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KICKBOKSSPORT
IN DE WIJK

Na eind 1986 z,n titel te ziln
kwijtgeraakt aan een Marokkaán
heeft Oude Westenaar Jaoa Veira
begin van dit jaar ziln werel_dtitel weer heroverd.
Na een boeiend gevecht over 12
ronden in de Jaap Edenhaf gooide ziln harde tralningsarbeid
z'n vruchten af. Met een grote
puntenvoorsprong haalde hij zí1n
titel weer binnen.
Met enJ_ge trots kunnen we melden
dat Jaoa bereid is gevonden om
jongens uit de wijk in de kickbokssport te gaan trainen. Dit
kan alleen doorgaan bij voldoende belangstelling. Het trainen
zal plaats
gaan vlnden in
wijkgebouw Odeon.
Ben je geinteresseerd en wil_ je
er meer over weten. Kom dan op
maandag of woensdagavond naar Odeon en vraag naar Werner.

GRATIS
Wanneer mensen van de ROTEB het
huisvuil op komen hal_en nemen ze
alleen de plastic huisvuilzakken

mee.

Voor het grote vuil_ zoaLs bankstellen,
koelkasten en andere
grote dingen die niet in een zak
passen moet u de ROTEB bel_len.
Zij maken dan een afspraak met u
wanneer ze het grof vui_I komen
halen.
DIT IS GEHEEL GRATIS!]!!I!
Het nummer van de ROTEB voor het
grof vuil is: 4.18 .04.96.
Dit is een belangrijk telefoonnunrmer. Schrijf het dus op zodat
u het bij de hand heeft wanneer
het nodig is.

INTERNATIONALE
ONTMOEIIA/GS MIDDAG
8 februari was het dan weer zover. De eerste Internationale
ontmoetingsmiddag van 1981 .
Deze keer waren er in het programma een paar nieuwe j_deeën
opgenomen. Er was een film over
Rotterdam, een spel met kand j_daten en met de zaa]- en er zovden ook enkel-e rappers optreden.
)at niet alles aan zov slaan
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<onden we verwachten, want iedereen het naar de z:-n maken i-s
nog geen enkele organisatie gelukt.
De film bijvoorbeeld zou met betere fasciliteiten
veel meer uit
de verf gekomen zrJn. En als de
rappers zich in het vervolg op
tijd melden en niet aan het elnd
van de middag dan hoeven de pauzes ook niet meer zo lang te duren.
Gelukkig kunnen we ook hoogtepunten melden. Zoals aan het begin van de middag toen de Spaanse dansgroep Aldea op een Schots
ritme door de hele zaaL danste.
Ze vormden een lange keten verbonden door middel van bogen.
Ook op het podium dansten ze er
lustig op los.

HAVENSTAKERS
Daarna werd er begonnen met het
fnternationale spelprogramma. Er
deden zes kandidaten aan mee met
zes verschillende
nationaliteiten. Ook de zaal deed mee met
behulp van een spelboekje. De
eerste ronde bestond uit het raden van de herkomst van een aantal- nati-onale vlaggen.
fn de pauze die daar op volgde
was er een toespraak door een
vertegenwoordigster
het
van
kommitee ter ondersteuning van
de havenstakers
In de tweede ronde van het spel
werd er een landenbj.ngo gespeeld
di-e mensen die net met een volle
mond zaten bijna een verstikking
opl-everde. Uit deze laatste woor
den valt trouwens op te maken
dat ook het eetgebeuren weer in
goede handen was. Hu1de aan de
mensen achter de kramen.

MAN-VROUW
COMBINATIE
Verder moest er ih d.eze tweede
ronde geraden worden waar enkeIe mensen geboren warenrwant wle
had er gedacht dat Harrie uit de
buurtwinkel eigenlijk een Braziliaan is, Veerl_e uit Ons Huis
een Brusselse en Klaus van het
Sterkmanplein een Duitser.
Door het wegvallen van het rappen werd er meteen doorgegaan
met de laatste ronde. IJet was de
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oedoeling dat de kandidaten de
juiste partners bij elkaar zochten. Met natuurlijk komische effekten want al-s je zag wat er
voor kombinaties bedacht werden!
Het werd ook leuk doordat er ook
andere dan alleen man-vrouw-combinaties mogelijk waren. Er waren bijvoorbeel-d ook mceders met
kinderen en zeLfs moest er
een hond met z'Tr baas gecomb j-neerd worden. Bij het laatste
spel moest de beslissing vallen
wie er met de fnter Super Cup
zo!
gaan.
naar huis
Het
Spaans/Marokkaanse duo
het
Turks/Kaapverdische duo of het
Surinaams/HoIlands duo.
Bij de I aatste opdracht moest
een woord gevormd worden uit een
aantal letters die door kinderen

3

Al- met a1 een was het sPeI een
zeer geslaagd element dat zeker
voor herhaling vatbaar is. Zeker
vanwege de medewerking van onze
eigen wijkquizmaster Rini d.
Otter. Ook door de niet bedoeld
lange pauze die daar op volgde
dachten veel mensen dat de middag voorbi j was. Er \ivas echter
nog een optreden van een KaaPverdische band. Maar ondanks al-les bl-eek dit toch een zeer swin
gend gebeuren te zi1n.
Daarna was het opruimen en napraten. We wij zen er oP dat de
volgende internationale ontmoetingsdag zal plaatsvinden tijdens de opening van het wijkPark
op 21 iuni.

werden vastgehouden.

Het gevolg hiervan was dat het
Tu::ks/Kaapverdische duo de eindoverr,,rj nning behaalde .

DE VOETBALLERS
VAN DE WIJK

DESOUNDMIXSHOW
SOUNDMIXSHOW

Voetballers en Voetballertj es in
het Oude Westen opgelet l M
Speeltuin Weena begint weer rnet
voetbal voor de kinderen in de
leeftij den van:
6
Maart
organiOp vrijdagmiddag
t/m 11 jaar
seerd Speeltuin Weena een grote 612laar
jaar
t/m 14 jaa'r,
SOUNDMIX/PLAYBECK SHOW voor KINje graag wilt voetballen,
Wanneer
DEREN en VOLWASSENEN van 0 tot 99
je
geef
dan snel op: d.m.v. dit
jaar. Iedereen dj-e denkt iemand te
strookje,
of korn gewoon even langs
kunnen
zich
kunnen nazingen,
op
de
speeltuin
bij: Aad Verboom.
opgeven V00R DONDERDAG 5 MAART bij
Natuurlijk
gaan
we dan ook weer
instellingen:
de volgende
meestrij
den
in
de
verschillende
Diergaardesingel
Speeltuin Weena,
Tournooien
en
Conpetitiers
zoals
45c te1:4144890.
wij
in
het
ook
verleden
hebben
Westen,
Gaffel- gedaan.
Aktiegroep Oude
straat 3 te1: 4361700.
de kosten zijn natuurlijk gra0f bij de heren A. Snaaijer Dier- En
l!!!!
tis
gaardesingel 63. 0f A.Verboom Tot gauw.
Aad Verboom.
Coolsestraat 37b
show
zijn
er
In deze
verschillende leuke prij zen te verdienen en
Bovendien mogen de door de ju-ry
INSCHRIJF FORMULIER.
a1s best gekozen artiesten, optreden op het lll N00RDKANTFEEST
NAAM
P VRIJDAGAVOND 20 MAART. AANVANG
ADRES
20.OO UUR. (IN DE TENT OP SPLEELgroten
WEENA)
We
hopen
op
UIN
GEBOORTE DATUM.
het
deelname van bewoners uit
ude Westen van jong en oud
I

!
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DE LAATSTE PAAL VAN
WEENA
20 maart bel-ooft voor de Noordkant een feestelijke dag te worden. Op die dag zaL de laatste
(we doen het deze keer wat anders) paal van de nieuwbouw aan
het Weena de grond ingaan.

CHRIS JAGTMAN
Nadat Jan Diesen zo'n 1 i jaar
geleden de eerste PaaI van de 1e
fase heeft geslagen zaL de laatste paal van de tweede fase door
onze sinds kort ex-Projektcoórdinator Chris Jagtman geslagen
worden. De laatste Paal van de
2e fase en daarmee van het hele
projekt. Een pro;ekt waarvan het
wel uitzonderlijk lang heeft geduurd voor het in uitvoering
werde genomen. Jaren en jaren
van plannen maken gingen er aan
vooraf en in die tijd zí1n er
zelfs enkele plannen gesneuveld.
Maar dat zaL allemaal vergeten
ziln op het moment dat die PaaI
de grond in gaat.
Zoals we gewend ziln zaL een en
ander met wat feestefijk omkleed
worden. Er komt een tent die oPzet wordt op SPeeltuin Weena.
NIEUWBOUIil AAN HET ft]EENA DTERGAARSINGEL OP OE BEGANE GROND NU ft/AS_
SERTJ FRAfuEKER

Nadat de gebruikelijke toesPraken ziln gehouden en af schej-d is
genomen van Chris j-s gelegenhei-d
tot drinken van een gratis haPje
en drankje. Dit zaL muzikaal opIuisterd worden door een groePje
straatmuzikanten. Omdat er nogal
veel Turkse mensen in de direkte
omgeving van de speeltuin wonen
zaL er vervolgens een optreden
zí1n van een Turkse dansgroeP.

FEESTAVOND
Dit duurt tot acht of negen uur
waarna de avond afgerond wordt
met een feestavond ondersteund
door Iifemuziek van een band.
Deze feestdag zaL uitdrukkeJ-ijk
ook gebruikt worden om aan het
te maken
Oude Westen duidelijk
dat we een speeltuin hebben en
dat we die ook gaan gebruÍken !
De speeltu j-n heef t een ti j dlang
in een dal gezeten maar alle tekenen wijzen erop dat dat gepasseerd is. De speeltuin zaL gedurende de avond duidelijk maken
welke plannen er ziln en waaraan
men mee kan doen.
Men heeft blijkbaar gedacht dat
een goed begin het halve werk is
want ti jdens de f eestavond zal
de f inal-e plaatsvinden van een
play-back-wedstrijd.. De voorrondes vindeo plaats in de speeltuin.
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(( TURK9E HABERLER

D}

INTERNAT TONALE ONTMOET INGSMTDDAG

Sayrn halkl-mrz, i-9te yrne b j-r ulusl-ar arasr bulugma ve tanrgma gt-iniini.i
gerj-Ierde brraktrk ve hemen yeni ellencelerimizín hazrrlr$rna ba91amr9
bulunuyoruz. Sizlerin bu giinuniizrin e{Ienceli geStigi inancrndayrzrbunu
sizlere samimi olarak sóyliiyoruzk
yukarrdaki ioto'da gijrebilirsiníz,fakat
o giinde Odeon salonunun her kJSesinde aynl- nese mevcuttu.Bizlerin en
btiytik sevinci i.se sizleri- bóyle bir arada górebilmektir, iste bunun iqin
s izleri
óniimr.izdeki uluslar arasr bulugma ve tanrgma gtiniinde yine aramrzda
-irmek

direlt,tt.'.'

\SiZin

'-r:'

kóSeniZ

---l

DERSiZ INSAN UGRAMAZ MEYHANEYE.

salonu
beklgme
(Herrurksespreekuur)

l-

lrurrn arkadaglar,
yolun di.iserse bir giin meyhaneye,
I futXe e konugma saatlerimíz,sizlerinBir bilene sor bu adam nasrldrr diye, I bildiliniz gibi qok kalabalrk oJ-uyor
Kadehi bogalmrg hiizrinle bakar herkese,,rve bu durun eskidende bóyIe idi
I fakat o zamanlar Gaffelstr.2T de'ki
Kadersiz insan u$ramaz meyhaneye.
yeri-miz eok ki.igiik idi. $u anki
kaderin b.-.,ylesiDoldur meyhaneci isilir
i^Ê-yerlmrz lse gimdiye kadar yaptrfrm:_
Her gey giirel orur góni.ir sevince, '
sesitli yrkrmlardan sonra bile bizKrnamayrn dostlar kadert* o?Il.:,^
t lere qok ki.iqiik germekteydi,bizde bu
Kedersiz insin uiramaz meyhaneye'
lprobremimizi qóziimleyebirmek iein
DÍjgriniirmiistin bunca acr niye,
fOns Hurs ile anlagarak onlarrn yeriÍnianlar sevmez bu serhoslur diye,
]TTt.rllanmaya basladrk,fakat bu yeri
Bakmayrn dostlar serhog halime,
I gt ana kadar daha dofru bir gekilde
Keders i z insan uiramaz mevhaneve
l

'

::áï:iiï ::il:"i"ïï*';r3àáï; diye,

Bu góniir serhog,yolcu neyreye,
Kedersiz insan ulramaz rn"yná.,áy".
RUMUZ,:

SERHo$ GÓNLUI"I

:t:"

"

(Het oude westen)

.., ":Y-.:".:,

I ;"Ïiffl::i:"ffii;3i ;:"nli:'il"3:.
ot' ev dokroru

bekreme saronundan
I farkr olmadt' bunun
icin bizrerin
II yani hepimizin bu duruma
bir gare
bulmamrz Lazrmdrrrki bu uzun siire
beklemekten sizlerinde canrnr-z srkrl-

#,, ".,' ïiÍ ï, tl l,ii:i:itï:=,:ïr=l- iriï:ï,,
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ONTSPANNINGSGROEP
VOOR VROUWEN
De ontspanniugsgroep in een
groep Voor Vrou\^/en met lichamelijke klachten die samenhangen met spanningen in het dagelijkse leven.
In de ontspannJ-ngsgroep komen
vrouwen bij elkaar om:
*bewust te worden van wat er
met je l-ichaam gebeurt als
je gespannen bent,
*andere manieren te leren om
spanningen en gevoelens te
uiten,
*te ervaren dat je niet de enige bent met deze klachten.
Meestal wisselen momenten van
spanning en ontspanning el-kaar
af.
BIJVOORBEELD:

-je hebt een boodschap gedaan.
Jebent naar huj-s gelopen.
Je hebt al1es de trap opgejouwd en opgeborgen. Dat kost
inspanning. Je pakt een stoel
en rust wat uit. Ontspanning.
Je bent het niet eens met iets
wat op je werk gebeurt is.
Je kunt het maar ni-et van je
af zetten. Spanning. Gelukkig
kom je iemand tegen met wie
je erover kunt praten. Dat
lucht erg op. Ontspanning

LICHAMELIJKE KLACHTEN
Door verschillende
oorzaken
kunnen de momenten dat je
gespannen bent gaan overheersen
en kom je nÍet goed meer tot
rust. Dit kan gebeuren doordat
je bijvoorbeel-d een erg druk,gêl-even leidt. Of doordat er dingen zí1n die je dwars
blijven
zitten, omdat je niet weet met
ie je erover moet praten.
f doordat je spannende momenen onvoldoende kunt reageren.
Wanneer je onvoldoende tot onspanning komt, blijft
de spanning i-n je lichaam zitten.
Hierdoor raak je overbelast en
kun je l-ichamelijke klachten
krijgen. Meestal op een plek in
je lichaam dat toch al geoelig is.

Het ik ook niet de bedoeling om
of
klagen
all-een maar te
medelijden te verwachten.
van benauwo
rugpijn of last
heid enz. . .
Het is dan ook belangrijk om te
Ieren op een goeden manier met
je spanningen om te gaan. Van de
ontspanningsgoep kun je niet
verwachten dat het een kant en
je
voor
kl-are
oplos s ing
zonder
problemen bj-edt, dat je
spanning verder zuft leven en
dat je nooit meer lichamelijke
klachten zult hebhen
Het ik ook niet de bedoeling om
of
kJ-agen
all-een maar te
medelijden te verwachten.

GEZONDHEIDSCENTRUM
Als je meedoet met de groep,
wordt er van je verwacht dat
lezeLf kiest om mee te doen en
dat je je niet laat sturen door
je arts, je fysiotherapeut , je
maatschappelijk werkster of wie
dan ook.
Je kunt zeLf kiezen hoeveel je
over lezeLt verteltrmaar je moet
bereid ziln om te zoeken naar de
I ichamel-ijke
oorzaken van je
klachten.Ook moet je bereid zí1n
feert
om de oefeningen die je
thuis te oefenen.
De groep komt 1 maal per week
bi j el-kaar gedurende 8 weken. Na
de zomervakantie is er een
vervolg van 1 maal per 2 weken
gedurende 2 maanden (=4 bijeen*
komsten

)

Wij komen bij ekaar op de donderdagmorgen van hal-f tien
9.30 ) tot kwart over e]f ( 1 t .
in het gezondheidscentrum
15 )
oude westen en coof St. Mariastraat
75 afdeling fysiotherarie. De eerste bijeenkomt is
op 9 april 1987.
De groep is alleen bedoeld voor
vrou\^/en uit het Oude, Westen en
Coo1. Deelname is in principe
gratis.
Al-s je mee wilt doen kun je je
opgeven voor een kennismakingsgesprek op het:
HAC Gaffelstraat 2
Marja Pelt en Henny Slim.
(
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WONDEREN
HOBOKEN

uim een maand geleden kwamen
en aantal bewoners van het
onconta inerdorp-Hobokenple in
e buurtwinkel binnen.
Le woonsitiatie op het Hobokenlein word ernstlg bedreigd
oor vele inbraken in de coniners. Deze i-nbraken werden
in de hand gewerkt door de
zwakke sloten, deuren en ramen
an de woningen, maar ook door
et ontbreken van verlichtínq,
apotte afrasteringen, ect.
Op deze vergadering in de
buurtwinkel liep het container
dorp uit.
(dat hadden inbrekers moeren
ten)
er werd een lij st
emaakt van punten die het
obokenplein weer leefbaar moeten maken.
UNT 1 was, versterking van
inbraak-gevoelige ramen en deuren.
PUNT 2 openbare verlichting
ntsteken (pa1en stonden er al,
aar met kappote lampen)

3 opknappen van de afrastering en overlast-parkeerders
weren in het dorp.
PUNT 4 de vervuiling,
Roteb
komt niet op het terrein.
PUNT

alles door de knieen

In 3 navolgende vergaderl_ngen
kregen we de Maatschappij zover
det de ramen en deuren nu versterkt worden.
Het GEB heeft
de lampen
gemaakt. Gemeentewerken en de
Mij,
ziln nu bezig met de
afrastering. De politie en de
verkeersdienst bestuderen nu
maatregefen om de parkeeroverlast uit te sluiten.
Dan de vervuiling.
Op maandag
16 februari hebben bewoners en
Roteb gezamelijk het hele dorp
opgeschoond.

En dat in 4 vergaderingen

!

U zieLt de wonderen zt-ln
wereld nog niet uit.

de
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GafÍelstraat 2
3014 RH Rotterdam

VROUWENDAG

Tel. 4363060
Tel. 4365058

Net al-s voorgaande jaren is er
ook dit jaar weer een internationale vrouwendag.
Deze za| gehouden worden op zondag 8 maart van 12.00 16.00 in

Evenals voorgaande jaren kunt u
in de periode 2 maart f/m 1 0
1986
uw aangj-ftebiljet
april
vr'eer l-aten invullen door de belastingdienst.
et belastingspreekuur is oP
aandag en dinsdag in de gaffelstraat 2
Het belastingspreekuur gaat oP
afspraak, dus kom eerst even
langs voor een afspraakbriefje.
Daar staat ook op welke PaPieren u.moet meenemen voor het i-nvullen van Uw belastinqformulier.

Odeon.

Het belooft weer een leuk en gezeILLg feest te worden met:
- hapjes uit allerlei landen
veel zang, dans, playback en
modeshows

- een tentoonstelling van AIma
Brevé over tante Anna uit de
Gaf f el-straat
een fototentoonstelli-ng
verschillende kramen met tweedehandskleding rpresentatie van
het wijkpark, zeLfgemaakte pop

TIENTALLEN
MENSEN

Pêhr....

All-e vrouwen uit het Oude Westen
ziSn van harte welkom. Kinderen
tot 12 jaar kunnen met hun moeder mee komen naar Odeon. Voor
hen is er een speciaal kinder-

De f25 t- aktie is aI enige tijd
afgesloten. Veel bewoners ziln
op verzoek van de aktiegroeP
naar de buurtwinkel gekomen om
te overleggen hoe ze hun geld
terug wilden krijgen.
mensen hebben
Enige tientallen
nog niets van zích laten horen!
Maar ook aan hen wil de aktiegroep het geld terugbetalen.
AIs u een van degenen bent die
z'Ír geld nog niet terug heeft
gekregen kom dan alsnog naar de
buurtwinkel, zod.at wi j de boeken
kunnen sluiten !

programma.

GEZOCHT
VANI^IEGE GROTE TOELOOP VAN KURSISTEN
MET SPOED GEZOCHT!

ENTHOUSIASTE VRIJVIILLIGERS M/V

die Nederlandse les wíllen geven
op 1 of 2 ochtenden, middagen of
avonden per week
aan buitenlandse buurtbewoners

uit het

Oude Westen

Lesmateriaal

is

aanwezig

Voor informatie kunt u terecht
Onderwi j swinkel"Oude Westen"

Gaffelstraat 3, Rotterdam
tel.4365864
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