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Huiswerkklas
Oude Westen
zoekt 
vrijwilligers

De Huiswerkklas is bestemd voor
leerlingen uit het Oude Westen
die het Voortgezet Onderwijs
bezoeken. Zij kunnen van maan-
dag tot en met donderdag van
16.00 tot 18.00 uur in de
Huiswerkklas terecht voor vragen
over hun huiswerk. Daarnaast
kunnen zij ook komen wanneer
er geen behoefte is aan hulp,
maar wel aan een rustige plek
om het huiswerk te maken. Van
oudsher worden de vragen
zoveel mogelijk door vrijwilligers
beantwoord. Door het grote
aantal leerlingen zoeken wij nu
enthousiaste mensen die de hui-
dige groep vrijwilligers willen
komen versterken. Wij zijn op
zoek naar vrijwilligers die mini-
maal één middag in de week vrij
kunnen maken voor deze leerlin-
gen. Ervaring en specifieke vak-
kennis zijn handig maar zeker
geen must! 
Aarzel niet en bel, mail of kom
langs bij de Buurtwinkel Oude
Westen, Gaffelstraat 1-3,
tel.: (010) 436 17 00, e-mail:
Huiswerkklas@aktiegroepoude-
westen.nl  Vraag naar de bege-
leiders van de Huiswerkklas, Inge
de Vries of Ilina Fernandes
(maandag t/m donderdag aan-
wezig in de Buurtwinkel van
14.00 17.00 uur).

Nieuw CS
In het afgelopen voorjaar hebben
burgemeester en wethouders een
eerste besluit genomen over de
Stedenbouwkundige
Uitgangspunten voor het nieuwe
Centraal Station. Dat wil zeggen
dat in grote lijnen vastgesteld is
waar gebouwen  ontwikkeld zullen
worden, hoe de straten zullen
lopen en hoe het verkeer zich zal
bewegen. Er gaat wel een en
ander veranderen rond het huidige
station.
Een van de vastgestelde uitgangs-
punten is dat het Kruisplein veel
meer dan nu een voetgangers- en
verblijfsplein zal worden, een mooi
toegangsplein naar de stad, waar
geen tramhaltes zullen zijn. Het
plan is de haltes te verplaatsen
naar Mauritsweg en West-
Kruiskade.. Wat in de ontwerpfase
van de TramPlus onmogelijk was
gebleken, wil men nu toch realise-
ren.

Inspraak
Winkeliers en bewoners uit het
Oude Westen, die samen met de
mensen van de gemeente en de
RET jarenlang gestudeerd en over-
legd hebben om tot de best
mogelijke oplossingen voor de
West-Kruiskade te komen schrok-

ken hier nogal van. Was al die
moeite voor niets geweest?
In juni bezocht een delegatie de
raadscommissie Fysieke
Infrastructuur en Verkeer om hun
zorgen over te brengen.
Wethouder Hulman zegde toen
toe dat alle mogelijke oplossingen
samen met bewoners en winkeliers
onderzocht zouden worden, om
samen met hen tot de beste con-
clusie te komen, net als in de voor-
gaande periode.

Plancommissie
De Begeleidingsgroep TramPlus
was dus nog nauwelijks ten ruste
of hij werd weer nieuw leven inge-
blazen onder de nieuwe naam
Plancommissie Tramhalte West-
Kruiskade. Onderzocht wordt
welke oplossingen mogelijk zijn op
de kop van de West-Kruiskade.  
Behalve het nieuwe station zijn er
ook plannen voor een grote par-
keergarage onder het Kruisplein.
Als die plannen doorgaan, worden
de werkzaamheden op elkaar afge-
stemd, en zal al begin 2006 met
de voorbereidingen begonnen
worden. Dit betekent dat de plan-
commissie voor het eind van dit
jaar een voorstel gereed moet heb-
ben.

Een tweede tramhalte 
op de West-Kruiskade?

kinderfeest
Met een spetterend kinderfeest
werd op de speeltuin het nieuwe
seizoen ingeluid. De middag
begon met regen, terwijl de pony-
paarden, springkussens en draai-
molen op de kinderen stonden te
wachten. Gelukkig brak de zon
door en meer dan 300 kinderen
beleefden een fijne middag, com-
pleet met popcorn en suikerspin,
begeleid door een 20-tal vrijwilli-
gers

Speeltuin-speelotheek
Het openingsfeest vormde ook de
afsluiting van de fusie van speeltuin
en speelotheek. Voor de komst van
de speelotheek, met meer dan
1000 stuks speelgoed, werd het
gebouwtje van de speeltuin ver-
bouwd en opgeknapt. Vloer, pla-
fond, muren en deuren kregen een
opfrisser en in het rond werden
kasten op maat gemaakt voor het
uit te lenen speelgoed.

Nieuwe naam
Tijdens een officieel moment later
op de middag werd ook de nieuwe
naam onthuld:speelcentrum
Weena. Beatrijs Tolk, van het
Dagelijks Bestuur van de
Centrumraad was blij met de nieu-
we voorziening  voor het centrum-
gebied. Ze bracht een  mooi
cadeau mee.

afscheid
Op de receptie ‘s middags was er
tevens aandacht voor het afscheid
van Frits Mos, die als vrijwilliger
jarenlang de speeltuin gecoördi-
neerd heeft en veel werk aan het
onderhoud van de speeltuigen
heeft verricht. Uit de verschillende
toespraken sprak grote waardering
voor zijn inzet.

coördinator
De aanwezigen op het feest kon-
den meteen kennismaken met de
nieuwe coördinator, die per 1 sep-
tember is aangesteld: Gemma
Jansen. Zij heeft als taak om samen
met de huidige mensen van speel-

tuin en speelotheek en veel (ook
nieuwe) vrijwilligers er een bruisend
speelcentrum van te maken.

Op de schop
Er staat nog wel een en ander te
gebeuren op de speeltuin in de
komende tijd. Door de strengere
Europese regels is de inrichting van
de speeltuin grotendeels afgekeurd.
Veel toestellen moeten worden ver-
plaatst of zelfs helemaal weg. 
Er zijn aanvragen gedaan voor
financiële steun bij gemeente en
fondsen. Als dat rond komt wordt
volgend jaar de inrichting van de
tuin vernieuwd. 

Pasje
Kinderen van 1-12 jaar kunnen lid
worden van speelcentrum Weena.
Ze krijgen dan een pasje en kunnen
meedoen aan de activiteiten en
gebruik maken van de ballen, fiets-
jes e.d. uit de container. Het pasje
en het spelen op de tuin is gratis.
Om ook speelgoed uit de speelo-
theek te kunnen lenen moet je nog
een andere kaart hebben. Dat kost
7 euro per gezin per jaar en een
klein bedrag per geleend speel-
goed.

Vrijwilligers gezocht
Speelcentrum Weena is op zoek
naar mensen met hart voor kinde-
ren en wat tijd beschikbaar, die
toezicht willen houden bij het spe-
len op de tuin, willen helpen bij de
activiteiten, bij het onderhoud  enz.
Aanmelden: Diergaardesingel 50,
tel. 4144890 

Speelcentrum Weena: 
Speeltuin en speel-o-theek samen verder
Op zaterdag 17 september werd op feestelijke wijze speelcentrum Weena geopend.

Bewonersavond over 
dwarsverbindingen en pleinen
Een onderdeel van de Wijkvisie 2030 voor het Oude Westen is ver-
betering van de dwarsverbindingen en pleinen in het middendeel
van de wijk. De eerste ideeën hierover zullen worden gepresenteerd
op een bewonersinformatieavond. Deze vindt plaats op donderdag
6 oktober om 20.00 uur in Odeon

Contactpersonen
wijkparkeergarages
gezocht

Afdeling Vastgoed van Stads-toe-
zicht Rotterdam heeft als primaire
taak het beheren en exploiteren
van garages in Rotterdam (cen-
trum). Wij hechten er veel
waarde aan als dit in de ogen van
onze abonnementhouders naar
tevredenheid gebeurt.

Wij zijn dan ook op zoek
naar: contactpersonen wijk-
parkeergarages

Als contactpersoon (vrijwilligers-
basis) ben je klankbord voor onze
abonnementhouders omtrent
onregelmatigheden die zich
afspelen binnen de parkeervoor-
zieningen, draag je adviezen c.q.
verbeterpunten aan en woon je
af en toe vergaderingen bij om
deze punten te bespreken. Op dit
moment zoeken wij contactper-
sonen voor de volgende wijkpar-
keergarages: Korte Bajonetstraat,
Weena Coolsestraat, Weena
Bloemstraat, Tiendplein en
Gaffelstraat (Hoboken).

Voor inlichtingen kunt u contact
opnemen met Stadstoezicht
Rotterdam, Mw. E. van der Ven,
telefoonnummer 2405217

Mijn naam
isGemma
Jansen en
vanaf 1
augustus
ben ik
werkzaam
als coördi-
nator van
Speeltuin
Weena.

Via deze weg wil ik mij even
voorstellen. Vanaf 1998 ben ik
woonachtig in Vlaardingen. Ik
ben getrouwd en sinds 9 maan-
den de trotse moeder van mijn
zoontje Robin.

In mijn vorige werk bij Bureau
Halt heb ik veel met kinderen
die het verkeerde pad opgingen
gewerkt en lag de nadruk op
straffen. Ik ben blij dat bij de
kinderen die ik nu zal ontmoe-
ten de nadruk op het spelen zal
liggen. Daarom verheug ik mij
dan ook op de werkzaamheden
die ik als coördinator van
Speeltuin Weena zal gaan ver-
richten!

Even voorstellen

Bep Ottervanger en
Betty de Groot
Stichting Wenk

TramPlus Ruim een jaar is de aanleg van de TramPluslijn op de West-
Kruiskade  nu klaar. Een jaar lang hebben de bewoners, werkers, bezoekers
van de Leeuwenhoek en het winkelpubliek het met slechts een tramhalte
moeten doen. De eisen van een TramPluslijn en de omstandigheden van
een smalle, drukke winkelstraat maakten een tweede halte niet mogelijk.
Vanuit de Leeuwenhoek zijn nog protestgeluiden gehoord, maar de
meeste mensen leken zich met de nieuwe situatie te hebben verzoend. 
De straat was mooi geworden, en alles functioneerde naar verwachting.
Tot……….. de plannen voor het nieuwe Centraal Station bekend werden.



In het voorjaar van 1993 (op mijn
verjaardag, 9 maart voegt Betty
toe) kwamen beiden in dienst bij
toen nog Stichting Rotterdam West
aan de Coolsestraat. Betty begon
er aanvankelijk als buurtopbouw-
werkster. ‘We begonnen met het
opfleuren van de Coolsestraat door

het planten van violen in de boom-
spiegels. Later organiseerden we
andere Opzoomeractiviteiten in
Oude Westen Noord.’ Bep begon
als gastvrouw. ‘Ik ben een herin-
treedster zoals dat heet. Ik had
jaren thuis gezeten en via werkstad
ben ik hier terecht gekomen. Voor

Al twaalf en half jaar zijn ze in dienst bij Stichting
WenK. Een goede reden dus om hen eens van de straat
te plukken: Bep Ottervanger en Betty de Groot. Lachend
zitten ze aan tafel: ‘wij vinden het leuk om anderen in
de belangstelling te zetten en nu zijn we zelf aan de
beurt, hoeft eigenlijk niet hoor.’

mij is het echt een kans geweest. Ik
ben nog steeds zo blij dat ik aan
het werk ben. Ik vind mijn werk
echt leuk, ik ben toch vaak een
luisterend oor voor bezoekers. En
als ze dan in gebrekkig Nederlands
zeggen: ik hou van jou, dan doet
dat je toch goed.’

Gouda
De wortels van Bep liggen in
Rotterdam, geboren in de kraamkli-
niek aan de Henegouwerlaan,
opgegroeid in Delfshaven (ja,
Andre van Duin komt daar ook
vandaan) en nu wonend in
Kralingen.  Betty groeide op in
Gouda. Ze ging in Rotterdam bij
een architectenbureau werken en
kreeg een huisje onder de huur-
waarde in Rotterdam Noord ‘Later
kwamen we er achter dat we jaren
in dezelfde straat hebben
gewoond!’Betty kwam ten tijde van
de stadsvernieuwing in Rotterdam.
‘We gingen met allerlei bewoners,
politiek en projectontwikkelaars
nieuw opgeleverde woningen bekij-
ken. Toen ik daar met mijn twee
kinderen op mijn arm tussen al die
mensen liep, dacht ik: hier wil ik
zijn. Zodoende ben ik voor
opbouwwerker gaan studeren en
vervolgens in het sociaal culturele
werk gaan solliciteren.’

Enge verhalen
Bep weet nog goed dat ze ging
solliciteren, twaalf en half jaar gele-
den. ‘Ik had speciaal mooie schoe-

nen gekocht, met een hakje. Later
bleek dat ik er helemaal niet goed
op kon lopen! Over de West
Kruiskade had ik allemaal enge ver-
halen gehoord, maar ik heb nooit
wat meegemaakt. Met het grootste
gemak loop ik er ook `s avonds
gerust overheen.’Betty was de eer-
ste jaren vooral bezig met
Opzoomeren. ‘Ik herinner me nog

goed dat ik een enorme paellapan
op de kop had getikt. We gingen
voor 200 man koken. De pan werd
prachtig gevuld en opgemaakt. Op
het Gerrit Sterkmanplein zaten 200
mensen te wachten. En toen kon
de pan niet door de deur!’ Elke
donderdagavond aten de mensen
uit de wijk met elkaar, koken voor
en met bewoners. Dat was zo leuk.
Het idee gaat waarschijnlijk binnen-
kort weer opgepakt worden. Dus
als er nog bewoners zijn die willen
helpen… Op woensdag hebben we
trouwens een kook café in de
Gaffel. Bewoners kunnen zelf
komen koken of gezellig mee eten
voor 3 euro.

Vreselijk tegenop
’Stichting Rotterdam West is tegen-
woordig Stichting WenK. ‘We
moesten fuseren met de andere
buurthuizen in het Centrum. In het

begin zag ik er vreselijk tegenop,
vertelt Bep. Maar nu vind ik het
hartstikke leuk. Ik heb veel nieuwe
mensen leren kennen. En het is ook
grappig dat de bewoners uit ver-
schillende wijken elkaar nu bijvoor-
beeld via een uitstapje ontmoeten.’
‘Elke wijk heeft toch zijn eigen cul-
tuur, vult Betty aan.’ 
Betty is inmiddels Sociaal Cultureel

Werkster binnen WenK en houdt
zich bezig met allerlei projecten en
activiteitenaanbod voor volwasse-
nen in de wijk. ‘Binnen al die pro-
jecten ben ik heel wat mensen en
vrijwilligers tegen gekomen. Het
leukste hier van vind ik dat je ziet
dat mensen zich ontwikkelen.
Sommigen stromen door naar
ander vrijwilligerswerk, andere vin-
den een baan of gaan een studie
volgen. Het is leuk om daar een sti-
mulans in te zijn.

Jubileum
’Beiden kijken met een goed gevoel
terug op hun twaalf en half jarig
dienstverband. ‘Het wordt nog leu-
ker bij WenK, want we blijven in
ontwikkeling.’ Op 3 oktober zal
Stichting WenK aandacht geven
aan hun jubileum.

Bewoners kunnen zelf komen
koken of gezellig mee eten

BURENRUZIE?
DAT LOSSEN WE
SAMEN OP!

Heeft u ruzie met een van
uw buren? Heeft u last van
uw buren?
Het kan iedereen overko-
men. Meestal gaan mensen
prettig met elkaar om en
wonen en leven zij in har-
monie naast elkaar.
Soms gaat er iets mis en
ontstaat er ruzie.

Vaak lost het zich van zelf op.
Soms loopt de ruzie te hoog op
en komt men er samen niet meer
uit.

Buurtbemiddeling kan dan
helpen.
In meerdere delen van de stad is
dat inmiddels bewezen.

Buurtbemiddeling Centrum biedt
de wijkbewoners de mogelijkheid,
om met behulp van buurtbemid-
delaars, het conflict op te lossen.
De bemiddelaars zijn daar speciaal
voor opgeleid en helpen mensen
vrijwillig om zelf een goede oplos-
sing te vinden voor het probleem.

In een open en vertrouwelijk
gesprek worden de zorgen, irrita-
ties, belangen en wensen bespro-
ken. De bemiddelaars kiezen geen
partij en vellen geen oordeel. Wel
zorgen zij ervoor dat men weer
naar elkaar luistert en elkaar res-

pecteert. Gezamenlijk wordt naar
een oplossing gezocht die voor
alle partijen acceptabel en haal-
baar is.

Buurtbemiddeling Centrum is een
samenwerkingsproject van de
Centrumraad, woningbouwcorpo-
ratie de Nieuwe Unie en
Politie Rotterdam-Rijnmond en
wordt uitgevoerd door stichting
DOCK.

De voorbereidende werkzaamhe-
den van het project zijn gestart,
aan de huisvesting wordt gewerkt.
In het najaar van 2005 zal het
project buurtbemiddeling cen-
trum van start gaan. 
U ontvangt te zijner tijd nadere
informatie over het adres, spreek-
uur, doorverwijzers etc.

Het team van buurtbemiddelaars
zal bestaan uit ca. 10 deelnemers
welke zelf in het centrum wonen.
De deelnemers volgen voor de
werkzaamheden van start gaan
een training in het voeren van
buurtbemiddelingsgsprekken.

Marina Blok is de projectleider, tij-
dens de voorbereidende werk-
zaamheden alleen mobiel bereik-
baar op maandag, dinsdag en
woensdag. 

Heeft u interesse om buurtbemid-
delaar te worden? Of wilt u meer
informatie? 
Mobiel telefoonnummer 06 18 50
03 16E-mail centrum@buurtbe-
middeling.org

Theater Lantaren/Venster presen-
teert op woensdag en zondag een
keur aan kinderfilms. In de school-
vakanties hebben we dagelijks kin-
dermatinees met uitzondering van
zaterdag). hoogtepunt  van het
seizoen is het Cinekid-festival, in
de herfstvakantie.
Voor educatieve groepen hanteren
we een speciaal kortingstarief van
slechtsa €2,50 per bezoeker. 
Voor meer informatie:
Lantaren/Venster, Gouvernestraat
133. tel.: 277.22.88.

Avontuurlijk verzamelprogramma
Kitchenette op verschillende loca-

ties in  Lantaren/Venster.
Zes nieuwe Rotterdamse theater-
makers zijn door Theater
Lantaren/Venster uitgenodigd om
mee te werken aan het verzamel-
programma Kitchenette. Het
publiek krijgt door hen vier pre-
sentaties voorgeschoteld op ver-
schillende locaties in
Lantaren/enster. De voorstellings-
data zijn: 25,26 (try-out), 27 (pre-
miere), 28 en 29 oktober en 2 t/m
5 november, 20.30 uur en 4
november 15.00 uur. Kitchenette
is de tweede Lantaren/Venster
Productie nieuwe stijl onder
artistieke leiding van Dave

Schwab. Lantaren/Venster biedt
inhoudelijke- en Facilitaire onder-
steuning aan een nieuwe genera-
tie theatermakers en spelers en
probeert zo een uitwisseling tot
stand brengen tussen makers, spe-
lers en publiek.
Op 18 oktober, 21.00 uur staat
een Lantaren/Venster-Speciaal op
het programma. Dit is een avond
samengesteld door de makers van
Kitchenette, met previews en
gesprekken met hen,
Speedcookin, op een Kitchenette,
gasten, een optreden van de band
Saunawest en verschillende DJ’s in
dew Soulkitchen.
Meer informatie Theater
Lantaren/enster
Gouvernestraat 133
Tel. 277.22.77

Kinderfilmprogramma

Voor vrouwen in
het Oude Westen
Elke dinsdag zijn er vrouwen-

groepen in de Union.
Van 10 tot 12.00 uur is er koffie-

en theehuis bij Marijke.
Van 2 tot 5 uur is er tekenen en

schilderen bij Lotus.

Het koffie- en theehuis is een
inloophuis. Je kunt zelf het tijstip
bepalen dat je komt en weg-

gaat. Het is vooral een praathuis,
er wordt dus veel gepraat.

Het huis is bestemd voor zowel
buitenlandse als nederlandse
vrouwen.Willen elkaar graag

leren kennen.
Groeten van Marijke Union

Sint Mariastraat 142b

Huur- en Zorgtoeslag
Met ingang van 1 januari 2006 wordt het zieken-
fonds vervangen door een basisziekteverzekering.
De premie daarvan is hoger dan de ziekenfondspre-
mie. Zit u in het ziekenfonds dan kan u een zorgtoe-
slag aanvragen als compensatie voor die hogere
premie.  
Vanaf 12 september 2005 kan u dan ook verwach-
ten dat er een aanvraagformulier voor die zorgtoe-
slag door de Belastingdienst aan u wordt toege-
stuurd daar die dienst de zorgtoeslag uitbetaalt.
Dat aanvraagformulier moet u voor 1 november
2005 terugsturen naar de Belastingdienst. De uitbe-

taling van die toeslag gebeurt dan eind december
2005. Stuurt u dat aanvraagformulier later terug
dan wordt die uitbetaling vertraagd. 
Hetzelfde geldt voor de huursubsidie. Die wordt ver-
vangen door een huurtoeslag. Stuurt u het aan-
vraagformulier voor de huurtoeslag niet terug dan
krijgt u geen huurtoeslag c.q. huursubsidie meer uit-
betaald.

Voor informatie en hulp bij het invullen van
het aanvraagformulier contact met:
Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening
Centrum – SMDCSint Mariastraat 75
3014 SH  Rotterdam 010 – 436 3060

Fred van der Meij
(aktieve buurtbewoner)
en wethouder van den 
Anker bij een informa-
tiestand over de hulp
die geboden wordt bij
het invullen van aan-
vraagformulier
belastingdienst.

Woningen te koop in het Oude Westen

Henegouwerlaan 110 D  135.000 k.k. euro
Henegouwerlaan 112 C  132.000 k.k. euro
Henegouwerlaan 114 E  129.000 k.k. euro
Henegouwerlaan 114 F  129.500 k.k. euro
Josephstraat 127  104.000 k.k. euro
Josephstraat 167  122.500 k.k. euro
Korte Bajonetstraat 22  96.000   k.k. euro

Voor de koop van deze woningen is een voorrangsregeling
van toepassing: 

Ten tijde van de start van de verkoop (dus als het complex voor het eerst in
de verkoop komt) geldt dat eerst de bewoners van het zelfde complex de
woning in aanmerking komen, vervolgens de bewoners uit het Oude Westen
en dan de overige gegadigden. Als een complex reeds in de verkoop is, dan
geldt dat in eerste instantie de bewoners uit het Oude Westen in aanmer-
king komen en dan de overige gegadigden.

Bewoners die geinterresseerd zijn kunnen terecht bij Proplan (010) 286 24
46 of via www.Proplan.nl



Op een dag viel er zomaar een
krant bij mij in de bus.
Vol verbazing liep ik naar de brie-
venbus, zou ik eindelijk na lange
tijd de Havenloods weer eens krij-
gen. Nee, zag ik toen ik de krant
opraapte, het was een gezamen-
lijke nieuwsbrief van de Nieuwe
Unie en de Centrumraad. 
Nou die krant mocht er zijn, hele-
maal in kleur, met informatieve
artikelen over: de nieuwe wijk-
coordinator, verkoop van wonin-
gen en over buurtbemiddeling.
Weet je wat buurtbemiddeling is?
Dat zal ik je uiteggen: Als je nou
mot hebt met je buren, komt er
iemand met je er over praten, ze
praten ook met degene die je
eigenlijk nooit meer wil zien.
Daarna ga je handen schudden
met elkaar en dan moet het afge-
lopen zijn met die ruzie.
Nou stond er in het voorwoord
van die krant, dat zo ons op de
hoogte houden van de projecten
uit het uitvoeringprogramma
wijkvisie. Kortom wat er de
komende tijd gesloopt en
gebouwd gaat worden. Nou ben
ik wel eens op z’on informatiea-
vond over de wijkvisie geweest en
daar werd toch echt verteld dat
er o.a. in de Gouvernestraat
Odeon en de woningen erboven
op een niet al te lang termijn
gesloopt zullen worden. Mijn
vriendin, die daar woont, zit bij
wijze van spreken al een paar jaar
met haar spullen ingepakt. Maar
voorlopig heeft ze niets meer
gehoord. En of ze nu wel of niet
gaan slopen daarover  is niets te
lezen in die mooie krant.   En
waarom duurt het zo lang voor-
dat de Magistraat (voormalig
rechtsgebouw en kraamkliniek
aan de Henegouwerlaan) wordt
bewoond.  Er moet nog steeds
begonnen worden met de bouw
van een parkeergarage en het
inrichten van twee model wonin-
gen.
Zou het zo zijn, dat er gewacht
wordt met de sloop van Odeon
en woningen totdat de
Magistraat klaar is. Want het lij-
ken me prachtige (wissel)wonin-
gen voor bewoners die boven
Odeon wonen maar, wel voor
leuk huurtje natuurlijk! 

Hannie Leeuwenhart. 

Veel Rotterdammers die
in het centrum van hun
stad zijn geboren, willen
er ook graag oud worden.
Maar kan dat ook? Met
het project ‘Rotterdam
Centrum Ouderenproof’
wil de Centrumraad (aspi-
rant) ouderen een actieve
rol geven bij het ontwik-
kelen en uitvoeren van
het ouderenbeleid in het
centrumgebied van
Rotterdam.

Beatrijs Tolk, portefeuillehouder
Welzijn, Cultuur en Educatie van
de Centrumraad: “We hebben
niet alleen aandacht voor jonge-
ren. We zijn er voor alle
Centrumbewoners, dus ook voor
degenen die inmiddels wat ouder
zijn. Veel van deze mensen zijn
zelfstandig, actief en onderne-
mend en willen dat graag zo
houden. Wij ook! Daarom roep ik
deze mensen op om mee te den-
ken, mee te praten en mee te
helpen om het Centrum van
Rotterdam ‘Ouderenproof’ te
maken.”

Ouderenproof
Het project ‘Ouderenproof’ is een
‘denktank’ waarin 55-plussers uit
het centrumgebied plaats kunnen
nemen en die zich, onder bege-
leiding van professionals, buigen
over tal van zaken die te maken
hebben met ouder worden in
relatie tot de woonomgeving.
Door ‘aspirant ouderen’ zelf bij
de ontwikkeling van hun woon-
omgeving te betrekken kunnen
eventuele problemen voorkomen
worden. 
Ouderenproof zoekt 55-plussers
die mee willen praten over de
thema’s: 
* actief zijn in uw eigen leefom-
geving, 

* informatie en communicatie
door gemeente en instellingen, 
*  vraag en aanbod van zorg en
welzijnsvoorzieningen. 
Samen met een aantal stadsgeno-
ten neemt men deel aan een the-
mawerkgroep die
gedurende acht maanden één
keer in de maand bij elkaar komt.
Deze ‘denktank’ brengt de wen-
sen en behoeften in kaart en kijkt
daarbij ook naar knelpunten en
manieren om deze op te lossen.
De deelnemers maken met elkaar
aanbevelingen voor de
Centrumraad en de aanbieders
van zorg en welzijn. 

Het project Rotterdam Centrum
Ouderenproof is een initiatief van
de Werkgroep Senioren Centrum
en het Platform Zorg en Welzijn
en wordt gefinancierd door de
Provincie Zuid-Holland en de
Centrumraad.

Doet u mee?
Bent u 55+-ers, woont u in het
Centrum en wilt u mee denken,
praten en doen om het centrum
van Rotterdam 'Ouderenproof' te
maken.
Neem dan contact op met het
Servicepunt Senioren, telefoon
010 414 67 88.

Centrumraad zoekt 55+-ers voor project 
Rotterdam Centrum Ouderenproof 

Al jaren is er regelmatig overleg
tussen omwonenden en de project-
leider van Odeon. In Odeon wor-
den dagelijks allerlei activiteiten
georganiseerd. Omeventuele over-
last zo veel mogelijk te beperken
worden deze bijeenkomsten geor-
ganiseerd. Tijdens deze overleggen
kwam steeds de verwaarloosde
muur van Odeon naar voren. De
bewoners ergerden zich enorm aan
de vieze pui. Zowel Sport en
Recreatie als de Nieuwe Unie zagen
het opknappen van de gevel niet
zitten. In de Wijkvisie 2030 wordt
voorgesteld om het bouwblok waar
Odeon in gevestigd is te slopen.
Op dit moment laat de Nieuwe
Unie door 2 bureau`s een studieop-
dracht uitvoeren.
Voor zowel Odeon als de omwo-
nenden is de toekomst dus nog
onzeker. Het opknappen van de

gevel stond op een laag pitje. 
Toen de kunstenaars Onno, Aniel
en Bas van Urban Arts de
Aktiegroep binnen liepen was de
link snel gelegd. Zowel de Nieuwe
Unie, de Centrumraad, de
Stadsmarinier en het Centrum voor
Beeldende Kunst hebben een finan-
ciële bijdrage geleverd om de
muur een facelift te geven. De kun-
stenaars zijn momenteel een
prachtig sprookje aan het schilde-
ren op de muur van Odeon. Zij
hebben zich laten inspireren door
de kids die Odeon bezoeken. Zij
organiseerden verschillende work-
shops met de kids en hun tekenin-
gen zijn mee genomen in het ont-
werp.
Waarschijnlijk wordt op 2 novem-
ber rond 17.00 uur de muur offici-
eel geopend.

MUUR ODEON EEN PLAATJE Huurdersnetwerk
Rotterdam

Een half jaar geleden, op 2 maart, was er een bijeenkomst om de
belangstelling te peilen voor samenwerking van huurders(organisa-
ties) op de schaal van Rotterdam. Die belangstelling was er en na
deze bijeenkomst is een groep van 8 enthousiastelingen aan de slag
gegaan. Nu wordt het tijd om de stand op te maken en een vol-

gende stap te zetten, daarom wordt er maandag 3 oktober een bij-
eenkomst georganiseerd waar een start wordt gemaakt met het
Huurdersnetwerk Rotterdam.De bijeenkomst vindt om 19.30u.

plaats in ‘het Kasteel’ van Sparta in Spangen, Spartapark Noord 1.
Onder het motto ‘Bereikbaarheid en Betaalbaarheid’ worden de
belangrijkste problemen besproken waar het huurdersnetwerk in

2006 mee aan de slag gaat.

De agenda is als volgt:
1. Welkom, wat gaan we doen vanavond?

2. Wat is er gebeurd na 2 maart
3. Beleid in Rotterdam in hoofdlijnen en cijfers

4. Ervaringen van Rotterdammers
5. Agenda maken voor 2006

Pauze
6. Overzicht van ingeleverde onderwerpen

7. Bepalingen (hoofd-)onderwerpen voor 2006
8. Praktische afspraken

Het Kasteel is te bereiken met tramlijn 1 en 8 (dan is de
ingang aan de andere kant van het stadion) en er is gratis

parkeerruimte voor auto’s.
Iedereen is van harte welkom

EVT.nl de educatieve tv zender van regio Rijnmond
komt in het najaar met 2 nieuwe televisieseries die in
het teken staan van GELD.Steeds meer mensen kun-

nen slechts met moeite rondkomen. Ook het aantal mensen met financi-
ële schulden neemt enorm toe. ETV.nl wil daar graag wat aan doen met
de volgende programma´s

`Voor niets gaat de zon op`. Een 8-delige serie over de mogelijkheid om
door middel van GRATIS schuldhulpverlening een einde aan financiële
problemen te maken. Openhartige verhalen worden afgewisseld met
bruikbare adviezen. Presentatie: Dieuwertje Blok.

Te zien vanaf 7 september, elke woensdag(de even uren), elke donder-
dag (de oneven uren), vrijdag (de even uren).
Kijk op geld. Een luchtige serie waarin het accent vooral ligt op het ver-
standig omgaan met geld., Zo wordt er o.a. aandacht besteed aan het
maken van financiele

overzichten, regelingen waar je gebruik van kunt maken en efficient
boodschappen doen. Een serie boordevol nuttige informatie en handige
bespaartips. 
Te zien vanaf 6 oktobere, elke donderdag (de even uren), vrijdag (de
oneven uren).

OUDE WESTEN
SCHOON

WITGOED
op afspraak ophalen

0800-1545
GROF VUIL

op afspraak ophalen
0800-1545

MAANDAG EN
DONDERDAG

TUSSEN
6.00-800 uur

VUILNISZAKKEN
BUITEN ZETTEN!!!
klachtentelefoon

0800-1545

Geld.



Laatst overkwam me iets waar ik
u graag over wil vertellen.
Op het stadhuis meldde zich een
journalist die een stuk moest
schrijven over de meest overval-
len winkelstraat in Nederland. 
Na enig doorvragen bleek dat hij
het wilde hebben over de West
Kruiskade. Nu kun je er voor kie-
zen om boos je hoofd om te
draaien en weg te lopen, maar
we hebben er voor gekozen deze
journalist met open armen te
ontvangen. Hij heeft gesproken
met de wethouder en de stads-
marinier en heeft op hun voor-
spraak ook gesproken met een
aantal winkeliers. Resultaat was
een artikel met als kop:
"West Kruiskade in enkele jaren
van onveilig naar veilig".  
De journalist noemt vijf succes-
factoren:
• zero tolerance (= niets accepte-
ren)

• werk samen
• houd de stad schoon
• zie het niet te donker in
• iedere wijk zijn eigen overlast
Hij roemt de gezellige winkels en
het kleurige winkelpubliek.
In het besluit van het stuk citeert
hij nog:
"De West Kruiskade is het
begin; de rest komt vanzelf". 
Nu komt niets in het leven van-
zelf en dus ook in het Oude
Westen niet.
We zullen hard moeten werken
om van alle overlast en van onze
slechte naam af te komen, maar
dat gaat ons lukken.
Ik daag graag de volgende jour-
nalist uit voor het artikel:
"Het Oude Westen er helemaal
bovenop".
Jan de Kloet
stadsmarinier Oude Westen
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Van de
Stadsmarinier

Wat houdt jullie functie 
precies in?
Germa: “In het centrum, dus ook
in de wijk het Oude Westen coör-
dineren wij de zorg voor bewo-
ners met de verschillende instan-
ties (zoals RIAGG, maatschappe-
lijkwerk, Bouman GGZ, etc). De
bewoners vragen vaak zelf niet
om hulp maar de omgeving,
zoals de buurvrouw, familieleden
of de buurtagent vermoeden dat
er iets mis is. Via de politie, de
woningcorporatie of het inter-
ventieteam komen die signalen
bij ons terecht”. Anne-Marie: “
Wij gaan dan langs bij de bewo-
ner en proberen te achterhalen
wat het probleem is. Vaak heeft
de bewoner hulp van een zor-
ginstantie nodig en wij zorgen
dat de bewoner daar terecht kan.

Op woensdag 17 augustus werd
aan de West-Kruiskade aan de zij-
kant van de Augustinusschool
een groot kunstwerk onthuld van
een draak. Door het mooie weer
waren vele bewoners, onderne-
mers en winkelend publiek bij de
onthulling aanwezig.
Stadsmarinier Jan de Kloet heeft

Bewoners worden vaak van het
kastje naar de muur gestuurd en
wij proberen dat te verkomen”.

Hoe lang werken jullie al in
het Oude Westen?
Anne-Marie: “Per 1 februari 2005
zijn wij officieel de coördinatoren
van het lokaal zorgnetwerk maar
daarvoor deden we eigenlijk het-
zelfde werk, in de wijken van
Rotterdam waar nog geen net-
werk was.”. Germa: “Ik werk nu
zo’n drie jaar bij deze GGD en
vind het erg leuk om in het cen-
trum van Rotterdam te werken.
Ik voel me hier helemaal thuis.”
Anne-Marie: “Ik werk sinds 1 jaar
bij de GGD Rotterdam en daar-
voor heb ik een aantal jaar bij het
RIAGG en in de verslavingszorg
gewerkt. Het leuke is dat Germa

en ik ook allebei bij GGD
Vlaardingen hebben gewerkt.”
We hebben het Oude Westen
dus heel veel ervaring te bieden.

Wat voor problemen komen
jullie tegen in de wijk?
Germa: “In het Oude Westen is
het aantal aanmeldingen niet
hoger of anders dan in andere
wijken”. Anne-Marie: “Het sig-
naal dat we krijgen is vaak maar
een klein deel van meer proble-
men. Vaak zit er een complex
probleem achter. Bij bijvoorbeeld
stankoverlast en woningvervui-
ling kan het gaan om een drank-
probleem dat weer wordt veroor-
zaakt door een depressie. Of als
een ouder persoon een huurach-
terstand heeft terwijl hij eerst
jaren netjes op tijd betaalde en

niet reageert, dan krijgen wij
soms ook dat signaal te horen en
wordt bekeken of de oorzaak te
achterhalen is”. We kunnen dan
bijvoorbeeld ondersteuning of
verzorging regelen.

Wat vind je van het Oude
Westen?
Germa: “Ik werk heel graag in
het centrum van Rotterdam en
het Oude Westen vind ik een
leuke wijk,  het kost even tijd
voordat je de wijk leert kennen
maar het is een wijk met een mix
van mensen en vele nationalitei-
ten.Positief is dat de hulpverle-
ning in de wijk elkaar kent en
elkaar helpt. Zoals bijvoorbeeld
het wijkpastoraat. Veel proble-
men pakken zij ook aan”. Anne-
Marie: “Na de eerste kennisma-
king met het Oude Westen krij-
gen we nu een steeds duidelijker
beeld van de wijk en de mensen
die er wonen. Veel organisaties
en bewoners werken al een lange
tijd met elkaar samen. En dat
merk je want het is een hechte
club, maar ze nemen je als
nieuweling makkelijk op en hel-
pen je op weg. Germa: “We vin-
den het heel leuk om op de fiets
door de wijk te rijden en met
mensen te spreken. We hopen
dat de bewoners weten dat we er
zijn als ze hulp nodig hebben en
dat ze ons kunnen bereiken via
de buurtagent, de Nieuwe Unie
of de aktiegroep Oude Westen”.
Ook kan men bij het wijkveilig-
heidpunt een verzoek achterlaten
om contact op te nemen.

Germa Peterse en Anne-Marie Dingenouts
Coördinatoren lokaal zorgnetwerk GGD

We maken ons op voor het laatste jaar van het veiligheidspro-
gramma. Inmiddels ben ik als Stadsmarinier ruim een jaar in het
Oude Westen bezig. Door veel inzet van alle betrokken is er al
heel veel bereikt; het gaat steeds beter met het Oude Westen!
Het komend najaar staan ook nog heel veel acties en projecten
gepland.Maar je weet maar nooit of er in de wijk nog een gou-
den tip is, waar wij tot nu toe niet aan gedacht hebben. Bij
deze bied ik u als bewoner van de wijk graag de gelegenheid
om ons die gouden tip te melden. Dat kan door de bijgevoeg-
de ansichtkaart van deze buurtkrant in te vullen.
Het mag over van alles gaan wat met uw veiligheid en de vei-
ligheid van de wijk te maken heeft.
Ik zeg u toe alles in het werk te stellen om uw tip tot uitvoering
te brengen.Heeft u meerdere tips, vraag gerust om een extra
kaart bij de Aktiegroep of bij het veiligheidspunt.

Jan de Kloet, stadsmarinier Oude Westen

Aan de bewoners 
van het Oude Westen

kunstenaars van Urban Arts de
opdracht gegeven de grote muur-
schildering te ontwerpen. 

Kunstwerk
De kunstenaars van Urban Arts zijn
vanaf juli hard aan het werk
gegaan met de gevelverfraaiing.
De kunstenaars kregen de bood-

schap mee een kunstwerk te
maken dat bij de omgeving past.
De levensgrote draak geeft het
terrein een vrolijke uitstraling en
moet wildplakkers en graffitispui-
ters ontmoedigen.

Terrein
Door de uitbreiding van verzor-
gingshuis de Leeuwenhoek ont-
stond het braakliggende terrein.
Het terrein was lange tijd onder-
hevig aan vandalisme en vervui-
ling. De zijde aan de kant van de
Leeuwenhoek is eerder deze
zomer postervrij gemaakt en op
de muur is antigraffitifolie
geplaatst met een frisse opdruk
van zonnebloemen. Door de
opknapwerkzaamheden is het
pleintje bestand tegen vervuilers
en is het tevens een aantrekkelijke
plek geworden voor de bewoners
en ondernemers uit de buurt. 

Vele belangstellenden kwamen naar de officiële opening van de muurschildering

De muur en het terrein voordat het
opgeknapt werd.

Chinese draak aan de West-Kruiskade

"Ik heb veel bewondering voor
de bewoners van het Oude
Westen. De wijk kan veiliger
worden als we samen de
schouders er onder zetten."

Wethouder
Marianne van
den Anker geeft
het Oude Westen
een:

Het Oude
Westen kreeg
in de laatste
veiligheidsin-
dex een 2.7.
Vele bewo-

ners en betrokkenen hebben
gereageerd dat ze dit cijfer niet
herkennen.
In de komende buurtkranten
vragen we steeds twee bij de
wijk betrokkenen welk cijfer zij
het Oude Westen geven. De
eer is aan Han Snaaijer en wet-
houder Marianne van den
Anker om het spits af te bijten.
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Een van de nieuwste buurt-
agenten van het Oude
Westen is brigadier Fred
Bravenboer. Hij is sinds
augustus de buurtagent
van de Josephbuurt. Hij
heeft al 10 jaar politie-
ervaring. Voordat
Bravenboer naar district
Rotterdam-Centrum
kwam, heeft hij eerst 6
jaar als vrijwilliger bij de
politie gewerkt. Het vrij-
willigerswerk beviel hem
zo goed dat hij er zijn
beroep van wilde maken.
Hiervoor heeft hij als
beroepsagent vier jaar bij
district West gewerkt, in
het wijkteam Middelland. 

Levendige wijk
Na deze vier jaar werd Fred
Bravenboer een baan als buurt-
agent in het Oude Westen aan-
geboden. “Dit heb ik direct met
beide handen aangepakt. Het
Oude Westen is een levendige
en hectische wijk en ik hou wel
van een beetje uitdaging.”

Bekend gebied
“Doordat ik 21 jaar als kok in
het Oude Westen heb gewerkt,
is het een bekend gebied voor
mij. Ik ben op de hoogte van de
verschillende overlasten in de
wijk, zoals drugs en (jeugd)cri-
minaliteit. Hier ligt dan ook de
uitdaging voor mij. Ik wil de
mensen hulp verlenen, advise-
ren, doorverwijzen en bemidde-

Even voorstellen: de buurtagent

len tussen de mensen in de
buurt en verschillende instellin-
gen. Ik vind het dus prettig als
mensen mij op straat aanspre-
ken.”

   I N I E R  C E N T R U M / O U D E  W E S T E N

Sjaak Lucassen
buurtagent 
Nieuwe Binnenweg/
Saftlevenkwartier

Jeroen Bakker
buurtagent 
Diergaardebuurt

Bas Munne
buurtagent
Zijdewindebuurt

Marc van Duin
buurtagent 
Gouvernebuurt

Alain Meijer
buurtagent 
Adrianabuurt

Eén van de maatregelen die
door Centrumraad en Stadsma -
ri nier in het wijkveiligheidactie-
programma ‘Vasthouden en
Versterken’ zijn vastgelegd is de
opwaardering van het Wijk -
veiligheidspunt. Dat Wijkveilig -
heidspunt is op dit moment aan
de West Kruiskade gevestigd. 

Die opwaardering van het
Wijkveiligheidspunt is uitgewerkt
in een plan voor een nieuw Wijk -
veiligheidsteunpunt. De kern van

“De kinderen in
het Oude Westen hebben veel
meer speelgelegenheden dan
vroeger maar ik hoop dat ze
in de toekomst ook nog een
veiligere wijk krijgen om in te
spelen.”

Han Snaaijer geeft
het Oude Westen
een:

het plan is om alle maatregelen
(buurtbemiddeling, toezichtmo-
del, interventieteam) letterlijk
onder één dak te brengen. Als
locatie is gekozen voor de voor-
malige supermarkt aan het
Adrianaplein. Deze ruimte wordt
in de maand september klaarge-
maakt voor de nieuwe functies.
In oktober moet het nieuwe wijk-
veiligheidsteunpunt haar deuren
openen. U bent van harte wel-
kom om daar met uw vragen
over veiligheid naar toe te gaan.

Wijkwebambassadeurs
gezocht!

Om beter geïnformeerd te worden over en in te kun-
nen spelen op problemen in de wijk wordt een zoge-
naamd Wijkweb opgezet. In opdracht van Jan de Kloet
gaat Ingeborg Pronk in de wijk aan de slag om het
Wijkweb Oude Westen op de zetten. Ingeborg zoekt
enthousiaste en betrokken bewoners die wijkwebam-
bassadeur willen worden. Via het Wijkweb geeft de
stadsmarinier nieuwtjes door, om zo snel veel mensen
op alle plekken in de wijk te bereiken. Andersom wil de
stadsmarinier via het netwerk horen wat er speelt en
wat mensen écht denken. Wil jij wijkwebambassadeur
worden? 
Bel dan met Ingeborg op 06-20378476.

Bundeling krachten in
Wijkveiligheidsteunpunt

Beter zicht op parkeerdek St Mariastraat

Bewoners in de omgeving van het parkeerdek in de St Mariastraat
gaven aan dat er regelmatig overlast was rond de bloembakken. De
politie had door de bloembakken ook slecht overzicht en kon niet het
gehele plein overzien. Gemeentewerken heeft dan ook op 26 augustus
de bloembakken verwijderd. Zo snel als mogelijk zal door het plaatsen
van lage bakken weer fleur en kleur op het parkeerdek worden terug-
gebracht. We hopen dat dit de problemen oplost!

Wat? Actie
Coffeeshop Greenhouse Juli: Gesloten gedurende 1 jaar
Dealpand Bajonetstraat Juli: Dealer en bewoner aangehouden 

Dealpand gesloten
2 Hennepkwekerijen Zijdewindestraat Augustus: Verwijderd
Overlastpand Bajonetstraat Juli: Burgemeesterssluiting voor 1 jaar
Overlastgevende horeca Juli: 5 exploitanten aangeschreven 

middels Burgemeestersbrief
1 exploitant laatste waarschuwing

Gebruikers en dealers Westersingel September (t/m 21-9): 
84 overtredingen
53 verblijfsontzeggingen

Rechtbankzitting veelplegers September: 18 veroordelingen 
van 12 tot 95 dagen

Preventief fouilleren September: gestart
2 acties gedaan: geen wapens 
aangetroffen, verdovende middelen in
beslag genomen

Buurtagent Fred Bravenboer,wijkteam Oude Westen:

‘Buurtagent zijn is op mijn lijf geschreven’
Zichtbaar verschil
“Op dit moment zijn
we bezig met een
proef waarbij de
buurtagenten ook
nachtdienst krijgen,
zodat we ook ’s nachts
toezicht op onze wijk
hebben. Het verschil tussen
een aantal jaren geleden en
nu in de wijk is goed om te
zien. De verbetering in de
wijk wordt zichtbaarder en
ik ben blij dat ik daar aan
mee mag werken!”

met vriendelijke groet,
Fred Bravenboer, 
buurtagent Josephbuurt

De indeling van de buurtagenten in het Oude Westen: 



KiRA YARDIMI NIN
ADI VE KiRA YARDI-
MI YAPAN KURUM
DEGiSiYOR
(Huurtoeslag)
Halen uygulamada olan kira
yardımı “HUURSUBSIDIE” 1
ocak 2006 tarihinden itibaren
“HUURTOESLAG” olarak
degistiriliyor. Bu demektirki
gelirinizin az olması durumun-
da, almıs oldugunuz kira yar-
dımının adı ve kira yardımı
yapan kurum 1 Ocak 2006
tarihinden itibaren degisiyor.
Bundan boyle, vergi dairesi
(Belastingdienst) tarafından
yürütülecek olan yeni kira yar-
dımı hakkı ve miktarı incele-
nirken, yine gelir durumunuz,
aile içindeki diger geliri olanlar
ve net kiranızın miktarı belirle-
yici olacak. Daha onceki yıll-
larda kira yardımı alıp alamay-
acagınızın belirlenmesi için bir
onceki yıl aldıgınız gelire bakı-
lırken, yeni uygulama ile birlik-
te; o yıl içindeki geliriniz goz
onünde bulundurulacak. Halen
kira yardımı almakta olanlara,
bu ay vergi dairesi’den bir
mektup gönderilecek ve bu
mektupta, yeni uygulamaya
geçmek için gerekli düzenle-
meler hakkında bilgi ve müra-
caat formu bulunması bekleni-
yor. Önceden oldugu gibi kira
yardımı hakkı oldugunu düsü-
nenlerin, müracaatlarını yine
kendilerinin yapması gerekiy-
or. 15 augustus 2005 tarihin-

den once kira yardımı almak
için  basvurmus ve basvuruları
red edilmis kisiler için, eylül
ayı içerisinde yeni bir basvuru
formu gonderilecek. 15
agustos 2005 tarihinden sonra
kira yardımı almak için bas-
vurmus kisiler ise , basvuruları
formunu kendileri isteyecekler.
Kira yardımı basvuru formunu
doldurmak isteyenler;
www.toeslagen.nl Internet
sayfasından faydalanabilir
veya 0800-0543 numaralı
telefonu arayarak form isteye-
bilirler.

Bu konuda en onemli iki degi-
siklik: 
- Kira yardımları bundan boyle
yedinci ayın birinden, yedinci
ayın birine kadar yapılmayıp
ocak ayının birinden, diger
senenin ocak ayının birine
kadar yapılacaktır.
- Kira yardımı verilirken bir
onceki senenin kazancına
bakılmayıp, kira yardımına
müracaat ettiginiz tarihdeki
gelirinize bakılacaktır.

HASTALIK
SiGORTASI YERiNE
BAKIM VE YARDIM
SiGORTASI
(Zorgtoeslag)
1 Ocak 2006 tarihinden itiba-
ren yalnız kira yardımı odeme
uygulamasında degisiklikler
yapılmayıp, hastalık ve hasta-
lık dolayısıyla ortaya çıkan

bakım ve yardım sisteminde
de degisiklikler yapıldı.
Bundan böyle yeni yasa
Hollanda da ikamet eden
çocuk, yetiskin her kisiye tat-
bik edilecek. Bu yasa aynı
zamanda Hollanda da çalısıp-
ta yurt dısında ikamet eden
kisiler içinde geçerli olacaktır.
“Zorgtoeslag” Hollanda da
geçen senelerde tatbik edilen
bütün hastalık sigortaların
yerine, hükümet tarafından
hastalık sigortası ile ilgili bir
saglık paketi hazırlanacak. Bu
paket simdiki hastalık sigorta-
sına yakın bir saglık paketi
olup, sigortalılar bu paketi
ücretlerini ödeyerek kendi
istekleri dogrultusunda genis-
letebilecek. Bu günkü saglık
durumunuz ne olursa olsun
bütün sigorta sirketleri sizi
sigortasına almaya mecbur
olacak, fakat sirketler arasın-
da fiyat farkı bulunabilecektir.
Bu sigorta mecburi olup, bazı
durum ve kurallara uygun
olanlara, vergi dairesi tarafın-
dan her ay ödedikleri “nomina-
lı premie” ücretinin bir kısmı
“toeslag”olarak geriye ödene-
cektir.  Bu durum gelirinizin
yüksekligine göre ayarlana-
caktır. Bir ailede çalisan her
kisi gelirine göre sigorta öde-
mesi yapacaktır.
Bu konuda daha genis bilgi
için SMDC Sint Mariastraat 75
numaraya müracaat edebilirs-
iniz.  Tel: 010-436 30 60.

CAM VE KAGIT
KONTEYNERLERi
(glas – en papiercontai-
ners)

Cam sise, kavanoz, karton,
kagıt vs.gibi artıklarınızı
Rotterdam temizlik kurumu
ROTEB tarafından mahalle-
mizin çesitli sokaklarına
konulmus olan konteynerlere
atabilirsiniz. Bu konteynerle-
rin adresleri:
Diergaardesingel 60, Gerrit
Sterkmanplein ile
Bloemkwekers sokagının bir-
lestigi köse,
Rochussenstraaat ile
Hobokstraat’ın birlestigi köse,
Bajonetstraat ile
Kogelvangerstraat’ın birlestigi
köse.

HASTA ZiYARETi

ÇALISMA GURUBU

(werkgroep ziekenbezoek

en condulatie)

Mahalleniz çalısma gurubu
olarak iki sene önce  hasta
ziyaret çalısma gurubu olu-
sturmustuk ve bu çalısma
gurubu, mahallemizde ikamet
edipte hastahanede yatmıs
olan kisilerin ziyaretlerine bir
buket çiçek ile halen gitmek-
tedir.  Hasta ziyaretleri çalis-
malarına, 2005 yılından itiba-
ren bassagligı ziyaretlerinide
ekliyerek görevine devam
eden çalısma gurubu,  bizler
için çok önemli olan bu sosy-

al içerikli görevini daha iyi
yapabilmek için siz sayın
mahalle halkımızdan iki
konuda yardım bekliyor ve bu
konular:  mahallemizde kim-
lerin hastahanede yattıgı
haberinin bizlere en çabuk
sekilde bildirilmesi ve ziyaret
gurubumuza gönüllü olarak
katılmanız. Bu konuda daha
genis bilgi için buurtwinkel da
sayın Ibrahim Tosun beye
müracaat edebilirsiniz. Tel:
010-436 17 00

LEEUWENHOEK YAS-
LILAR BAKIM EViNDE
TERAViH NAMAZI
(Gebedsruimte in de
Leeuwenhoek)
Türk çalısma gurubu olarak
Ramazan ayı süresince,
mahallemiz yaslılarına yöne-
lik teravih namazı kılınabilin-
mesi için son 8 yıldır imkan-
lar olusturmustuk.
Mahallemiz Augustinus ilko-
kulunun salonunda baslattıgı-
mız Ramazanda Teravih
namazı kılma yerini, daha
sonra Türk çalısma gurubu-
nun kendi yeri olan
Gaffelstraat 1 numaraya, üç
sene öncede West Kruiskade
deki yaslılar bakım evi de
Leeuwenhoek’un giris katına
tasımıstık. Mahalle çalısma
gurubunuz olarak, bu yıl yine
aynı yerde namaz kılınabil-
mesi için Leeuwenhoek ile
anlasmaya varmıs bulunuyo-
ruz ve iste bundan dolayı sizi

5 ekim çarsamba günü
aksamı’Leeuwenhoek ‘ta kıla-
cagımız ilk teravih namazımı-
za bekliyoruz. Bu konuda
daha genis bilgi için
Buurtwinkel da Ibrahim
Tosun, Ìbrahim Gözen veya
Osman Dogan’a müracaat
edebilirsiniz. Adres:
Aktiegroep Oude Westen
Gaffelstraat 1. Tel:010-436
17 00.

SAZ KURSU
(saz cursus)
Buurtwinkel da her Persembe
günü saat 19.30 – 21.00
arası nota ile kısa saplı saz
çalma kursumuz devam
etmekte olup, bu kursa her
yastan kadın veya erkek katı-
labilir. Bu konuda daha genis
bilgi için Osman Dogan’a
müracaat edebilirsiniz.
Tel:010 436 17 00

WWW.AKTIEGROEPOUDEWESTEN.NL 
(Turks/Nederlandstalig website van de Aktiegroep)

Mahallemizde ayda bir defa yayımlanan mahalle gazetemizin
yanında, Hollandaca/Türkçe web sitemizde mevcut olup, bu site-
den mahallemiz hakkında her türlü bilgiyi zamanında ve dogru ola-
rak ögrenmeniz yanında, konularla ilgili düsüncelerinizi de elektro-
nik mektupla bizlere ulastırabilirsiniz.

CUMHURiYET VE SEKER BAYRAMI
(het Republiek/suikerfeest  op 5 november)
Geçen sene oldugu gibi bu sene 5 kasım 2005 Cumartesi günü
mahallemiz spor salonu ODEON’da  Cumhuriyet bayramı eglence-
mizi 17. defa, seker bayramı ile beraber kutlayacagız.  sayet sizde
gönüllü olarak, Cumhuriyetimizin 83 uncu yıldonomu faaliyetine
katılmak isterseniz 436 17 00 telefondan Osman Dogan ‘a mura-
caat edebilirsiniz.  E-mail o.dogan@sonor.nl .  Mahalleniz Turk
çalısma gurubu olarak eglencemizin davullu zurnalı, halk oyunları,
sarkıcı vs. gibi sanatkarlarinda katılımları ile çok güzel ve neseli
olacagı konusunda mahalleniz Türk çalısma gurubu olarak sizlere
simdiden garanti veriyoruz. 

“OUDERENPROOF “ PROJESÌ ÌÇÌN 55 +
GÖNÜLLÜLER ARANIYOR
(ouderenproof)
Rotterdam merkezi danısma kurulu, Rotterdam sehrinin merkezin-
de ikamet eden  55 ve üstü yasdaki ikametcilerine istek ve arzuları
dogrultusunda daha iyi hizmet verebilmek için “ouderenproof”adı
altında bir proje baslatmıs olup, bu proje için gönüllüler aramakta-
dır. sayet bu projede gönüllü olarak katılıp, mahallemiz yaslılarına
hizmet vermek isterseniz 010-414 67 88 numaralı telefondan daha
genis bilgi alabilirsiniz.

WEST KRUISKADE YE ÌKÌNCÌ TRAMVAY DURAGI 
(een tweede tramhalte op de West Kruiskade)
Ìki sene önce, ön çalısmalarına baslanıp geçen sene sona erdirilen
hızlı tramvay proesine baslanılmadan önce ikinci bir  tramvay dura-
gının West Kruiskade ye konulmasının imkansız diyen RET yetkili-
leri, simdi West Kruiskade ye ikinci bir tramvay duragını yerlestirme
çalısmalarını sürdürmektedir. Bizlere gelen habere göre bu durak,
mahalle parkımızın giris kapısının önü veya yakınına konulacak.
Bu arada RET yetkililerine, ikinci bir duragın neden geçen sene
deg-+ilde, bir sene sonra bir sürü ekstra masraflar yapılarak ger-
çeklestirildigini sordugumuzda, bize verdikleri cevap ise: Central
istasyonun (tren istasyonunun) ve çevresinin düzenlenmesine göre
Kruisplein meydanındaki iki tramvay duragının kaldırılması gerekti-
ginden, burada bulunan duraklardan birisininin West Kruiskade ye
ve digerinin ise Mariustweg’e kaldırılacagını söylüyorlar.  

YASLILAR  EGLENCE GÜNÜ GELÌYOR.
Her sene oldugu gibi bu sene, 22 kasım 2005 salı günü ve yine
mahallemiz spor salonu Odeon da saat 12.00 ile 16.00 arasında
yaslılar eglence günü düzenlenecek olup, bu eglencede yalnız
müzik, yemek, içmek olmayıp, yaslıları bilgilendirmek için bilgilendir-
me köseleri ve uzmanlarda bulunacaktır. Bu konudaki daha genis
bilgiyi kasım ayı gazetemizde okuyabileceksiniz.

Buurtkrant Oude Westen
Geen zinnig mens

kan zonder



Sportnieuws in het Centrum

Ook dit jaar wordt de
Seniorendag in Rotterdam cen-
trum weer georganiseerd. Deze
jaarlijkse informatiemarkt zit
naast informatie stands vol met
optredens en workshops voor
alle ouderen uit het Oude
Westen, Cool en Stadsdriehoek.
Dit jaar zal deze gezellige infor-
matieve dag plaatsvinden op
dinsdag 22 november in Odeon,
van 12.00 tot 16.00 uur.
Uiteraard is de toegang gratis!
De hele dag zal in het teken
staan van ‘onbenutte kwaliteiten
van ouderen’. Er zijn vele oude-
ren die met de jaren heel wat
talenten hebben ontwikkeld. Als
Senioren Werkgroep Centrum
vinden we
het zonde
dat er niets
met dat
talent
gedaan
wordt en
mensen
alleen maar
thuis zitten,
met talent en al dus! Daarom
willen we deze onbenutte kwa-
liteiten promoten en de ouderen
de weg wijzen naar instellingen
waar ze terecht kunnen om hun
kwaliteiten in te zetten. 
De leden van de Senioren
Werkgroep Centrum, die dit jaar-
lijks terugkerende evenement
organiseren, zijn alweer hard aan
het werk om de Seniorendag
ook dit jaar weer tot een
geslaagd festijn te laten worden.
Zo worden er passende acts
gezocht, diverse instellingen
worden benaderd om informatie
te verstrekken, leuke workshops
worden geregeld en ook aan de
hapjes en de drankjes wordt
weer gedacht. Het beloofd weer
zo’n bijzonder leuke dag te wor-
den dat we u graag via deze
weg alvast willen uitnodigen!
Dus: zet de datum in uw agen-
da, vertel het voort en zorg dat
u erbij bent

Seniorendag
weer op
komst

Lege flesjes, gooi
ze niet weg

Rotterdam doet mee aan een
landelijke proef rond het inzame-
len van lege flesjes. Het gaat om
de kleinere flesjes, waar limona-
de, sportdrank e.d. in zit. Overal
in de stad zie je oranje containers
staan, o.a bij scholen en sport-
verenigingen. Voor elke volle zak
ontvangt de vereniging geld.
Stedelijk is er veel publiciteit
geweest deze zomer voor de
containers bij benzinepompen
e.d., waarvan de opbrengst

bestemd is voor het Sophia kin-
derziekenhuis.

In het Oude Westen staan de
oranje containers ook in het

Wijkpark (voor de dierenhof) en
op de speeltuin aan de

Diergaardesingel. De opbrengst
is voor wijktuin (voor nieuwe

planten e.d.) en voor de activitei-
ten op de speeltuin.

Dus: bewaar je flesjes en
breng ze even naar wijkpark 

of speeltuin

Vier Halloween of
Suikerfeest met de kids ui

Opzoomer Mee helpt een
• Eenwaardebon van 75 euro 

om de onkosten te 
dekken

• Als u Halloween vi
ert:

specialelampions voor een 

verklede griezelto
cht in uw straat

• Als u Suikerfeest 
viert:

plantjes en plantenbakjes 

om ouderen in uw b
uurt 

te verrassen

Opzoomer Mee, Schiedamsedijk 55a, 3011 EE  Rotterdam, info@opzoomermee.nl

Bel 213 10 55 of kijk op www.opzoomer-

Sportinstuif Odeon
Elke woensdagmiddag is er een
gratis sportinstuif in Odeon van

14.30 – 16.30
uur voor jon-
gens en meis-
jes van 6 t/m
12 jaar basis-
onderwijs.
Diverse spor-
ten, voetbal,
tafeltennis,
basketbal,

schaken, dammen, badminton en
nog veel meer.

Pleinsport Cool
Iedere vrijdag voor jongeren van
12 t/m 23  op het Speelplein Het
Landje diverse sporten in overleg
met Willem en Michel  Ambulant
Jongerenwerk Stichting Jong.  

Ouderensport
Sport en spel
Op maandagmiddag (om de
week) kunnen ouderen aan sport
en spel meedoen in de
Leeuwenhoek van 13.30-15.30
uur. Informatie 4361488 bij Lidie
van de Coevering

Karata school
Podo Kwan
Sang in Odeon
Iedere dinsdag
en vrijdag karate
lessen van 17.00

– 18.00 uur en van 18.00 – 19.00
uur onder begeleiding van gedi-
plomeerde leraar Arnold Pinas en
Regillio Burgzorg. Voor kinderen
van 6 tot 15 jaar en 16+. Kosten
10 euro per maand, ook wordt er
aan diverse toernooien deelgeno-
men. Voor informatie of een proef-
les 06 24106073 / 06 15685711
of op trainingsdagen.  

Biljarten
Elke maandag is er biljarten in de
Leeuwenhoek van 19.00 – 21.30

uur. Kosten €
2,50 per keer
inclusief een
consumptie.
Informatie
436 14 88

bij Wim Cremer.
Fitness, Steps en Thai-aerobics
voor ouderen in Odeon
Elke dinsdag en vrijdag van 10.00
–11.00 uur alleen voor vrouwen

Steps B.B.B en Thai aerobics.
Kosten 2 euro. Voor informatie
Frieda van de Berg 436 38 55.

Woensdag 50+ gym 
voor iedereen van 10.00 – 11.00
uur kosten 2 euro. Info Frieda v/d
Berg
Herfstvakantie, 
In de herfstvakantie organiseert
sportstimulering Centrum diverse
vakantie activiteiten in samenwer-
king met Stichting Wenk en
Wijkaccommodatie Odeon, is er
op  dinsdag 18 oktober voor jon-
gens en meisjes van 8 tot 10 jaar
10.00 – 13.00 uur en jongens en
meisjes 11/12 jaar
13.00 - 16.00 uur een zaalvoet-
baltoernooi. Inschrijven op de
dag zelf vanaf 9.30 uur. Kosten
gratis

Woensdag 19 oktober
Vakantie sportinstuif in Odeon
van 14.00 – 16.00 uur voor jon-

gens en meis-
jes van 6 tot
12 jaar basis
onderwijs.
Gratis

Vrijdag 21 oktober van 14.00 –
16.00 uur Boarding voetbal voor
jongeren van 12 tot 23 jaar op
het Speelplein Het Landje in Cool
deelname is gratis.
Voor meer informatie
Sportstimulering Centrum
Gouvernestraat 56d 
Roland Claver en Virginia wolff tel.
010 - 411 6278 / 010 - 411 04
63.
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TELEFOONNUMMERS 

Alarm                          112 
Politie/buurtagenten                 0900.88.44 
Klachtennummer 0800.1545 
Algemene Hulpcentrale 436.11.00 
Allochtonentelefoon     436.71.71 
Bureau Rechtshulp   410.66.77 
Bureau Slachtofferhulp 436.01.04 
Centrumraad   417.92.11 
Consultatiebureau ouder/kind 436.02.64 
Coördinatiebureau Centrum  417.32.83 
Crisiscentrum              476.39.44 
Dierenambulance          415.56.66 
Dierenbescherming       437.42.11 
Eneco storingsdienst       467.40.00 
Gemeentewerken          440.85.55 
Hulp/Klussendienst ouderen  436.90.47 
Huursubsidie                     0800.489.0000 
Jeugdhulp                  411.78.65 
Kinderdagverblijven           41.226.22 
Nieuwe Unie                  241.61.00 
Ombudsman                411.16.00 
Onbenutte Kwaliteiten     404.99.09 
Parkeerwinkel             890.22.00 
Roteb grof vuil         245.80.00 
Roteb Koelkasten       245.80.00 
Roteb ongediertebestrijding 245.80.00 
Sportbuurtwerk           436.91.88
Speeltuin Weena 414.48.90
Raad kinderbescherming  413.47.60 
STAP Vrijwilligerswerk        436.30.90 
Servicepunt Ouderen    414.67.88 
Steunpunt Mantelzorg    404.75.24 
Thuiszorg                    282.60.00 
WBR                  240.60.00

B E L A N G R I J K E  T E L E F O O N N U M M E R S  E N  W I J K V O O R Z I E N I N G E N  I N  H E T  O U D E  W E S T E N

COLOFON

uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1-3
Tel 436.1700 Fax 436.39.40
e.mail oudewesten@chello.nl
Website www.aktiegroepoude-
westen.nl 
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Tentoonstellingen in
museum Boijmans van
Beuningen:

Sprekende portretten
van 17 september-27 november.
Grafiek van Jan Veth en tijdgeno-
ten.
Schilder-graficus Jan Veth (1864-
1925) was een man met vele
talenten; hij schreef
Ook kunstkritieken en gedichten.
Maar voor alles was hij een succes-
vol portrettist.
Naast dew grafiek van Veth wor-
den oojk portretten van collega-
portretmakersa als Witsen,
Haverman, Hart, Nibbrig,
Molkenboer en Toorop getoond.
Evenals een enkel werk van Veth’s
inspiratiebronnen Durer, Holbein
en Ingres.

Hoezo lepels? 
Van 24 september – 15 januari.
Als verrassend vervolg op de ten-
toonstelling Lepels, in 2002 geini-
teerd door Paul Derrez (Galerie Ra
Amsterdam), organiseert Boijmans
van Beuningen Hoezo Lepels.

1 okt.
Opening (vernieuwd)
Zijdewindeplein

2 okt. 14.00u. 
Surinaamse klederdrachtshow
in de Leeuwenhoek

4 okt. 19.00u. 
Goede Burenspel in Odeon

7 okt. 10.00u.-15.30u.
Curiosamarkt (goeie buren
opzoomeren) in de
Leeuwenhoek
.

12 okt. 12.00u.-17.00u.
Tuinmarkt in de wijktuin (ach-
terin het wijkpark)
Te koop zijn vaste planten,
zaden, bloembollen en tuin-
spullen. De opbrengst is voor
de wijktuin.

25 okt. v.a. 10.00u.
Piekfijn verkoopt in de recrea-
tiezaal van de Leeuwenhoek.

24 t/m 28 okt.
Week van de veiligheid in het
Oude Westen.

Oktober is een magische maand
in bibliotheek Rotterdam.
De kinderboekenweek die duurt
van 5 tot 15 oktober heeft als
thema:
“de Toveracademie” – boeken vol

magie.
5 oktober om 14.00 uur organi-
seert bibliotheek  Het Oude
Westen een
bezemstelenrace voor kinderen
van 7 tot 12 jaar.
De deelnemers moeten een hek-
senparcours afleggen en onder-
weg opdrachten
als kikker werpen, magische
drankjes drinken, paddestoelen
verzamelen en met een heksenbe-
zem door een tunnel kruipen uit-
voeren.
De snelste heks of tovenaar van
Rotterdam wint een prijs.

Iedereen mag meedoen, maar
moet zich wel van te voren laten
inschrijven bij de bibliotheek:
Gaffelstraat 59B.

BEZEMSTELENRACE IN DE 
KINDERBOEKENWEEK!

BOEKEN(UIT)VER-
KOOP IN BIBLIOTHEEK

OUDE WESTEN

De bibliotheek koopt
regelmatig nieuwe 

boeken. 
Dit houdt in dat er soms
ook boeken uit de collectie
gaan, anders zou de bibli-
otheek overvol raken.

Tot eind oktober verkoopt
de bibliotheek deze afge-
schreven boeken voor  
0,50 per euro stuk

Oude nummers van tijd-
schriften kosten 0,10 euro 

Wandelroute Oude Westen
Het Oude Westen is een interessante en gezellige wijk.

Het is ook een wijk met veel unieke en verborgen plekken.
Dat ontdekte ook de stadsmarinier die door de gemeente is aangesteld
om een aantal grote-stadsproblemen in het Oude Westen te helpen ver-
beteren. Om de unieke plekken in de wijk te laten zien, en het Oude
Westen van een positieve kant te belichten is in opdracht van de stads-

marinier een boekje gemaakt met een wandelroute.
Het boekje is verkrijgbaar in verschillende wijkinstellingen o.a. in de

buurtwinkel Gaffelstraat 1 .

Zijdewindeplein

GRATIS

Foto: Henk Dieks


