BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WIJKVOORZIENINGEN IN HET OUDE WESTEN
TELEFOONNUMMERS

VOORZIENINGEN

Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1
2 Batavier
Educatief Centrum
Volwassenenwerk
Basiseducatie
Batavierenstraat 15 – 35
3 Bibliotheek
Gaffelstraat 59a
4 Dierenhof
Gouvernedwarsstraat 1
5 Gezondheidscentrum/SMDC
St. Mariastraat 75
6 Marokkaanse Vereniging
Kogelvangerstraat 12
Stichting Jong
7
Mathenesserlaan 173
Gaffelstraat 61a
8 Ruilwinkel
Gaffeldwarsstraat 34
9 Stichting WenK
Hoofdkantoor
Kogelvangerstraat 10
10 Gaffel
Jongeren- en kinderwerk
Gaffelstraat 63a
11 Taal Druk Werkplaats
Gaffelstraat 61b
12 Turks Participatieplatform
Gaffelstraat 1
13 Veiligheidspunt Oude Westen
Adrianaplein 24
14 Verpleeghuis Antonius
Nieuwe Binnenweg 33
15 Wijkgebouw Odeon
Gouvernestraat 56
16 Wijkpastoraat Oude Westen
Sint Mariastraat 142b
17 Zorgcentrum Leeuwenhoek
West Kruiskade 54
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Vakantie-workshop
‘De fantastische
wereld’
Van woensdag 3 tot en met
zondag 7 mei worden elke
middag tussen 14.00 en 16.00
uur workshops voor kinderen
georganiseerd in het
Nederlands Architectuur
Instituut. Kids van 6 tot 12 jaar
kijken in het hooft van architect Wijdeveld. Hij verzon de
gekste dingen, zoals een enorme pier in zee, rare badmutsen en een tunnel door de
aarde. Tijdens de workshop
bouwen de kinderen samen
aan deze fantasietunnel. De
entree kost €4,- inclusief
begeleiding en materialen. Het
Nederlands Architectuur
Instituut zit in de buurt, aan
het Museumpark 25. Meer
info via telefoonnummer 010440 12 00.

Werkpaarden
& dienstmeiden
Het Rotterdam van August W. van Voorden (1881-1921)
Van 9 mei t/m 27 augustus 2006
Van Voorden wist treffend het Rotterdamse straatleven en
de haven vast te leggen. Bonkige sleperspaarden en keuvelende dienstmeiden brengen zijn sfeervolle schilderijen
tot leven. De rotterdamse stadsgezichten vormen de
hoofdmoot in het oeuvre van Voorden, maar hij schilderde
ook stillevens, (zelf)portretten en landschappen.

Museum Het Schielandhuis, Korte Hoogstraat 31
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436.17.00

280.58.88
280.58.82
280.58.70
436.49.81
436.71.01
436.34.38/
436.30.60
412.06.35
436.57.30

22.50.844
412.26.22

436.20.98

436.08.97
436.17.00
282.96.76
241.29.00
436.38.55
436.70.70
436.14.88

Alarm
112
Politie/buurtagenten
0900 88 44
Klachtennummer
0800 15 45
Belastingtelefoon
0800 05 43
Bureau Rechtshulp
410 66 77
Bureau Slachtofferhulp
436 01 04
Buurtbemiddeling Centrum 282 25 27
Centrumraad
417 92 11
Coördinatiebureau Centrum 417 32 83
Crisiscentrum
476 39 44
Dierenambulance
415 56 66
Dierenbescherming
437 42 11
Eneco storingsdienst
467 40 00
Jeugdhulp
411 78 65
Kinderdagverblijven
412 26 22
De Nieuwe Unie
241 61 00
Ombudsman
411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten
404 99 09
Parkeerwinkel
890 22 00
Roteb
245 80 00
Speelcentrum Weena
414 48 90
Raad Kinderbescherming
413 47 60
STAP vrijwilligerswerk
436 30 90
WBR
240 60 00
Gezondheidscentr. Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns
436 77 70
Huisarts Erlings / Visser
436 55 30
Huisarts Hekman
436 32 65
Huisarts Jacobs
436 92 41
Huisarts Metz
436 19 75
Fysiotherapeuten
436 21 27
Diëtist/Thuiszorg Rotterdam 282 60 00
St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC)
Alg. Maatschappelijk Werk 436 30 60
Sociaal Raadslieden
436 30 60
Hulpdienst/Wijkbus Ouderen 436 90 47
Ouderenw./Servicepunt Sen. 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg
404 75 24

WBR opent
‘Goed Wonen Winkels’
Om de klant goed van dienst te kunnen zijn, hebben
alle districtskantoren van het WBR een ‘Goed Wonen
Winkel’ ingericht. In deze nieuwe ontvangtsruimten
staan medewerkers van het WBR klaar om huurders en
mensen die op oek zijn naar een huur- of koopwoning
van de juiste informatie te voorzien. Er komen zes
‘Goed Wonen Winkels’. Bewoners van het Centrum
kunnen tercht bij het WBR-kantoor aan de Heer
Bokelweg. De winkels zijn tijdens kantooruren geopend
(vrijdagmiddag gesloten)

Hoera! Een nieuwe kinderraad
Duimdrop Adrianaplein
Duimdrop Adrianaplein heeft
een nieuwe kinderaad. De eerste duimdrop kinderraad bijeenkomst heeft plaats gevonden op maandag 24 april 2006
in de Gaffel.
Een kinderaad kan meebeslissen
over allerlei zaken die besproken worden in een duimdropvergadering zoals: speelgoed
uitleen, regels, te organiseren
activiteiten maar ook gewoon
lekker meehelpen.
De kinderaad wordt begeleid
door de duimdropmedewerkers
Dansay, Lydia en Soesilta.
De kinderraad komt 1 keer in
de 2 weken bijeen op de Gaffel
waar ze samen met een duimdropmedewerker en de duimdropbaas beslissingen nemen
of leuke activiteiten verzinnen.
In de kinderraad van de duimdrop zitten de volgende kinderen:
* Numan Altin
* Abigail Mettenaf
* Mervin v/d Pluym
* Samis Altin

* Rajani Ramcharan
* Roxxane Soenda
Wilt u meer weten over de
kinderraad kom dan gerust
langs de duimdrop op het
Adrianaplein en spreek een van
de duimdropmedewerkers aan.
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Nieuwe speeltuin komt eraan!
Waar enkele maanden geleden de kinderen nog schommelden, klommen en renden ligt
nu een grote kale zandbak tussen Weena en Diergaardesingel. Een trieste aanblik!
zichtelijk moeten zijn. Architecte
Loes Sodderland maakte op basis
daarvan een ontwerp. Het ontwerp hangt in het gebouw van
de speeltuin om bekeken te worden voor wie nieuwsgierig is.
Komt U gerust eens langs!

geld

afgekeurd

ontwerp

Sinds enige tijd gelden er nieuwe
Europese veiligheidseisen voor
speelplekken en de speeltuin voldeed daar niet aan. Een deel van
de toestellen werd afgekeurd,
maar soms was alleen de plek
niet goed. Om alles in orde te
maken moest alles op z’n kop,
wat veel geld zou gaan kosten.
Daarom is besloten dan maar
meteen een nieuwe speeltuin in
te richten.

Er werd een Programma van
Eisen opgesteld. De nieuwe
speeltuin moest spannend en uitdagend zijn; maar er moest ook
een veilige plek voor peuters zijn;
een sportveld moest natuurlijk
blijven; er moesten plekken zijn
voor de ouders om te zitten; een
plek voor het grote zwembad in
de zomer, en zo nog een en
ander. Alles zou ook goed over-

speeltuintoer
Hoe moest de nieuwe speeltuin
er uit zien? Wat vinden de kinderen leuk? Om dat uit te vinden
werd een ronde gemaakt langs
een aantal, heel verschillende
Rotterdamse speeltuinen. Waar
vlogen de kinderen op af en wat
lieten ze links liggen? Zo werd al
goed duidelijk wat leuk zou zijn.

Wie weet waar dit paaltje staat?
City Tec kan het niet vinden!!!

De afgelopen tijd is er flink
gewerkt aan de buitenruimte in
het Oude Westen. Nu alles klaar is
wordt het tijd voor een feestje.
Op 12 mei worden de verschillende pleinen en straten feestelijk
geopend en u bent van harte
welkom!
Zie voor meer informatie de
middenpagina van deze buurtkrant
of de bijgevoegde uitnodiging.

zelfwerkzaamheid
Om de kosten te drukken, en de
betrokkenheid bij de nieuwe
speeltuin te vergroten, werd een
deel van het opruimwerk in zelfwerkzaamheid gedaan. Met hulp
van vrijwilligers werden de toestellen, die weg moesten gesloopt. Op 2 zaterdagen werkte
een groep enthousiaste vrijwilligers zich in het zweet om alle
tegels en andere zaken weg te
halen.

Planning
Prachtige plannen, maar wanneer
zien we er iets van?
In de loop van april gaat de aannemer aan de slag. De aanleg zal
een maand of 2 duren. De kinderen kunnen nog deze zomer in
de nieuwe speeltuin spelen.
In de tussentijd moeten de buurtkinderen de speeltuin en het
sportveld missen. ’s Middags na
schooltijd kan er binnengespeeld
worden in het gebouw van het
speelcentrum. Maar voor voetballen, tikkertje en andere renspelletjes moeten ze voorlopig de
andere pleinen in de wijk of het
wijkpark opzoeken.

Groene Duimen
De gemeente stelde in februari
geld beschikbaar voor pleinen en
speelplekken in Rotterdam.
Speelcentrum Weena diende een
plan in voor groene aankleding
van de nieuwe speeltuin, en dit

Oproep aan Vaders
uit het Oude Westen
De initiatiefgroep die bezig is met
het opzetten van een buurtvaderproject is op zoek naar actieve en in
het oude westen woonachtige
bewoners die mee willen doen aan
het Buurtproject. Opzet van het
vaderproject is dat de buurtvaders
op straat gaan lopen en met de jongeren in gesprek gaan over hun
toekomst en wat ze graag willen

in dit nummer:
12 mei: Groot
feest in de wijk!

Het volgende wat moest gebeuren was natuurlijk geld vinden .
Een geheel nieuwe speeltuin kost
erg veel geld. Het bedrag dat
gereserveerd was om enkele toestellen aan te passen aan de nieuwe eisen was bij lange na niet
genoeg daarvoor. Fondsen werden aangeschreven, met positief
resultaat. Het Fonds Centrumkind
van de centrumraad kon een
grote bijdrage geven. Samen met
de bijdrage van een aantal andere fondsen leek realisering haalbaar.

werd gehonoreerd. Er komen
struiken langs het hek, haagjes,
gras en bomen; de containers
worden betimmerd, er komen
bankjes en parasols en nog meer.

doen. De buurtvaders kunnen de
jongeren dan in contact brengen
met de juiste instellingen. Er zijn
natuurlijk veel instellingen in de wijk
die zich bezig houden met jongeren
o.a St Wenk, St Jong, St bisa, De
Marokkaanse Verenging etc, en vaak
weten jongeren niet waar ze terecht
kunnen voor hun problemen of vragen. De buurtvaders gaan een cursus volgen over o.a. communiceren
met jongeren, omgaan met agressie
etc. De cursus vindt plaats op 26
april. Er wordt nu nog gezocht naar

subsidie en een geschikte ruimte
om de buurtvaders onderdak te
geven.
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met:
Dhr Arjen Baas (veiligheidscoördinator
Veiligheidspunt) tel.010 4172615
Dhr Fouad Akka (opbouwwerker)
tel. 010-4361700
Dhr Haddouch (voorzitter Marokkaanse Verenging) tel. 06 14116218
Hussein Bourahoud (bewoner
diergaardesingel), tel. 06 14232721

Bolsius Bedankt!!!!
Eind maart werden de zogenoemde “groene duimen” van wethouder
Bolsius uitgereikt. Bolsius stelde voor Rotterdammers die zich actief
inzetten voor hun buurt 1 miljoen beschikbaar onder de noemer
“groene duimen”. Een onafhankelijke jury bekeek alle aanvragen en
koos 35 initiatieven die beloond werden met een groene duim.
Ook het Oude Westen viel in de prijzen. Bolsius reikte de groene duimen persoonlijk uit in de Burgerzaal van het stadhuis.
In de Museumstraat en Speelcentrum Weena kunnen nieuwe speelelementen worden aangeschaft. Ook binnenterrein Mosblok zal worden
opgeknapt en heringericht.

Mosblok

Lay Out en fotografie:

Han Snaaijer
Typewerk

Iris van Schaik
Redactie: Wim Roovers, Osman
Dogan, Hanny Leeuwenhart, Iris
van Schaik, Ronald den Ouden,
Han Snaaijer, Mariska van
Wijngaarden, Corrie Kreuk
Druk: Maassluisse Courant
Oplage: 4500 stuks

Van de straat geplukt
Brunette Francina Bell

Speelcentrum Weena

Museumstraat

WENK viert 10e moederdag
met kasteeldiner
Aanpassen
“Niet dat het personeel hier niet
goed voor me is, maar je eigen
dochter is toch anders; zij hoort
voor je te zorgen, tenslotte heb
ik ook voor haar gezorgd. Erg
veeleisend ben ik niet, ik heb hier
een mooie kamer en vind het wel
spannend dat we straks een tijdje
gaan verhuizen. Ik ben benieuwd
hoe mooi het straks hier gaat
worden. Wel vind ik dat je je
altijd zoveel mogelijk moet aanpassen en niemand tot last mag
zijn.”

‘Ik ben benieuwd
hoe mooi het straks
gaat worden’

Brunette Francina Bell werd 84 jaar geleden in
Paramaribo in Suriname geboren. Nu zit ze aan een tafel
op de begane grond van zorgcentrum De Leeuwenhoek
aan de West-Kruiskade paaseieren te beschilderen. Maar
al snel zit ze op haar praatstoel.
“Nadat mijn twee dochters naar
Nederland waren vertrokken was
er behalve het mooie weer geen
reden meer om in Suriname te
blijven. Mijn dochter woonde in
Utrecht en het was dus vanzelfsprekend dat ik ook daar huisvesting zocht. Later verhuisde

mijn dochter naar Rotterdam en
toen het met mijn gezondheid
wat slechter ging kon ik gelukkig
terecht in De Leeuwenhoek. Mijn
dochter zorgt erg goed voor me,
ze doet echt alles en ook mijn
kleinzoon van 6 jaar geeft me
veel plezier.”

Agenda Mei-vakantie
Maandag 1 mei
Spetterpret
Voor iedereen met of zonder
zwemdiploma van 4 t/m 15 jaar
heeft st. WENK het zwembad
Oostervant gereserveerd. Neem
zelf je lunchpakketje mee en als je
een zwemdiploma hebt, maak
dan een kopie en neem die mee.
De kinderen van 4 t/m 9 kunnen
zich om 11:00 uur verzamelen bij
clubhuis de Gaffel Gaffelstraat
63a. Om 14:30 word je weer
terug bij de Gaffel verwacht.
kosten: 1,50 euro
Ben je tussen de 10 en 15 jaar?
Zorg dan dat je om 12:30 voor het
clubhuis de Gaffel Gaffelstraat 63a
staat. Om 16:30 word je weer terug
bij de Gaffel verwacht
Kosten: 2,00 euro
Dinsdag 2 mei
Creamarkt in Cool
Zet vandaag je haar in de krul,
maak een nieuw armbandje, zet je
handtekening onder je eigen
kunstwerk, boetseer je eigen beeld
op de creamarkt in Cool schiedamse singel 149.
Tijd: 13:30 – 15:30
Kosten: 0,50 euro
Woensdag 3 mei
Rollerdisco in Odeon
Rondjes draaien, wedstrijdje rijden, buikdansen met 20 km per
uur op een vette beat!
Kinderen tussen de 4 en 9 jaar
kunnen van 13:30 – 15:00 uur
skaten.
Jongeren tussen de 10 en 15 jaar
kunnen zich van 16:00 – 17:30
uitleven op de skates.
Kosten:
Heb je zelf skates? 0,50 euro
Zonder skates 1,00 euro

Donderdag 4 mei
Outdoordag
Tieners opgelet! Heb je lef, ben je
niet vies van een klodder modder,
heb je zin om je grenzen te verleggen? Kom dan deze dag met
ons mee naar Brouwersdam en ga
mee klimmen, tokkelen, vlotten
bouwen, kanoën en hindernisbanen afleggen. Je krijgt een lunchpakket van ons mee!
We verzamelen om 09:00 uur bij
het clubhuis de Gaffel Gaffelstraat
63a. Je wordt uiterlijk 19:00 thuis
verwacht! Kosten: 10,- euro
Zelf meenemen: Waterschoenen
Oude gympen, Extra kleding
Regenpak
Vrijdag 5 mei
Bevrijdingsdag
Sergeant Pepper en de Pelikaanman maken weer de meest gekke
avonturen mee..Wil je het zien?
Kom dan met ons mee! Voor kinderen van 4 t/m12 jaar draaien er
twee films in Lantaren Venster.
Verzamel om 12:30 bij het clubhuis de Gaffel voor de film
Sergeant Pepper (2uur). Of sta om
14:30 bij het clubhuis de Gaffel
voor de film de
Pelikaanman(2uur).
Kosten: 1,00 euro
Open podium op Blaak (bij de bieb)
Tussen 13:00 en 18:00 uur
Kom en doe je ding!

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig mens
kan zonder

Vertrouwde mensen
Op de vraag of mevrouw Bell
nog wel eens terug zou willen
naar Suriname, geeft ze een ontwijkend antwoord. “Soms verlang ik wel eens naar mijn oude
straat en zou ik willen kijken of
het zwembad er nog is. Maar
wat heb ik er verder te zoeken?
Mijn dochters wonen hier en de
familie die nog in Suriname
woont zijn neven en nichten, die
staan toch verder van me af. Aan
het klimaat hier in Nederland
ben ik intussen gewend.
Vanwege mijn zieke benen en
rug loop ik met een rollator, ik
zie slecht dus laat me maar lekker
hier blijven in mijn bekende
omgeving en met mijn vertrouwde mensen.”

Zondag 14 mei van 17.00 – 19.00 uur viert Stichting WENK, het sociaal cultureel werk in centrum Rotterdam, moederdag met moeders
van allerlei nationaliteiten in wijkgebouw Odeon, Gouvernestraat 56 d.
Voor 1,- per toegangskaart kunnen moeders en kinderen aanschuiven
bij een echt kasteeldiner met theatrale omlijsting. Vanaf 25 april kunt u
tijdens kantooruren kaarten kopen bij de 3 balies van Stichting WENK.
Er zijn 225 plaatsen beschikbaar. Sluitingsdatum verkoop is op dinsdag
9 mei. Ook rijdt er vanuit de wijken Cool en Stadsdriehoek op deze
dag een gratis busje op en neer naar Odeon. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de balies Cool en Stadsdriehoek. Het aantal plaatsen is
beperkt.
Lieve moeders, goed vooruitzicht toch, een avondje niet koken en dan
ook nog theater! Tot ziens op zondag 14 mei, om 17.00 – 19.00 uur.
Adressen:
balie Gaffel, Gaffelstraat 63 a
balie Cool, Schiedamsesingel 149 a
balie Stadsdriehoek, kipstraat 37
Algemene inlichtingen: Gwen Haslinghuis 06-51065 761 of 2140178

Moederdag

Tijdelijke kunst in
het wijkpark
Het Goethe Instituut aan de
Westersingel, gaat tijdelijke kunst
aanbrengen in het wijkpark. In
de week van 29 mei tot 2 juni is
een Duitse kunstenaar druk bezig met de aanleg van deze tijdelijke kunst. In het grasveld van
het wijkpark zal hij een bijzonder
patroon maaien. Met een kleine
maaimachine zal hij het patroon
aanbrengen. U bent van harte
uitgenodigd om te komen kijken
als hij bezig is. Het resultaat kunt
u het beste van boven bekijken,
dus wie weet kent u iemand aan
de Gouvernestraat. De natuur
lost de kunst vanzelf weer op,
oftewel het gras groeit weer aan
en de kunst is verdwenen. De
Aktiegroep ondersteunt dit originele idee van harte.

DE SCHOONMAAKPLOEG
We komen weer bij u
op 2 mei
v. Speykstraat/Kogelvangerstraat
9 mei:
Adrianastraat/Adrianaplein
16 mei
Bajonetstraat/Korte
Bajonetstraat/Schietbaanstraat
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AVRUPA OTURUM KARTINIZI MUTLAKA ALIN
Avrupa parlamentosu
tarafından iki yıl öncesi alınan
bir karar ile yürürlüge giren
Avrupa Birligi oturum Kartı
projesinden, vatandaslarımızın
yeterince bilgi sahibi
olmadıgını belirten Türkler için
Danısma Kurulu (IOT) Baskan
Yardımcısı Kasım Akdemir, "Bu
sizin bir hakkınız, lütfen
hakkınıza sahip çıkın." dedi.
Avrupa Birligi oturum kartının
faydalarının saymakla bitmeyecegini belirten Akdemir, "Her
seyden önemlisi son dönemde
çok konusulan uyum yasası
size zorla yaptırılamayacak.
Çünkü siz bir Avrupa vatandası
statüsünde olmus olacaksınız."
dedi. Hiçbir ücret alınmadan
Avrupa Birligi ülkelerinden
herhangi birinde en az 5 yıl
süre ile oturum hakkı olan her
yabancının, bu kartı almaya
hakkının oldugunu belirten
Akdemir "Bu kart sayesinde
Avrupa genelinde 21 ülkede
hem oturma, hem çalısma,
hem de dolasım hakkını direk
kazanıyorsunuz. Hollanda,
bunu duyurmakta nedendir
bilinmez ama geç kaldı. Eger
bir süre daha bu yasayı gündeme tasımadıkları takdirde
bizler gereken hukuksal girisimlerde bulunacagız." dedi.
"Hollanda bu hakkı
kullandırmama gibi bir lükse
sahip degildir." diyen Akdemir

"Biz Hollanda'da IOT olarak,
oturum kartlarını almak için
Türk vatandaslarımızın en kısa
zamanda müracaat etmelerini
siddetle tavsiye ediyoruz. Bu
müracaatları sırasında da eger
herhangi bir zorlukla
karsılasırlarsa, bize müracaat
etmelerini de kendilerinden
istiyoruz." dedi.
Yasanılan ülke pasaportunu
tasımak gibi bir benzetmeyi
de yapan Akdemir;
“Vatandaslarımızın kendi
yasadıkları ülkelerin pasaportuna sahip olması tabiî ki çok
daha iyi, ancak bu imkan
olmayan ülkelerdeki vatandaslarımız buna direk müracaat
edebilirler. 5 yıl bir ülkede
yasal oturumu olan herkes bu
hakka sahiptir.” dedi. Bu
pasaportu alabilmek için
assagıdaki model mektubu
kullanabilirsiniz.

Vraag nu de
nieuwe EG
verblijfsvergunning aan!
Mensen die al vijf jaar een
Nederlandse verblijfsvergunning voor bepaalde tijd hebben voor gezinshereniging of
arbeid (niet voor een tijdelijk

De Nederlandse regering is verplicht deze EG vergunning af
te geven. U kunt de verblijfsvergunning aanvragen bij de
IND door o-nderstaande modelbrief te verzenden.
Aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 7029
8007 HA Zwolle

doel, zoals studie, en niet voor
asiel) of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd,
hebben sinds 23 januari 2006
recht op een permanente verblijfsvergunning van de EG.
Deze permanente verblijfsvergunning van de EG geeft u op
een aantal terreinen meer
rechten dan een Nederlandse
vergunning voor o-nbepaalde
tijd.

De ondergetekende,
- familienaam en voornaam (eventueel meisjesnaam)
- geboortedatum en geboorteplaats
- adres en woonplaats
- nationaliteit
- dossiernummer (CRV- of V-nummer)

Deze nieuwe permanente verblijfsvergunning heeft vijf
belangrijke voordelen:

Ondergetekende verblijft op dit moment rechtmatig in
Nederland op grond van:
O een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of o-nbepaalde tijd regulier;
O het Associatieverdrag EEG-Turkije;
O het EG Verdrag (voor derdelander familielid van een
gemeenschapsonderdaan).

1) Een betere bescherming
tegen uitzetting dan op grond
van de Nederlandse regels.
2) Het recht om in 21 andere
landen van de Europese Unie
te gaan wonen, werken of studeren.
3) Nu geldt geen inburgeringplicht voor het krijgen van die
EG verblijfsvergunning, straks
mogelijk
4) Voor de nieuwe EG verblijfsvergunning mogen geen
leges worden geheven.
5) Geen verlies na 8 maanden
buiten Nederland, alleen bij
meer dan twaalf maanden
buiten de EU; jaren studeren,
wonen of werken elders in de
EU leidt dus niet tot verlies
van deze vergunning.

verzoekt hierbij om afgifte van een EG-verblijfsvergunning
voor langdurig ingezetenen als bedoeld in artikel 8 van
Richtlijn 2003/109/EG betreffende de status van langdurig
ingezeten o-nderdanen van derde landen (Pb EG 2004 L 16,
p. 44).

De ondergetekende voldoet aan de voorwaarden voor afgifte
van de EGverblijfsvergunning
voor langdurig ingezetenen, omdat hij/zij:
(a) de afgelopen vijf jaar o-nafgebroken rechtmatig verblijf in
Nederland heeft gehad,
(b) voldoende vaste en regelmatige inkomsten heeft om zichzelf (en eventueel zijn
gezinsleden) te o-nderhouden, en
(c) beschikt over een ziektekostenverzekering.
De ondergetekende legt hierbij de bewijsstukken over dat hij
aan de hiervoor genoemde voorwaarden heeft voldaan (art.
7, lid 1 richtlijn).
Hoogachtend,
ondertekening

INFORMATIE EN KLACHTENBUREAU VOOR
DE GEZONDHEIDSZORG (I.K.G.).
Wat is het IKG?
Het IKG is het Informatie- en Klachtenbureau voor de
Gezondheidszorg. De IKG’s bieden een antwoord op vragen over de
zorg en kunnen mensen ondersteunen wanneer zij een klacht hebben.

Cursus voor volwassenen

Patiëntenrechten:
De rechten van de patiënt zijn de afgelopen jaren in verschillende
wetten vastgelegd. Het recht op informatie houdt in dat de hulpverlener u duidelijk, en desgevraagd schriftelijk, dient te informeren over
onder andere: aard en doel van onderzoek en behandeling, alternatieve mogelijkheden en te verwachten gevolgen en risico's. Hij moet
deze informatie op een voor u begrijpelijke manier geven.

Poëzie ingelijst
Moderne schilderkunst, wat roept dit bij u op? Op een associatieve wijze
wordt er geschreven bij afbeeldingen uit de moderne schilderkunst. Wat
roepen die schilderijen voor gedachten bij u op? Welk gevoel heeft u
daarbij? U ervaart hoe de intentie van vorm en kleur in een compositie
tot waardevolle teksten kan leiden. U beleeft hoe woorden of zinnen
geschilderd kunnen zijn en hoe
beelden tot een gedicht kunnen
leiden.
Twee workshops waarin u door
schilderkunst geïnspireerd zelf
een gedicht schrijft en waarna dit
gedicht inspiratiebron is voor een
eigen schilderij. Ervaring in schrijven is niet noodzakelijk!

23 NiSAN ÇOCUK BAYRAMINI BÜYÜK BiR NESE
VE GURURLA, KUTLADIK
Mahallemiz buurtwinkel da Türkçe okuma ve yazma dersi alan çocuklarımız, 23 nisan’ı 23 nisan
pazar günü, aileleri ile birlikte kutladı. Çok coskulu ve neseli geçen bu eglencede çocuklarımız,
ögretmenleri ile birlikte ve 23 nisan ın bilincinde hazırladıkları siir, istiklal marsı, piyes, halk oyunları davetlilere sunarak eglenceye katılanların takdirini kazandılar. Bu arada, eglenceye katılan veliler de evlerinde hazırlayıp getirdikleri yemek ve tatlılarla ayrı bir tad kattılar.
Herkesin begenisini kazanan bu eglencenin seneye daha büyük çapta yapılabilmesi için, Türk
çalısma kurumu daha simdiden karar almıs bulunuyor.

De workshops vinden plaats op
maandag 22 en 29 mei tussen
13.00 en 15.00 uur in de
Taaldrukwerkplaats Centrum.
Kosten: 10,00. euro Docent:

WONINGRUIL
aangeboden
Nieuwbouw, begane grond,
grote 3 kamerwoning met berging en afgesloten tuin met
ijzeren hekken. Vlakbij
winkels,school,gezondheidscentrum en speeltuin. 4 minuten naar het Centraal Station.
Kale huur 377 euro.
Adres:
Coolsestraat/Drievriendenstraat
Gevraagd
Nieuwbouw: 1e etage 4 of 5
kamerwoning met berging.
tel: 06-41.26.13.88

ZONDAG 23 APRIL WORDT IN DE BUURTWINKEL TURKS
NATIONALE KINDERFEEST GEVIERD
Turkse ouders die betrokken zijn bij de taallessen hebben op zondag 23 april 2006 in de
Buurtwinkel een kleinschalig kinderfeest gevierd. Op het programma van de dag stonden: dansen, zingen, toneel, voordragen van gedichten en spelletjes. De ouders, opa’s, oma’s, zussen en
broers van de kinderen van de taallessen zijn ook aanwezig geweest. Hapjes voor het feest zijn
door de ouders zelf geregeld. De ouders hadden het totale programma in handen. De ouders
willen vanwege het succes het feest volgend jaar nog groter vieren. Turks Nationale Kinderdag
was een idee van Atatürk, de president van Turkije. Het kinderfeest “Çocuk bayramı” bestaat al
sinds 1920. Het is bedacht door president Atatürk ('vader van de Turken'). 23 april 1920 was de
geboortedag van het onafhankelijke Turkije, tevens ook scheiding moskee en staat. Atatürk riep
deze dag uit tot de 'Dag van het Kind'. Hij zei: "De jeugd heeft de toekomst.” “Het kind van
vandaag is morgen de bestuurder van het land."
Kinderen de baas
Op Çocuk Bayramı zijn kinderen de baas. Zij bepalen op die dag wat er moet gebeuren in hun woonplaats, in hun land, in de wereld.

Het
Het
Het
Het
Het

recht op vrije keuze van de hulpverlener:
recht op geheimhouding:
recht op privacy:
recht op inzage van uw dossier:
klachtrecht:

De plichten van de patiënt:
De relatie tussen een patiënt en een hulpverlener is, juridisch gezien,
gebaseerd op een overeenkomst. Als patiënt heeft u daarom, naast
uw rechten, ook een aantal plichten.
• U dient de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren zodat hij
een verantwoorde behandeling kan geven.
• U dient zoveel mogelijk mee te werken aan de behandeling door de
adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.
• U dient, voor zover van toepassing, er voor te zorgen dat de hulpverlener tijdig door u betaald wordt voor zijn verrichtingen.

TE JONG VOOR DE GERANIUMS
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OPROEP

DATUM

ACTIVITEIT

TIJD

KOSTEN

LOCATIE

Elke woensdag

Kookcafé

17.00-19.00

2,50 euro

Wenk, Clubhuis Gaffel

Elke donderdagavond

“Kleine” prijzen Bingo.

18.30-20.30

0,25 per kaart

Antonius Binnenweg

4 mei

Wandeltocht Met verrassing!

12.00-17.00

gratis

Wenk, Batavier
Start Batavierenstraat

4 mei

Winkelen Haagseveer
Rotterdam (max 7 p.)

09.30-12.00

gratis

6 mei

Mooiste Nederlandse
Liedjes

14.30-16.00

2,50 euro
Incl. koffie\thee

13 mei
New age,
Klassieke luistermiddag

Cultureel Onthaal
incl. koffie/thee

14.30-20.30

2,50 euro

Antonius Binnenweg

14 mei
Odeon

Moederdag

17.00-19.00

gratis

Wenk, Wijkgebouw

19 mei

Boodschappen doen
met de wijkbus.

Hulpdienst Centrum
Aanmelden 0104369047 Koffie voor
af, met wijkbus naar
het Centrum
Antonius Binnenweg

Kaarten reserveren via
06-51065761
09.30-11.20

1,50 euro

Hulpdienst Centrum
Aanmelden 0104369047

Thuis opgehaald en weer thuisgebracht.
(max. 7 personen)
20 mei

Rotterdamse Accordeon
Vereniging “Philharmonica

27 mei

“Grote” prijzen Bingo

Elke woensdag

Kookcafé

Elke donderdagavond “Kleine” prijzen Bingo

2,50 euro

Antonius Binnenweg
incl. koffie\thee

14.30

1,00 per kaart

Antonius Binnenweg

17.00-19.00

2,50 euro

Wenk, Clubhuis
Gaffel

18.30-20.30

0,25 per kaart

Antonius
Binnenweg

PROJECT SENIORENPROOF
DOET OPROEP AAN OUDEREN
De gemeente
Rotterdam wil graag
weten wat oudere
inwoners nodig hebben
om zo lang mogelijk
zelfstandig
in hun eigen huis te
kunnen wonen.
Daarom is het project
Ouderenproof gestart.
In het Oude Westen/Cool hebben ouderen in een groep met
elkaar hun wensen en behoeften besproken aan de hand van
de volgende thema’s:
- Informatie en communicatie
- Activiteiten voor en door
ouderen en betrokken zijn
- Wonen
- Welzijn
Voor veel ouderen is het bijvoorbeeld onduidelijk waar ze
informatie over allerlei zaken
zoals activiteiten voor en door
ouderen, ouderenwoningen,
vrijwilligerswerk, hulp- en zorginstellin
en etc. kunnen vinden. Er zijn
ouderen die graag iets zouden
willen doen, bijvoorbeeld een
computercursus of gymnastiek
voor ouderen. Andere ouderen
voelen zich eenzaam en zouden
graag bezoek ontvangen.
Uit het bespreken van al dit
soort vragen is een aantal aanbevelingen van de ouderen zelf
gekomen. Wij willen nu graag

weten of u het eens bent met
deze aanbevelingen. Dan weten
gemeente, buurthuizen,
woningcorporaties en zorginstellingen dat een grote groep
ouderen achter deze aanbevelingen staat. Zij kunnen dan in
hun beleid beter inspelen op de
wensen en behoeften van ouderen.
De aanbevelingen zijn:

Informatie
1 Informatie voor ouderen
moet vaker en duidelijker op
een vaste plaats te vinden
zijn, bijvoorbeeld een vaste
pagina in de buurt/wijkkrant.
2 In iedere wijk zou één loket
moeten zijn waar ouderen
met al hun vragen over
wonen, welzijn en zorg
terecht kunnen. Ook zou
men hier uitleg over de
klachtenwijzer kunnen krijgen
(waar men met klachten
terecht kan en hoe de
procedures werken).

Wonen
3 Het moet duidelijk zijn wat
precies ouderenwoningen
zijn, waar ze staan in de
wijk/buurt en hoe men in
aanmerking kan komen voor
zo’n woning. Ook is het
belangrijk dat woningen die
voor ouderen bedoeld zijn,
niet opeens voor anderen
bestemd worden.
4 Er zou een ruimte moeten
zijn in de wijk, een soort
huiskamer, waar ouderen
elkaar rustig kunnen

ontmoeten.
5 De wijkagent moet voor
ouderen goed letten op losse
stoeptegels, voor rollators en
rolstoelen vrij toegankelijke
stoepen etc. en hier wat aan
doen.

Actief en betrokken
6 In de wijken/buurten
inventariseren welke
activiteiten gewenst zijn door
ouderen en deze tegen geen
of lage kosten organiseren.
7 Alle mensen die de leeftijd
van 60/65/70 bereiken
zouden bezoek moeten
krijgen van een ouderenadviseur/vrijwilliger die
informatie geeft over het
aanbod aan voorzieningen
voor ouderen, waar welke
informatie te vinden is etc.
8 Eenzame ouderen zouden
regelmatig huisbezoek
moeten krijgen.

Welzijn en zorg
9 Er moet meer bekendheid
gegeven worden aan wat
mantelzorg en mantelzorg

3 juni Landelijke demonstratie
“houd de huren betaalbaar”
tegen het woonbeleid van minister Dekker

Zin om naar buiten te gaan? Mee doen met een leuke activiteit?
Wilt u mensen ontmoeten? Dan biedt het programma van Te Jong
Voor de Geraniums misschien iets voor u!
Zij bieden activiteiten voor alle 55 plussers in het Centrum.

Theater Diner

3

ondersteuning zijn, cursussen
voor mantelzorgers,
dagopvang en oppashulp.
10 Ouderen zouden de
mogelijkheid moeten krijgen
in de avonden en weekends
naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis te gaan in plaats
van naar een vaak voor hen
te ver gelegen huisartsenpost.
Het is belangrijk om uw stem te
laten horen, laat ons weten wat
u ervan vindt. Wij zijn benieuwd
naar uw reactie.
U kunt uw reacties
opsturen naar:
Project Ouderenproof
t.a.v. Joke Machielse,
projectmedewerkster
p/a Wijkgebouw
Stadsdriehoek
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
Of mailen naar:
j.machielse@smdc.nl

Gezellig samen iets ondernemen, lijkt u
dit iets?
Bent u 55+ en wilt u graag in het centrum leuke activiteiten ondernemen
maar liever niet alleen? Dan is contactbezoek misschien wel iets voor u!
Samen met een vrijwilliger kunt u
samen leuke dingen doen. Vraag eens
een vrijblijvend contactbezoek aan.
Onze vrijwilligers willen graag kennismaken met u!
U kunt meer informatie opvragen bij
Imca Hurkens van de Hulpdienst Centrum, telefoonnummer 010 - 436 90 47.

Als vrijwilliger aan de slag
bij Wijkbus Centrum
De Wijkbus heeft nog ruimte in het
vrijwilligersteam voor een chauffeur en
bijrijder. Aangezien het weer zonniger
wordt willen we ouderen zoveel mogelijk de gelegenheid bieden om naar
buiten te gaan en gebruik te maken
van de Wijkbus.
De Wijkbus Centrum rijdt op werkdagen
van 9.00 tot 16.30 uur voor ouderen.
Lijkt u het leuk en gezellig om als
chauffeur of bijrijder ouderen te vervoeren, dan willen wij u graag uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
Wilt u meer weten? Dan kunt u contact
opnemen met Imca Hurkens van de
Stichting Wijkbus Centrum, telefoonnummer 010 – 436 90 47.

Hoe zit het nu
met... eieren?
Of het nou het gekookte eitje bij het ontbijt is op zondagochtend, die flinke uitsmijter na een ochtend hard werken, of
de eieren die u verwekt in uw zelfgemaakte cake: met eieren zijn een hoop
variaties mogelijk. Maar misschien vraagt
u zich wel eens af wat er nu eigelijk in
een ei zit? En of het nog wel veilig is een
ei te eten?
Voedingswaarde
Al is een ei klein van stuk, het bevat toch
een aantal voedingsstoffen die belangrijk
zijn voor ons lichaam. Naast veel eiwitten
bevat een ei bijvoorbeeld vitamine A en
D, verschillende B vitamines en ijzer.
Verder bevat de dooier van een ei cholesterol. In verband met het risico op
hart- en vaatziekten dient er niet te veel
cholesterol in de voeding te zitten. Een
maximum van drie eieren per week is een
goede richtlijn hierbij.
Veilig
Ook in tijden van vogelgriep is het eten
van eieren veilig. Eieren voor de verkoop
zijn namelijk altijd afkomstig van gezonde
kippen. Dat geldt ook als die afkomstig
zijn van kippen die zijn ingeënt tegen
vogelgriep. Het virus kan mensen alleen
besmetten via intensief contact met zieke
of dode vogels.
Niet rauw
Het is overigens wel altijd verstandig om
een ei goed te verhitten. In een ei kunnen
immers de ziekteverwekkers salmonellaen campylobacterbacterie zitten. Het is
belangrijk eieren in ongeveer zeven minuten gaar te koken of aan beide kanten te
bakken en ze niet rauw te verwerken in
toetjes of mayonaise. Door verhitting
worden deze ziekteverwekkers gedood en
maken ze geen kans schade aan te richten.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog
vragen over (di)eten of drinken? Bel dan de
Voedingsvragentelefoon van Thuiszorg
Rotterdam. Elke werkdag tussen 12.30 en
13.30 uur bereikbaar op 010-282 62 00.

Tot de volgende keer!
Eva Bes, wijkdiëtist
Thuiszorg
Rotterdam

Ondanks dat haar favoriete winkels onder de Boogjes niet toegankelijk zijn voor haar scootmobiel op ’t moment, kwam m’n
zus toch laatst naar Rotterdam.
Ze had niks om handen en ‘zó’n
zin in de worteltjestaart van dat
bijzondere bakkertje op de
Nieuwe Binnenweg’. Ze klonk
erg vasthoudend aan de telefoon
dus ik stemde er maar mee in.
Bovendien scheen er een lekker
zonnetje dus een wandelingetje
zag ik wel zitten. Alhoewel dat
met m’n zus topsport is - de
marathon is er niks bij vergeleken. Die houdt namelijk totaal
geen rekening met mijn wandeltempo en rijdt meestal meters
voor me uit op d’r scootmobiel.
Eerst doen we een rondje
Museumpark en op de
Binnenweg aangekomen nemen
we het zebrapad, bij dat vervelende bochtje bij die aparte kapper. Dat bochtje is vervelend
omdat je het verkeer niet goed
kunt zien aankomen als je oversteekt. Omdat de zon nu echt
zomers schijnt kijk ik nog effe
extra goed of er niks aan komt.
Maar m’n zus is het zebrapad al
opgezoefd, die kan niet meer
wachten op d’r worteltjestaart.
Komt er ineens een auto de
bocht om! Goddank rijdt ‘ie niet
hard, maar m’n zus is inmiddels
haast halverwege het zebrapad.
Ik schrik me dood, want die auto
rijdt gewoon door en probeert
m’n zus te passeren.
Nou heb ik een blauwe maandag
rijlessen gehad. Het is niks
geworden, na één keer zakken
heb ik dat autorijden opgegeven.
Maar één ding heb ik wel
geleerd: op een zebrapad heb je
ten alle tijde voorrang! Nou, zo
denkt m’n zus er ook over. Wat
doet ze, ze rijdt zo met d’r scootmobiel zachtjes tegen die passerende auto aan! Stomverbaasd
sta ik het hele tafereel gade te
slaan, maar het wordt nog gekker. Die auto weet toch langs
m’n zus d’r scootmobiel te
komen en stopt een eindje verder. Er stapt een vent uit en die
loopt kwaad op m’n zus af. “Zal
ik effe tegen jouw scooter aanrijden!” schreeuwt ‘ie. Nou, m’n
zus is niet vaak stil maar op dat
moment weet zelfs zij van stomme verbazing niks uit te brengen. Gelukkig stapt die vent
weer in en rijdt door.
Je begrijpt dat m’n zus dat
gebakje pas weer terug thuis op
het platteland door d’r keelgat
kreeg!

Minister Dekker van VROM wil een
nieuw huurbeleid invoeren. Zij wil
onder andere een forse verhoging
van de maximale huur voor 20%
van de huurwoningen. Dit kan leiden tot verdubbelingen van de
huur of zelfs nog meer. Mensen
met lagere en middeninkomens
zullen vrijwel niet meer kunnen

Het comité Stop Dekker roept de
Tweede Kamer op om zo snel
mogelijkheid het plan van Dekker
naar de prullenbak te verwijzen en

Wel eens van een Van Harte Restaurant
gehoord? Hier kunt u ook mee kennismaken!
Voor € 2,50 (als u een Rotterdampas heeft) of
5,00 krijgt u een driegangen diner in het Albeda
College aan de Breitnerstraat.
Ik ben op zoek naar actieve buurtbewoners die op 8
mei willen komen proeven en ons van ideeën kunnen
voorzien. Heeft u belangstelling, bel dan Gerda
Eeuwijk, telefoonnummer 010 436 08 06.
Of stuur een mail via www.wsoverhaareeuwijk.nl.

Tuinmarkt
Op vrijdag 12 mei is er weer de
bekende Tuinmarkt in de Wijktuin
(achter in het Wijkpark) tussen
10.00 uur en 17.00 uur.

wonen in de meest gewilde wijken. Voor nieuwe huurders gaan
deze huren in op 1 juli 2006.
Maar ook de bestaande huurcontracten worden opengebroken:
huiseigenaren mogen 2-4% extra
huurverhoging vragen bovenop
de inflatie. Wie deze markthuur
niet kan opbrengen mag volgens
de minister omzien naar een
andere woning. Hiermee wordt
een in Nederland ongekend prin-

haar aan het werk te zetten om
sámen met huurders, verhuurders
en lokale overheden oplossingen
te creëren voor de nieuwe
woningnood, zonder daarbij de
solidariteit op het spel te zetten.
Op 3 juni wordt er in Amsterdam
een landelijke demonstratie tegen
het woonbeleid van minister
Dekker georganiseerd. Meer
informatie kunt u vinden op
www.stopdekker.nl

Jeu de Boules in het wijkpark
voor iedereen
Sinds 22 februari zijn de Jeu de
Boules banen in het wijkpark Oude
Westen eindelijk geopend. Uiteraard
is het de bedoeling dat er vrij
gespeeld kan worden. Incidenteel
zullen er wedstrijden en toernooien
georganiseerd gaan worden door
verschillende instanties. Voor het
huren van Jeu de Boules ballen
(Boules) kunt u terecht bij Sportstimulering Centrum aan de
Gouvernestraat 56d (in het gebouw van Odeon). Er zal dan een
borg gevraagd worden van 15 euro die u uiteraard bij inlevering van de Boules terug krijgt. Sportstimulering Centrum is op
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 u. bereikbaar op telnr.
411.62.78

21 mei: Oude Westen Dag
In navolging van het grote sucses
van de Oude Westen dag 2005
wordt er dit jaar wederom een
grote en spetterende Oude West
Dag georganiseerd en wel op 21
mei van 15.00 tot 19.00 uur in
Wijkgebouw Odeon.
Op het programma staat een
interessant debat over de wijk
aan de hand van drie instellingen.
Een paneel bestaande uit vier
prominente Oude Westenaren zal
het publiek beoordelen op hun
debatvaardigheden. De beste
debater krijgt een leuke prijs uitgereikt. Na het debat is er een

cipe geïntroduceerd: zittende
huurders verliezen hun rechtszekerheid. Huurders dreigen vogelvrij verklaard te worden.

Van Harte Welkom voor
een driegangen diner
in het Albeda

leuke modeshow met
Marokkaanse en Turkse kleding
en er zijn diverse muziek optredens. Alle bewoners uit het Oude
Westen zijn welkom. De uitnodiging zullen op korte termijn huis
aan huis verspreidt worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fouad Akka in
de Buurtwinkel.
Initiatiefgroep bestaat uit:
Stichting Wenk (Mustapha
Chbab)
Aktiegroep Oude Westen/Sonor
(Fouad Akka)

Marokkaanse Culturele Vereniging
(M.Haddouch)
Odeon (Wensley)
Wijkpastoraat (Jack Sier)
S.M.D.C. (Marie Jose)
Leeuwenhoek (Joyce Linger)
Turkse internaat “het centrum”
(Yassin)
TOOW (Ibrahim Tosun)
Huiswerkklas Oude Westen. (Ilina
Fernandez)

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig mens
kan zonder

Heeft u nog tuinspulletjes voor de
rommelmarkt aldaar (de opbrengst
is voor de wijktuin) dan kunt u deze
afgeven in de Buurtwinkel

Het Dierenhof zoekt vrijwilligers voor in het weekend.
We zijn weer op zoek naar vrijwilligers voor in het
weekend. Wie wil en kan op zaterdag of zondag
in het Dierenhof werken? Onze dieren verzorgen
en de bezoekers ontvangen. Kom even langs bij
de Aktiegroep, bij Mo Smit.

Nieuwe coalitie
Centrumraad
Na drie weken onderhandelen
hebben Leefbaar Rotterdam,
VVD en CDA een akkoord
bereikt. John Struijlaard (
Leefbaar Rotterdam), Marjolijn
Masselink ( VVD) en de heer
Janssens (CDA) vormen het
nieuwe Dagelijks Bestuur van
de Centrumraad.
Struijlaard is de voorzitter.
Belangrijkste overeenkomsten,
die de coalitie hebben doen
slagen, waren de gezamenlijke
visies op welzijnsbeleid, zichtbaarheid van de Centrumraad
voor de bewoners en een
daadkrachtige bestuurscultuur

TE KOOP
Te koop in het
Oude Westen
Josephstraat 167 prijs
122.500,- euro k.k.
Henegouwerlaan 114
prijs 129.500,- euro
k.k.
Kijk voor het meest
actuele aanbod op
www.ata.nl
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12 mei:
Groot feest!

Van de
Stadsmarinier

Zoveel nieuwe pleinen, speelelementen en groen...
Dat moet natuurlijk gevierd
worden!

Het werk zit er op.
In recordtijd hebben de aannemers
van Gemeentewerken het Oude
Westen verblijd met tientallen
extra bomen, enkele mooie groenvakken en fraaie stukken bestratingswerk.
Maar het zijn natuurlijk vooral de
nieuwe speelpleinen die de aandacht trekken; er wordt inmiddels
volop gevoetbald en gebasketbald.
Al dit fraais wordt op 12 mei
feestelijk gevierd met een spetterend openingsfeest.
Als klap op de vuurpijl vielen maar
liefst drie "Groene duimen" projecten in het Oude Westen in de prijzen. Uiteraard van harte gefeliciteerd!
Met het oplopen van de temperatuur bloeien niet alleen de bomen
en bloembollen, maar moet ook
duidelijk worden of het terugdringen van de overlast van blijvende
aard is.
We hebben daarbij de hulp van
bewoners hard nodig. Meld vooral
overlast bij het Veiligheidspunt of
bij de politie. Zij zullen er alles aan
doen om uw buurt veilig en gezellig te houden.

Op vrijdag 12 mei wordt dit
feestelijk gevierd met
Wethouder Bolsius, Joep
Janssens, portefeuillehouder
buitenruimte van de
Centrumraad en voetbalbekendheid Mario Been.

Programma:

Buitenruimte Oude Westen
De gemeente Rotterdam heeft €1.000.000,- beschikbaar
gesteld voor de buitenruimte Oude Westen. Het is
Gemeentewerken gelukt om een groot aantal projecten in
recordtempo te realiseren. In november 2005 kwam het geld
beschikbaar. Eind april zijn alle werkzaamheden uitgevoerd:
Josephplein
Op het Josephplein is een nieuwe
geluidsarme voetbalkooi geplaatst. Het voetbalveld daarin is
voorzien van kunstgras. Daarnaast
is er een speeltoestel vervangen
en is het plein opnieuw bestraat

Na twee jaren van succesvolle
aanpak van overlast en het verbeteren van de buitenruimte zal de
komende periode in het teken
staan van jeugd- en jongerenbeleid. Hier kunnen belangrijke slagen gemaakt worden als betrokken partijen en personen bereid
zijn hun eigen belang ondergeschikt te maken aan het belang
van het Oude Westen.

Ter ere van deze nieuwe
pleinen en straten is er een
nieuwe ansichtkaart gemaakt.
Deze ansichtkaart is gratis
verkrijgbaar bij het Veiligheidspunt Oude Westen
(Adrianaplein 24-26).

Korte Bajonetstraat
Speciaal voor de Korte
Bajonetstraat heeft kunstenares
Sonia Rijnhout een mozaïekontwerp voor de bestrating gemaakt.
Er zijn ook extra planten
geplaatst.

Gerrit Sterkmanplein
Het hele Gerrit Sterkmanplein is
opnieuw bestraat, de banken zijn
hersteld en de bestrating om de
bomen is weer glad gelegd. Het
plein heeft ook een geluidsarme
voetbalkooi (met baskets) en
groen asfalt gekregen.
Toni Koopmanplein
Dit plein heeft nieuwe bestrating
en extra bomen gekregen.
Wijkpark
Het park is uitgebreid met de
inham ter hoogte van de peuterspeelzaal. De tegels zijn vervangen door groen.

Jan de Kloet
Stadsmarinier Oude Westen

Ansichtkaart

13.00 uur
ABC (meiden-)drumband loopt
door de wijk
13.30 uur
Ontvangst op Josephplein
13.40 uur
Overdracht van de pleinen van
Lucas Bolsius aan Joep Janssens
14.15 uur
Voetbalactiviteit met Mario Been
in de nieuwe voetbalkooi op het
Josephplein
15.00 uur
Start activiteiten op de diverse
pleinen
17.00 uur
Prijsuitreiking op het Adrianaplein

Van Speijkstraat
Op de Van Speijkstraat ter hoogte
van de Babylonschool zijn twee
nieuwe speelelementen geplaatst
op een kleurige ondergrond van
kunstgras. Op dit pleintje is tevens
een geluidsarme voetbalkooi (met
baskets) met rood gekleurd asfalt
geplaatst.

Wethouder Bolsius inspecteert!
Op maandag 10 april heeft wethouder Bolsius de verschillende buitenruimte projecten in het Oude Westen bezocht.
Hij was zeer tevreden over de nieuwe bomen, planten en
bestrating in de hele wijk. Maar vooral de voetbalkooien
met hun kleurige ondergrond en de speelelementen zijn
echt een aanwinst voor de wijk!

Doorbraak
In de Doorbraak zijn 4 bomen
geplaatst en zijn de plantenbakken gevuld met bloeiende planten.

Wij rekenen op uw komst!
De officiële uitnodiging voor dit
feest is ingevouwen in deze
buurtkrant.

Integrale horeca
controle in het
Oude Westen
te Rotterdam
Op donderdag 23 februari 2006 is
een integrale horecacontrole gehouden in de wijk het Oude Westen te
Rotterdam. Op de Middellandstraat,
's-Gravendijkwal, West-Kruiskade,
Nieuwe Binnenweg en het
Kruisplein werden door diverse partijen gezamenlijk gecontroleerd.
In totaal werden 14 horeca-inrichtingen gecontroleerd met als doel het
verbeteren van de veiligheid in de
horeca door controle op de naleving
van diverse regels. Bij 10 horecainrichtingen bleek één en ander niet
te kloppen. Zoals een illegale werknemers, geen goedgekeurde blusmiddelen, geen aanwezigheid van
exploitant/leidinggevende, geen
speelautomatenvergunning, overtredingen met opslag en bewaar temperatuur van etenswaren, blusmiddelen, navordering energiekosten
etc.
De politie heeft vijf bestuurlijke
waarschuwingen uitgereikt ter zake
het niet aanwezig zijn van:
• 1x geen exploitant in de
horeca-inrichting
• 2x geen speelautomatenvergunning
• 2x een illegale werknemer.

Wethouder Bolsius test de nieuwe voetbalkooi op het Gerrit Sterkmanplein.

In twee horecabedrijven werd een
werknemer aangetroffen die zonder
tewerkstellingvergunning aan het
werk was. Tegen deze ondernemers
werd door de arbeidsinspectie proces-verbaal opgemaakt, wat een
boete kan opleveren van minimaal
€4000,- per werknemer. Door de
vreemdelingendienst is een werknemer aangehouden die illegaal in
Nederland verbleef.
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Het Veiligheidspunt
Oude Westen

Uw meldingen maken het
verschil!
Voor wat betreft meldingen van
overlast en onveilige situaties
heeft het Veiligheidspunt een
belangrijke taak. Daarom is het
van groot belang dat u als bewoner of ondernemer uw tips en
klachten meldt bij het
Veiligheidspunt. Elke melder krijgt
een brief, telefoontje of e-mail
waarin staat wat er met de melding is gedaan en met welk resultaat.

Een stukje geschiedenis
In mei 2003 is het Veiligheidspunt Oude Westen van start gegaan op
de West Kruiskade. Aanleiding was het verdwijnen van de enige politiepost die het Oude Westen rijk was. Dit riep nogal wat weerstand
op bij bewoners en ondernemers in de wijk. In de periode mei 2003
tot juni 2005 heeft het Veiligheidspunt Oude Westen vooral een
functie gehad als informatiepunt en bemiddelingspunt voor ‘digitale’
aangiften en meldingen voor wijkbewoners en ondernemers.
Het Veiligheidspunt Oude Westen is slechts één van de maatregelen
ter verbetering van de veiligheid. In 2004 is door de Gemeente
Rotterdam en de Centrumraad een extra impuls gegeven aan het
veiligheidsbeleid in het Oude Westen. Maar er is ook behoefte aan
meer samenhang tussen al die verschillende maatregelen op het
gebied van veiligheid in het Oude Westen. Dit betekende onder
ander dat het Veiligheidspunt werd omgebouwd tot steunpunt van
alle maatregelen die met veiligheid te maken hebben. Het
Veiligheidspunt aan de West Kruiskade bleek hiervoor te klein en
daarom werd besloten te verhuizen naar een grotere locatie.

Het nieuwe
Veiligheidspunt
Oude Westen
In november 2005 is het
Veiligheidspunt Oude Westen
verhuisd naar het Adrianaplein
24-26. De volgende functies zijn
in het veiligheidspunt ondergebracht:
Meld- en informatiepunt
U kunt al uw meldingen en
klachten kwijt bij het Veiligheidspunt. De medewerkers van het
Veiligheidspunt zorgen ervoor
dat u melding of klacht bij de
juiste persoon terecht komt en
houden ook u op de hoogte van
de afhandeling.
Toezichtmodel
In het Oude Westen functioneert
een toezichtmodel; hierin werken Politie en Stadstoezicht
samen aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Twee keer
per dag vindt er een gezamenlijk
overleg plaats waarin informatie

wordt uitgewisseld. Het Veiligheidspunt Oude Westen is de
thuisbasis.
Buurtagent
Heeft u een vraag, opmerking of
klacht voor uw buurtagent? Of
wilt u gewoon weten wie uw
buurtagent is? Het Veiligheidspunt kan u informeren.
Aangiften en meldingen
De medewerkers van het
Veiligheidspunt kunnen voor u
via Internet aangifte doen bij
politie. Ook uw meldingen op
gebied van schoon en heel verzorgen zij voor u.
Interventieteam Oude Westen
Het interventieteam Oude
Westen brengt 2 keer per week
huisbezoeken in de wijk. Op
deze pagina leest u meer over
het Interventieteam Oude
Westen en de projectleider Wim
Dekkers. Zij houden kantoor op
het Veiligheidspunt en zijn dus
ook hier bereikbaar voor vragen
en opmerkingen.

Heeft u een vraag, klacht of
gewoon iets te melden? Kom dan
naar het Veiligheidspunt Oude
Westen op het Adrianaplein 2426! Bellen of mailen mag natuurlijk ook. De medewerkers van het
Veiligheidspunt Oude Westen
staan zes dagen per week voor u
klaar en hopen binnenkort ook u
te mogen helpen!
Groeten van de medewerkers van
Veiligheidspunt Oude Westen,
Edi, Jasenka en Marlou.

Openingstijden
De medewerkers van het Veiligheidspunt Oude Westen vlnr: Marlou, Edi en Jasenka

Buurtbemiddeling
Heeft u een conflict met of overlast van uw buren of gewoon
een vraag? Dan kunt u contact
opnemen met de projectleider,
Marina Blok, via het Veiligheidspunt. Bij het Veiligheidspunt kunt
u ook informatie ophalen over
het project.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Het Veiligheidspunt verstrekt
informatie over de mogelijkheden voor Politiekeurmerk Veilig
Wonen aan wijkbewoners die
niet in een Nieuwe Unie woning
wonen. Zij registreren de aanvra-

gen voor Politiekeurmerk Veilig
Wonen en geven dit door aan de
verantwoordelijke personen. Elke
woensdag van 13.30 -14.30 uur
is de projectleider aanwezig op
het Veiligheidspunt.
Vergaderruimte
Het veiligheidspunt beschikt over
een grote vergaderruimte die u
als georganiseerde bewoner of
ondernemer kunt gebruiken voor
vergaderingen. De medewerkers
van het Veiligheidspunt kunnen u
informeren over de mogelijkheden.

Nieuwe projectleider Interventie Team Oude Westen
Hierbij wil ik u mij voor stellen
als de nieuwe projectleider
Interventie Team.
Ik ben Wim Dekkers en werk
sinds 1994 voor de Gemeente
Rotterdam. In de diverse functies
die ik bij de Gemeente Rotterdam
heb vervuld ben ik veelvuldig met
de wijk Oude Westen in aanraking gekomen. Deze wijk loopt
als een rode draad door mijn
functies. Ik ben begonnen als
inspecteur bij de Reinigingspolitie
waarna ik een overstap gemaakt
heb als wijkchef bij de dienst
Stadstoezicht. Sinds 8 maart ben
ik projectleider van het Interventie Team Oude Westen.
Ik ben het Oude Westen in de

Even voorstellen:

loop der jaren met andere ogen
gaan bekijken. In deze wijk zijn
diverse problemen maar het heeft
ook zijn charmante kant.
Ondanks de problemen blijven de
meeste bewoners trouw aan deze
wijk.
Een mooi punt in de wijk is het
park waar midden tussen de huizen en gelegen aan de West
Kruiskade een mooi stukje groen
is, waar het heerlijk toeven is.
Ook de diverse nieuwe voorzieningen voor de jeugd vind ik een
pluspunt voor het Oude Westen.
Uit hoofde van mijn nieuwe functie doe ik mijn uiterste best om
het leefklimaat van deze wijk te
verbeteren.

Het Interventie Team heeft een
aantal doelstellingen, maar de
belangrijkste is het leefklimaat
zowel bij u binnen als buiten te
verbeteren. Op grond van mijn
functie als projectleider Interventie Team leg ik huisbezoeken af.
Tijdens dit bezoek wil ik met de
bewoners in gesprek over allerlei
onderwerpen. Hierbij is het van
belang dat ik zoveel mogelijk te
weten kom. Een belangrijk deel
van de functie is om eventuele
misstanden proberen op te lossen. Dit kan door het verlenen
van hulp maar ook door op te
treden tegen misstanden als hennepkwekerijen en illegale pensions. Als mensen bijvoorbeeld in
psychische nood zijn heb ik con-

Veiligheidspunt
Oude Westen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-20.00
10.00-16.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Wij zijn telefonisch bereikbaar
op 010 282 96 76
Via e-mail:
veiligheidspunt@xs4all.nl
Bezoekadres:
Veiligheidspunt Oude Westen
Adrianaplein 24-26
3014 XX Rotterdam

tacten met het zorgnetwerk
waardoor er hulp geboden kan
worden. Dit is een heel breed terrein maar wel een heel belangrijk
onderdeel. Tijdens mijn bezoek
neem ik diverse mensen mee.
Altijd is er een agent van politie
bij. Meestal is dat uw buurtagent
zodat u gelijk weet bij wie u
terecht kunt. Ook neem ik
iemand mee van Sozawe en
Eneco.
Indien er vragen of klachten zijn
kunt u mij altijd bereiken via het
Veiligheidspunt Oude Westen op
het Adrianaplein 24-26.
Het Veiligheidspunt Oude Westen is
ook telefonisch te bereiken onder
telefoonnummer 010-2829676.
U kunt hier terecht voor alle vragen
maar ook klachten en meldingen
over de wijk.

de buurtagenten van het Oude Westen
meld
misdaad
anoniem

0800
7000

Ron Hoogerwerf
buurtagent
Adrianabuurt

Jeroen Bakker
buurtagent
Diergaardebuurt

Bas Munne
buurtagent
Zijdewindebuurt,
Saftlevenbuurt en
Nieuwe Binnenweg

Marc van Duin
buurtagent
Gouvernebuurt

Fred Bravenboer
buurtagent
Josephbuurt
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12 mei:
Groot feest!

Van de
Stadsmarinier

Zoveel nieuwe pleinen, speelelementen en groen...
Dat moet natuurlijk gevierd
worden!

Het werk zit er op.
In recordtijd hebben de aannemers
van Gemeentewerken het Oude
Westen verblijd met tientallen
extra bomen, enkele mooie groenvakken en fraaie stukken bestratingswerk.
Maar het zijn natuurlijk vooral de
nieuwe speelpleinen die de aandacht trekken; er wordt inmiddels
volop gevoetbald en gebasketbald.
Al dit fraais wordt op 12 mei
feestelijk gevierd met een spetterend openingsfeest.
Als klap op de vuurpijl vielen maar
liefst drie "Groene duimen" projecten in het Oude Westen in de prijzen. Uiteraard van harte gefeliciteerd!
Met het oplopen van de temperatuur bloeien niet alleen de bomen
en bloembollen, maar moet ook
duidelijk worden of het terugdringen van de overlast van blijvende
aard is.
We hebben daarbij de hulp van
bewoners hard nodig. Meld vooral
overlast bij het Veiligheidspunt of
bij de politie. Zij zullen er alles aan
doen om uw buurt veilig en gezellig te houden.

Op vrijdag 12 mei wordt dit
feestelijk gevierd met
Wethouder Bolsius, Joep
Janssens, portefeuillehouder
buitenruimte van de
Centrumraad en voetbalbekendheid Mario Been.

Programma:

Buitenruimte Oude Westen
De gemeente Rotterdam heeft €1.000.000,- beschikbaar
gesteld voor de buitenruimte Oude Westen. Het is
Gemeentewerken gelukt om een groot aantal projecten in
recordtempo te realiseren. In november 2005 kwam het geld
beschikbaar. Eind april zijn alle werkzaamheden uitgevoerd:
Josephplein
Op het Josephplein is een nieuwe
geluidsarme voetbalkooi geplaatst. Het voetbalveld daarin is
voorzien van kunstgras. Daarnaast
is er een speeltoestel vervangen
en is het plein opnieuw bestraat

Na twee jaren van succesvolle
aanpak van overlast en het verbeteren van de buitenruimte zal de
komende periode in het teken
staan van jeugd- en jongerenbeleid. Hier kunnen belangrijke slagen gemaakt worden als betrokken partijen en personen bereid
zijn hun eigen belang ondergeschikt te maken aan het belang
van het Oude Westen.

Ter ere van deze nieuwe
pleinen en straten is er een
nieuwe ansichtkaart gemaakt.
Deze ansichtkaart is gratis
verkrijgbaar bij het Veiligheidspunt Oude Westen
(Adrianaplein 24-26).

Korte Bajonetstraat
Speciaal voor de Korte
Bajonetstraat heeft kunstenares
Sonia Rijnhout een mozaïekontwerp voor de bestrating gemaakt.
Er zijn ook extra planten
geplaatst.

Gerrit Sterkmanplein
Het hele Gerrit Sterkmanplein is
opnieuw bestraat, de banken zijn
hersteld en de bestrating om de
bomen is weer glad gelegd. Het
plein heeft ook een geluidsarme
voetbalkooi (met baskets) en
groen asfalt gekregen.
Toni Koopmanplein
Dit plein heeft nieuwe bestrating
en extra bomen gekregen.
Wijkpark
Het park is uitgebreid met de
inham ter hoogte van de peuterspeelzaal. De tegels zijn vervangen door groen.

Jan de Kloet
Stadsmarinier Oude Westen

Ansichtkaart

13.00 uur
ABC (meiden-)drumband loopt
door de wijk
13.30 uur
Ontvangst op Josephplein
13.40 uur
Overdracht van de pleinen van
Lucas Bolsius aan Joep Janssens
14.15 uur
Voetbalactiviteit met Mario Been
in de nieuwe voetbalkooi op het
Josephplein
15.00 uur
Start activiteiten op de diverse
pleinen
17.00 uur
Prijsuitreiking op het Adrianaplein

Van Speijkstraat
Op de Van Speijkstraat ter hoogte
van de Babylonschool zijn twee
nieuwe speelelementen geplaatst
op een kleurige ondergrond van
kunstgras. Op dit pleintje is tevens
een geluidsarme voetbalkooi (met
baskets) met rood gekleurd asfalt
geplaatst.

Wethouder Bolsius inspecteert!
Op maandag 10 april heeft wethouder Bolsius de verschillende buitenruimte projecten in het Oude Westen bezocht.
Hij was zeer tevreden over de nieuwe bomen, planten en
bestrating in de hele wijk. Maar vooral de voetbalkooien
met hun kleurige ondergrond en de speelelementen zijn
echt een aanwinst voor de wijk!

Doorbraak
In de Doorbraak zijn 4 bomen
geplaatst en zijn de plantenbakken gevuld met bloeiende planten.

Wij rekenen op uw komst!
De officiële uitnodiging voor dit
feest is ingevouwen in deze
buurtkrant.

Integrale horeca
controle in het
Oude Westen
te Rotterdam
Op donderdag 23 februari 2006 is
een integrale horecacontrole gehouden in de wijk het Oude Westen te
Rotterdam. Op de Middellandstraat,
's-Gravendijkwal, West-Kruiskade,
Nieuwe Binnenweg en het
Kruisplein werden door diverse partijen gezamenlijk gecontroleerd.
In totaal werden 14 horeca-inrichtingen gecontroleerd met als doel het
verbeteren van de veiligheid in de
horeca door controle op de naleving
van diverse regels. Bij 10 horecainrichtingen bleek één en ander niet
te kloppen. Zoals een illegale werknemers, geen goedgekeurde blusmiddelen, geen aanwezigheid van
exploitant/leidinggevende, geen
speelautomatenvergunning, overtredingen met opslag en bewaar temperatuur van etenswaren, blusmiddelen, navordering energiekosten
etc.
De politie heeft vijf bestuurlijke
waarschuwingen uitgereikt ter zake
het niet aanwezig zijn van:
• 1x geen exploitant in de
horeca-inrichting
• 2x geen speelautomatenvergunning
• 2x een illegale werknemer.

Wethouder Bolsius test de nieuwe voetbalkooi op het Gerrit Sterkmanplein.

In twee horecabedrijven werd een
werknemer aangetroffen die zonder
tewerkstellingvergunning aan het
werk was. Tegen deze ondernemers
werd door de arbeidsinspectie proces-verbaal opgemaakt, wat een
boete kan opleveren van minimaal
€4000,- per werknemer. Door de
vreemdelingendienst is een werknemer aangehouden die illegaal in
Nederland verbleef.
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Het Veiligheidspunt
Oude Westen

Uw meldingen maken het
verschil!
Voor wat betreft meldingen van
overlast en onveilige situaties
heeft het Veiligheidspunt een
belangrijke taak. Daarom is het
van groot belang dat u als bewoner of ondernemer uw tips en
klachten meldt bij het
Veiligheidspunt. Elke melder krijgt
een brief, telefoontje of e-mail
waarin staat wat er met de melding is gedaan en met welk resultaat.

Een stukje geschiedenis
In mei 2003 is het Veiligheidspunt Oude Westen van start gegaan op
de West Kruiskade. Aanleiding was het verdwijnen van de enige politiepost die het Oude Westen rijk was. Dit riep nogal wat weerstand
op bij bewoners en ondernemers in de wijk. In de periode mei 2003
tot juni 2005 heeft het Veiligheidspunt Oude Westen vooral een
functie gehad als informatiepunt en bemiddelingspunt voor ‘digitale’
aangiften en meldingen voor wijkbewoners en ondernemers.
Het Veiligheidspunt Oude Westen is slechts één van de maatregelen
ter verbetering van de veiligheid. In 2004 is door de Gemeente
Rotterdam en de Centrumraad een extra impuls gegeven aan het
veiligheidsbeleid in het Oude Westen. Maar er is ook behoefte aan
meer samenhang tussen al die verschillende maatregelen op het
gebied van veiligheid in het Oude Westen. Dit betekende onder
ander dat het Veiligheidspunt werd omgebouwd tot steunpunt van
alle maatregelen die met veiligheid te maken hebben. Het
Veiligheidspunt aan de West Kruiskade bleek hiervoor te klein en
daarom werd besloten te verhuizen naar een grotere locatie.

Het nieuwe
Veiligheidspunt
Oude Westen
In november 2005 is het
Veiligheidspunt Oude Westen
verhuisd naar het Adrianaplein
24-26. De volgende functies zijn
in het veiligheidspunt ondergebracht:
Meld- en informatiepunt
U kunt al uw meldingen en
klachten kwijt bij het Veiligheidspunt. De medewerkers van het
Veiligheidspunt zorgen ervoor
dat u melding of klacht bij de
juiste persoon terecht komt en
houden ook u op de hoogte van
de afhandeling.
Toezichtmodel
In het Oude Westen functioneert
een toezichtmodel; hierin werken Politie en Stadstoezicht
samen aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Twee keer
per dag vindt er een gezamenlijk
overleg plaats waarin informatie

wordt uitgewisseld. Het Veiligheidspunt Oude Westen is de
thuisbasis.
Buurtagent
Heeft u een vraag, opmerking of
klacht voor uw buurtagent? Of
wilt u gewoon weten wie uw
buurtagent is? Het Veiligheidspunt kan u informeren.
Aangiften en meldingen
De medewerkers van het
Veiligheidspunt kunnen voor u
via Internet aangifte doen bij
politie. Ook uw meldingen op
gebied van schoon en heel verzorgen zij voor u.
Interventieteam Oude Westen
Het interventieteam Oude
Westen brengt 2 keer per week
huisbezoeken in de wijk. Op
deze pagina leest u meer over
het Interventieteam Oude
Westen en de projectleider Wim
Dekkers. Zij houden kantoor op
het Veiligheidspunt en zijn dus
ook hier bereikbaar voor vragen
en opmerkingen.

Heeft u een vraag, klacht of
gewoon iets te melden? Kom dan
naar het Veiligheidspunt Oude
Westen op het Adrianaplein 2426! Bellen of mailen mag natuurlijk ook. De medewerkers van het
Veiligheidspunt Oude Westen
staan zes dagen per week voor u
klaar en hopen binnenkort ook u
te mogen helpen!
Groeten van de medewerkers van
Veiligheidspunt Oude Westen,
Edi, Jasenka en Marlou.

Openingstijden
De medewerkers van het Veiligheidspunt Oude Westen vlnr: Marlou, Edi en Jasenka

Buurtbemiddeling
Heeft u een conflict met of overlast van uw buren of gewoon
een vraag? Dan kunt u contact
opnemen met de projectleider,
Marina Blok, via het Veiligheidspunt. Bij het Veiligheidspunt kunt
u ook informatie ophalen over
het project.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Het Veiligheidspunt verstrekt
informatie over de mogelijkheden voor Politiekeurmerk Veilig
Wonen aan wijkbewoners die
niet in een Nieuwe Unie woning
wonen. Zij registreren de aanvra-

gen voor Politiekeurmerk Veilig
Wonen en geven dit door aan de
verantwoordelijke personen. Elke
woensdag van 13.30 -14.30 uur
is de projectleider aanwezig op
het Veiligheidspunt.
Vergaderruimte
Het veiligheidspunt beschikt over
een grote vergaderruimte die u
als georganiseerde bewoner of
ondernemer kunt gebruiken voor
vergaderingen. De medewerkers
van het Veiligheidspunt kunnen u
informeren over de mogelijkheden.

Nieuwe projectleider Interventie Team Oude Westen
Hierbij wil ik u mij voor stellen
als de nieuwe projectleider
Interventie Team.
Ik ben Wim Dekkers en werk
sinds 1994 voor de Gemeente
Rotterdam. In de diverse functies
die ik bij de Gemeente Rotterdam
heb vervuld ben ik veelvuldig met
de wijk Oude Westen in aanraking gekomen. Deze wijk loopt
als een rode draad door mijn
functies. Ik ben begonnen als
inspecteur bij de Reinigingspolitie
waarna ik een overstap gemaakt
heb als wijkchef bij de dienst
Stadstoezicht. Sinds 8 maart ben
ik projectleider van het Interventie Team Oude Westen.
Ik ben het Oude Westen in de

Even voorstellen:

loop der jaren met andere ogen
gaan bekijken. In deze wijk zijn
diverse problemen maar het heeft
ook zijn charmante kant.
Ondanks de problemen blijven de
meeste bewoners trouw aan deze
wijk.
Een mooi punt in de wijk is het
park waar midden tussen de huizen en gelegen aan de West
Kruiskade een mooi stukje groen
is, waar het heerlijk toeven is.
Ook de diverse nieuwe voorzieningen voor de jeugd vind ik een
pluspunt voor het Oude Westen.
Uit hoofde van mijn nieuwe functie doe ik mijn uiterste best om
het leefklimaat van deze wijk te
verbeteren.

Het Interventie Team heeft een
aantal doelstellingen, maar de
belangrijkste is het leefklimaat
zowel bij u binnen als buiten te
verbeteren. Op grond van mijn
functie als projectleider Interventie Team leg ik huisbezoeken af.
Tijdens dit bezoek wil ik met de
bewoners in gesprek over allerlei
onderwerpen. Hierbij is het van
belang dat ik zoveel mogelijk te
weten kom. Een belangrijk deel
van de functie is om eventuele
misstanden proberen op te lossen. Dit kan door het verlenen
van hulp maar ook door op te
treden tegen misstanden als hennepkwekerijen en illegale pensions. Als mensen bijvoorbeeld in
psychische nood zijn heb ik con-

Veiligheidspunt
Oude Westen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-20.00
10.00-16.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Wij zijn telefonisch bereikbaar
op 010 282 96 76
Via e-mail:
veiligheidspunt@xs4all.nl
Bezoekadres:
Veiligheidspunt Oude Westen
Adrianaplein 24-26
3014 XX Rotterdam

tacten met het zorgnetwerk
waardoor er hulp geboden kan
worden. Dit is een heel breed terrein maar wel een heel belangrijk
onderdeel. Tijdens mijn bezoek
neem ik diverse mensen mee.
Altijd is er een agent van politie
bij. Meestal is dat uw buurtagent
zodat u gelijk weet bij wie u
terecht kunt. Ook neem ik
iemand mee van Sozawe en
Eneco.
Indien er vragen of klachten zijn
kunt u mij altijd bereiken via het
Veiligheidspunt Oude Westen op
het Adrianaplein 24-26.
Het Veiligheidspunt Oude Westen is
ook telefonisch te bereiken onder
telefoonnummer 010-2829676.
U kunt hier terecht voor alle vragen
maar ook klachten en meldingen
over de wijk.

de buurtagenten van het Oude Westen
meld
misdaad
anoniem

0800
7000

Ron Hoogerwerf
buurtagent
Adrianabuurt

Jeroen Bakker
buurtagent
Diergaardebuurt

Bas Munne
buurtagent
Zijdewindebuurt,
Saftlevenbuurt en
Nieuwe Binnenweg

Marc van Duin
buurtagent
Gouvernebuurt

Fred Bravenboer
buurtagent
Josephbuurt

TE JONG VOOR DE GERANIUMS
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OPROEP

DATUM

ACTIVITEIT

TIJD

KOSTEN

LOCATIE

Elke woensdag

Kookcafé

17.00-19.00

2,50 euro

Wenk, Clubhuis Gaffel

Elke donderdagavond

“Kleine” prijzen Bingo.

18.30-20.30

0,25 per kaart

Antonius Binnenweg

4 mei

Wandeltocht Met verrassing!

12.00-17.00

gratis

Wenk, Batavier
Start Batavierenstraat

4 mei

Winkelen Haagseveer
Rotterdam (max 7 p.)

09.30-12.00

gratis

6 mei

Mooiste Nederlandse
Liedjes

14.30-16.00

2,50 euro
Incl. koffie\thee

13 mei
New age,
Klassieke luistermiddag

Cultureel Onthaal
incl. koffie/thee

14.30-20.30

2,50 euro

Antonius Binnenweg

14 mei
Odeon

Moederdag

17.00-19.00

gratis

Wenk, Wijkgebouw

19 mei

Boodschappen doen
met de wijkbus.

Hulpdienst Centrum
Aanmelden 0104369047 Koffie voor
af, met wijkbus naar
het Centrum
Antonius Binnenweg

Kaarten reserveren via
06-51065761
09.30-11.20

1,50 euro

Hulpdienst Centrum
Aanmelden 0104369047

Thuis opgehaald en weer thuisgebracht.
(max. 7 personen)
20 mei

Rotterdamse Accordeon
Vereniging “Philharmonica

27 mei

“Grote” prijzen Bingo

Elke woensdag

Kookcafé

Elke donderdagavond “Kleine” prijzen Bingo

2,50 euro

Antonius Binnenweg
incl. koffie\thee

14.30

1,00 per kaart

Antonius Binnenweg

17.00-19.00

2,50 euro

Wenk, Clubhuis
Gaffel

18.30-20.30

0,25 per kaart

Antonius
Binnenweg

PROJECT SENIORENPROOF
DOET OPROEP AAN OUDEREN
De gemeente
Rotterdam wil graag
weten wat oudere
inwoners nodig hebben
om zo lang mogelijk
zelfstandig
in hun eigen huis te
kunnen wonen.
Daarom is het project
Ouderenproof gestart.
In het Oude Westen/Cool hebben ouderen in een groep met
elkaar hun wensen en behoeften besproken aan de hand van
de volgende thema’s:
- Informatie en communicatie
- Activiteiten voor en door
ouderen en betrokken zijn
- Wonen
- Welzijn
Voor veel ouderen is het bijvoorbeeld onduidelijk waar ze
informatie over allerlei zaken
zoals activiteiten voor en door
ouderen, ouderenwoningen,
vrijwilligerswerk, hulp- en zorginstellin
en etc. kunnen vinden. Er zijn
ouderen die graag iets zouden
willen doen, bijvoorbeeld een
computercursus of gymnastiek
voor ouderen. Andere ouderen
voelen zich eenzaam en zouden
graag bezoek ontvangen.
Uit het bespreken van al dit
soort vragen is een aantal aanbevelingen van de ouderen zelf
gekomen. Wij willen nu graag

weten of u het eens bent met
deze aanbevelingen. Dan weten
gemeente, buurthuizen,
woningcorporaties en zorginstellingen dat een grote groep
ouderen achter deze aanbevelingen staat. Zij kunnen dan in
hun beleid beter inspelen op de
wensen en behoeften van ouderen.
De aanbevelingen zijn:

Informatie
1 Informatie voor ouderen
moet vaker en duidelijker op
een vaste plaats te vinden
zijn, bijvoorbeeld een vaste
pagina in de buurt/wijkkrant.
2 In iedere wijk zou één loket
moeten zijn waar ouderen
met al hun vragen over
wonen, welzijn en zorg
terecht kunnen. Ook zou
men hier uitleg over de
klachtenwijzer kunnen krijgen
(waar men met klachten
terecht kan en hoe de
procedures werken).

Wonen
3 Het moet duidelijk zijn wat
precies ouderenwoningen
zijn, waar ze staan in de
wijk/buurt en hoe men in
aanmerking kan komen voor
zo’n woning. Ook is het
belangrijk dat woningen die
voor ouderen bedoeld zijn,
niet opeens voor anderen
bestemd worden.
4 Er zou een ruimte moeten
zijn in de wijk, een soort
huiskamer, waar ouderen
elkaar rustig kunnen

ontmoeten.
5 De wijkagent moet voor
ouderen goed letten op losse
stoeptegels, voor rollators en
rolstoelen vrij toegankelijke
stoepen etc. en hier wat aan
doen.

Actief en betrokken
6 In de wijken/buurten
inventariseren welke
activiteiten gewenst zijn door
ouderen en deze tegen geen
of lage kosten organiseren.
7 Alle mensen die de leeftijd
van 60/65/70 bereiken
zouden bezoek moeten
krijgen van een ouderenadviseur/vrijwilliger die
informatie geeft over het
aanbod aan voorzieningen
voor ouderen, waar welke
informatie te vinden is etc.
8 Eenzame ouderen zouden
regelmatig huisbezoek
moeten krijgen.

Welzijn en zorg
9 Er moet meer bekendheid
gegeven worden aan wat
mantelzorg en mantelzorg

3 juni Landelijke demonstratie
“houd de huren betaalbaar”
tegen het woonbeleid van minister Dekker

Zin om naar buiten te gaan? Mee doen met een leuke activiteit?
Wilt u mensen ontmoeten? Dan biedt het programma van Te Jong
Voor de Geraniums misschien iets voor u!
Zij bieden activiteiten voor alle 55 plussers in het Centrum.

Theater Diner
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ondersteuning zijn, cursussen
voor mantelzorgers,
dagopvang en oppashulp.
10 Ouderen zouden de
mogelijkheid moeten krijgen
in de avonden en weekends
naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis te gaan in plaats
van naar een vaak voor hen
te ver gelegen huisartsenpost.
Het is belangrijk om uw stem te
laten horen, laat ons weten wat
u ervan vindt. Wij zijn benieuwd
naar uw reactie.
U kunt uw reacties
opsturen naar:
Project Ouderenproof
t.a.v. Joke Machielse,
projectmedewerkster
p/a Wijkgebouw
Stadsdriehoek
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
Of mailen naar:
j.machielse@smdc.nl

Gezellig samen iets ondernemen, lijkt u
dit iets?
Bent u 55+ en wilt u graag in het centrum leuke activiteiten ondernemen
maar liever niet alleen? Dan is contactbezoek misschien wel iets voor u!
Samen met een vrijwilliger kunt u
samen leuke dingen doen. Vraag eens
een vrijblijvend contactbezoek aan.
Onze vrijwilligers willen graag kennismaken met u!
U kunt meer informatie opvragen bij
Imca Hurkens van de Hulpdienst Centrum, telefoonnummer 010 - 436 90 47.

Als vrijwilliger aan de slag
bij Wijkbus Centrum
De Wijkbus heeft nog ruimte in het
vrijwilligersteam voor een chauffeur en
bijrijder. Aangezien het weer zonniger
wordt willen we ouderen zoveel mogelijk de gelegenheid bieden om naar
buiten te gaan en gebruik te maken
van de Wijkbus.
De Wijkbus Centrum rijdt op werkdagen
van 9.00 tot 16.30 uur voor ouderen.
Lijkt u het leuk en gezellig om als
chauffeur of bijrijder ouderen te vervoeren, dan willen wij u graag uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
Wilt u meer weten? Dan kunt u contact
opnemen met Imca Hurkens van de
Stichting Wijkbus Centrum, telefoonnummer 010 – 436 90 47.

Hoe zit het nu
met... eieren?
Of het nou het gekookte eitje bij het ontbijt is op zondagochtend, die flinke uitsmijter na een ochtend hard werken, of
de eieren die u verwekt in uw zelfgemaakte cake: met eieren zijn een hoop
variaties mogelijk. Maar misschien vraagt
u zich wel eens af wat er nu eigelijk in
een ei zit? En of het nog wel veilig is een
ei te eten?
Voedingswaarde
Al is een ei klein van stuk, het bevat toch
een aantal voedingsstoffen die belangrijk
zijn voor ons lichaam. Naast veel eiwitten
bevat een ei bijvoorbeeld vitamine A en
D, verschillende B vitamines en ijzer.
Verder bevat de dooier van een ei cholesterol. In verband met het risico op
hart- en vaatziekten dient er niet te veel
cholesterol in de voeding te zitten. Een
maximum van drie eieren per week is een
goede richtlijn hierbij.
Veilig
Ook in tijden van vogelgriep is het eten
van eieren veilig. Eieren voor de verkoop
zijn namelijk altijd afkomstig van gezonde
kippen. Dat geldt ook als die afkomstig
zijn van kippen die zijn ingeënt tegen
vogelgriep. Het virus kan mensen alleen
besmetten via intensief contact met zieke
of dode vogels.
Niet rauw
Het is overigens wel altijd verstandig om
een ei goed te verhitten. In een ei kunnen
immers de ziekteverwekkers salmonellaen campylobacterbacterie zitten. Het is
belangrijk eieren in ongeveer zeven minuten gaar te koken of aan beide kanten te
bakken en ze niet rauw te verwerken in
toetjes of mayonaise. Door verhitting
worden deze ziekteverwekkers gedood en
maken ze geen kans schade aan te richten.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog
vragen over (di)eten of drinken? Bel dan de
Voedingsvragentelefoon van Thuiszorg
Rotterdam. Elke werkdag tussen 12.30 en
13.30 uur bereikbaar op 010-282 62 00.

Tot de volgende keer!
Eva Bes, wijkdiëtist
Thuiszorg
Rotterdam

Ondanks dat haar favoriete winkels onder de Boogjes niet toegankelijk zijn voor haar scootmobiel op ’t moment, kwam m’n
zus toch laatst naar Rotterdam.
Ze had niks om handen en ‘zó’n
zin in de worteltjestaart van dat
bijzondere bakkertje op de
Nieuwe Binnenweg’. Ze klonk
erg vasthoudend aan de telefoon
dus ik stemde er maar mee in.
Bovendien scheen er een lekker
zonnetje dus een wandelingetje
zag ik wel zitten. Alhoewel dat
met m’n zus topsport is - de
marathon is er niks bij vergeleken. Die houdt namelijk totaal
geen rekening met mijn wandeltempo en rijdt meestal meters
voor me uit op d’r scootmobiel.
Eerst doen we een rondje
Museumpark en op de
Binnenweg aangekomen nemen
we het zebrapad, bij dat vervelende bochtje bij die aparte kapper. Dat bochtje is vervelend
omdat je het verkeer niet goed
kunt zien aankomen als je oversteekt. Omdat de zon nu echt
zomers schijnt kijk ik nog effe
extra goed of er niks aan komt.
Maar m’n zus is het zebrapad al
opgezoefd, die kan niet meer
wachten op d’r worteltjestaart.
Komt er ineens een auto de
bocht om! Goddank rijdt ‘ie niet
hard, maar m’n zus is inmiddels
haast halverwege het zebrapad.
Ik schrik me dood, want die auto
rijdt gewoon door en probeert
m’n zus te passeren.
Nou heb ik een blauwe maandag
rijlessen gehad. Het is niks
geworden, na één keer zakken
heb ik dat autorijden opgegeven.
Maar één ding heb ik wel
geleerd: op een zebrapad heb je
ten alle tijde voorrang! Nou, zo
denkt m’n zus er ook over. Wat
doet ze, ze rijdt zo met d’r scootmobiel zachtjes tegen die passerende auto aan! Stomverbaasd
sta ik het hele tafereel gade te
slaan, maar het wordt nog gekker. Die auto weet toch langs
m’n zus d’r scootmobiel te
komen en stopt een eindje verder. Er stapt een vent uit en die
loopt kwaad op m’n zus af. “Zal
ik effe tegen jouw scooter aanrijden!” schreeuwt ‘ie. Nou, m’n
zus is niet vaak stil maar op dat
moment weet zelfs zij van stomme verbazing niks uit te brengen. Gelukkig stapt die vent
weer in en rijdt door.
Je begrijpt dat m’n zus dat
gebakje pas weer terug thuis op
het platteland door d’r keelgat
kreeg!

Minister Dekker van VROM wil een
nieuw huurbeleid invoeren. Zij wil
onder andere een forse verhoging
van de maximale huur voor 20%
van de huurwoningen. Dit kan leiden tot verdubbelingen van de
huur of zelfs nog meer. Mensen
met lagere en middeninkomens
zullen vrijwel niet meer kunnen

Het comité Stop Dekker roept de
Tweede Kamer op om zo snel
mogelijkheid het plan van Dekker
naar de prullenbak te verwijzen en

Wel eens van een Van Harte Restaurant
gehoord? Hier kunt u ook mee kennismaken!
Voor € 2,50 (als u een Rotterdampas heeft) of
5,00 krijgt u een driegangen diner in het Albeda
College aan de Breitnerstraat.
Ik ben op zoek naar actieve buurtbewoners die op 8
mei willen komen proeven en ons van ideeën kunnen
voorzien. Heeft u belangstelling, bel dan Gerda
Eeuwijk, telefoonnummer 010 436 08 06.
Of stuur een mail via www.wsoverhaareeuwijk.nl.

Tuinmarkt
Op vrijdag 12 mei is er weer de
bekende Tuinmarkt in de Wijktuin
(achter in het Wijkpark) tussen
10.00 uur en 17.00 uur.

wonen in de meest gewilde wijken. Voor nieuwe huurders gaan
deze huren in op 1 juli 2006.
Maar ook de bestaande huurcontracten worden opengebroken:
huiseigenaren mogen 2-4% extra
huurverhoging vragen bovenop
de inflatie. Wie deze markthuur
niet kan opbrengen mag volgens
de minister omzien naar een
andere woning. Hiermee wordt
een in Nederland ongekend prin-

haar aan het werk te zetten om
sámen met huurders, verhuurders
en lokale overheden oplossingen
te creëren voor de nieuwe
woningnood, zonder daarbij de
solidariteit op het spel te zetten.
Op 3 juni wordt er in Amsterdam
een landelijke demonstratie tegen
het woonbeleid van minister
Dekker georganiseerd. Meer
informatie kunt u vinden op
www.stopdekker.nl

Jeu de Boules in het wijkpark
voor iedereen
Sinds 22 februari zijn de Jeu de
Boules banen in het wijkpark Oude
Westen eindelijk geopend. Uiteraard
is het de bedoeling dat er vrij
gespeeld kan worden. Incidenteel
zullen er wedstrijden en toernooien
georganiseerd gaan worden door
verschillende instanties. Voor het
huren van Jeu de Boules ballen
(Boules) kunt u terecht bij Sportstimulering Centrum aan de
Gouvernestraat 56d (in het gebouw van Odeon). Er zal dan een
borg gevraagd worden van 15 euro die u uiteraard bij inlevering van de Boules terug krijgt. Sportstimulering Centrum is op
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 u. bereikbaar op telnr.
411.62.78

21 mei: Oude Westen Dag
In navolging van het grote sucses
van de Oude Westen dag 2005
wordt er dit jaar wederom een
grote en spetterende Oude West
Dag georganiseerd en wel op 21
mei van 15.00 tot 19.00 uur in
Wijkgebouw Odeon.
Op het programma staat een
interessant debat over de wijk
aan de hand van drie instellingen.
Een paneel bestaande uit vier
prominente Oude Westenaren zal
het publiek beoordelen op hun
debatvaardigheden. De beste
debater krijgt een leuke prijs uitgereikt. Na het debat is er een

cipe geïntroduceerd: zittende
huurders verliezen hun rechtszekerheid. Huurders dreigen vogelvrij verklaard te worden.

Van Harte Welkom voor
een driegangen diner
in het Albeda

leuke modeshow met
Marokkaanse en Turkse kleding
en er zijn diverse muziek optredens. Alle bewoners uit het Oude
Westen zijn welkom. De uitnodiging zullen op korte termijn huis
aan huis verspreidt worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fouad Akka in
de Buurtwinkel.
Initiatiefgroep bestaat uit:
Stichting Wenk (Mustapha
Chbab)
Aktiegroep Oude Westen/Sonor
(Fouad Akka)

Marokkaanse Culturele Vereniging
(M.Haddouch)
Odeon (Wensley)
Wijkpastoraat (Jack Sier)
S.M.D.C. (Marie Jose)
Leeuwenhoek (Joyce Linger)
Turkse internaat “het centrum”
(Yassin)
TOOW (Ibrahim Tosun)
Huiswerkklas Oude Westen. (Ilina
Fernandez)

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig mens
kan zonder

Heeft u nog tuinspulletjes voor de
rommelmarkt aldaar (de opbrengst
is voor de wijktuin) dan kunt u deze
afgeven in de Buurtwinkel

Het Dierenhof zoekt vrijwilligers voor in het weekend.
We zijn weer op zoek naar vrijwilligers voor in het
weekend. Wie wil en kan op zaterdag of zondag
in het Dierenhof werken? Onze dieren verzorgen
en de bezoekers ontvangen. Kom even langs bij
de Aktiegroep, bij Mo Smit.

Nieuwe coalitie
Centrumraad
Na drie weken onderhandelen
hebben Leefbaar Rotterdam,
VVD en CDA een akkoord
bereikt. John Struijlaard (
Leefbaar Rotterdam), Marjolijn
Masselink ( VVD) en de heer
Janssens (CDA) vormen het
nieuwe Dagelijks Bestuur van
de Centrumraad.
Struijlaard is de voorzitter.
Belangrijkste overeenkomsten,
die de coalitie hebben doen
slagen, waren de gezamenlijke
visies op welzijnsbeleid, zichtbaarheid van de Centrumraad
voor de bewoners en een
daadkrachtige bestuurscultuur

TE KOOP
Te koop in het
Oude Westen
Josephstraat 167 prijs
122.500,- euro k.k.
Henegouwerlaan 114
prijs 129.500,- euro
k.k.
Kijk voor het meest
actuele aanbod op
www.ata.nl

WENK viert 10e moederdag
met kasteeldiner
Aanpassen
“Niet dat het personeel hier niet
goed voor me is, maar je eigen
dochter is toch anders; zij hoort
voor je te zorgen, tenslotte heb
ik ook voor haar gezorgd. Erg
veeleisend ben ik niet, ik heb hier
een mooie kamer en vind het wel
spannend dat we straks een tijdje
gaan verhuizen. Ik ben benieuwd
hoe mooi het straks hier gaat
worden. Wel vind ik dat je je
altijd zoveel mogelijk moet aanpassen en niemand tot last mag
zijn.”

‘Ik ben benieuwd
hoe mooi het straks
gaat worden’

Brunette Francina Bell werd 84 jaar geleden in
Paramaribo in Suriname geboren. Nu zit ze aan een tafel
op de begane grond van zorgcentrum De Leeuwenhoek
aan de West-Kruiskade paaseieren te beschilderen. Maar
al snel zit ze op haar praatstoel.
“Nadat mijn twee dochters naar
Nederland waren vertrokken was
er behalve het mooie weer geen
reden meer om in Suriname te
blijven. Mijn dochter woonde in
Utrecht en het was dus vanzelfsprekend dat ik ook daar huisvesting zocht. Later verhuisde

mijn dochter naar Rotterdam en
toen het met mijn gezondheid
wat slechter ging kon ik gelukkig
terecht in De Leeuwenhoek. Mijn
dochter zorgt erg goed voor me,
ze doet echt alles en ook mijn
kleinzoon van 6 jaar geeft me
veel plezier.”

Agenda Mei-vakantie
Maandag 1 mei
Spetterpret
Voor iedereen met of zonder
zwemdiploma van 4 t/m 15 jaar
heeft st. WENK het zwembad
Oostervant gereserveerd. Neem
zelf je lunchpakketje mee en als je
een zwemdiploma hebt, maak
dan een kopie en neem die mee.
De kinderen van 4 t/m 9 kunnen
zich om 11:00 uur verzamelen bij
clubhuis de Gaffel Gaffelstraat
63a. Om 14:30 word je weer
terug bij de Gaffel verwacht.
kosten: 1,50 euro
Ben je tussen de 10 en 15 jaar?
Zorg dan dat je om 12:30 voor het
clubhuis de Gaffel Gaffelstraat 63a
staat. Om 16:30 word je weer terug
bij de Gaffel verwacht
Kosten: 2,00 euro
Dinsdag 2 mei
Creamarkt in Cool
Zet vandaag je haar in de krul,
maak een nieuw armbandje, zet je
handtekening onder je eigen
kunstwerk, boetseer je eigen beeld
op de creamarkt in Cool schiedamse singel 149.
Tijd: 13:30 – 15:30
Kosten: 0,50 euro
Woensdag 3 mei
Rollerdisco in Odeon
Rondjes draaien, wedstrijdje rijden, buikdansen met 20 km per
uur op een vette beat!
Kinderen tussen de 4 en 9 jaar
kunnen van 13:30 – 15:00 uur
skaten.
Jongeren tussen de 10 en 15 jaar
kunnen zich van 16:00 – 17:30
uitleven op de skates.
Kosten:
Heb je zelf skates? 0,50 euro
Zonder skates 1,00 euro

Donderdag 4 mei
Outdoordag
Tieners opgelet! Heb je lef, ben je
niet vies van een klodder modder,
heb je zin om je grenzen te verleggen? Kom dan deze dag met
ons mee naar Brouwersdam en ga
mee klimmen, tokkelen, vlotten
bouwen, kanoën en hindernisbanen afleggen. Je krijgt een lunchpakket van ons mee!
We verzamelen om 09:00 uur bij
het clubhuis de Gaffel Gaffelstraat
63a. Je wordt uiterlijk 19:00 thuis
verwacht! Kosten: 10,- euro
Zelf meenemen: Waterschoenen
Oude gympen, Extra kleding
Regenpak
Vrijdag 5 mei
Bevrijdingsdag
Sergeant Pepper en de Pelikaanman maken weer de meest gekke
avonturen mee..Wil je het zien?
Kom dan met ons mee! Voor kinderen van 4 t/m12 jaar draaien er
twee films in Lantaren Venster.
Verzamel om 12:30 bij het clubhuis de Gaffel voor de film
Sergeant Pepper (2uur). Of sta om
14:30 bij het clubhuis de Gaffel
voor de film de
Pelikaanman(2uur).
Kosten: 1,00 euro
Open podium op Blaak (bij de bieb)
Tussen 13:00 en 18:00 uur
Kom en doe je ding!

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig mens
kan zonder

Vertrouwde mensen
Op de vraag of mevrouw Bell
nog wel eens terug zou willen
naar Suriname, geeft ze een ontwijkend antwoord. “Soms verlang ik wel eens naar mijn oude
straat en zou ik willen kijken of
het zwembad er nog is. Maar
wat heb ik er verder te zoeken?
Mijn dochters wonen hier en de
familie die nog in Suriname
woont zijn neven en nichten, die
staan toch verder van me af. Aan
het klimaat hier in Nederland
ben ik intussen gewend.
Vanwege mijn zieke benen en
rug loop ik met een rollator, ik
zie slecht dus laat me maar lekker
hier blijven in mijn bekende
omgeving en met mijn vertrouwde mensen.”

Zondag 14 mei van 17.00 – 19.00 uur viert Stichting WENK, het sociaal cultureel werk in centrum Rotterdam, moederdag met moeders
van allerlei nationaliteiten in wijkgebouw Odeon, Gouvernestraat 56 d.
Voor 1,- per toegangskaart kunnen moeders en kinderen aanschuiven
bij een echt kasteeldiner met theatrale omlijsting. Vanaf 25 april kunt u
tijdens kantooruren kaarten kopen bij de 3 balies van Stichting WENK.
Er zijn 225 plaatsen beschikbaar. Sluitingsdatum verkoop is op dinsdag
9 mei. Ook rijdt er vanuit de wijken Cool en Stadsdriehoek op deze
dag een gratis busje op en neer naar Odeon. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de balies Cool en Stadsdriehoek. Het aantal plaatsen is
beperkt.
Lieve moeders, goed vooruitzicht toch, een avondje niet koken en dan
ook nog theater! Tot ziens op zondag 14 mei, om 17.00 – 19.00 uur.
Adressen:
balie Gaffel, Gaffelstraat 63 a
balie Cool, Schiedamsesingel 149 a
balie Stadsdriehoek, kipstraat 37
Algemene inlichtingen: Gwen Haslinghuis 06-51065 761 of 2140178

Moederdag

Tijdelijke kunst in
het wijkpark
Het Goethe Instituut aan de
Westersingel, gaat tijdelijke kunst
aanbrengen in het wijkpark. In
de week van 29 mei tot 2 juni is
een Duitse kunstenaar druk bezig met de aanleg van deze tijdelijke kunst. In het grasveld van
het wijkpark zal hij een bijzonder
patroon maaien. Met een kleine
maaimachine zal hij het patroon
aanbrengen. U bent van harte
uitgenodigd om te komen kijken
als hij bezig is. Het resultaat kunt
u het beste van boven bekijken,
dus wie weet kent u iemand aan
de Gouvernestraat. De natuur
lost de kunst vanzelf weer op,
oftewel het gras groeit weer aan
en de kunst is verdwenen. De
Aktiegroep ondersteunt dit originele idee van harte.

DE SCHOONMAAKPLOEG
We komen weer bij u
op 2 mei
v. Speykstraat/Kogelvangerstraat
9 mei:
Adrianastraat/Adrianaplein
16 mei
Bajonetstraat/Korte
Bajonetstraat/Schietbaanstraat
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AVRUPA OTURUM KARTINIZI MUTLAKA ALIN
Avrupa parlamentosu
tarafından iki yıl öncesi alınan
bir karar ile yürürlüge giren
Avrupa Birligi oturum Kartı
projesinden, vatandaslarımızın
yeterince bilgi sahibi
olmadıgını belirten Türkler için
Danısma Kurulu (IOT) Baskan
Yardımcısı Kasım Akdemir, "Bu
sizin bir hakkınız, lütfen
hakkınıza sahip çıkın." dedi.
Avrupa Birligi oturum kartının
faydalarının saymakla bitmeyecegini belirten Akdemir, "Her
seyden önemlisi son dönemde
çok konusulan uyum yasası
size zorla yaptırılamayacak.
Çünkü siz bir Avrupa vatandası
statüsünde olmus olacaksınız."
dedi. Hiçbir ücret alınmadan
Avrupa Birligi ülkelerinden
herhangi birinde en az 5 yıl
süre ile oturum hakkı olan her
yabancının, bu kartı almaya
hakkının oldugunu belirten
Akdemir "Bu kart sayesinde
Avrupa genelinde 21 ülkede
hem oturma, hem çalısma,
hem de dolasım hakkını direk
kazanıyorsunuz. Hollanda,
bunu duyurmakta nedendir
bilinmez ama geç kaldı. Eger
bir süre daha bu yasayı gündeme tasımadıkları takdirde
bizler gereken hukuksal girisimlerde bulunacagız." dedi.
"Hollanda bu hakkı
kullandırmama gibi bir lükse
sahip degildir." diyen Akdemir

"Biz Hollanda'da IOT olarak,
oturum kartlarını almak için
Türk vatandaslarımızın en kısa
zamanda müracaat etmelerini
siddetle tavsiye ediyoruz. Bu
müracaatları sırasında da eger
herhangi bir zorlukla
karsılasırlarsa, bize müracaat
etmelerini de kendilerinden
istiyoruz." dedi.
Yasanılan ülke pasaportunu
tasımak gibi bir benzetmeyi
de yapan Akdemir;
“Vatandaslarımızın kendi
yasadıkları ülkelerin pasaportuna sahip olması tabiî ki çok
daha iyi, ancak bu imkan
olmayan ülkelerdeki vatandaslarımız buna direk müracaat
edebilirler. 5 yıl bir ülkede
yasal oturumu olan herkes bu
hakka sahiptir.” dedi. Bu
pasaportu alabilmek için
assagıdaki model mektubu
kullanabilirsiniz.

Vraag nu de
nieuwe EG
verblijfsvergunning aan!
Mensen die al vijf jaar een
Nederlandse verblijfsvergunning voor bepaalde tijd hebben voor gezinshereniging of
arbeid (niet voor een tijdelijk

De Nederlandse regering is verplicht deze EG vergunning af
te geven. U kunt de verblijfsvergunning aanvragen bij de
IND door o-nderstaande modelbrief te verzenden.
Aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 7029
8007 HA Zwolle

doel, zoals studie, en niet voor
asiel) of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd,
hebben sinds 23 januari 2006
recht op een permanente verblijfsvergunning van de EG.
Deze permanente verblijfsvergunning van de EG geeft u op
een aantal terreinen meer
rechten dan een Nederlandse
vergunning voor o-nbepaalde
tijd.

De ondergetekende,
- familienaam en voornaam (eventueel meisjesnaam)
- geboortedatum en geboorteplaats
- adres en woonplaats
- nationaliteit
- dossiernummer (CRV- of V-nummer)

Deze nieuwe permanente verblijfsvergunning heeft vijf
belangrijke voordelen:

Ondergetekende verblijft op dit moment rechtmatig in
Nederland op grond van:
O een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of o-nbepaalde tijd regulier;
O het Associatieverdrag EEG-Turkije;
O het EG Verdrag (voor derdelander familielid van een
gemeenschapsonderdaan).

1) Een betere bescherming
tegen uitzetting dan op grond
van de Nederlandse regels.
2) Het recht om in 21 andere
landen van de Europese Unie
te gaan wonen, werken of studeren.
3) Nu geldt geen inburgeringplicht voor het krijgen van die
EG verblijfsvergunning, straks
mogelijk
4) Voor de nieuwe EG verblijfsvergunning mogen geen
leges worden geheven.
5) Geen verlies na 8 maanden
buiten Nederland, alleen bij
meer dan twaalf maanden
buiten de EU; jaren studeren,
wonen of werken elders in de
EU leidt dus niet tot verlies
van deze vergunning.

verzoekt hierbij om afgifte van een EG-verblijfsvergunning
voor langdurig ingezetenen als bedoeld in artikel 8 van
Richtlijn 2003/109/EG betreffende de status van langdurig
ingezeten o-nderdanen van derde landen (Pb EG 2004 L 16,
p. 44).

De ondergetekende voldoet aan de voorwaarden voor afgifte
van de EGverblijfsvergunning
voor langdurig ingezetenen, omdat hij/zij:
(a) de afgelopen vijf jaar o-nafgebroken rechtmatig verblijf in
Nederland heeft gehad,
(b) voldoende vaste en regelmatige inkomsten heeft om zichzelf (en eventueel zijn
gezinsleden) te o-nderhouden, en
(c) beschikt over een ziektekostenverzekering.
De ondergetekende legt hierbij de bewijsstukken over dat hij
aan de hiervoor genoemde voorwaarden heeft voldaan (art.
7, lid 1 richtlijn).
Hoogachtend,
ondertekening

INFORMATIE EN KLACHTENBUREAU VOOR
DE GEZONDHEIDSZORG (I.K.G.).
Wat is het IKG?
Het IKG is het Informatie- en Klachtenbureau voor de
Gezondheidszorg. De IKG’s bieden een antwoord op vragen over de
zorg en kunnen mensen ondersteunen wanneer zij een klacht hebben.

Cursus voor volwassenen

Patiëntenrechten:
De rechten van de patiënt zijn de afgelopen jaren in verschillende
wetten vastgelegd. Het recht op informatie houdt in dat de hulpverlener u duidelijk, en desgevraagd schriftelijk, dient te informeren over
onder andere: aard en doel van onderzoek en behandeling, alternatieve mogelijkheden en te verwachten gevolgen en risico's. Hij moet
deze informatie op een voor u begrijpelijke manier geven.

Poëzie ingelijst
Moderne schilderkunst, wat roept dit bij u op? Op een associatieve wijze
wordt er geschreven bij afbeeldingen uit de moderne schilderkunst. Wat
roepen die schilderijen voor gedachten bij u op? Welk gevoel heeft u
daarbij? U ervaart hoe de intentie van vorm en kleur in een compositie
tot waardevolle teksten kan leiden. U beleeft hoe woorden of zinnen
geschilderd kunnen zijn en hoe
beelden tot een gedicht kunnen
leiden.
Twee workshops waarin u door
schilderkunst geïnspireerd zelf
een gedicht schrijft en waarna dit
gedicht inspiratiebron is voor een
eigen schilderij. Ervaring in schrijven is niet noodzakelijk!

23 NiSAN ÇOCUK BAYRAMINI BÜYÜK BiR NESE
VE GURURLA, KUTLADIK
Mahallemiz buurtwinkel da Türkçe okuma ve yazma dersi alan çocuklarımız, 23 nisan’ı 23 nisan
pazar günü, aileleri ile birlikte kutladı. Çok coskulu ve neseli geçen bu eglencede çocuklarımız,
ögretmenleri ile birlikte ve 23 nisan ın bilincinde hazırladıkları siir, istiklal marsı, piyes, halk oyunları davetlilere sunarak eglenceye katılanların takdirini kazandılar. Bu arada, eglenceye katılan veliler de evlerinde hazırlayıp getirdikleri yemek ve tatlılarla ayrı bir tad kattılar.
Herkesin begenisini kazanan bu eglencenin seneye daha büyük çapta yapılabilmesi için, Türk
çalısma kurumu daha simdiden karar almıs bulunuyor.

De workshops vinden plaats op
maandag 22 en 29 mei tussen
13.00 en 15.00 uur in de
Taaldrukwerkplaats Centrum.
Kosten: 10,00. euro Docent:

WONINGRUIL
aangeboden
Nieuwbouw, begane grond,
grote 3 kamerwoning met berging en afgesloten tuin met
ijzeren hekken. Vlakbij
winkels,school,gezondheidscentrum en speeltuin. 4 minuten naar het Centraal Station.
Kale huur 377 euro.
Adres:
Coolsestraat/Drievriendenstraat
Gevraagd
Nieuwbouw: 1e etage 4 of 5
kamerwoning met berging.
tel: 06-41.26.13.88

ZONDAG 23 APRIL WORDT IN DE BUURTWINKEL TURKS
NATIONALE KINDERFEEST GEVIERD
Turkse ouders die betrokken zijn bij de taallessen hebben op zondag 23 april 2006 in de
Buurtwinkel een kleinschalig kinderfeest gevierd. Op het programma van de dag stonden: dansen, zingen, toneel, voordragen van gedichten en spelletjes. De ouders, opa’s, oma’s, zussen en
broers van de kinderen van de taallessen zijn ook aanwezig geweest. Hapjes voor het feest zijn
door de ouders zelf geregeld. De ouders hadden het totale programma in handen. De ouders
willen vanwege het succes het feest volgend jaar nog groter vieren. Turks Nationale Kinderdag
was een idee van Atatürk, de president van Turkije. Het kinderfeest “Çocuk bayramı” bestaat al
sinds 1920. Het is bedacht door president Atatürk ('vader van de Turken'). 23 april 1920 was de
geboortedag van het onafhankelijke Turkije, tevens ook scheiding moskee en staat. Atatürk riep
deze dag uit tot de 'Dag van het Kind'. Hij zei: "De jeugd heeft de toekomst.” “Het kind van
vandaag is morgen de bestuurder van het land."
Kinderen de baas
Op Çocuk Bayramı zijn kinderen de baas. Zij bepalen op die dag wat er moet gebeuren in hun woonplaats, in hun land, in de wereld.

Het
Het
Het
Het
Het

recht op vrije keuze van de hulpverlener:
recht op geheimhouding:
recht op privacy:
recht op inzage van uw dossier:
klachtrecht:

De plichten van de patiënt:
De relatie tussen een patiënt en een hulpverlener is, juridisch gezien,
gebaseerd op een overeenkomst. Als patiënt heeft u daarom, naast
uw rechten, ook een aantal plichten.
• U dient de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren zodat hij
een verantwoorde behandeling kan geven.
• U dient zoveel mogelijk mee te werken aan de behandeling door de
adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.
• U dient, voor zover van toepassing, er voor te zorgen dat de hulpverlener tijdig door u betaald wordt voor zijn verrichtingen.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WIJKVOORZIENINGEN IN HET OUDE WESTEN
TELEFOONNUMMERS

VOORZIENINGEN

Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1
2 Batavier
Educatief Centrum
Volwassenenwerk
Basiseducatie
Batavierenstraat 15 – 35
3 Bibliotheek
Gaffelstraat 59a
4 Dierenhof
Gouvernedwarsstraat 1
5 Gezondheidscentrum/SMDC
St. Mariastraat 75
6 Marokkaanse Vereniging
Kogelvangerstraat 12
Stichting Jong
7
Mathenesserlaan 173
Gaffelstraat 61a
8 Ruilwinkel
Gaffeldwarsstraat 34
9 Stichting WenK
Hoofdkantoor
Kogelvangerstraat 10
10 Gaffel
Jongeren- en kinderwerk
Gaffelstraat 63a
11 Taal Druk Werkplaats
Gaffelstraat 61b
12 Turks Participatieplatform
Gaffelstraat 1
13 Veiligheidspunt Oude Westen
Adrianaplein 24
14 Verpleeghuis Antonius
Nieuwe Binnenweg 33
15 Wijkgebouw Odeon
Gouvernestraat 56
16 Wijkpastoraat Oude Westen
Sint Mariastraat 142b
17 Zorgcentrum Leeuwenhoek
West Kruiskade 54
1

2
17

17
12

4

1
9
6
11 10

16

3

15

5
8
14

13
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Vakantie-workshop
‘De fantastische
wereld’
Van woensdag 3 tot en met
zondag 7 mei worden elke
middag tussen 14.00 en 16.00
uur workshops voor kinderen
georganiseerd in het
Nederlands Architectuur
Instituut. Kids van 6 tot 12 jaar
kijken in het hooft van architect Wijdeveld. Hij verzon de
gekste dingen, zoals een enorme pier in zee, rare badmutsen en een tunnel door de
aarde. Tijdens de workshop
bouwen de kinderen samen
aan deze fantasietunnel. De
entree kost €4,- inclusief
begeleiding en materialen. Het
Nederlands Architectuur
Instituut zit in de buurt, aan
het Museumpark 25. Meer
info via telefoonnummer 010440 12 00.

Werkpaarden
& dienstmeiden
Het Rotterdam van August W. van Voorden (1881-1921)
Van 9 mei t/m 27 augustus 2006
Van Voorden wist treffend het Rotterdamse straatleven en
de haven vast te leggen. Bonkige sleperspaarden en keuvelende dienstmeiden brengen zijn sfeervolle schilderijen
tot leven. De rotterdamse stadsgezichten vormen de
hoofdmoot in het oeuvre van Voorden, maar hij schilderde
ook stillevens, (zelf)portretten en landschappen.

Museum Het Schielandhuis, Korte Hoogstraat 31
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436.17.00

280.58.88
280.58.82
280.58.70
436.49.81
436.71.01
436.34.38/
436.30.60
412.06.35
436.57.30

22.50.844
412.26.22

436.20.98

436.08.97
436.17.00
282.96.76
241.29.00
436.38.55
436.70.70
436.14.88

Alarm
112
Politie/buurtagenten
0900 88 44
Klachtennummer
0800 15 45
Belastingtelefoon
0800 05 43
Bureau Rechtshulp
410 66 77
Bureau Slachtofferhulp
436 01 04
Buurtbemiddeling Centrum 282 25 27
Centrumraad
417 92 11
Coördinatiebureau Centrum 417 32 83
Crisiscentrum
476 39 44
Dierenambulance
415 56 66
Dierenbescherming
437 42 11
Eneco storingsdienst
467 40 00
Jeugdhulp
411 78 65
Kinderdagverblijven
412 26 22
De Nieuwe Unie
241 61 00
Ombudsman
411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten
404 99 09
Parkeerwinkel
890 22 00
Roteb
245 80 00
Speelcentrum Weena
414 48 90
Raad Kinderbescherming
413 47 60
STAP vrijwilligerswerk
436 30 90
WBR
240 60 00
Gezondheidscentr. Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns
436 77 70
Huisarts Erlings / Visser
436 55 30
Huisarts Hekman
436 32 65
Huisarts Jacobs
436 92 41
Huisarts Metz
436 19 75
Fysiotherapeuten
436 21 27
Diëtist/Thuiszorg Rotterdam 282 60 00
St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC)
Alg. Maatschappelijk Werk 436 30 60
Sociaal Raadslieden
436 30 60
Hulpdienst/Wijkbus Ouderen 436 90 47
Ouderenw./Servicepunt Sen. 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg
404 75 24

WBR opent
‘Goed Wonen Winkels’
Om de klant goed van dienst te kunnen zijn, hebben
alle districtskantoren van het WBR een ‘Goed Wonen
Winkel’ ingericht. In deze nieuwe ontvangtsruimten
staan medewerkers van het WBR klaar om huurders en
mensen die op oek zijn naar een huur- of koopwoning
van de juiste informatie te voorzien. Er komen zes
‘Goed Wonen Winkels’. Bewoners van het Centrum
kunnen tercht bij het WBR-kantoor aan de Heer
Bokelweg. De winkels zijn tijdens kantooruren geopend
(vrijdagmiddag gesloten)

Hoera! Een nieuwe kinderraad
Duimdrop Adrianaplein
Duimdrop Adrianaplein heeft
een nieuwe kinderaad. De eerste duimdrop kinderraad bijeenkomst heeft plaats gevonden op maandag 24 april 2006
in de Gaffel.
Een kinderaad kan meebeslissen
over allerlei zaken die besproken worden in een duimdropvergadering zoals: speelgoed
uitleen, regels, te organiseren
activiteiten maar ook gewoon
lekker meehelpen.
De kinderaad wordt begeleid
door de duimdropmedewerkers
Dansay, Lydia en Soesilta.
De kinderraad komt 1 keer in
de 2 weken bijeen op de Gaffel
waar ze samen met een duimdropmedewerker en de duimdropbaas beslissingen nemen
of leuke activiteiten verzinnen.
In de kinderraad van de duimdrop zitten de volgende kinderen:
* Numan Altin
* Abigail Mettenaf
* Mervin v/d Pluym
* Samis Altin

* Rajani Ramcharan
* Roxxane Soenda
Wilt u meer weten over de
kinderraad kom dan gerust
langs de duimdrop op het
Adrianaplein en spreek een van
de duimdropmedewerkers aan.
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Nieuwe speeltuin komt eraan!
Waar enkele maanden geleden de kinderen nog schommelden, klommen en renden ligt
nu een grote kale zandbak tussen Weena en Diergaardesingel. Een trieste aanblik!
zichtelijk moeten zijn. Architecte
Loes Sodderland maakte op basis
daarvan een ontwerp. Het ontwerp hangt in het gebouw van
de speeltuin om bekeken te worden voor wie nieuwsgierig is.
Komt U gerust eens langs!

geld

afgekeurd

ontwerp

Sinds enige tijd gelden er nieuwe
Europese veiligheidseisen voor
speelplekken en de speeltuin voldeed daar niet aan. Een deel van
de toestellen werd afgekeurd,
maar soms was alleen de plek
niet goed. Om alles in orde te
maken moest alles op z’n kop,
wat veel geld zou gaan kosten.
Daarom is besloten dan maar
meteen een nieuwe speeltuin in
te richten.

Er werd een Programma van
Eisen opgesteld. De nieuwe
speeltuin moest spannend en uitdagend zijn; maar er moest ook
een veilige plek voor peuters zijn;
een sportveld moest natuurlijk
blijven; er moesten plekken zijn
voor de ouders om te zitten; een
plek voor het grote zwembad in
de zomer, en zo nog een en
ander. Alles zou ook goed over-

speeltuintoer
Hoe moest de nieuwe speeltuin
er uit zien? Wat vinden de kinderen leuk? Om dat uit te vinden
werd een ronde gemaakt langs
een aantal, heel verschillende
Rotterdamse speeltuinen. Waar
vlogen de kinderen op af en wat
lieten ze links liggen? Zo werd al
goed duidelijk wat leuk zou zijn.

Wie weet waar dit paaltje staat?
City Tec kan het niet vinden!!!

De afgelopen tijd is er flink
gewerkt aan de buitenruimte in
het Oude Westen. Nu alles klaar is
wordt het tijd voor een feestje.
Op 12 mei worden de verschillende pleinen en straten feestelijk
geopend en u bent van harte
welkom!
Zie voor meer informatie de
middenpagina van deze buurtkrant
of de bijgevoegde uitnodiging.

zelfwerkzaamheid
Om de kosten te drukken, en de
betrokkenheid bij de nieuwe
speeltuin te vergroten, werd een
deel van het opruimwerk in zelfwerkzaamheid gedaan. Met hulp
van vrijwilligers werden de toestellen, die weg moesten gesloopt. Op 2 zaterdagen werkte
een groep enthousiaste vrijwilligers zich in het zweet om alle
tegels en andere zaken weg te
halen.

Planning
Prachtige plannen, maar wanneer
zien we er iets van?
In de loop van april gaat de aannemer aan de slag. De aanleg zal
een maand of 2 duren. De kinderen kunnen nog deze zomer in
de nieuwe speeltuin spelen.
In de tussentijd moeten de buurtkinderen de speeltuin en het
sportveld missen. ’s Middags na
schooltijd kan er binnengespeeld
worden in het gebouw van het
speelcentrum. Maar voor voetballen, tikkertje en andere renspelletjes moeten ze voorlopig de
andere pleinen in de wijk of het
wijkpark opzoeken.

Groene Duimen
De gemeente stelde in februari
geld beschikbaar voor pleinen en
speelplekken in Rotterdam.
Speelcentrum Weena diende een
plan in voor groene aankleding
van de nieuwe speeltuin, en dit

Oproep aan Vaders
uit het Oude Westen
De initiatiefgroep die bezig is met
het opzetten van een buurtvaderproject is op zoek naar actieve en in
het oude westen woonachtige
bewoners die mee willen doen aan
het Buurtproject. Opzet van het
vaderproject is dat de buurtvaders
op straat gaan lopen en met de jongeren in gesprek gaan over hun
toekomst en wat ze graag willen

in dit nummer:
12 mei: Groot
feest in de wijk!

Het volgende wat moest gebeuren was natuurlijk geld vinden .
Een geheel nieuwe speeltuin kost
erg veel geld. Het bedrag dat
gereserveerd was om enkele toestellen aan te passen aan de nieuwe eisen was bij lange na niet
genoeg daarvoor. Fondsen werden aangeschreven, met positief
resultaat. Het Fonds Centrumkind
van de centrumraad kon een
grote bijdrage geven. Samen met
de bijdrage van een aantal andere fondsen leek realisering haalbaar.

werd gehonoreerd. Er komen
struiken langs het hek, haagjes,
gras en bomen; de containers
worden betimmerd, er komen
bankjes en parasols en nog meer.

doen. De buurtvaders kunnen de
jongeren dan in contact brengen
met de juiste instellingen. Er zijn
natuurlijk veel instellingen in de wijk
die zich bezig houden met jongeren
o.a St Wenk, St Jong, St bisa, De
Marokkaanse Verenging etc, en vaak
weten jongeren niet waar ze terecht
kunnen voor hun problemen of vragen. De buurtvaders gaan een cursus volgen over o.a. communiceren
met jongeren, omgaan met agressie
etc. De cursus vindt plaats op 26
april. Er wordt nu nog gezocht naar

subsidie en een geschikte ruimte
om de buurtvaders onderdak te
geven.
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met:
Dhr Arjen Baas (veiligheidscoördinator
Veiligheidspunt) tel.010 4172615
Dhr Fouad Akka (opbouwwerker)
tel. 010-4361700
Dhr Haddouch (voorzitter Marokkaanse Verenging) tel. 06 14116218
Hussein Bourahoud (bewoner
diergaardesingel), tel. 06 14232721

Bolsius Bedankt!!!!
Eind maart werden de zogenoemde “groene duimen” van wethouder
Bolsius uitgereikt. Bolsius stelde voor Rotterdammers die zich actief
inzetten voor hun buurt 1 miljoen beschikbaar onder de noemer
“groene duimen”. Een onafhankelijke jury bekeek alle aanvragen en
koos 35 initiatieven die beloond werden met een groene duim.
Ook het Oude Westen viel in de prijzen. Bolsius reikte de groene duimen persoonlijk uit in de Burgerzaal van het stadhuis.
In de Museumstraat en Speelcentrum Weena kunnen nieuwe speelelementen worden aangeschaft. Ook binnenterrein Mosblok zal worden
opgeknapt en heringericht.

Mosblok
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