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Besluit woningcorporatie de Nieuwe Unie
over schotelantennes uitgesteld
Tijdens de laatste vergadering
tussen de Nieuwe Unie en de
werkgroepen, had de Nieuwe
Unie beloofd om op 14 mei
2007 met een gemeenschappelijk besluit naar buiten te
komen. Maar dat is niet
gebeurd. Het laatste nieuws is
dat de Nieuwe Unie op 30

De Nieuwe Unie
start met klantenpanel
Huurders maken kans op
een week gratis wonen
Woningcorporatie de Nieuwe
Unie start vanaf eind mei met
een klantenpanel om beter op
de wensen van de klant in te
kunnen spelen. Huurders kunnen zowel telefonisch als online meewerken. De deelnemers
krijgen vijf à zes keer per jaar
een aantal vragen voorgelegd.
Ieder onderzoek duurt ongeveer tien tot vijftien minuten.
Uiteraard worden de gegevens
anoniem verzameld.
De Nieuwe Unie werkt constant aan het verbeteren van
de dienstverlening. Om nog
klantgerichter te kunnen werken, is de mening van de klant
van groot belang. De vragen in
het onderzoek gaan over de
woning, woonwensen, de wijk,
de (nieuwe) producten en
diensten van de Nieuwe Unie
en de dienstverlening en communicatie van de Nieuwe Unie.

mei 2007, met betrekking tot
dit onderwerp, een bijeenkomst houdt met zes grote
coöperaties. De daaruit voortvloeiende resultaten zal de
Nieuwe Unie vervolgens op 1
juni 2007 intern bespreken en
op 14 juni zullen zij met hun
besluit naar buiten komen.
De werkgroepen van
Rotterdam tegen het “schotelverbod” is wél op 17 mei
2007 bij elkaar gekomen. Er is
een gemeenschappelijk beleid

Huiswerkklas Oude Westen zoekt:
medewerker huiswerkklas
Voor 10 uur per week
De huiswerkklas Oude Westen helpt
al 30 jaar jongeren uit de wijk met
hun huiswerk. Om het komende
schooljaar met een voltallig team te
kunnen starten zijn wij op zoek naar

een nieuwe beroepskracht

ontwikkelen en er zijn afspraken gemaakt. Het wachten is
nu op het gemeenschappelijke beleid van de coöperaties. Wordt vervolgd!

Heb je een Hbo-opleiding of denkniveau en vind je het leuk om jongeren en vrijwilligers te begeleiden, dan ben jij mogelijk degene die
we zoeken.
Heb je interesse, stuur een sollicitatiebrief met CV vóór 2 juli 2007
aan de sollicitatiecommissie ‘Huiswerkklas Oude Westen’
t.a.v. Ilina Fernandes, Gaffelstraat 1-3, 3014 RA Rotterdam.
Voor inlichtingen over salaris, werktijden etc. kan je met bovenstaande contact opnemen via telnr.: 010-4361700 van maandag t/m
donderdag van 14.30 uur t/m 15.45 uur.

Zaterdag 23 juni: Zomerfeest in het Wijkpark
en Braderie op de West Kruiskade
Op zaterdag 23 juni organiseert de Winkeliersvereniging Cityboulevard Rotterdam een
BRADERIE met ‘kunst’ als rode draad onder de
noemer: ‘City Colour Art’. Op de hele winkelstraat (West Kruiskade, 1e Middelandstraat en
Tiendstraat) is er een braderie met verschillende
kunstuitingen. Op het Tiendplein zijn verschillende kunstperformances waaronder dichters, verhalenvertellers, (culturele) dansgroepen, diverse
muziekuitingen, enz.
Verder is het traditionele ZOMERFEEST weer in het Wijkpark Oude Westen. Bewoners en organisaties zoals de politie, woningcorporatie Nieuwe Unie en Centrumraad strijden met elkaar in een
ZESKAMP om de felbegeerde beker. Deze beker werd verleden jaar gewonnen door de
Centrumraad. Wie gaat er dit jaar met de beker van door???????

De hele dag is er een ROMMELMARKT hier zijn KRAMEN voor
te huur (niet commercieel) kraamhuur 15 euro
Meer info? Aktiegroep Oude Westen, telefoon: 010-4361700

Klanten die een jaar lang meedoen aan het panel, maken
kans op een week gratis
wonen. Huurders die belangstelling hebben, kunnen zich
via www.denieuweunie.nl aanmelden.
Vooralsnog kunnen alleen
huurders zich aanmelden, maar
op termijn wil de Nieuwe Unie
ook kopers benaderen voor het
klantenpanel.

in dit nummer:
Van de straat geplukt:

Henk Dieks

DE WISSELBEKER
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Prins Claus nog de hand heb
geschud toen ze in de
Bajonetstraat kwamen kijken.’
opbouwwerker
Toch vertrok Henk in 2000 naar
Zuid. ‘Ik dacht dat ik het daar
beter zou krijgen. Maar het was er
echt niks. Heel andere mensen,
helemaal niet gezellig en erg op
zichzelf. Ze hadden commentaar
op alles, vertelt Henk.’ ‘En onveiliger dan hier, toen ik er kwam
wonen werd ik door de buurman

Het Centrum heeft
een nieuwe Wijkbus

NIEUWE WIJKBUS voor 55 plussers

Als iemand nog
een oud Verkade of
van Nelle blik heeft
hou ik me aanbe
al gewaarschuwd. Ze trokken mijn
planten uit de tuin en ze pikten
mijn plantenbakken mee.’ Henk
probeerde aansluiting te vinden
bij de bewonersorganisatie in
Vreewijk. ‘Dat werd ook niks, ik
kreeg heel weinig informatie.
Maar dat zal nu wel beter zijn
want ze hebben er nu een goeie
opbouwwerker, zegt hij lachend.’

Henk Dieks werd net als veel andere bekende en minder bekende Rotterdammers 56 jaar geleden geboren
in de Kraamkliniek aan de Henegouwerlaan. Daarna
bracht hij zijn jeugd door in de Bajonetstraat.
‘Het waren andere tijden, vertelt
Henk. Iedereen had een touwtje
uit de brievenbus hangen. We liepen overal in en uit. Wij hadden
bijvoorbeeld nog geen televisie en
dan gingen we bij de buren kijken.’
Adrianaplein
Er was ook veel bedrijvigheid in de
Bajonetstraat. ‘We hadden een
melkboer op de hoek, een schoenmakerij, een autobedrijfje en aan
het Adrianaplein zat slagerij
Tissing en aan de overkant kon je
toneelmeubelen huren.’ Voetbal
werd gewoon op straat gespeeld.
‘Op elke hoek van de straat stond
wel een sloopauto, daar kropen
we als kinderen in. Ik stepte als
kind veel, rondjes steppen, rond

het standbeeld van v`t Hoff aan de
`s Gravendijkwal.’
Stadsvernieuwing
In de jaren zeventig kwam de
stadsvernieuwing op gang. Ik en
mijn buurman, de Gans heette
die, was betrokken bij stadsvernieuwing en zo rolde ik er ook in.
IIk ging naar die grote vergaderingen in Odeon. We liepen met
toenmalig extern deskundige Piet
Huiskens door de wijk om te kijken
hoe de bouw verliep en of alles
wel goed werd uitgevoerd.’
‘De buurtwinkel van de Aktiegroep
zat nog aan de Gaffelstraat 27, ik
weet nog goed dat we er na de
renovatie feest hadden. En weet je
dat ik toenmalig wethouder van
der Ploeg Bead van Blokland en

Voorjaar bij de ruilwinkel Oude Westen
Het is lente in Rotterdam! En met het verschijnen van de eerste knopjes aan de bomen kregen de medewerkers van de
ruilwinkel in het Oude Westen de voorjaarskriebels. Wij zijn
daarom al een tijdje met een grote schoonmaakactie bezig.
Het resultaat is een goed gevulde, gezellige ruilwinkel waar
voor ieder wat wils is! Ken je de ruilwinkel nog niet? Dan
willen wij bij deze graag kennismaken!
Van ruilen komt huilen?
Nee hoor, wie dit ooit verzonnen
heeft is nog nooit in een van de 5
ruilwinkels in Rotterdam geweest.
Ruilen is juist hartstikke leuk, handig en goed voor de portemonnee! Want bij de ruilwinkel
gebruiken we geen geld als
betaalmiddel. Zoals de naam
eigenlijk al duidelijk maakt; bij ons
wordt er alleen geruild. Dit doen

Andere woning
Henk vindt zelf dat hij mazzel
heeft gehad om toch weer terug
te verhuizen naar het Oude
Westen. ‘Ik kreeg een huis aangeboden in de Gouvernestraat, wel

wij met punten. Als je lid bent
van de ruilwinkel dan kun je zelf
spullen en diensten te ruil aanbieden. Je spreekt dan met de medewerker van de ruilwinkel af hoeveel punten je voor jouw spullen
of diensten kunt vragen. En als
andere leden jouw spullen
‘kopen’ dan krijg jij het afgesproken aantal punten. Met deze punten kun jij dan ook weer spullen

een tijdelijk contract maar ik kon
gelukkig weer naar het Oude
Westen. Ik ben blijven reageren
op woningen en ben nu
inmiddels weer verhuisd binnen
de wijk. Daar blijf ik de rest van
mijn leven wonen!’
Verkade of Van Nelle
Henk is weer actief geworden in
de wijk, hij brengt de buurtkrant
rond, maakt foto`s voor de krant
en brengt de post rond bij de
Aktiegroep. Daarnaast heeft hij
een bijzondere hobby. Henk
spaart namelijk blikken en coca
voetballertjes, en ik heb al een
aardige verzameling opgebouwd,
vertelt Henk trots.
Mag ik gelijk een oproep doen?
Als iemand nog een oud Verkade
of van Nelle blik heeft hou ik me
aanbevolen!’

kopen.
Iedereen is welkom!
Bij deze roepen wij iedereen op
om eens te komen kijken in de
Ruilwinkel het Oude Westen. Ook
al heb je nog geen spullen om te
ruilen. Kom gewoon eens kijken.
Als je lid wilt worden van de ruilwinkel dan kun je je in de winkel
gratis aanmelden, neem dan wel
een legitimatiebewijs mee!
Als je gelijk al spullen wilt aanbieden dan moet je goed controleren dat deze spullen heel, schoon
en compleet zijn. Als dat namelijk
niet zo is, is de kans groter dat
niemand jouw spullen wilt hebben. Daarom hebben we afgesproken dat wij alleen echt bruikbare spullen in de winkel aanbieden.
Vrijwilligers gezocht
Op dit moment is de ruilwinkel
alleen maar geopend op woensdag en donderdag. Wij willen de
winkel graag vaker openstellen.
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Op woensdag 16 mei 2007 was het feest bij de stichting
Wijkbus Centrum. Er vond namelijk een feestelijke onthulling plaats van de inmiddels alweer 3e wijkbus voor
het Centrum van Rotterdam.
Nadat de versierde bus langzaam kwam aangereden op
het Haag-seveer en iedereen deze van alle kanten had
bewonderd was het aan Marjolein Masselink (portefeuillehouder Welzijn,
Centrumraad) de eer om de linten door te knippen en zo
de bus officieel in gebruik te stellen.
Na drie korte toespraken van Marjolein Masselink, Imca Hurkens
(Coördinator Wijkbus Centrum) en Mevr. M.Wersch (vertegenwoordiger Nationaal Fonds Ouderenhulp) waarbij de laatste tevens
symbolisch de cheque overhandigde was het serieuze deel van de
plechtigheid ten einde.
Met een subsidie van de Centrumraad en het Nationaal Fonds
Ouderenhulp is het mogelijk dat de Hulpdienst en Stichting
Wijkbus Centrum diensten verlenen aan zelfstandig wonende 55plussers in het centrum van Rotterdam. Deze dienstverlening
bestaat uit de Reparatie & Servicedienst, Wijkbusvervoer,
Kleinschalige uitstapjes, Contactbezoek, Boodschappenbezorgdienst, Maaltijdvoorziening en de Telefooncirkel.
Aan het eind
van het officiële
gedeelte was er
voor de genodigden nog een
gelegenheid om
een klein ritje te
maken in de
nieuwe bus en
zo het comfort
aan den lijve te
ervaren.Voor
meer informatie
over het werk
van de
Hulpdienst en
de Stichting
Wijkbus
Centrum kunt u
contact opnemen met Imca
Hurkens, coördinator Hulpdienst
en Wijkbus,
telefoonnummer
010-4369047.

Maar om de winkel draaiend te
houden zijn wij afhankelijk van
enthousiaste vrijwilligers. Het liefst
buurtgenoten uit het Oude
Westen. Want buurtgenoten kennen elkaar beter en kunnen daarom beter helpen met het vinden
van de juiste spullen of aanbieders van diensten. Als je het leuk
vindt om meer te weten over vrijwilligerswerk bij de ruilwinkel,
kom dan eens langs om kennis te
maken!
Webwinkel
Sommige mensen zijn niet in de
gelegenheid om de winkel regelmatig te bezoeken, bijvoorbeeld
omdat zij fulltime werken. Dan
kunnen zij zich ook aanmelden
voor de webwinkel op het internet. Via de webwinkel kun je ook
heel makkelijk spullen en diensten
te ruil aanbieden en tegelijkertijd
kijken of er nog interessante
zaken worden aangeboden. Je
kunt gewoon vanuit je luie stoel
thuis ruilen met anderen. Heel

makkelijk en snel!
Meer informatie?
Heb je na het lezen van dit artikel
nog vragen? Of wil je meer informatie over de vrijwilligersfuncties?
Kom dan eens lans bij de
Ruilwinkel. Het adres is:
Gaffeldwarsstraat 34b. Maar je
kunt ook bellen of mailen: 010 225 08 44, oudewesten@lets-rotterdam.nl. Alle informatie is trouwens ook terug te vinden op
onze website: lets-rotterdam.nl

Nieuws van het Mosblok

Over het algemeen heb ik weinig te klagen over de gemeentediensten. Het huisvuil wordt
keurig op maandag en donderdag opgehaald. Dat vóór dat de
vuilnisauto komt in mijn straat
wordt geveegd zal wel met
hogere wiskunde te maken hebben, maar vegen doen ze. Ook
doen ze niet moeilijk als er in
plaats van de keurige komo zakken soms de meest ondefinieerbare rommel op straat ligt, ze
nemen het altijd opgewekt mee.
Alleen over de klachtentelefoon
(0800-1545) blijf ik me verbazen. Niet dat ik zo vaak bel,
maar soms is dat nu eenmaal
nodig. Altijd krijg ik een vriendelijke dame aan de lijn. (Zouden
er geen mannen werken? Of
zijn die misschien niet vriendelijk genoeg?) Die dame vraagt
me altijd het hemd van het lijf.
De eerste keer was ik daar verbaasd over, maar nu ben ik er
aan gewend en geef ik gedwee
antwoord op al haar vragen. Ik
weet intussen dat je een
bedankkaartje krijgt. En juist
over dat kaartje ben ik zo verbaasd. Zo was er bij mij in de
straat een pas gepland boompje
dood gegaan en dat wilde ik
melden bij de klachtentelefoon.
Mijn “klacht” werd genoteerd
en twee dagen later kreeg ik
een kaart dat het probleem was
verholpen. Maar er kwam maar
geen nieuwe aanplant. Nou
staat er op het bedankkaartje
een telefoonnummer wat je kan
bellen als er nog vragen zijn. Ik
had hier natuurlijk wel vragen
over. En hier gaat het bij de
gemeente toch echt fout. Bij dit
telefoonnummer zitten namelijk
mensen die nergens van weten
en eigenlijk niet begrijpen hoe
je aan het nummer komt.
Ondanks alle goede en positieve
zaken van de gemeente is dit
toch een minder goede.
Het heeft overigens nog een
jaar geduurd voordat er een
nieuw boompje kwam.

Sinds 2 april is er door de
Nieuwe Unie en de
Centrumraad een beheerder aangesteld voor het
Mosblok. Zijn naam is
Randy Maduro. Veel bewoners rond het Mosblok hebben inmiddels al kennis
met hem gemaakt.

Nationale
Straatspeeldag
Woensdag 13 juni van 13.00 uurt tot 16.00 uur
De Nationale Straatspeeldag wordt weer georganiseerd in het
Oude Westen. Dit jaar is gekozen voor de Tiendstraat en de
Zijdewindestraat (tot de Palmdwarsstraat). Ook op het
Zijdewindeplein zullen er kindeactiviteiten zijn.

De bewoners vielen in de prijzen bij het Groene Duimen project van wethouder Bolsius. Met
dat geld is het binnenterrein
opnieuw opgehoogd en ingericht. De Nieuwe Unie hoogde
de tuinen op, zorgde voor nieuwe erfafscheidingen, is bezig
het opknappen van de portieken en bood de omwonenden
het politiekeurmerk Veilig aan.
Het binnenterrein en de opgeknapte portieken zien er dan
ook spic en span uit.
De beheerder houdt toezicht op het binnenterrein en de portieken. Samen met de bewoners en kinderen houdt hij het binnenterrein schoon. Nu het Mosblok zo netjes is opgeknapt moet dat
natuurlijk wel zo blijven en dat kan alleen door gezamenlijke
inspanning. Daarom zal de beheerder ook samen met de kids en
de bewoners afspraken maken om het schoon en heel te houden.
De beheerder is dagelijks bereikbaar op het Mosblok. In de
zomertijd is hij `s middags en `s avonds aanwezig (als het weer
mooi is) en in de winterperiode zal hij vooral overdag bereikbaar
zijn. In de Josephstraat 99 heeft hij zijn kantoor. De bewoners
van het Mosblok kunnen hem daar bereiken of een briefje

DE NIEUWE BINNENWEG..... LEEFT!
Erasmus is verplaatst......en staat op de
Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Hij is in
goed gezelschap van een knalroze dame,
een engel, een enge vogelverschrikker, soldaatjes, een antieke arccordeonist en vele
andere ongewone karakters. Is dit bonte
gezelschap een carnavalsoptocht? Nee. Op
zaterdagmiddag 30 juni 2007 van 12.00 tot
16.00 uur presenteert de Nieuwe
Binnenweg tussen Eendrachtplein en
’s Gravendijkwal opnieuw een tentoonstelling van Levende Beelden, getiteld;
“De Nieuwe Binnenweg.... Leeft!

Gratis toegankelijk

TE KOOP IN HET
OUDE WESTEN
In de
Zijdewindestraat
zijn nog enkele
woningen te koop.
Meer informatie
vindt u op de
www.atta.nl

Jeu de Boules Competitie

De Jeu de Boules competitie is op 25 april 2007 in het
wijkpark gestart. Deelnemende teams zijn: De politie,
TPPC / TOOW , Stichting Pameijer, Schalker Team,
Stichting Wenk, Zang Tijgers, De Leeuwenhoek en Union.
De wedstrijden worden elke woensdagmiddag van 13.00
uur tot 15.00 uur gehouden en duurt voorlopig tot 7 juni
2007.
Na de zomervakantie wordt een nieuw seizoen gestart.

De buurtbemiddelaars zijn
vrijwilligers die wonen in het
Centrum. Zij hebben allemaal
een basistraining gevolg
waarin zij de vaardigheden
van het bemiddelen hebben
geleerd.
We hebben al bij een groot
aantal burenconflicten
bemiddeld, vaak met succes.
We werken veel samen de
buurtagenten, de Aktiegroep,
woningcorporaties etc.
De groep bemiddelaars is een
leuke, positieve groep mensen
die zich inzetten vor de stad.
Buurtbemiddeling Rotterdam
Centrum
p/a Adrianaplein 24 - 26

coördinator: Marina Blok
tel. 06- 1850036 mblok@dock.nl

BURENRUZIE?
DAT LOSSEN WE SAMEN OP!

Servicepunt Oude Westen en
Adrianaplein feestelijk geopend!
Servicepunt:
Hart voor het
Oude Westen
Het Servicepunt Oude
Westen is geopend van
maandag t/m vrijdag van

Interventieteams
Oude Westen
In de vorige Buurtkrant van het
Oude Westen haalde Tante
Hannie in haar column flink uit
naar de medewerkers van het
interventieteam.
Hierbij een reactie.

10.00-18.00 en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.
Adres: Adrianaplein 24-26,
3014 XX Rotterdam;
telefoon: 282 96 76.

Op woensdag 11 april 2007 was het feest in het Oude
Westen! Het Adrianaplein was door bewoners, het
Opbouwwerk en Wenk omgetoverd in een marktplein
met kraampjes met allerlei lekker eten, een springkussen, spelletjes en allerlei andere activiteiten. Aan het
einde van de middag werd het vernieuwde Servicepunt
Oude Westen officieel geopend door de voorzitter van
de Centrumraad John Struijlaard.
Vanaf 13.30 uur werden er voor
de kinderen uit de buurt spelactiviteiten georganiseerd op het
Adrianaplein door Stichting
Wenk. Ook werd er speciaal voor
de jeugd een ballonnenwedstrijd
gehouden en stond er een groot
springkussen op het plein.
Bewoners uit de buurt zorgden
onder begeleiding van het
Opbouwwerk voor heerlijk eten,
muziek en een feestelijk stemming. Om 15.00 uur startte
Tante Leeuwina met de bingo en
hierna werden de pleinafspraken, die opgesteld zijn door de
buurtkinderen, gepresenteerd.

Om 16.00 uur arriveerde John
Struijlaard op het Adrianaplein,
waarna Tante Leeuwina hem
interviewde over het Servicepunt
en het Adrianaplein. Het
Servicepunt, vertelde John
Struijlaard, is er voor iedereen in
het Oude Westen. Jong of oud,
bewoner of ondernemer; allemaal kunnen ze terecht aan het
Adrianaplein voor informatie,
meldingen op het gebied van
wonen, werken en overlast en
voor buurtbemiddeling. De informatie die het professionele team
van het Servicepunt verstrekt is
heel uiteenlopend. Het team

informeert de bewoners over
politiezaken, het politiekeurmerk
Veilig Wonen en het Wijkweb. Zo
kunnen de baliemedewerkers de
bewoners informeren over bijvoorbeeld politiezaken, het poli-

tiekeurmerk Veilig Wonen en het
Wijkweb. Het team neemt ook
meldingen op van problemen in
de buitenruimte, zoals losliggende tegels, hondenpoep of grofvuil, en het vervult een actieve
rol bij buurtbemiddeling.
Tenslotte bedankte John Struijlaard iedereen die zich inzet om
van het Oude Westen een veilige
en schone wijk te maken.
De feestelijke middag werd om
16.30 uur afgesloten met een
breakdance-act.

Doel interventieteam
De doel van het interventieteam is
onze wijk veiliger en leefbaarder
maken door het aanpakken van
misstanden. Daarnaast helpt het
interventieteam bewoners bij het
oplossen van problemen of klachten. U kunt veel voordeel hebben
van het feit dat het interventieteam
bij u aan de deur komt! En doordat
de teams achter de voordeur
komen, worden er zaken duidelijk,
die anders nooit het daglicht
gezien zouden hebben.
Voorbeelden hiervan zijn aanpak
van ongewenste en gevaarlijke situaties maar ook verwaarlozing, vereenzaming en uitbuiting door de
verhuurder. Ook voor tante Hannie
zou het interventieteam nuttig
kunnen zijn; je zal bijvoorbeeld
maar naast een hennepkwekerij of
een illegaal logement wonen, met
alle gevaren van dien. Dat de buurman van de schrijfster dit kennelijk
niet zo heeft ervaren is erg jammer.
De positieve kant van de interventieteams is er ook wel degelijk. Wie
geïnteresseerd is wordt met alle
soorten van genoegen ingelicht.

Deelnemers Interventieteam
Het interventieteam, dat in het
Oude Westen wordt ingezet,
bestaat over het algemeen uit een
ambtenaar van de Centrumraad,
een medewerker van Eneco en een
buurtagent. Deze deelnemers aan
het Interventieteam zullen zich
altijd legitimeren. Eneco neemt
deel aan het interventieteam om te
Tante Leeuwina interviewt voorzitter van de Centrumraad John
controleren of de installatie veilig is
en de medewerker kijkt ook naar
de meterstanden. Wanneer Eneco
gebreken aan de meter constateert
probeert ze eerst na te gaan wat er
mis is met de desbetreffende
meter. Pas in het uiterste geval,
wanneer onomstotelijk vast staat
dat er gefraudeerd is met de
meter, wordt deze verwijderd.
De politie loopt mee voor de veiligheid en om eventueel te kunnen
handelen bij ongewenste situaties
en om informatie te verstrekken.
Daarnaast is het goed dat de buurt
de politie kent en de politie de
buurt. Vanuit de Centrumraad is er
een medewerker die u informeert
over allerhande zaken en probleVan links naar rechts: Jenny Vermeeren, De heer Maduro en Marjolijn
men..

De Nieuwe Unie en Centrumraad ondertekenen convenant
Op maandag 2 april 2007
hebben Marjolijn Masselink
(portefeuillehouder Welzijn
Centrumraad) en Jenny
Vermeeren (Regiomanager
de Nieuwe Unie) het
‘Convenant Inzake Beheer
Binnenterreinen’ ondertekend. In dit convenant worden afspraken gemaakt over
het beheer van binnenterreinen in het Oude Westen, die
in eigendom zijn van de
Gemeente Rotterdam en/of
de Nieuwe Unie.
Aanleiding voor het opstellen van
het convenant was de opening
van het Mosblok op 2 februari jl.
In 2006 hebben bewoners van
het Mosblok de Groene Duimen
prijs gewonnen en met het geld
hebben bewoners een plan ontworpen om het binnenterrein op
te knappen. Het binnenterrein is
gereed en het resultaat is verbluffend. Om het Mosblok op niveau
te houden is extra toezicht nood-

zakelijk. Daarom heeft De Nieuwe Unie met de Centrumraad,
eigenaar van de grond, het convenant opgesteld waarin het
beheer geregeld is. De heer
Maduro is aangesteld als beheerder van het Mosblok en is dagelijks aanwezig op het binnenterrein.
Dit toezichtmodel willen zowel
de Nieuwe Unie als de Centrumraad gezamenlijk gaan opzetten
op andere binnenterreinen in het
Oude Westen. Ook stadsmarinier
Jan de Kloet onderstreept het
belang van meer toezicht en
heeft hiervoor een financiële bijdrage ter beschikking gesteld.
Naast het ondertekenen van het
convenant en het investeren in
het beheer van de binnenterreinen, wordt er ook op allerlei
andere manieren gewerkt aan
het verbeteren van de uitstraling
van en de veiligheid in het Oude
Westen. De Nieuwe Unie inves teert fors in haar woningen door

woningen te schilderen en de
bewoners hang- en sluitwerk volgens het Politiekeurmerk Veilig
Wonen aan te bieden. Daarnaast
zijn afspraken gemaakt met
bewoners over het gebruik van
de privé-tuinen. Het dumpen van
rommel en het laten groeien van
onkruid wordt bijvoorbeeld niet
getolereerd.

Het ‘Convenant Inzake Beheer
Binnenterreinen’ geldt tot en
met 2008. De ambitie van de
partijen is nadrukkelijk om het
(sociale) beheer van het terrein
uiteindelijk neer te leggen waar
het hoort: bij de bewoners. De
Nieuwe Unie en de Centrumraad
zijn overtuigd van het positieve
resultaat van deze aanpakwaarbij
bewoners verleid worden tot het
trots zijn en blijven op hún eigen
binnenterrein.

Graag nodig ik mevrouw Hannie,
maar ook andere buurtbewoners
uit om te komen praten over de
interventieteams zodat we haar
een beter beeld kunnen geven
van wat het interventieteam nu
daadwerkelijk doet.
Taco Pennings,
Medewerker Centrumraad

De Veiligheidsindex

En volgend jaar een dikke 6 op ons rapport!
Het Oude Westen is niet
onveilig meer en dat hebben
we geweten ook.
Trouw, Rotterdams Dagblad,
Stadskrant en verschillende personeelsbladen hebben aandacht
besteed aan het Oude Westen.
Eindelijk eens dik verdiende positieve publiciteit voor het Oude
Westen en nog wel landelijk verspreid ook; het werd tijd.
We gaan nu natuurlijk niet op
onze lauweren rusten; we houden onze mouwen opgestroopt.
We willen volgend jaar gewoon
een dikke zes op ons rapport.
Spangen heeft het goede voorbeeld gegeven; dat kunnen wij
in het Oude Westen ook.

Bied uw vuil op
de juiste wijze aan!

Vuil
verkeerd
aanbieden

=
50 EURO BOETE!

Meld
Deal-activiteiten!
Na de sluiting van de dagopvang van de Pauluskerk
zal naar verwachting de overlast van drugsgebruikers- en dealers in het Oude Westen afnemen.
Toch moeten we allemaal alert zijn dat de activiteiten zich niet naar de wijk verplaatsen.
Meld daarom elke verdachte activiteit onmiddellijk
•Bij uw buurtagent (naam en nummer onderaan deze pagi
na)
•Bij het meldpunt aan het Adrianaplein
•Via een tipkaart of wijkambassadeur
•Via meld misdaad anoniem (nummer onderaan deze pagi
na)

Hoek van Holland gaf
het goede voorbeeld!

Even voorstellen:

Ron Hoogerwerf
buurtagent
Adrianabuurt

De buurtagenten van het Oude Westen

Marc van Duin
buurtagent
Diergaardebuurt

Bas Munne
buurtagent
Saftlevenbuurt en
Nieuwe Binnenweg

Jeroen Bakker
buurtagent
Gouvernebuurt

Fred Bravenboer
buurtagent
Josephbuurt

Saloua Ben Larbi
buurtagente
Zijdewindebuurt

Hennepkwekerijen zijn gevaarlijk!
Rotterdam is actief met de aanpak van
hennepkwekerijen. De aanpak bestaat uit
een intensieve samenwerking tussen
Politie, Eneco, Justitie en de Belastingdienst. In de aanpak staat het hennepteam centraal.
Het hennepteam voert de ontmantelingen
uit en berekent de ontmantelingkosten

door aan de huurder of de eigenaar van
het pand.
Hennepkwekerijen zorgen voor gevaarlijke en overlastgevende situaties. Zo
ontstaan in Rotterdam gemiddeld twee
keer per maand woningbranden door
kortsluiting of oververhitting in een hen-

nepkwekerij. Wateroverlast, lekkages,
stankoverlast, schimmelvorming en kans
op legionellabesmetting zijn andere risico’s die aan deze levensgevaarlijke exploitatie van woningen en bedrijfsruimten kleven. Daarnaast betaalt u gewoon de
stroomkosten via uw Eneco rekening!

meld misdaad anoniem

0800-7000

Bewoners hebben dus zelf belang bij het melden van de aanwezigheid van een hennepkwekerij.

U kunt dit
melden bij
Meld Misdaad
Anoniem
0800-7000 of
bij de Politie
0900-8844.

Ieder op zijn beurt

DAAA LUSSIK NIE….’:
Wet mijn kind voldoende?
Komt de kreet: ‘Daalussiknie….’ u ook bekend voor?
Waarschijnlijk heeft uw kind of kleinkind dit dan geroepen aan
de eettafel, terwijl u heerlijk heeft staan koken. Kinderen moeten hun smaak nog ontwikkelen, daardoor valt bitter en zuur meestal niet gelijk in de
smaak. Het is niet erg als een kind een keer iets minder eet, maar als dit regelmatig voorkomt, kunt u zich op den duur als ouder zorgen gaan maken; krijgt mijn kind genoeg
binnen?

Voldoende voeding
Eet uw kind niet altijd even goed?
Besef dan wel dat niet ieder kind
elke dag precies hetzelfde nodig
heeft. Op sommige dagen heeft
een kind meer nodig. Misschien
vindt er op dat moment een groeispurt plaats of beweegt het kind
veel. Kinderen zijn ook wel eens

moe of teleurgesteld. Wees eerlijk,
dan eet u misschien ook wat minder! Bovendien krijgt uw kind vaak
meer binnen dan u zou denken.
Houd het maar eens bij en vergelijk
het met de aanbevolen hoeveelheden. Over het algemeen genomen
geldt: als uw kind goed groeit en er
levendig uitziet, krijgt het genoeg
voeding binnen.

Tips
Op de website van het Voedingscentrum staan onderstaande tips:
*Laat uw kind tussendoor niet veel

eten of drinken. Met name dranken
als sapjes, yoghurtdrank en (chocolade) melk voeden de kindermaag!

Mogelijk hebben ze daardoor weinig trek aan tafel.
* Een klein schepje laten proberen,
helpt kinderen te wennen aan allerlei smaken.
* Lust uw kind iets niet meteen?
Probeer het dan een andere keer
nog eens en herhaal dat zonodig.
Uiteindelijk gaat het er vaak wel in
en moet het kind vooral wennen
aan het nieuwe product. Is uw kind
een beetje opstandig, dan kan
enige aandrang helpen. Vaak zal
het kind uiteindelijk wel van de
maaltijd genieten.
* Laat uw kind kiezen wat het wil
eten.
* Houdt uw kind niet van groente?
Varieer eens met groenten. Er zijn
ongetwijfeld groenten die uw kind
wel lust. Verwerk de groenten ook
eens op een andere manier, bijvoorbeeld spinazie gestampt door

puree.
* Laat uw kind meehelpen in de
keuken. Op die manier krijgt het
meer belangstelling voor de maaltijd.
* Dwing uw kind niet om te eten.
* Schep hele kleine beetjes op. Als
uw kind meer wilt, vraagt het er
wel om.
* Geef niet te zware en te vette
voedingsmiddelen.
* Een tijdje wat vroeger eten is een
oplossing voor een peuter die te
moe is om te eten.
Er zijn ongetwijfeld nog veel meer
(ervarings)tips te bedenken.
Misschien is het leuk om deze eens
uit te wisselen op het schoolplein!
En vaak, heel vaak, gaan dergelijke
periodes ook vanzelf weer over. Tot
die tijd; veel sterkte toegewenst.

Daarna kunt u rustig plaatsnemen in
de wachtkamer en u kunt daar zien
wanneer u aan de beurt bent. Dit is
bedoeld om de drukte op de gang te
verminderen en ervoor te zorgen dat
iedereen op zijn beurt geholpen
wordt.
Heeft u een afspraak met de raadslieden, het ouderenwerk of het maatschappelijk werk dan is dit niet nodig
en wordt u opgeroepen door de desbetreffende hulpverlener.

Burendag
in de
Leeuwenhoek

Heeft u over dit artikel of andere
onderwerpen nog vragen? Bel dan
met de VoedingsVragenTelefoon
van Thuiszorg Rotterdam. Elke
werkdag tussen 12.30 en 13.30
uur, op nummer (010) 282 62 00.
Tot de volgende keer!
Eva Bes en Tilly Zuidema, wijkdiëtist Thuiszorg otterdam

Terugblik op de bruisende activiteiten van
stichting WENK in het Oude Westen.
Op woensdag 11 april was er een Duimdropfeest
om de opening van het nieuwe Adrianaplein te vieren. In samenwerking met de kinderraad (en andere
kinderen van het plein) is er een prachtig schilderij
gemaakt met daarop de regels die vanaf nu gelden
op het plein.

Op 25 april werd er op de Islamitische basisschool
het Internationale Kinderfeest gevierd. Het was een
hele warme woensdagmiddag en naast voetbal, een
luchtkussen, suikerspinnen, een waterspel, sjoelen
en balletjes gooien, was het zwembad toch wel het
aller, allerleukste!
In de Batavier is op vrijdagavond een meidenclub gestart voor meiden tussen de 12 en de 18
jaar. Met deze meiden zijn we in de meivakantie een
dagje naar Delft en Scheveningen geweest.
Als jij ook tussen de 12 en de 18 bent en zin hebt in
leuke dingen doen, kom dan gewoon een keer kijken in de Batavier! Bijvoorbeeld henna tatoeages
zetten op één van de vrijdagen.

Vanaf maandag 14 mei is het voor hulp bij de balie van
de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening in het
Gezondheidscentrum Oude
Westen en Cool noodzakelijk
een nummertje te trekken.

4 mei Vrijheid-blijheid
Op vrijdag 4 mei stonden we
in het Oude Westen even stil bij het thema oorlog
en de betekenis van vrijheid. ’s Middags kwamen
eerst Oma uit Cool en Piet uit het Oude Westen vertellen over hun ervaringen als kind in de tweede
wereldoorlog. Daarna konden kinderen schilderen
en gedichten schrijven over vrijheid en leven in oorlog, kransen maken en een educatieve speurtocht
over oorlogen doen.

In mei organiseerde de
Leeuwenhoek een burendag aan
de Kleiweg. Zowel de omwonenden daar als de buren uit het
Oude Westen waren uitgenodigd.
Het was een stralende dag en de
ingang was met vlaggen versierd.
Dat maakte direct al een vrolijke
indruk. Binnen werd iedereen hartelijk ontvangen met een High
Tea. De Leeuwenhoek stroomde
vol met mensen. Ook op de terrassen buiten werd genoten. Door
het mooie weer kreeg de
Leeuwenhoek de sfeer van een

vakantieverblijf. Bezoekers kregen
een rondleiding door het huis dat
vroeger bewoond werd door nonnen die zieken in het Sint
Franciscus Gasthuis verpleegden.
Het gebouw is aangepast voor de
bewoners van de Leeuwenhoek en
er zijn containers naast geplaatst.
De kamers met douche en toilet
zagen er verzorgd uit maar zijn
wel aan de krappe kant.
De bewoners vertelden dat ze het
naar hun zin hebben op de
Kleiweg. Met het mooie weer
werd er veel gewandeld in de
groene en mooie omgeving. Er
waren ook bewoners die vertelden
dat ze heimwee naar de West
Kruiskade hadden. Op dit moment
wordt er hard gewerkt aan de
nieuwe Leeuwenhoek, hopelijk
blijven de bouwwerkzaamheden
op schema maar dan nog zal het
nog wel een tijdje duren voordat
de bewoners terug komen naar
het Oude Westen.

Jesse
Om 16.00 uur was de uitslag van de speurtocht en voordracht van de
gedichten en zijn we met de hele groep heel eerbiedig de kransen bij
het monument gaan leggen.
WENK ging op Chique !Moederdag 13 mei 2007.
Bent u al een “echte’’ dame? Zo luidde het thema van moederdag 13
mei. En er waren hele echte deftige dames bij! Het was Chique! De
workshops hoeden maken, bloemen maken, potjes verven en de make
over zijn goed bezocht. Na afloop paradeerden alle moeders en kinderen met hun creaties over de ‘’catwalk’’. Prof. Higgins zorgde voor de
tekst en de jury (Marjolein Masselink en Yvonne Roolaart) moest hard
werken om alle creaties goed te kunnen beoordelen. Kortom: het was
een gezellige, actieve moederdag bij WENK.

Gedicht over leven in oorlog;
Vluchten kan niet, voetballen, geen goed huis,
ik zou er niet aan kunnen denken, ik zou niet
goed kunnen eten, ik heb geen vrienden, ik zou
geen wapens gebruiken, veel mensen zouden
dood gaan. Ik zou wensen dat alles weer
- nor
maal was. Ik zou me druk maken om me leven,
me hele familie. Ik zou naar Suriname vluchten,
ik zou echt iedereen meenemen.

DE OUDE WESTEN JEU DE BOULES LiGi
25 APRIL 2007 TARiHiNDE BASLADI
(De Jeu de Boules competitie is op 25 april 2007 in
het wijkpark gestart).

ÇANAK ANTENLERi
(Schotelantennes)

Ev bürosu “de Nieuwe Unie” nin çanak antenlerine yasak getirmesinden sonra mahallemizde olusan “çanak antenleri çalısma grubu”
görevini büyük bir basarı ile sürdürmektedir. Mahallemiz ev bürosunun çanak antenleri konusunda, Rotterdamın diger büyük ev büroları ile masaya oturarak bu konudaki inadını sürdürmesine karsılık,
mahallemiz çalısma grubuda Pendrecht, Feyenoord ve Charlois
mahallelerindeki çanak anten çalısma gruplarını isbirligine çagırdı.
Bu çagrımıza evet diyen çalısma grupları 17 mayıs 2007 tarihinde
Aktiegroep da bir araya gelerek ev bürolarına karsı ortak bir plan
yaptıar. Bu ortak plan çerçevesinde çalısmalarını sürdürecek olan
çalısma grupları, çanak antenleri konusunda alınan her kararı
mahalle halkına, mahalle gazetesi veya toplantılar seklinde sunup
onların bilgisini aldıktan sonra adımlarını ona göre atacaklar. Bu
konuda mahalle halkımıza tavsiyemiz ise : her ay büyük emekler
sarf edilerek çıkarılan mahalle gazetemizi çok iyi okumaniz ve yalnız
bu gazetede çıkan haberlerin dogruluguna inanmanizdır. Bu konuda daha genis bilgi için Aktiegroep ta görevli Osman Dogan a
müracaat etmenizi öneririz. Adres: Gaffelstraat 1
Tel; 010-436 17 00
Son haber:Ev bürosu “de Nieuwe Unie” çanak antenleri konusunda 14 mayısta alacagı kararı 17 haziran a erteledi. Kararın ertelenmesinin sebebi ise ev büroları ortak toplantısının 30 haziran tarihine atılması. Ev bürosu, bu tarihte alınacak olan ortak kararı, daha
sonra kendi bünyesinde konusup neticeyi 17 haziranda 2007 tarihinde çalısma gruplarına bildirecek.

CRETSiZ
TASIMACILIK
(Gratis vervoer)
Rotterdam belediyesi
yakın bir zamanda geçici
bir süre için 65+ ve üstü
yasındakileri
Rotterdamlıları ücretsiz
tasıyacak.
Bu denemenin asıl amacı,
Rotterdam
yaslılarıni,Rotterdamdaki
sosyal faaliyetlere çekebilmektir.
Bu konuda daha genis
bilgi için müracaat edebileceginiz sahislar ve telefon numaraları:
Susanne Harwjine (489
52 83) of Mieke van
Leeuwen (489 48 81)
van de gemeente
Rotterdam.

De Jeu de Boules ligi 25 nisan 2007 tarininde mahalle parkımızda baslatıldı. Bu lige katılan takımlar: Polis takımı, Türk çalısma grubu TPPC / TOOW , Stichting Pa Meyer, Schalker Takımı,
Stichting Wenk, Zang Tijgers, De Leeuwenhoek ve Union.
Karsılasmalar her çarsamba günü saat 13.00 ile 15.00 arasında
yapılıp 7 juni 2007 tarihine kadar devan edecektir. Yaz tatilinden sonra fikstür yeniden hazırlanacaktır.

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig
mens
kan zonder

MAGDUR KiSiLERE
YARDIM KURULUSU
(Slachtofferhulp Nederland)
Magdur kisilere yardım kurulusu
(Slachtofferhulp Nederland) bir suç islendikten
sonra veya bir trafik kazasının ardından yerdım
eder. Bu kurulus Hollandanın her yerinde hizmet verir ve hedef, magdurların karsılastıkları
maddi veya manevi zararlarları mümkün oldugunca gidermek, en aza indirmek ve önlemektir. Bu kurulusun yardımcı olabilecegi durumlar
sunlardır: hırsızlık, Trafik kazaları, Tecavüz, soygun, sarkıntılık, esyaya zarar, gasp, tehdit, soygun, dayak. Sayet size yönelik bir suç islenmisse veya basınıza bir trafik kazası gelmisse bu sizi
derinden etkiliyebilir. Böyle bir olaydan sonra
magdur kisi olarak aklınıza söyle sorular gelebilir. Gördügüm zarar ve tazminatı nasıl talep
edebilirim?, Haklarım nelerdir?, Bu biçimde
tepki göstermem acaba normalmi? Suçu isleyen kisi hakkında nasıl bir islem yapılacaktır?
Büro Slachtofferhulp bu sorularınıza cevap
verir. Büro slactofferhulp sadece magdurlar için
degildir. Magdurların yanısıra; sahitler; magdurun geride kalan yakınları, ailesi ve diger tanıdıkları da yardım için basvurabilirler. Bu kurulusun hizmetleri ücretsiz olup, bu kurumu her

zaman arayabilirsiniz.
Ne gibi yardımda bulunurlar:
- Size hemen yardım eder veya sizinle randevu
yapar.
- Anlattigınız her sey gizli tutularak islem yapılır.
- Gerekli görüldügunde sizi evinizde ziyaret
eder
- Tazminat ödenmesi konusunda bilgi verir.
- Hukuki prosedürler ve sigorta islemleri hakkında bilgi verir.
- Form doldurmanızda veya mektup yazmanızda yardımcı olur.
- Bazı durumlarda sizinle birlikte polise, doktora, avukata veya durusmaya gider.
- Vs.
- Bütün bu tavsiye ve yardımlar ücretsiz olarak
uzman kisiler tarafından yapılır.
Randevü almak?
Bu kurulustan randevünüzü 0900 – 0101
numaralı telefonu arayarak alabilirsiniz. Bu
konuda aynı zamanda www.slachtofferhulp.nl
sitesindende faydalanabilirsiniz. Anlattıgınız
her sey gizli tutulur ve verilen yardım ücretsizdir.

MiLLi SOKAK OYUNLARI G N
(Nationale straatspeeldag)
Her yıl Rotterdam ın bütün mahallelerinde organize
edilen “Milli sokak oyunları günü” (Nationale straatspeeldag), mahallemiz het Oude Westen dede organize
edilmektedir. Bu organizenin asıl amacı ise sokakların
yalnız araçlar için olmayıp, çocuklar içinde oldugunada
dikkat çekmektir. Her sene mahallemizin degisik sokaklarında organize edilen bu çocuk eglencesi bu sene 13
haziran çarsamba günü saat 13.00 ile 16.00 arası
Tiendstraat ve Zijdewindestraat ta (Palmdwarstraat
sokagi sinirina kadar olan alanda ) yapılacaktır.

ÇOCUKLARIMIZIN, OPZOOMER
TEMiZLiK KAMPANYASI
(Opzoomer veegactie door kinderen)
Mahallemiz Coolsestraat ta ikamet eden çocuklarımız, bu
sokagın temizligini Opzoomer kampanyası çerçevesinde sayın
Bülent Çalıskan idaresinde gerçeklestirdi.

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
18 Tennisclub Tiendstraat
19 Speeltuin Weena
1

19
2
17

18

17
12

4

1
9
6

16

3

11 10

15

5
8
14

13

7

Expositie
Vivian Ronden
in
Laurens Antonius
Nwe Binnenweg 33
Van 10 juni t/m 22 juli 2007 zal
Vivian Ronden haar werk exposeren in Galerie Serruys.
De opening vindt plaats op zondag 10 juni om 15.00 uur in aanwezigheid van de kunstenaar.
De opening wordt verzorgd door
Helmut Vleugels.
Vivian Ronden studeerde als
illustrator in 1999 af aan de
Willem de Kooning Academie in
Rotterdam. Sindsdien heeft zij
naast een gevarieerde collectie
aan vrij werk veel kunst in
opdracht gemaakt voor particulieren en bedrijven.
In haar werk brengt zij op verrassende wijze elementen samen die
daardoor een bijzondere zeggingskracht hebben. Haar stijl is
te omschrijven als speels, dynamisch, authentiek en soms humoristisch.
Haar werk bestaat uit kleine verzamelingen die zij samenvoegt tot
één geheel. De stijl van Andy
Warhol, Jean-Michel Basquiat en
Lieve Prins inspireert haar.
Door goed om zich heen te kijken, foto´s te maken en relevante
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436.70.70
436.14.88
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Alarm
112
Politie/buurtagenten
0900 88 44
Klachtennummer Roteb
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
286 64 00
Ombudsman
411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten
404 99 09
Parkeerwinkel
890 22 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
Tandartsen Oude Westen
436 2176
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

ACTIVITEITEN

WENK

Elke woensdag en vrijdag tussen 15.30 en 16.30 uur Streetdance Kids.
Voor kinderen tussen 10 en 14 jaar.
Proefles E5, 2 lessen per week E40
Meer info: Renu Chinkoe, telnr. 06.47.21.40.60

Activiteiten Educatief Centrum de Batavier
items die zij tegenkomt te verzamelen, wordt de basis gelegd
voor een rijke en diverse beeldtaal.

Maandag
Naailes
Zanggroep
Conversatiel Nederlands

9.30 – 11.30
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00

28,50 euro per kwartaal
gratis
12,00 euro per kwartaal

Vivian werkt als kunstenaar voor
inzakeKunst. inzakeKunst gelooft
in een relatie tussen kunstenaar
en opdrachtgever die verder gaat.
Kunstenaars van

Dinsdag
Conversatie Nederlands
Naailes

9.30 – 11.15
9.30 – 11.30

12,00 euro per kwartaal
28,50 euro per kwartaal

Woensdag
Kook Café
Conversatie Nederlands
Bewegen

17.00 – 19.00
9.30 – 11.30
10.30 – 11.30

2,50 euro per keer
12,00 euro per kwartaal
0,50 euro per keer

Donderdag
Yoga
Engels
Engels
Engels
Engels
Naailes

10.00 – 11.00
9.30 – 10.00
10.30 – 12.00
12.30 – 14.00
14.15 – 15.45
19.00 – 21.00

28,50
19,00
28,50
28,50
28,50
28,50

Vrijdag
Bewegen
Kaartclub

9.00 – 10.00
13.00 – 15.00

0,50 euro per keer
gratis

IinzakeKunst laten hun autonomie
geheel of volledig los teneinde
iets speciaals voor de opdrachtgever te creëren.
Kunst is bedoeld om mensen te
raken, te verbazen of te verrassen.
De kans daarop is groter alsd de
kunstenaar weet waardoor de
opdrachtgever, zijn medewerkers
en/ of zakenrelaties geraakt, verbaasd of verrast wordt.
Galerie Serruys is dagelijks
geopend van 10.00 tot 17.00
uur
Kijk voor meer informatie op
www.inzakeKunst.nl
www.galerieserruys.nl

TE KOOP IN HET OUDE WESTEN
In de Zijdewindestraat zijn nog
enkele woningen te koop!
Meer informatie vindt u op de
www.atta.nl

euro
euro
euro
euro
euro
euro

per
per
per
per
per
per

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal
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