Juni 2006
Een uitgave van de Aktiegroep Oude Westen • Gaffelstraat 1-3 • telefoon 010 436 17 00

Oude Westendag
wederom een
grandioos succes
Onlangs werd alweer voor de tweede keer een Oude
Westendag georganiseerd in de wijk. Ook dit jaar
kwamen de bewoners in grote getalen naar Odeon om deze
dag niet te missen. Jong en oud, man en vrouw, zwart en
wit; iedereen was er en het werd weer een spetterend en
gezellig feest. De dag startte met een debat over drie stellingen:

3 JUNI
LANDELIJKE
DEMONSTRATIE

in dit nummer:
Van de straat geplukt
Atilla Nazllgul

tegen het woonbeleid
van minister Dekker

Buurtbemiddeling helpt!

Alle bewoners
uit het Oude
Westen kunnen
voor 15 euro
een kraam
huren
Zie pagina 3
Met Opzoomeren
Wereldkampioen
worden
Zie pagina 7

1. In het Oude Westen praten we
Nederlands op straat.
2. In het Oude Westen bestaat er
geen armoede.
3. Veiligheid op straat is een taak
van de overheid.
Het panel wat hierop moest reageren had het zwaar te verduren.
In het panel zaten:
Paul Claessens, Aktiegroep, Kees
Masson (Rotterdamse onderzoeker
verbonden aan de Erasmus
Universiteit), John Struijlaard
(voorzitter Dagelijks bestuur
Centrumraad) en Brahim Bourzik
(voormalig gemeenteraadslid
Rotterdam).
Elk panellid verdedigde een stelling. Vooral de stelling over het
Nederlands praten op straat
bracht veel opschudding teweeg
onder de aanwezigen.
Rond het onderwerp armoede
was de discussie ook erg fel.
Dit bewijst maar eens dat de
Oude Westenaren hun mening
niet onder stoelen of tafels schuiven. Of het nou Nederlandse,
Turkse, Kaap Verdiaanse of
Marokkaanse Oude Westenaren
zijn. Na het debat werd overgegaan op het leuke en ontspannende gedeelte van de middag.

Heeft u last van uw buren of
heeft u ruzie met uw buren?
Het kan iedereen overkomen.
Meestal wonen we rustig naast
elkaar. Soms gaat er iets mis en
ontstaan er irritaties door
stank, rommel, lawaai, muziek,
de kinderen…
Heeft u problemen met uw
buren en komt u er zelf niet
meer uit? Buurtbemiddeling
kan dan helpen.
De buurtbemiddelaars helpen
bij het uitpraten van ruzies en
samen oplossingen zoeken
voor de problemen.
Wilt u uw verhaal kwijt of heeft
u vragen? Bel ons of stuur ons
een e-mail.
Buurtbemiddeling Centrum
Adrianaplein 24-26
(Veiligheidspunt)
Telefoon 010 - 18 22 527
Mobiel 06 - 18 50 03 16
centrum@buurtbemiddeling.or

www.sash.nl

Wanneer wordt dit
nu eindelijk eens een
keer recht gezet???

Tijdens de daarop volgende
modeshow begeleidde Al Atlal de
dames die in prachtige gewaden
over de catwalk liepen.
Avondjurken, trouwjurken, dagelijkse traditionele kleding en
nachtkleding werden geshowd.
Van Marokkaanse, Turkse,
Surinaamse en Hindoestaanse
makelij. Een prachtige voorstelling.
De Surinaamse dansgroep
Zamuda nam het stokje over en
de jongste van het gezelschap
(3 jaar) stal de show.
Onze rapper uit het Oude
Westen, Ouidan, sloot de dag af
met leuke rapsongs over het
leven en de liefde.
De aanwezige voorzitter van de
Centrumraad John Struijlaard was
erg onder de indruk en vindt dat
zo’n evenement twee keer per
jaar georganiseerd moet worden.
De organisatoren nemen dit van
harte en verwachten hierin ook
alle steun van de Centrumraad.

Even voorstellen:
Linda Nelissen

Het comité Landelijke Demonstratie tegen het woonbeleid
van minister Dekker organiseert op zaterdag 3 juni om
13.00 uur een demonstratie in
Amsterdam tegen dit beleid.
De route van de demonstratie
loopt van de Dam naar het
Museumplein.
Meer weten? Surf dan naar

De Marokkaanse band Al Atlal en
de Turkse band Nida traden op.
Met als speciale gast onze Osman
Dogan!

Stille kracht verlaat Oude Westen
Iris, steun en toeverlaat van de
buurtwinkel, gaat ons verlaten.
Na een zeer werkzaam leven bij
de Aktiegroep gaat ze genieten
van een leven thuis met man,
kleinkinderen en tuin. Of er nog
wel een Aktiegroep was geweest
zonder Iris valt te betwijfelen.
Inhoudingsakties, bezuinigingsoperaties en subsidieaanvragen.
Iris regelde het allemaal.
Opzoomerbudgetje, dierenhof,
tennisbaan en al die andere projectjes. Administratief werd het
allemaal door Iris afgehandeld.
Het zal voor veel bewoners wel
wennen worden als ze niet meer
op haar plekje zit.

Iris bedankt!

Per 1 mei 2006 ben ik in dienst
gekomen bij SONOR als de nieuwe secretaresse van de
Aktiegroep het Oude Westen. Ik
volg Iris van Schaik op die van
haar pensioen gaat genieten. Ik
heb zeven jaar gewerkt bij
Glasfabriek in Schiedam als
logistiek medewerker en ik was
wel toe aan een nieuwe uitdaging. Ik woon zelf met veel plezier in het Nieuwe Westen en
heb veel gevoel met de stad.
Ik denk dat ik met mijn enthousiaste en directe manier van
doen een positieve bijdrage kan
leveren.

balvereniging GLZ in kwam. En de
automaterialenzaak Dolf van Eyk
niet te vergeten. Later is Carrie er
nog gaan wonen. Die bedrijvigheid was belangrijk in de straat. Er
zaten kleine netwerkjes van mensen om heen. Iedereen kende
elkaar, het leven speelde zich voor
een groot gedeelte op straat af.’
Pleinenbaas
Atilla studeerde aan de MTS, de
HTS en volgde tijdens zijn studie
de cursus Recreatie Sportleider (de
RSLA cursus die nu nog steeds
wordt gegeven, red.). ‘Toen
kwam ik in aanraking met het
Welzijnswerk en het jongerenwerk. Bart Kleiweg zorgde dat ik
vrijwilligerswerk kon doen. Daarna
werd ik vakkracht bij Stichting
WenK. Toen kreeg ik een baan bij
Sportief Holland. Zij organiseren
activiteiten voor vijf tot 100.000
mensen. Ik kreeg een klus om in
het Nieuwe Westen Thuis Op
Straat op te zetten. En zo kwam ik

aanbod voor de mensen die in het
Oude Westen wonen. We hebben
veel verschillende talenten en
kwaliteiten in huis.’
Atilla komt soms nog in Turkije,
de hele familie van zijn vaders
kant woont er nog. ‘Mijn familie
komt uit Izmit, dit ligt tegen
Istanbul aan. Het is alweer vijf jaar
geleden dat ik er voor het laatst
was. Toch voel ik mij Turks, nou
ja, eigenlijk voel ik mij in beide
landen een buitenlander. Je hoort
in beide landen thuis, maar ook
weer niet.’
Klein behuisd
Over het Oude Westen raakt Atilla
niet snel uitgepraat. ‘Ik kan er
boeken over schrijven. Soms mis
ik die oude saamhorigheid. Het is
zoals Cruyff eens heeft gezegd:
vooruitgang is ook achteruitgang.
Vroeger woonden we klein
behuisd, gingen we in een teil in
bad maar waren we veel op straat

Ik heb het goed naar mijn zin bij Wenk.
Wij ontwikkelen een goed aanbod voor de
mensen die in het Oude Westen wonen
‘Bedeesde roos’, zegt Atilla Nazligül
lachend, ‘dat is de betekenis van mijn
achternaam!’ Ten tijde van Atatürk
kregen alle burgers in Turkije een
achternaam. Ook bij mijn overgrootvader kwamen ze aan de deur kloppen. Mijn
overgrootvader zat op dat moment in zijn prachtige
tuin. ‘Wat een mooie rozen’, zeiden de mensen van
het bevolkingsregister. Mijn overgrootvader zei: ‘Ik
noem ze mijn bedeesde rozen. Dat vonden ze zo mooi
en vandaar dat ik nu deze naam draag!’
Atilla werd geboren in Rotterdam. ‘In ‘67 en na zes maanden
Afrikaanderwijk vertrokken mijn
ouders naar het Oude Westen.
Mijn vader was eigenlijk op reis
naar Amerika. Hij was een hele
goeie elektromonteur en die konden ze in die tijd overal goed
gebruiken. Maar hij liep tegen
mijn moeder aan, een Nederlandse. Dus tja, toen werd het het
Oude Westen.’
Voetbalvereniging GLZ
‘Ik herinner me mijn jeugd nog
goed. Het waren goeie tijden. De

straten waren nog bijna autovrij.
We speelden er blikje trap, nummertje tik, stoepranden en knikkeren. Ik heb de stadsvernieuwing
meegemaakt. De wijk stond vol
hekken en er liepen bewakers met
honden over straat. Hoogst interessant vonden we dat. En we
gingen in een wisselwoning, containers aan de Rochussen-straat.
Het was net een vakantiepark,
Centre Parcs in het hartje van de
stad’, vertelt Atilla lachend.
‘Ik herinner me ook de waterstoker nog’, vertelt hij. ‘En de bakker,
Café Lodders waar later de voet-

toch weer in de wijk terecht. Ik
werd pleinenbaas bij Stichting
WenK, daarna werd ik manager
Sociaal Cultureel Werk en nu ben
ik hoofd Buiten. Ik stuur MMS,
TOS, Duimdrop en Opzoomeren
aan en ik ben Brede School coördinator.’
‘Ik heb het goed naar mijn zin bij
WenK. Wij ontwikkelen een goed

en nauw betrokken bij elkaar. Nu
wonen we in mooie huizen, we
hebben alles aan luxe maar we
zijn meer in onze woningen
getrokken. Met zoveel verschillende nationaliteiten in een wijk is
het belangrijk dat je naar buiten
komt. Ons welzijnswerk kan daar
in bijdragen.’

`Verhuizing Leeuwenhoek
uitgesteld tot na de zomer
De Leeuwenhoek blijft deze zomer nog in het Oude Westen. De verhuizing voor bewoners en medewerkers van de Leeuwenhoek is uitgesteld
tot na de zomer. De tijdelijke huisvesting aan de Kleiweg is nog niet
zover gereed dat alle mensen er naar toe kunnen. De meeste bewoners
zijn blij met deze ontwikkeling, want het blijft moeilijk om de WestKruiskade en het Oude Westen te moeten verlaten voor ongeveer
anderhalf jaar. We gaan er met z'n allen gewoon nog een fijne zomer
van maken hier. De tuin wordt de komende weken nog opgeknapt en
er staan nog vele activiteiten op het programma. Wanneer de verhuizing precies gaat plaatsvinden is nu nog niet te zeggen, we houden u
op de hoogte.

Welkom in de
huisbios van
Antonius
Binnenweg

Weekendactiviteiten
Rust Roest
juni en juli in
Laurens Antonius
Binnenweg

Bewonerscompas
Rotterdam ook voor u
Wilt u informatie of advies over
allerlei onderwerpen die met
wonen te maken hebben?
Dan kunt u terecht bij het gratis
advies van Bewonerscompas
Rotterdam. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.
Telnr: 010 - 280 64 22
E-mail:bewonerscompas@swr.nl
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KOMT DAT ZIEN!
Levende beelden op de
Nieuwe Binnenweg
Op zaterdagmiddag 1 juli van
13.00 tot 17.00 uur zal de
Nieuwe Binnenweg tussen
Eendrachtsplein en 'sGravendijkwal in het teken staan
van een tentoonstelling van
Levende Beelden, getiteld
'De Nieuwe Binnenweg... Leeft!'.
Deze tentoonstelling belooft een
prachtig evenement te worden,
passend bij de alternatieve sfeer
die dit deel van de Nieuwe
Binnenweg uitstraalt. De beelden
hebben soms een klassieke uitstraling, zoals de bronzen beelden van een Spaanse danseres of
de 18e eeuwse Rococodame en heer. Andere beelden geven een
knipoog naar eigentijdse kunst,
zoals de 'groene man' en 'roze
dame' die van kunststof gemaakt
lijken. Verder kunnen iconen als
Dali of Elvis (die leeft dus toch
nog?!) aangetroffen worden. De
tentoonstelling van Levende
Beelden sluit aan op de wat saaie
beelden- en kunstroute die nu
over de Westersingel en in het
Museumpark loopt. Ons inziens
zou die beeldenroute aanzienlijk
levendiger worden als bezoekers
terugwandelen over de
Mathenesserlaan en vervolgens
kunnen uitblazen op de Nieuwe
Binnenweg-terrassen. Eventueel
kunnen zij nog wat winkelen in
de vele alternatieve winkeltjes in
deze straat.

Hoe gezond leeft
u in Rotterdam?
Rotterdam is een dichtbevolkt
gebied met veel bedrijven en
industrie. Als bewoner van
deze stad wilt u natuurlijk
gezond en prettig kunnen
wonen.
Om te weten hoe gezond u
leeft in Rotterdam kunt u
tegenwoordig op internet
terecht. Voor informatie over
bodem, geluid, lucht en externe veiligheid (opslag en vervoer gevaarlijke stoffen) kunt u
terecht op www.rotterdam.nl
bij het onderdeel ‘Rotterdam in
kaart’. Daar kunt u de vastgestelde norm over luchtkwaliteit, opslag gevaarlijke stoffen
enzovoorts vinden. Met behulp
van een plattegrond van de
regio kan de gewenste informatie worden gevonden.

2e pinksterdag
Retourtje Cabaret

Zaterdag in juni
Muzikale luistermiddag
Zangkoor Nieuw Zuid
Grote prijzen bingo

5 juni 14.30 - 16.00
1,50 euro

10 juni 14.30 - 16.00
2,50 euro
17 juni 14.30 - 16.00
2,50 euro
24 juni 14.00 - 16.00
1,00 euro per kaart

Zaterdag in juli
Keti Koti

1 juli 11.00
2,50 euro
Muzikale luistermiddag
8 juli 14.30 - 16.00
2,50 euro
The Complet
15 juli
14.30 - 16.00 2,50 euro
Optreden zangeres Willeke d'Estell
22 juli 14.30 - 16.00
2,50 euro

Buurtkrant Oude Westen
Geen zinnig mens kan zonderr

Elke week wordt er in zaal 5 van
de huisbioscoop van Laurens
Antonius Binnenweg, Nieuwe
Binnenweg 33, een FILM
gedraaid. Voor 2,50 euro kunt u
erbij zijn. De voorstellingen starten om 14.00 uur en een kopje
thee of koffie tijdens de pauze is
bij de prijs inbegrepen.

Programma juni
Vrijdag 9 juni
NARNIA (138 MINUTEN)
Vrijdag 16 juni
THE 40 YEAR-OLD VIRGIN (125
MINUTEN)
Vrijdag 23 juni
A BEAUTIFUL MIND (130 MINUTEN)
Vrijdag 30 juni
MONSTER IN LAW (97 MINUTEN)

Boekenbuuf nodigt buren uit
Bij de Boekenbuuf aan de Gouverne/Gouvernedwarsstraat werd
de Goeie Burendag georganiseerd. Buren werden uitgenodigd
voor een lekkere brunch. Het werd een gezellige middag.
Op zoek naar een leuk cadeautje? Een mooi boek of een leuk
hebbedingetje? Loop dan eens binnen bij de BOEKENBUUF!
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24 JUNI: ZOMERFEEST IN HET WIJKPARK
zeskamp en rommelmarkt
Wat ik nu toch weer meemaakte!
Een hele goeie kennis van mij
woont aan het Zijdewindeplein.
Ja, dat mooie plein met die
mooie lichtjes ‘s avonds. Ik word
er op mijn ouwe dag bijna
romantisch van. Nou is die kennis
van me met zijn buren in de weer
om leuke dingen te gaan doen
op het plein. Want ja, als je
mekaar een beetje kent en op
mekaar let dan wordt zo’n plein
natuurlijk nog leuker. Nu ken ik
trouwens bijna iedereen, maar ja
ik ben dan ook geboren en getogen in de wijk.
Nu wilde die kennis voor een
feestje zijn straat afsluiten. Dus ik
zeg gelijk: ‘Daar moet je een vergunning voor hebben.’ Logisch,
want anders zou het een zootje
worden natuurlijk. Nou zijn ze
daar bij de Aktiegroep heel
behendig in, dus ik zeg tegen die
kennis (daar ik er goeie connecties heb): ‘Regel ik even voor jou.’
Nou dat bleek toch niet zo eenvoudig. Er moest een heel formulier worden ingevuld, plattegronden opgezocht, legitimatiebewijzen naar voren gehaald en nou
komt het: er moest een recente
kopie van niet ouder dan twee
maanden van de Kamer van
Koophandel bij. ‘Dus dat betekent dat jullie elke twee maanden
een nieuwe kopie moeten gaan
opvragen bij de Kamer van
Koophandel, dat is toch bezopen! Jullie hebben toch wel wat
beters te doen!’ Nou gelukkig zat
er een hele aardige mevrouw aan
de telefoon van het bureau vergunningen en konden we
terecht. Maar ik blijf het wel achterlijk vinden.

Afscheid van
het gezicht
van het SMDC
Ouderenwerk

In 1989 bestond de woningcorporatie Volkswoningen (nu de
Nieuwe Unie) 80 jaar. In dat jaar
werd voor het eerst een zomer-

Foto’s: Theo van Sprundel

feest georganiseerd in het wijkpark van het Oude Westen.
Verschillende diensten, organisaties en bewoners deden mee aan
een spectaculaire zeskamp.

Dit zomerfeest werd zo’n succes
dat sinds die tijd de Aktiegroep
en Sport en Recreatie een jaarlijkse traditie hebben opgebouwd.
In principe kan iedereen boven

de 16 jaar die zich actief en
betrokken inzet voor het Oude
Westen meedoen met een team.
Om voor de kinderen ook wat te
bieden verzorgt Stichting WenK
op het zomerfeest al jaren het
Duimdropfeest. Ook dit jaar zal er
bij de Duimdrop op het
Adrianaplein weer een mooi feest
worden georganiseerd door de
pleinenwerkers van Stichting
WenK.

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig
mens
kan zonderr

Naast een zeskamp wordt er ook
een rommelmarkt georganiseerd.
Alle bewoners uit het Oude
Westen kunnen voor €15,een kraam huren.
Wie kent haar niet, Hiske Rockx,
de inspirerende leidinggevende
van het Ouderenwerk. Hiske heeft
zich jaren ingezet voor de ouderen in het Centrumgebied.
Zij heeft o.a. gezorgd dat er een
wijkbus kwam, zij heeft de hulpdienst opgezet en zorgde voor de
Lijnbaansociëteit en het kruispunt.
Wij zullen haar bezielende inzet

KRAAM HUREN? LEVER DEZE STROOK IN BIJ DE AKTIEGROEP
NAAM :…………………………….......................................................................
ADRES :…………………………….......................................................................
TELNR :…………………………….......................................................................
KRAAMHUUR 15 EURO HELE KRAAM, 7,50 EURO HALVE KRAAM, BORG 15 EURO
Bij reservering direct betalen. Geen commerciële en/of politieke doeleinden.

voor de ouderen missen.

Hiske bedankt!!!
Kindervoorstelling SKVR
Repelsteel op 25 juni
Waar? Calandstraat 7
5 euro voor drie kids!
Reserveringen via
receptie Calandstraat
Tel: 010 - 436 13 66

Tram weer
terug op
Stationsplein
De trams zijn definitief terug op
het Stationsplein. Vanaf eind april
rijden zij hun definitieve route via
Stationsplein, het Delftseplein,
door de Poortstraat van en naar
het Weena. De nieuwe halteplaatsen voor het gebouw Delftse
Poort (Nationale Nederlanden)
maken deel uit van de nieuwbouwplannen van het project

Rotterdam Centraal.
Op verschillende locaties in het
stationsgebied wordt gewerkt aan
RandstadRail en Rotterdam
Centraal. In de Conradstraat
wordt de ontvangstschacht in
gereedheid gebracht voor de tunnelboormachine van
RandstadRail. Op het
Stationsplein werkt de aannemer
aan de betonplaat waaronder het
nieuwe metrostation CS
gebouwd gaat worden. Ook vinden op diverse locaties heiwerkzaamheden plaats. Pal voor de

gevel van het NS stationsgebouw
wordt de laatste hand gelegd aan
de diepwanden voor het nieuwe
metrostation.De komende tijd is
het niet mogelijk om langs het
Groot Handelsgebouw het
Stationsplein te passeren. Vanaf
komende zomer liggen de bouwterreinen min of meer vast en blijven de looproutes zoveel mogelijk ongewijzigd.

seerden die meer willen weten
over de projecten RandstadRail en
Rotterdam Centraal. Via expositiepanelen, films, een maquette en
grote luchtfoto’s wordt uitleg
gegeven over beide projecten.
Voor groepsbezoeken wordt een
apart programma samengesteld.
Het Infracentrum is gevestigd in
het Groot Handelsgebouw.
Weena 705.

Meer weten?
Het infracentrum is dé plek voor
direct betrokkenen en geïnteres-

Meer info is ook te vinden op
www.rotterdamcentraal.nl
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Het Veiligheidspunt Oude Westen is er voor u!
Jasenka en Edi staan voor u klaar!

Even voorstellen

gen en klachten bij het Veiligheidspunt melden.

Ik ben Jasenka Cipro, 49 jaar,
en sinds november 2005 werkzaam op het veiligheidspunt
Oude Westen. Ik woon in Rotterdam Zuid samen met mijn
man en twee kinderen.
Voordat ik bij het Veiligheidspunt
kwam werken was ik administratief medewerkster bij Stichting
de Werkmij. Ik vind het erg leuk
om de mensen te helpen die vra-

Het Veiligheidspunt Oude
Westen is er voor u!

Melden helpt!
Vragen, klachten, meldingen?
Veiligheidspunt Oude Westen
Adrianaplein 24-26!

Openingstijden Veiligheidspunt Oude Westen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

–
–
–
–
–
–

18.00
18.00
18.00
18.00
20.00
16.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Telefoon: 010-282 96 76
E-mail: veiligheidspunt@xs4all.nl
Bezoekadres:
Veiligheidspunt Oude Westen, Adrianaplein 24-26
3014 XX Rotterdam

Even voorstellen
Ik ben Edi Hasanudin, 42 jaar,
en al vanaf de start van het
Veiligheidspunt, 3 jaar geleden,
hier werkzaam. Ik woon in Rotterdam Delfshaven. Voordat ik bij

het Veiligheidspunt kwam werken
heb ik gewerkt als Citysteward en
in het Serviceteam van Stichting
de Werkmij. Ik vind vooral het
contact met de mensen uit de
wijk erg interessant en help hen
graag.

Loterij basketballen
Tijdens het wijkfeest van vrijdag 12
mei zijn basketballen verloot aan kinderen die hun lot hebben ingeleverd.

Sezgin, Vania, Justin, Monal Alveros,
Gadisha, Calpan en Emanuel
Carvalho hebben hun prijs nog niet
opgehaald.
Dit kan nog tot 30 juni op het
Veiligheidspunt Oude Westen aan
het Adrianaplein 24-26.
Kom dus snel je prijs op halen!

In gesprek met William Verhoef
Interventieteam medewerker, Stadstoezicht
Hoelang werk je al in het Oude
Westen?
Sinds 2005 werk ik voor
Stadstoezicht. Eerst als Interventie
Medewerker in de deelgemeente
Charlois en nu als Interventieteam Medewerker in het Oude
Westen. Als Interventieteam
Medewerker word ik ingezet op
overlastplekken door heel
Rotterdam met als doel dat
gebied onder controle te krijgen.
Voordat ik bij Stadstoezicht
kwam, werkte ik bij Politie
Rotterdam Rijnmond als agent op
bureau Ridderkerk en later op
bureau Veranda.
Ik vind het Oude Westen een
geweldig gebied om in te werken
omdat het zo’n veelzijdige en
dynamische wijk is. Vooral het
werken met de verschillende
bevolkingsgroepen vind ik erg
leuk. Het Oude Westen is
prachtige multiculturele wijk. Ik
ben dan ook blij dat ik mee mag
werken aan een schoner, veiliger
en leefbaarder Oude Westen.
Wat voor werkzaamheden doe je?
Ik werk binnen het toezichtmodel. Twee keer per dag komen
politie en Stadstoezicht bijeen om
tijdens de gezamenlijke briefing

informatie en bijzonderheden uit
te wisselen. Tijdens mijn ronde
observeer ik onder andere hoe
mensen zich gedragen. Als men
overlastgevend gedrag vertoont,
spreek ik hen daarop aan. Dit
heet gedragsinterventie.
Wanneer ik iemand aanspreek
leg ik altijd uit waarom iets niet
mag, zodat men begrijpt waarom ik hen aanspreek. Ook leg ik
altijd uit wat de gevolgen zijn als
men niet luistert. Ik heb namelijk
ook de bevoegdheid om een
bestuurlijke boete uit te reiken.
Hierbij moet je denken aan foutparkeren, foutief aanbieden van
huis- en/of bedrijfsvuil etc.
Verder kan ik iemand aanhouden, maar dan moet ik deze persoon wel op heterdaad betrappen. Met behulp van de portofoon van het toezichtmodel heb
ik altijd direct contact met politie
en kan ik dus altijd hun hulp
inroepen wanneer dit nodig is.
Vaak word ik op straat aangesproken door bewoners of toeristen met algemene vragen over
Rotterdam. Ik beantwoord deze
vragen graag, voor zover ik kan.
De Pauluskerk valt ook onder het
gebied van het toezichtmodel. Ik
heb dan ook regelmatig contact
met de beveiligers van de
Pauluskerk om informatie over
eventuele overlastgevers uit te
wisselen.
Tot slot maak ik van elke constatering en bijzonderheid een rap-

Buurtcontact
Oude Westen
groot succes
De Gemeente Rotterdam is hard
bezig om de veiligheid in het
Oude Westen te verbeteren. Om
er achter te komen wat de bewoners vinden van de veiligheid in
de straat gaan de Centrumraad
en haar partners in gesprek met
de bewoners van het Oude Westen. In november 2005 is het
Buurtcontact Oude Westen gestart en sindsdien wordt er één
keer per maand huis-aan-huis
aangebeld door medewerkers van
de Centrumraad, Gemeentewerken, Stadstoezicht, Politie en de
Roteb. De bewoners wordt gevraagd naar hun mening over de
inzet van de Gemeente, politie en
huisbaas.
Tot nu toe zijn de Gaffelstraat, de
Bloemkwekersstraat, de Schietbaanstraat, de Anna Paulownastraat, de Zijdewindestraat, de
Josephlaan, de Museumstraat, de
Hobokenstraat, de Tuindersstraat
en de Sint-Mariastraat bezocht.
De meningen verschillen enorm,
de ene bewoner is heel tevreden;
een ander heeft opmerkingen
over vuil of overlast. Alle opmerkingen worden meegenomen
door de betreffende dienst en
binnen een week wordt er actie
ondernomen.
Dankzij de bezoeken hebben politie, Gemeentewerken, Roteb en
Stadstoezicht veel informatie
gekregen over zaken die u, als
bewoner, opvallen of dwarszitten.
Het Buurtcontact Oude Westen
wordt het gehele jaar voortgezet,
wellicht is binnenkort uw straat
aan de beurt.
Wilt u meer informatie over
Buurtcontact? Dan kunt u
contact opnemen met de
Centrumraad; Raymond
Querido op 010-4172405.

port op en zet ik deze bevindingen ook in het registratiesysteem
van het toezichtmodel.
Wat vind je van de veiligheid in de
wijk?
Door de samenwerking met de
diverse partijen is de veiligheid in
de wijk verbeterd. Ik vind alleen
dat het nog beter kan. Vooral op
warme dagen voel ik een bepaalde spanning onder de mensen die
buiten zijn. Uit gesprekken met
oudere mensen merk ik dat zij liever niet meer buiten komen wanneer het donker is. Ik merk dat er
steeds meer groepen hangjongeren in de wijk zijn. Dit kan bedreigend overkomen. Daarom letten
wij hier ook scherp op. Goed
nieuws is dat drugsoverlast en
drugsgebruik in de openbare
ruimte flink zijn afgenomen. Er
zijn nog wel verslaafden en drugsrunners in de wijk maar ook hier
wordt in samenwerking met politie hard tegen opgetreden.
Wat vind je het mooiste plekje van
het Oude Westen?
De nieuwe speelpleinen in de wijk
vind ik echt fantastisch. De sfeer
rondom de pleinen is goed en
regelmatig worden we aangesproken door de ouders of de kinderen. Als ik daar langs loop en zie
hoeveel mensen, van jong tot
oud, gebruik van de pleinen
maken wordt ik blij.
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de buurtagenten van het Oude Westen
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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

Een groot hart voor het wijkpark
en een klein beetje tijd...
Wie heeft er een groot hart
voor het wijkpark en een
klein beetje tijd om deel te
nemen aan de klankbordgroep wijkpark? De klankbordgroep wijkpark volgt
met een open en kritische
blik de ontwikkelingen van
het wijkpark en houdt toezicht op de uitgangspunten
van het park.

een vers eitje van onze kippen
van het Dierenhof.
We hopen op een diverse samenstelling van de klankbordgroep
wijkpark.

Aanmelden en meer informatie
bij Mo Smit, bereikbaar bij de
Aktiegroep.

Het wijkpark is een groene oase in
een drukke, stenige stadswijk. Het
park is beschikbaar voor verblijf en
recreatie door alle bewoners, jong
en oud. Geen leeftijds- of bevolkingsgroep kan het park alleen
voor zichzelf claimen. Het park is
openbaar toegankelijk maar wordt
’s avonds afgesloten. Honden,
auto’s, het gebruik van drugs en
alcohol zijn verboden. Het wijkpark is niet geschikt en bedoeld
voor grootstedelijke of commerciële activiteiten.

Wat verwachten we van leden van
de klankbordgroep wijkpark?
Uiteraard dat grote hart voor de
uitgangspunten van het park, je
op de hoogte stellen van de gang
van zaken en je aanwezigheid en
inbreng op de bijeenkomsten. De
klankbordgroep komt twee keer

per jaar bij elkaar en bij actuele
ontwikkelingen kan er een extra
beroep op de leden gedaan worden.
Wat krijgen de leden van de klankbordgroep ervoor terug?
Boeiende bijeenkomsten, bondige
Nieuwsbrieven en in de zomer

Buurtkrant Oude Westen
Geen zinnig mens
kan zonder

Afsluiting Seizoen
SKVR gaat knallen
Het einde van het cursusseizoen
van de SKVR nadert. Dat betekent dat er weer veel te beleven
valt. Open dagen, inlooplessen
en allerlei activiteiten in juni en
juli waar iedereen zo naar binnen
kan lopen.
Ook het nieuwe cursusaanbod is
inmiddels bekend. Elke kunstschool van de SKVR houdt zijn
eigen huis.
Een bezoek aan deze activiteiten
kan ook heel wat opleveren, je
kunt namelijk een gratis cursus
volgen!
5 t/m 10 juni
Inloopatelliers Vrije academie
voor Beeldende Kunst
9 juni
Open Huis Muziekscholen
Ringdijk en Oostzeedijk
12 t/m 15 juni
Open schrijfles Schrijversschool
17 juni
Slotfeest Beeldfabriek
26 t/m 30 juni
ZAP week Dansschool
Meer info? 010 - 271 83 28.

Tips van de politie voor een
veilige vakantieperiode
Als u op vakantie gaat en uw woning is een tijdje onbeheerd, kan het zijn dat de kans op woningbraak verhoogt.
De politie Rotterdam-Rijnmond is zich hiervan bewust en wil
u daarom enkele tips geven.
Woont u in het centrum van
Rotterdam en gaat u de komende periode op vakantie, dan kan
u de politie vragen een extra
oogje in het zeil te houden op
uw woning door middel van een
afwezigheidskaart. De kaarten
zijn verkrijgbaar op verschillende
politiebureau’s. Met deze kaart
wil de politie een bijdrage leveren
aan een veilige situatie in de periode dat u afwezig bent.
Zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan de bescherming van uw
woning:
* Informeer naar de mogelijkheden voor het ‘politiekeurmerk’ en
ontvang een installatiekorting van
25% tot een maximum van
56,50 euro per woning. Stichting
de Werkmij afdeling Preventie
team Centrum is te bereiken op

telefoonnummer:
010 - 412 10 25.
* Sluit alle deuren en ramen extra
goed af.
*Laat geen sleutels aan de
binnenzijde in de sloten zitten.
*Laat niet zien dat u weg bent.
Plak geen briefjes op de deur en
sluit uw gordijnen niet.
*Laat geen waardevolle papieren
of sieraden thuis achter. In een
kluis is het veiliger.
* Vraag familie of kennissen uw
brievenbus dagelijks te legen,
berg de post op uit het zicht.
* Zet uw fiets of brommer altijd
op slot, ook als u binnen stalt.
*Stel een tijdschakelaar in voor
uw verlichting.
De politie bedankt u voor uw
bijdrage en wenst u een veilige
vakantie toe!

Beschuit- en koekfabriek, waar ongeveer 220 mensen werkten. Bekende producten waren Piccolo-beschuit en
Piccolo-ontbijtkoek.Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden werknemers van de fabriek vrijgesteld van tewerkstelling in Duitsland. Een aantal bekende voetballers, onder andere van Sparta, is om die reden hier gaan werken en
zo ontstond een sterk Stereo-bedrijfselftal.

VRAAG: IN WELKE STRAAT ZAT DEZE FABRIEK?
Inzenden voor 24 juni naar de Buurtwinkel, Gaffelstraat 3. De winnaar krijgt een leuke prijs!
(foto Rotterdam door de tijd, deel 4)

AANBIEDINGEN voor UW
straat van OPZOOMER MEE
Wil je Opzoomeren
in je straat?
Maak dan gebruik van
de mooie aanbiedingen
van Opzoomer Mee!

in uw straat heeft u in één
klap alles bij de hand voor
uw straatactiviteit. U kunt
kiezen uit een keetje voor
een straatdiner, opknapactie, straatspeeldag,
terras, kleine braderie of
rommelmarkt.

Aanbieding 1
Straatactiviteiten
kosten geld.
Dus doet Opzoomer Mee
een duit in het zakje. U
kunt een waardebon van
150 euro
aanvragen om te
Opzoomeren. Deze
waardebon kunt u in uw
wijk inwisselen bij
opbouwwerk
of bewonersorganisatie.

Aanbieding 2
De keetjes van
Opzoomer Mee!
Bespaar uzelf (en uw
buren) veel tijd, geregel en
gedoe. Bestel een keetje bij
Opzoomer Mee. Met een
keetje van Opzoomer Mee

Aanbieding 3
Het kindercircus van
Opzoomer Mee! Onder
professionele begeleiding
worden uw kinderen een
dag circusartiest. Clown,
jongleur, acrobaat; ze kiezen zelf wat ze willen worden. Na een middag oefenen treden ze op voor de
buurt.
Alle aanbiedingen zijn tot
half oktober 2006 beschikbaar.
Bel voor meer informatie
Opzoomer mee, telefoonnummer 010 213 10 55.

Excursie Seniorenwerkgroep
naar Brussel
BOUW EEN WK-TRIBUNE IN UW STRAAT! Zet buiten een rij stoelen
neer en klaar is uw WK tribune. Maar u mag van uw WK tribune ook iets bijzonders maken. Zet bijvoorbeeld een speciale tent neer. Of bouw een miniatuur
Kuip. Klein of groot, elke WK tribune is goed. Als u maar met zoveel mogelijk
buren voetbal kijkt. Liefst midden op straat!
Informeer de buurtagent
Gaat u met buren op
straat voetbal kijken?
Meld dat dan even bij uw
buurtagent. Vaak is dat
voldoende. Als u een vergunning nodig heeft (bijvoorbeeld omdat u de
straat wilt afzetten of een
muziekje wilt draaien)
hoort u dat van de buurt-

agent. Het opbouwwerk
of de bewoners-organisatie in uw wijk kan u helpen met het aanvragen
van een vergunning.
Het WK pakket
- Spandoek Onze Straat
Wereldkampioen!
- 100 meter oranje
vlaggetjes
- 50 meter Opzoomer

Mee lawaaisticks
- Schmink om de
Nederlandse vlag op uw
gezicht te kleuren
- Stoepkrijt voor een
straattekenwedstrijd
met de kinderen
Bel voor meer informatie
Opzoomer Mee:
010 - 213 10 55

De Seniorenwerkgroep
Centrum heeft een
excursie georganiseerd
naar het Europese
Parlement in Brussel.
De excursie vindt plaats
op dinsdag 20 juni en
is bedoeld voor 55plussers uit het centrumgebied. Op het programma
staat een rondleiding
door het parlement en
een debat met enkele
Nederlandse vertegenwoordigers over belangrijke thema’s. Hierna gaat
de groep Brussel verkennen met een heuse gids.
Voor meer informatie
kunt u vragen naar
Fouad in de Buurtwinkel.
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BABALAR ARASINDA ÇOCUK EGiTiMi
TARTISMASI (VADERS AAN HET WOORD!)

7 iLE 12 YAS ARASI ÇOCUKLARIMIZ VE
VELiLERi, HUZUR EVi “DE LEEUWENHOEK”
YASLILARI iLE BiRLiKTE PiKNiK YAPACAK.
(TURKSE KINDEREN VAN 7 TOT 12 JAAR, GAAN SAMEN MET HUN
OUDERS “OPZOOMERPICKNICK” ORGANISEREN VOOR DE OUDEREN IN
DE LEEUWENHOEK).

Pazar günleri buurtwinkel da Türkçe okuma yazma dersi alan
çocuklarımız , 11 haziran Pazar günü, dersten sonra velileri ile
birlikte huzur evi “de Leeuwenhoek”ta ikamet eden yaslılarla
birlikte “Türk usulü piknik” organize etmis bulunuyor. Bu organizeye göre çocuklarımız , velilerinin elektrikli saclar üzerinde
yapmıs oldukları Türk böreklerini huzur evi ikametcilerine servis
yapacaklar. Türk çalısma gurubu tarafından düsünülerek “de
Leeuwenhoek” görevlilerine sunulan bu fikir, görevlilerinin çok
hosuna gitmis olup, bu düsüncenin çok iyi bir sekilde gerçek-

AZ GELiRLiLERE PARASAL YARDIMI
Sayet 23 yasından büyük, 65 yasından küçükseniz, “Sociale
Zaak” tan parasal yardım alabilirisiniz. Bu parasal yardım
“Langdurigheistoeslag” diye tanımlanmaktadır. Bu yardımı alabilmeniz bazı kurallara baglı olup bu kurallardan en önemlisi
ise, son bes yılda çalısarak veya eskiden çalısmıslıgınıza baglı
olarak hastalık, veya WW gibi gelir(ler) saglamamıs olmanız
gerekir. Sayet WAO dan para alıyorsanız, o zaman size daha
degisik kurallar geçerlidir. Yapılan parasal yardımların tutarı,
evlilere 473 euro, cocuklu olupta yalnız yasayan kisiye 425 euro
ve yalnız yasayanlara 331 euro olarak saptanmıstır. 65 ve üzeri
yasta olupta aldıkları yaslılık maası yanında küçük çapta geliri
olanlara da, her konut için 353 euro para yardımı yapılmaktadır. Bu konuda daha genis bilgi için SMDC ‘ye lisan probleminiz
varsa Aktiegroep ta Osman Dogan’a danısabilirsiniz.

MALLEMiZ FUTBOL
KLÜBÜ G.L.Z. iN
GELENEKSEL OPZOOMER EGLENCESi ÇOK
GÜZEL GEÇTi.
Mahallemiz futbol kulubü GLZ,
geleneksel Opzoomer eglencesini
yine, Coolsestraat sokagı ikametcilerinden Hayrettin Boztepe ile
isbirligi içinde gerçeklestirdi.
Mahalle halkının her yıl sabırsızlıkla bekledigi bu eglence günü
geldigi zaman, her ikametci bu
eglencenin basarılı olabilmesi
için, fotografta da görüldügü gibi
ellerinden gelen her türlü yardımı
yapmaktadırlar. Sabahın erken
saatlerinde hazırlıklarına baslanan
bu eglence, hava güzel oldugu
takdirde aksamın geç saatlerine
kadar devam etmektedir.
Mahallemizde ikamet eden herkes, komsularını bir araya getirebilmek için bu tip faaliyetlerde
bulunursa, yaptıkları masrafları
karsılayabilmeleri için kendilerine
100 ile 150 euro arasında parasal
yardım yapılır. Bu konuda daha
genis bilgiyi
Buurtwinkel da Corrie Kreuk veya
Osman Dogan dan alabilirsiniz.

DAVETiYE
5, 19 HAZiRAN 2006 PAZARTESi GÜNLERi SAAT 13 DE
TÜRKÇE LiSANINDA YAPILACAK OLAN : HASTA HAKLARI,
SEKER HASTALIGI VE iLAÇ KULLANIMI KONULU
BiLGiLENDiRME TOPLANTILARINA DAVETLiSiNiZ
ADRES: WEST KRUISKADE 54 3’ ETAGE / ÜÇÜNCÜ KAT
(ASANSÖRLÜ) TIJD/SAAT: 13.00

VADERS AAN HET WOORD!
De komende tijd willen we in de wijk aandacht besteden aan de rol van
de vader binnen het gezin. We zien en horen heel veel moeders bij
onze bijeenkomsten, wij denken dat vaders ook een belangrijke rol hebben in de opvoeding van kinderen en zouden daarom ook willen weten
wat zij er van vinden.
Daarom hebben wij een vaderwerkgroep opgericht die de komende
tijd met vaders om de tafel gaat zitten. De leden van de vaderwerkgroep zullen de komende tijd, u als vader in het centrum van
Rotterdam, vragen om aan tafel te komen zitten en aan de hand van
stellingen over opvoeden en de rol van de vader gaan praten. Dit
gebeurt op een informele manier en op een gezellige plaats onder het
genot van een kopje koffie, thee of iets anders.
Mocht u nog vragen hebben of wilt u deelnemen aan zo´n gesprek,
dan kunt u contact opnemen met Opvoedingsondersteuning:
06 - 41 48 37 35 of 010 - 412 26 22. U kunt vragen naar Marijke van
Dongen of Petra Merx. Opvoedingsondersteuning is een samenwerkingsverband van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum,
Sonor en Stichting WENK.

LANGDURIGHEIDSTOESLAG
Mensen tussen de 23 en 65 jaar die langer dan vijf jaar op een
minimuminkomen zijn aangewezen kunnen bij Sociale Zaken
en Werkgelegenheid een aanvraag indienen voor een langdurigheidstoeslag. Voorwaarde is dat u de laatste vijf jaar geen
inkomen uit of in verband met werk heeft ontvangen (loon
ziektegeld of WW). Ontvangt u een WAO-uitkering, dan gelden
er speciale voorwaarden. De toeslag bedraagt voor gehuwden
en samenwonenden 473 euro, voor alleenstaande ouder 425
euro en voor alleenstaande 331 euro.Wanneer u 65 jaar of
ouder bent en u heeft niet langer dan drie jaar een minimuminkomen, bijvoorbeeld AOW met een klein pensioen, dan kunt
u een toeslag van 353 per huishouden per jaar van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid ontvangen.

Mahallemiz çocuk egitimi çalısma gurubu “opvoedingsondersteuning”, haziran ayında “babaların çocuk egitimindeki rolü”
konulu bir toplantı organize edecek. Bu toplantının amacı ise
babaların çocuk egitimi konusundaki düsünce ve katkılarını ön
plana çıkararak tartısmak. Bu konu genelde annelerle konusulmakta olup babalar unutulmaktadır. Babalar çocuklarının egitimi
ile ilgilenmek istemeyip bu kadın isimi diyor, yoksa annelerin
çocukları daha çok sahiplenmesinden dolayı babalar bu konuda
anneler tarafından pasiflestiriliyorlarmı. iste bu gibi ve daha bir
çok sorulara, babalardan cevap alabilmek için “opvoeingsondersteuning “ çalısma gurubu bu ise el atmıs bulunuyor.
Fakat haziran ayındaki toplantı gerçeklesmeden önce, her ulusun babaları bu konuyu kendi aralarında tartısmayı istedi ve
Türk babalar da 18 nisan Persembe aksamı bu konuyu aralarinda tartisabilmek icin, küçük bir toplanti düzenledi ve toplantnin neticesi haziran ayında yapılacak olan büyük toplantıda
diger babalarla tartıisilacak. Bu konuda daha genis bilgi için
“Opvoedingsondersteuning” çalısma gurubu ile temasa geçebilirsiniz. Tel: 06-4148 3735 of 010-412 26 22 Marijke van
Dongen of Petra Merx. Türkçe lisanında Osman Dogan tel:
0655931649 / 436 17 00

RIJNMOND TÜRK VELiLER VAKFI GÖREVLiLERiNDEN
iNCi SANVER VE SAADET ÖZTÜRK HANIMLAR, ANNE VE BABALARI “iYi BiR GELECEK iÇiN” KONUSUNDA BiLGiLENDiRDiLER.
(VOORLICHTING AAN TURKSE OUDERS DOOR “STICHTING TURKSE OUDERS RIJNMOND”)
Rijnmond Türk veliler vakfı
görevlileri sayın inci Sanver ve
Saadet Öztürk hanımlar 14 nisan
Pazar günü sabahı anneler günü
olmasına ragmen Buurtwinkel a
gelerek, genç anne ve babalara
vakfın amaçları ve çalısmaları
konusunda bilgi vermeleri,
Rotterdam ın merkzinde bulunan
het Oude Westen mahallesinde
ikamet eden Türkleri ziyadesiyle
memnun etti. Bilgilendirme
genelde STOR vakfının üzerinde
önemle durdugu konu olan
“Saglıklı ve basarılı çocuklar
yetistirmek, saglıklı ve basarılı bir
toplum yaratmak demektir “
konusu çerçevesinde tartısmalarla
geçti ve tooplantının sonunda
bazı veliler bu kurulusta görev

almak istediklerini inci ve Saadet
hanımlara ayrıca bildirdiler. inci
hanım konusmasında: STOR her
ne kadar bir Türk vakfı ise de,
egitim konuları ya da sosyal
konularla ilgilii çalısmalar da
süphesiz toplumun tüm kesimlerindeki farklı kültüre sahip herkesle
isbirligine açıktır. Amacımız soyutlanmak degil, birbirini tanıyarak,
anlayarak, kaynasan bir toplum
yaratmaktır dedi.
Rijnmond Türk Veliler Vakfı nedir?
Rijnmond Türk Veliler Vakfı
Rijnmond bölgesinde çalısma
yapmayı amaçlayan bir kurumdur. Baslangıçta Prins Alexander
Belediyesi bölgesinde egitim
konularını kapsayan etkinliklerde

bulunup, ilerleyen zaman içerisinde bu faaliyetleri Rotterdam
geneline yaymayı amaçlamaktadır. Her ne kadar bu konular ,
okullar ve buna benzer resmi
kurumlar tarafından üstlenilmis
görevler olsa bile, vakıf bu
görevlerin hayata geçirilmesinde
Türk velilerinde katılımlarının ve
de göruslerinin de önemini göz
önüne getirmeyi amaçlamaktadır.
STOR, bütün bu çalısmalarında
hem Türk ve hemde Hollanda
gelenek ve göreneklerini dikkate
almayı amaçlamaktadır.
STOR hakkında daha genis bilgi
veya organizede görev almak
isteyenler, inci veya Saadet hanıma danısabilirler. Tel: 010201395 e-mail: .stor@12move.

UITNODIGING
VOOR SERIE VOORLICHTINGEN I.S.M. REGIONAAL
PATIENTEN CONSUMENTEN PLATFORM (RPCP) OP
MAANDAG 19 EN 26 JUNI OM 13.00 UUR IN DE
LEEUWENHOEK, OVER: HUISARTSEN, PATIENTENRECHT,
SUIKERZIEKTE EN MEDICIJNEN.

VOORLICHTING AAN TURKSE OUDERS DOOR STICHTING TURKSE OUDERS RIJNMOND
Twee vertegenwoordigers van Stichting Turkse Ouders Rijnmond (STOR), mevrouw _nci Sanver en
mevrouw Saadet Öztürk, hebben (ondanks moederdag) op zondag 14 april van 10.00 tot 12.00 uur
aan Turkse ouders voorlichting gegeven over hun organisatie, hun doestellingen en hun activiteiten.
STOR is een Turkse stichting. STOR staat open voor mensen van verschillende culturen en is actief op
sociaal en educatief gebied. Het doel is niet om abstract bezig te zijn, maar elkaar beter leren kennen en
elkaar leren te begrijpen, om een vertrouwde samenleving te kunnen ontwikkelen. Verder wil STOR zijn
activiteiten uitbreiden naar alle Rotterdamse regio’s. Hoewel deze onderwerpen door de scholen en officiële instanties uitgevoerd worden, wil STOR met name door actieve deelname en inbreng van de
Turkse ouders de betreffende onderwerpen onder de aandacht brengen van de samenleving. Bij alle
activiteiten van STOR worden zowel de Turkse als de Nederlandse normen en waarden in acht genomen.

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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Braderie op de
Nieuwe Binnenweg
op 3 juni

nog veel meer.
Er is ook nog een Outdoor
Snuffelmarkt. De toegang tot
het evenement is gratis en
voor 6,00 euro kun je een
deelnamebewijs kopen dat
toegang geeft tot alle avontuurlijke activiteiten.

Op zaterdag 3 juni vindt er
weer een braderie plaats op
de Nieuwe Binnenweg tussen
de Lage Erfbrug en de ’sGravendijkwal.

Voor meer informatie: Sport
en recreatie 010 - 417 27 89
of 010 - 417 21 57.

Verborgen Tuinen op
9, 10 en 11 juni
Tuinen in de gehele stad
Rotterdam zullen de hele dag
open zijn op 9, 10 en 11 juni.
Entree (met programmaboekje) bedraagt 10,00 euro en
5,00 euro (zonder boekje).
Voorverkoop o.a. bij de
Rotterdam Store aan de
Coolsingel en diverse boekhandels.
Inlichtingen: 06 - 33 90 12 35
en www.biesbosch.org

Scheveningen.
Persoonlijk inschrijven kan o.a.
bij: Spade, Hoogstraat 10a,
Rotterdam centrum en
op 17 juni vanaf 22.00 uur in
het Recreatiegebouw,
Wierstraat 100 te Hoek van
Holland. De wandeling kost
5,50 per persoon inclusief button, soep, koffie of thee en
herinnering.
Inlichtingen: Sport en
Recreatie 010 - 417 27 89 of
010 - 417 21 57
BSW/Ruim Baan 010 -292 35
55, e-mail
h.trechsel@bswrotterdam.nl
www.bswrotterdam.nl

Avonturendag 2 juli

Nachtstrandwandeling 17/18 juni
Van 17 op 18 juni is er weer
de nachtstrandwandeling tussen Hoek van Holland en

Op zondag 2 juli is er de 6e
Avonturendag in het Hoge
Bergse Bos rondom ‘Outdoor
Valley’ te Bergschenhoek in
het recreatiegebied De
Rottemeren, van 10.00 tot
18.00 uur.
De Avonturendag is een evenement dat geschikt is voor
iedereen. Er is een grote keus
aan activiteiten, waaronder:
mokken beschilderen, kano
varen, roofvogel demonstratie,
rolskiën, Nordic Walking,
Kangoo Jumping, bergbeklimmen, boogschieten, schermen, paintballen, duiken en

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

37e
Internationale
Poetry Festival
Van zaterdag 17 tot en met
vrijdag 23 juni vindt voor de
37e keer het Poetry
International Festival plaats
in de Rotterdamse
Schouwburg. De hele week
vinden er diverse programma’s plaats rondom
Afrikaanse
poëzie en Afrikaanse dichters.

Meer informatie:
http://2006.poetry.nl
of bij de Rotterdamse
Schouwburg.

Dag van de
Architectuur
De Dag van de Architectuur
op zaterdag 24 juni heeft als
thema 'verboden terrein'.
Bijzondere gebouwen en
onbekende plekken zijn
opengesteld. Daarnaast
geven gidsen rondleidingen
en zijn er presentaties, lezingen en
excursies.

De Parade
Van 23 juni tot en met 2
juli is De Parade weer in
de stad, vol theater,
dans, muziek, kunst, vertier, magie, rariteiten,
attracties en spektakels.
Door de bonte verzameling van de theatertenten, fonteintenten, de zweefmolen
en de wereldrestaurants
ziet het Paradeterrein
eruit als een ouderwetse
kermis.
Meer informatie:
www.deparade.nl
22 juni is de TRY- OUT
Lokatie: Museumpark en
het terrein naast
het Nederlands
Architectuur instituut
(NAi)
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