van 
grafiek. 

Opening: vrijdag 7 oktober 
17:00 uur door Hans Andringa 
(oud hoofddocent grafiek van 
WdkA) 

WIE IS ER NOG WELKOM IN ROTTERDAM? 

Meer of minder sociale huurwoningen
Op 30 november mag 
iedereen in Rotterdam bij 
het Woonreferendum gaan 
stemmen over de vraag: 
Bent u voor of tegen de 
Woonvisie?

Leefbaar Rotterdam, CDA, D’66 
en VVD hebben die vage vraag 
bedacht en doorgedrukt. Zij 
willen, met Leefbaar Rotterdam 
wethouder Ronald Schneider 
voorop, dat er in Rotterdam meer 
woningen komen voor midden- 
en hogere inkomens. Daar is op 
zich niets mis mee, er is immers 
ruimte zat en er is ook niets op 
tegen dat de gemeente slechte 
–vaak particuliere– woningen 
wil verbeteren. Dat zijn allebei 
al 25 jaar belangrijke doelen van 
het volkshuisvestingsbeleid, ook 
bij vorige colleges. Maar in het 
verleden stond daarnaast altijd 
als belangrijke doelstelling dat er 
genoeg sociale huurwoningen 
moesten zijn voor de vraag van 
bewoners met een kleinere beurs. 
En dat is nu anders.

Geen mensen met een laag 
inkomen erbij
Het college zegt nu dat er te 
veel goedkope huurwoningen 
zijn voor het aantal huishoudens 
met een laag inkomen. Dat wil 
het college tegengaan want 
“deze overmaat aan goedkope 
woningen heeft een aanzui-
gende werking op huishoudens 
in de primaire doelgroep van 
elders. Aanbod creëert vraag.” 

(‘Huishoudens in de primaire 
doelgroep’ is stadhuistaal voor 
huishoudens met een laag 
inkomen die recht hebben op 
een goedkope huurwoning en 
huurtoeslag.) 
Het college zegt dat ze wel wil 
zorgen voor huisvesting van 
mensen met lage inkomens die 
nu al Rotterdammer zijn, die 
nu al in de stad wonen, maar 
mensen met een laag inkomen 
van buiten de stad zijn niet 
langer welkom. Als je van buiten 
komt ben je alleen nog welkom 
als je een dure huurwoning of 
een koopwoning kunt betalen. 
Eigenlijk wordt nu via deze weg 
uitgevoerd wat Ronald Schnei-
der een paar jaar geleden zei bij 
de uitbreiding van de Rotter-
damwet. Hij zei dat Leefbaar 
Rotterdam er een voorstander 
van is dat huishoudens met lage 
inkomens van buitenaf, migran-
ten, niet meer welkom zijn in 
Rotterdam als ze geen inkomen 
uit werk hebben. Dat is de reden 
dat er in de Woonvisie staat dat 
de goedkope woningvoorraad 
met 20.000 woningen moet wor-
den teruggebracht door sloop, 
huurverhogingen of verkoop. 

Niet rechtvaardig en te be-
krompen voor een wereld-
stad
In haar rekensom van de ‘over-
maat goedkope woningen’ telt 
het college alleen de huishou-
dens mee die recht hebben op 
huurtoeslag. Ze laat bewoners 

met een net iets hoger inkomen, 
maar nog onder de maximale 
grens voor een sociale huurwo-
ning, buiten beschouwing. Op 
dit moment kun je in Rotterdam 
als je acuut een huis nodig hebt, 
nog op redelijke termijn, als je 
dat vergelijkt met andere steden, 
een woning huren. Voorwaarde 
is dat je niet kritisch bent over de 
wijk of het soort woning waarin 
je wilt wonen. De vraag naar 
goedkope woningen zal naar 
verwachting echter toenemen, 
zowel door de opgave voor de 
huisvesting van erkende asielzoe-
kers als door de veranderingen in 
de zorg: langer thuis wonen van 
ouderen. 
De conclusie is dus dat er geen 
aanleiding is om te denken dat 
er een sterke overmaat is. Maar 
veel belangrijker is de vraag: Wie 
is er nog welkom in Rotterdam? 
Toch niet alleen huishoudens 
met een goedgevulde beurs? Dat 
is niet rechtvaardig en lijkt me 
ook veel te bekrompen voor een 
wereldstad. 

André Ouwehand TU Delft / 
Faculteit Bouwkunde, afdeling OTB 
– Onderzoek voor de gebouwde 
omgeving

Op 1 september kwamen 50 bewoners naar de aktievergadering over de Bajonetstraat. Op 8 september ging een 
delegatie met spandoeken en een manifest naar het kantoor van Woonstad Rotterdam. Bewoners willen goede sociale 
woningen en aanpak van noodzakelijke reparaties en achterstallig onderhoud. En ze willen meepraten over de toekomst 
van de woningen. Woonstad gaat met ze in gesprek.

Lezingenserie 
Van wie wordt de 
stad? Visies op 
wonen

Om het ingewikkeld te maken, 
besloot de meerderheid van de 
gemeenteraad dat we ons op 
30 november niet mogen uit-
spreken over het behoud van 
20.000 betaalbare woningen, 
maar over de gemeentelijke 
Woonvisie als geheel. Laten we 
het dus eens over die Woon-
visie hebben. Wat voor ideeën 
en beelden over de (toekomst 
van de) stad en haar bewoners 
staan daar eigenlijk in? Welke 
vraagstukken liggen ten grond-
slag aan de Woonvisie? En 
zouden we iets anders (beters) 
kunnen bedenken? Daarover 
organiseert de Leeszaal Rotter-
dam West/Stichting E3D-Eerst 
Denken Dan Doen samen met 
een groep geëngageerde Rot-
terdammers drie avonden met 
sprekers met kennis van zaken. 

Donderdag 13 oktober: 
wie hebben behoefte aan 
betaalbare woningen?
In beleidsstukken worden 
goedkope woningen geas-
socieerd met verloedering 
en andere problematiek. Wie 
zijn eigenlijk de mensen die 
behoefte hebben aan deze 
betaalbare woningen? Waarom 
zijn deze woningen belangrijk 
voor Rotterdam? Hoe kunnen 
problemen rond woningen in 
deze klasse, zoals achterstallig 
onderhoud en huisjesmelkers, 
ook worden aangepakt? 
Met o.a. Andre Ouwehand (TU 
Delft)

Woensdag 2 november: 
wanneer is een wijk 
‘in balans’?
De gemeentelijke Woonvisie 
gaat ervan uit dat het mogelijk 
is om een bevolking in de wijk 
zelf samen te stellen. Door de 
woningvoorraad aan te passen 
zouden wijken die ‘uit balans’ 
zijn weer terug ‘in balans’ 
moeten komen. Wat doen 
dergelijke herstructureringen 
doen met het sociaal weefsel 
in een wijk. In hoeverre leiden 
fysieke aanpassingen in de wijk 
ook tot sociale veranderingen? 
Is bevolkingspolitiek via huis-
vestingspolitiek mogelijk en 
wenselijk? Met o.a. Gwen van 
Eijk (EUR) 
Woensdag 23 november: 
Wat moet de stad zijn? 
Wat voor rollen zou de stad 
Rotterdam moeten vervul-
len. De stad als creatieve hub, 
als ‘emancipatiemotor’, als 
aankomstplek, als aantrekke-
lijke woonplek (en voor wie)? 
Op welke manier kunnen deze 
functies verenigd worden, en 
waar staan ze tegenover el-
kaar? Hoe zou een stad kunnen 
meebewegen met de (onver-
mijdelijke) voortdurende veran-
deringen? Wat zijn belangrijke 
elementen van een alternatieve 
woonvisie voor Rotterdam?
Met o.a. prof. Arnold Reijndorp 
(stadssocioloog)

Leeszaal 
Rotterdam West, 
Rijnhoutplein 3, 
3014 TZ 
Rotterdam, 
20.00 uur. 
Toegang gratis.

Rijnhoutplein 3
3014 TZ  Rotterdam

NO.2

4 OKTOBER, 20.00 UUR

De Leeszaal houdt van boeken. Daarom laten we ze circuleren, maar organiseren we 
ook regelmatig evenementen rond boeken. Die gaan eigenlijk altijd over de inhoud. 
In de serie  ‘Alles behalve de inhoud’ gaat het over de materiële kanten 
van het boek. De 2e a�evering gaat over binden en drukken. 
Aan de hand van voorbeelden, verhalen, �lm en objecten nemen we 
het publiek mee naar de geschiedenis en de toekomst van dit vak. 
Met deskundige en bevlogen vakmannen als Willem Giezeman 
en Meneer Roest van de gelijknamige Boekbinderij Roest 
in het Baankwartier.
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Zomaar 
een meisje
Ik was op fi etsvakantie maar 
moest steeds denken aan Grace, 
een jonge meid die regelmatig 
bij het wijkpastoraat binnen 
loopt. Ze had dit voorjaar haar 
Havodiploma gehaald en was een 
van de beste examenkandidaten. 
Een slimme dame, die graag door 
wilde leren. Maar daar leek nu 
een kink in de kabel te komen: 
omdat ze nog geen 18 is, moet 
ze een aantal maanden van haar 

studie zelf bekostigen. Op haar 
ouders hoeft ze niet te rekenen, die 
hebben duizenden euro’s schuld en 
kunnen nauwelijks het grote gezin 
voeden. Werken dan maar? Ik vond 
dat geen goede oplossing, bang dat 
ze dan nooit meer in de schoolban-
ken terecht zou komen.
Tijdens het fi etsen dacht ik aan mijn 
eigen opvoeding in een onderwijs-
gezin. Mijn ouders benadrukten 
steeds weer het belang van een 
goede opleiding: kies wat je leuk 
vindt, maar ga daar dan ook voor. 
Ik dacht aan het geluk dat ik had 
door ouders te hebben die mij 

stimuleerden én bij konden dragen 
in de kosten.
Het zat me niet lekker.
Er zijn zoveel situaties en levens-
verhalen in het Oude Westen die ik 
aanhoor en waar ik wakker van lig, 
maar waar ik niets aan kan verande-
ren. Maar dit meisje? Een fi nancieel 
duwtje in de rug zou zoveel verschil 
voor haar kunnen maken. Ik pieker-
de me suf en was geen aangenaam 
gezelschap voor mijn fi etsmaatje. Ik 
vertelde haar het verhaal en ze was 
heel direct: “Ze moet gewoon naar 
school, er is geen andere oplossing 
om uit de klauwen van de armoede 
te komen. Studeren moet ze en 

daar gaan we voor zorgen.” Op een 
zonnig buitenlands terras belde en 
mailde ze haar grote netwerk, col-
lega’s, vrienden, familie: Nú kunnen 
jullie iets doen om een slimme meid 
op weg te helpen naar een goede 
toekomst.
Toen ik thuiskwam stond er vol-
doende geld op mijn rekening om 
de boeken en het eerste collegegeld 
te betalen. Zomaar mensen die iets 
over hebben voor de opleiding van 
een totaal onbekend kind.
Begin deze maand begon Grace 
supergemotiveerd aan haar colle-
ges: als er zoveel (vreemde) mensen 
geloven in haar toekomst, waarom 

zou ze het zelf dan niet doen? Zij 
wordt, zonder twijfel, de beste ver-
pleegkundige van haar generatie.
En ik? Ik ben dankbaar. Met zoveel 
lieve mensen, met zulke talentvolle 
studenten, met zo’n geweldige 
fi etsvriendin krijg ik weer geloof…. 
In creatieve oplossingen, in betrok-
kenheid, in samenleven, in de 
toekomst.

Katinka

De Lief & Leedweken (10 t/m 31 
oktober) komen eraan. Een mooie 
kans om iets voor uw buren te doen 
die extra aandacht goed kunnen 
gebruiken. Een bloemenactie, een 
stamppotbuffet, een wijkwandeling, 
een lekkere tractatie, een bloemetje, 
of een klusje, bijvoorbeeld jongeren 
knappen de voortuinen op.
En zo is er van alles mogelijk tijdens 
de Lief & Leedweken.
Als uw straat meedoet, draagt 
Opzoomer Mee maximaal 175 euro 
bij aan uw Lief & Leedactie. 
Download de aanmeldkaart op 
www.opzoomermee.nl
De Lief & Leedweken zijn bedoeld 
om burenhulp in Rotterdamse straten 
te stimuleren. Boodschapjes doen 
voor zieken, wat aandacht geven aan 
ouderen, nieuwe bewoners verwel-
komen... het is een kleine moeite, 
maar een uitkomst voor buren die 
deze hulp of aandacht goed kunnen 
gebruiken. Burenhulp maakt van uw 
straat een fi jne en warme straat om 
in te wonen.

De Lief & Leedweken 
van Opzoomer Mee

10 t/m 31 oktober 2016

www.opzoomermee.nl

Een slimmer gebouw 
voor de Aktiegroep

Gaffel Nieuws
MBO-ers aan de slag
Drie ochtenden in de week doet de zaal aan 
de straatkant van De Nieuwe Gaffel dienst als 
klaslokaal. Zestien leerlingen van MBO Niveau 
1 van het Albeda College (Baljuwstraat) 
krijgen er vaktheorie Zorg en Dienstverlening. 
Leerkracht Marc Kalkman is er ook vaak ‘s 
middags bij. Dan steken de leerlingen de 
handen uit de mouwen. Assisteren in de 
keuken en bij bijeenkomsten en feestjes, klus-

Als het einde van de zomer 
nadert, wordt het tijd om 
aan het komende voorjaar 
te denken en nieuwe of 
extra  bloembollen in de 
grond te stoppen. 
Maar …… misschien weet 
je nog niet waar je die 
voorjaarsbloemen wilt heb-
ben? Dan kun je de bollen 
ook in potten planten en 
die later in je tuin tussen 
de beplanting zetten of 
ingraven. Neem schone 
potten en vul ze voor de 
helft met potgrond, even-
tueel aangevuld met zand. 
Leg daarop de bollen, 
bijvoorbeeld tulpen, met 
de punt naar boven. Dicht 
op elkaar, maar zorg dat ze 
elkaar en de rand van de 
pot niet raken. Zet ze met 
de platte kant naar buiten. 
Vul aan met potgrond tot 

onder de rand van de pot; 
dat is gemakkelijker met 
water geven. Vergeet niet 
na het planten goed water 
te geven. Zet de potten 
ergens achteraf weg, of 
graaf ze in onder struiken, 
bedekt met een laagje 
aarde of bladeren. Blijf af 
en toe water geven. Als 
ze gaan bloeien, in april/
mei, geef je ze een passend 
plekje in de tuin.
Of….. heb je wat te en-
thousiast allerlei soorten 
bollen gekocht voor je heel 
kleine tuintje? Misschien is 
de truc van het planten in 
laagjes een oplossing. Zo 
kan een stukje tuin drie of 
meer keer bloeien en kan 
je veel meer bollen kwijt. 
Plant verschillende soorten 
over en door elkaar heen, 
met steeds tien cm tussen-
ruimte. Als je de soorten 
uitkiest op opeenvolgende 
bloeiperiode heb je lekker 

lang bloemenplezier in je 
tuin.
En…. denk je dat tulpen erg 
lastig zijn en wil je wel bol-
len planten, maar er verder 
niet meer naar om hoeven 
te kijken? Neem dan kleine 
tulpjes voor verwildering, 
zoals Tulipa tarda: witte 
tulpjes met gele puntjes. Ze 
blijven laag en kunnen ook 
tegen schaduw. Ze kunnen 
gewoon blijven staan en 
krijgen na de bloei mooie 
zaaddozen. Andere soorten 
voor verwildering zijn de 
scilla’s, de anemoon neme-
rosa (wit en blauw) en de 
blauwe druifjes (Muscari’s). 
Vind je van die laatste het 
vele blad lelijk, zoek dan 
naar Muscari azureum, die 
heeft minder en minder 
sprieterig blad.

Tijd voor 
bloembollen

sen opknappen, schoonmaken, kinderac-
tiviteiten begeleiden...alles wat er maar 
komt kijken bij het reilen en zeilen van een 
buurthuis. De praktijkstage duurt een jaar. 
Aan het eind ontvangen de leerlingen een 
certifi caat.

Vrijwilliger elektriciteit gezocht.
Wie heeft er verstand van elektriciteit en 
wil helpen met het gezellig maken van de 
verlichting? Loop dan even bij ons binnen.

De Aktiegroep wil het pand van de Buurtwinkel 
in eigen beheer nemen en dan stap voor stap 
verbeteren. Ideeën uit een eerste inspectieronde 
met deskundige bewoners zijn:
• een slimmere en zuinigere warmte-
 voorziening
• isolatie van ramen, muren en dak
• herinrichting grote zaal
• verfrissen diverse lokalen
• in ere herstellen van De Kapel, 
 het onbekende pareltje van 
 het pand.

Wordt vervolgd.

Zondag 30 oktober: 

Divalifeest in de 
Nieuwe Gaffel
Divali is een lichtjesfeest dat 
wordt gevierd door hindoes 
over de hele wereld. Ieder jaar 
op de donkerste dag in de 
maand oktober steken wij kaar-
sen of theelichtjes aan. 
Dat doen wij met elkaar en 
voor elkaar met liefde, vrede en 
respect. Wij staan stil bij al het 
leed in de wereld en vragen om 
extra kracht en gezondheid voor 
mensen over de hele wereld. 
We steken de lichtjes ook aan 
voor onszelf en geven dat door 
aan anderen. 

Iedereen is van harte welkom.
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De nieuwe bioscoop KINO, in het voor-
malig Lantaren Venster, gaat eindelijk 
open. Wij mochten alvast rondkijken 
toen de laatste  loodjes aan de verbou-
wing werden gelegd, en troffen een 
verrassend mooi filmtheater aan. De 
filmzalen zijn in hun oorspronkelijke 
glorie hersteld, inclusief het plafondven-
ster waaraan het voormalig filmhuis 
zijn naam dankte. Voor de rest voldoet 
de nieuwe bioscoop aan alle eisen van 
de moderne tijd. De filmrollen hebben 
plaatsgemaakt voor digitale appara-
tuur. De stoelen zijn comfortabel en 
hebben extra beenruimte. Het gebouw 
is toegankelijk voor rolstoelers. Medio 
september gaan de deuren open om 
een maand lang proef te draaien. Voor 
de buurtbewoners van Het Oude Westen 
is een speciale besloten kennismakings-
avond georganiseerd.

De buurtbewoners zijn welkom op 
woensdag 12 oktober vanaf 18.00 
uur. Om 18.30 wordt voor €2,50 een 
buffet geserveerd. Om 20.00 uur start 
de filmklassieker ‘Rotterdam 2040’ van 
Gyz la Rivière (toegang gratis). Deze film 
reconstrueert in sneltreinvaart de ont-
wikkeling van Rotterdam van voor het 
bombardement in 1940 tot nu, en trekt 
deze ontwikkeling door tot in het jaar 
2040. Het jaar waarin de stad 700 jaar 
bestaat. Na afloop is de bar geopend. 
Aanmelden is mogelijk via de link www.
bit.ly/Rotterdam2040. Je kunt ook even 
langs lopen om je op te geven. Doe het 

snel want er is maar voor 70 genodigden 
plaats.

Marketing Director Puck Overman: 
“KINO mikt niet alleen op het Rotterdamse 
cultpubliek, maar wil als filmtheater ook 
openstaan voor suggesties van de wijk. 
“Iedereen die een idee heeft kan zich bij 
ons aanmelden. We hebben plannen voor 
thema-avonden, zoals een Mexicaanse 
avond. Maar het kan natuurlijk ook een 
Turkse, Marokkaanse of Kaapverdische 
avond zijn”. 
Op het hoofdmenu staat een wisselend 
aanbod van arthouse tot commerciële 
films, van documentaires tot klassiekers. 
Met een totaal van vier zalen en 457 
stoelen is de bioscoop zeven dagen 
per week open. De filmliefhebber kan 
z’n hart weer ophalen tijdens de koude 
winteravonden. Een kaartje kost 10 euro, 
met Rotterdam Pas 7 euro en er komt 
een 10-rittenkaart voor 70 euro.

Nog een kritisch puntje. Gaat het 
filmpubliek niet veel parkeerover-
last veroorzaken en waar kunnen 
de fietsen worden gestald? “Op 
onze website leiden we het publiek naar de 
(voor bezoekers toegankelijke) parkeer-
garages in de wijk. Met de gemeente 
zijn we in contact over extra fietsnietjes, 
want het aantal dat nu gepland staat, is 
waarschijnlijk niet voldoende. Mochten 
zich problemen gaan voordoen, stap dan 
bij ons binnen, dan zoeken we naar een 
oplossing”.

Ik zag 3014 op mijn muur staan en ik dacht:
1. gedver, blijf met je vette spuitbus van mijn muur af
2. maar mensen schrijven niet zomaar 3014 op muren 
3. dan betekent het Oude Westen iets voor hen
4. maar wat?
5. kunnen ze daar niet wat meer over zeggen?
6. of schrijven…
7. of zingen
8. hoe lang geleden is er een lied over het Oude Westen gemaakt?
9. jaren tachtig vorige eeuw?
10. niks over het Oude Westen van nu, of heb ik iets gemist?
11. laten we mensen vragen om iets te schrijven over hun Oude Westen
12. jonge mensen, middelbare mensen en oude mensen
13. mannen en vrouwen
14. mensen die hier pas of al heel lang wonen 
15. ervaren en onervaren schrijvers
16. een tekst die je kan voordragen, zingen of rappen
17. een hartekreet, een observatie, een ervaring, een herinnering, 
 een beschouwing
18. op een bestaande melodie 
19. een nieuwe eigen melodie
20. of we vragen muzikanten om er een melodie bij te maken
21. of er een beat onder te zetten
22. en dat gaan we allemaal horen op een PuntKomma-Muziek avond 
 van de Leeszaal.

Zo gedacht, zo gedaan. De eerste schrijvers zijn al gevonden. 
Music Generations biedt muziekworkshops, onder ander van de 
Syrische rapper Baqi. De zanggroep Singphony gaat met hulp van 
spoken word artieste Neusa Gomes songteksten maken en instuderen. 
Maar er moeten in deze wereldwijk meer mensen zijn die iets kunnen 
schrijven. In hun eentje, of met een groepje. in het Nederlands, of in 
een andere moedertaal. 
Laat ik een stukje schrijven in de Buurtkrant om die mensen te vinden. 

Zo gedacht, zo gedaan. Als je wat wilt doen: 
stuur ons een mail: boeket@antenna.nl

Openingsavond 
van KINO voor buurtbewoners

De laatste hand wordt gelegd aan de bar en het restaurant waar elke dag een gezonde 
daghap geserveerd wordt. Op het kleine podium is ruimte voor presentaties en randpro-
grammering. 

Woensdag 12 oktober

OUDE WESTEN 
oktober 2016

Van maandag tot en met vrijdag:12.00 uur:
Warme maaltijd in de Leeuwenhoek
West Kruiskade 54. Van tevoren bellen 010 4361488 ofeven langskomen  Kosten: E5,50

Broodlunch (kok: Bep Taal) bij Pameijer Klus & Werk,
Schietbaanstraat 33 Aanmelden: 06-48476595 (Bep)of even langskomen Kosten: E1,50

Op dinsdag, woensdag en vrijdag: 

DINSDAG 4, 11, 18 en 25 oktober om 17.00 uur: Warme maaltijd (kok Krachtvrouwen) Bij Amina, 
Sint Josephlaan 62. Aanmelden 06-86075004 (Amina) krachtvrouwen@hotmail.com  Kosten: E3,50

WOENSDAG 5, 19 en 26 oktober om 18.00 uur: Warme maaltijd bij het Wijkpastoraat 
Sint Mariastraat 142b, Aanmelden 010 4367070 of even langskomen Kosten: maximaal E3,50

VRIJDAG 7, 14, 21 en 28 oktober van 16.00 tot 20.00 uur: Sweetie Mama
De Nieuwe Gaffel, Gaffelstraat 6, Aanmelden niet nodig, Je kunt gewoon komen Kosten: E3,50




