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ANTONIUS BINNENWEG: VERPLEEGAFDELINGEN GERENOVEERD STOF EN
GRUIS MAKEN PLAATS VOOR

WILLEKE ALBERTI!
Na twee jaar renoveren luidt
Laurens Antonius Binnenweg
de ingebruikname van de volledig gerenoveerde verpleegafdelingen feestelijk in met
onder andere een optreden
van Willeke Alberti.
De afgelopen twee jaar zijn
alle verpleegafdelingen van
Antonius Binnenweg gerenoveerd tot moderne eenpersoonskamers met eigen sanitair. Antonius Binnenweg viert
de ingebruikname van deze
afdelingen in de week van 6
oktober 2008. De hele week
vinden er in Antonius
Binnenweg allerlei activiteiten
plaats zoals rondleidingen,
dans en een beautymiddag en
als absoluut hoogtepunt een
optreden van Willeke Alberti.

Alle wijkbewoners zijn
van harte uitgenodigd
om deze feestweek
samen met de bewoners
te vieren.
De feestweek start op maandag 6 oktober met een openingsspeech waarna het feestgedruis losbarst met een lunch
en stijldansen. In de loop van
de week vindt er onder andere
een barbecue plaats, is er een
beautymiddag, een tentoonstelling, een modeshow en een
optreden van Willeke Alberti.
Daarnaast geeft Antonius
Binnenweg de mogelijkheid
tot een rondleiding over de

gerenoveerde afdelingen.
Reeds in 1866 werd de eerste
steen van Antonius Binnenweg
gelegd aan de Nieuwe
Binnenweg in Rotterdam. In
de jaren 80 van de vorige
eeuw maakte het oude
gebouw plaats voor destijds
moderne nieuwbouw. Heden
ten dage voldoet ook dat
gebouw niet meer aan de
eisen die verpleeghuisklanten
vandaag de dag stellen.
Daarom is in 2006 gestart met
de renovatie van alle verpleegafdelingen. Het resultaat zijn
lichte, ruim opgezette afdelingen met eenpersoonskamers
met eigen sanitair.
Laurens biedt het beste op het
gebied van wonen, zorg en
diensten in Rotterdam en
Barendrecht. Met meer dan
4.000 medewerkers geven wij
aan 8.000 cliënten persoonlijke
aandacht. Dat doen wij met
hart én ziel. Laurens Antonius
Binnenweg maakt onderdeel
uit van Laurens Wonen
Diensten Zorg.
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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
286 64 00
Ombudsman
411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten
404 99 09
Parkeerwinkel
890 22 00
Roteb
0800-1545
Speelcentrum Weena
414 48 90
Raad Kinderbescherming
413 47 60
STAP vrijwilligerswerk
436 30 90
WBR
240 60 00
Wijkpastoraat Oude Westen 436.70.70
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
Herhaalrecepten
436 78 79
Fysiotherapeuten
436 21 27
Diëtist/Thuiszorg Rotterdam 282 60 00
Tandartsen Oude Westen
436 21 76
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

Speelcentrum Weena in oktober
vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober

zondag 5 oktober
14.00 uur

Kinderkledingmarkt
11.00- 16.00 uur
Magic Show
kindertheater vanaf 3 jaar
1,50 euro per persoon
leden 0,50 euro p.p.

zaterdag 11 oktober
14.00- 16.00 uur

Open Dag Speelotheek
thema: gezelschapsspelletjes
toegang gratis
Voor het volledige activiteitenoverzicht van de speeltuin:
kijk op www.speelcentrumweena.nl
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Terug naar de West-Kruiskade en de Leeuwenhoek
De zomer (?) is bijna om en o, wat kijken we uit naar de herfst! Niet, omdat we niet van warme, zonnige dagen
houden. Maar, omdat we dan terug gaan naar de West Kruiskade!!
Wat schiet de renovatie op, de
buitenkant van ‘ons huis’ zonder
steigers is prachtig en past prima
in het Centrum. De bouwers werken zich drie slagen in de rondte
om het binnenin ook mooi en
bruikbaar te maken. We kunnen
de verschillende ruimtes al goed
onderscheiden en zien, dat we er
echt op vooruit zullen gaan.
huiskamers
Vier etages: waarvan twee met
grote verzorgingsappartementen,
één met 35 kamers voor ouderen
met psychiatrische problematiek,
één met drie groepen pg-bewoners en een woongroep voor
mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel.
Op al deze verdiepingen komen
mooie huiskamers, wel 9 in
totaal.
restaurant
En dan hebben we de begane
grond met ruimten voor
Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouderen. Er is een

Laurens-Antonius

Binnenweg

Op dinsdag 21 oktober 2008 is er weer een bijeenkomst in
het Alzheimer café Antonius Binnenweg.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en het officiële gedeelte
begint om 19.30 uur. De avond duurt tot ongeveer 21.15
uur.
Het onderwerp zal zijn: “De juridische aspecten bij dementie”.
Mr. R.A. Ligthelm notaris te Rotterdam zal o.a. de volgende
onderwerpen bespreken: onderbewindstelling, mentorschap,
volmacht, en testament.
Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Toegang is gratis.
Consumptie tegen betaling.

We gaan ervan uit, dat na anderhalf jaar Kleiweg ons bedje
gespreid zal zijn: begin november
verhuizen we terug!
Naar de West Kruiskade 54, waar
wij met z’n allen behoren te zijn,
ook al is het nog zo mooi aan de
Kleiweg.

Samen door een deur!!
De spreekuurhouders van Samen
door een Deur wilden dit maal
eens weten wat de Nieuwe Unie
eh …. tegenwoordig Woonstad
vindt van het spreekuur. We spreken af op een regenachtige middag in de buurtwinkel met Kitty
Tol, Manager Wijkbeheer en
Ontwikkeling

COLOFON
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Lay Out Han Snaaijer
Fotografie Theo Sprundel, Han
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Dogan, Hannie Leeuwenhart, Mar
Melchers, Han Snaaijer, Joke vd
Zwaard , Gina Thyse, Rachida
Benali.
Druk: Maassluisse Courant, Oplage:
4500 stuks
Verschijnt 10 maal per jaar

november
Het kan niet op aan ruimte!
Ergens anders in het gebouw
bevinden zich nog een stiltecentrum, een fysioruimte, een filmzaal en de kapper en pedicure. En
voor de Kotomishop hoeft u niet
naar de Mall, ook die heeft een
goede plek in De Leeuwenhoek
gekregen!

GEEN GEZEUR

aktiegroepoudewesten.nl
ALZHEIMER CAFE

prachtig restaurant met natuurlijk
een gezellige bar - we horen nog
steeds bij de Stichting Humanitas:
eten en drinken blijven belangrijk!
Voor ouderen uit de buurt zijn er
dagafdelingen (dagverzorging en
dagbehandeling), het kunstatelier
en een galerie en een ouderensociëteit.

Onze eerste vraag is:” Vinden
jullie het geen gezeur bij
Woonstad als er klachten via
het spreekuur binnenkomen?”
Kitty:” Nee, integendeel. Als ik
van de vergadering met jullie vandaan kom is het eerste wat de
medewerkers zeggen, wat is er dit
keer weer uitgekomen?”
Medewerkers vinden het zelf ook
niet leuk als zaken niet goed
lopen, en hopen dan direkt aktie
te ondernemen om het op te lossen.

“Ja, dat klinkt heel mooi,
maar wat gebeurt er verder
met de klachten?”
“Nou om een voorbeeld te noemen, er zijn klachten over de werking van het Klant Contact
Centrum, het KCC. We hebben
afgesproken dat de medewerkers
mee de wijk in gaan om te zien
wat het betekent als er bijvoorbeeld lekkage is bij een huurder.
Dit soort klachten moet natuurlijk
zo snel mogelijk verholpen worden. De verwachting is dat als
medewerkers meer inzicht krijgen
in de praktijk dat er dan nog
serieuzer met de klacht van de
klant wordt omgegaan”.
“Een van de veel voorkomende klachten is de volgende;
bijvoorbeeld een afspraak dat
de opzichter op dinsdag tussen 8 en 12 uur langskomt.
Vervolgens word je gebeld op
die dag, dat de opzichter niet
komt en dan heb je net een
vrije dag genomen, hoe kan
dat nou?”
“Kijk, dat zit zo. De medewerker
van het KCC kijkt in de agenda
van de opzichter en als deze zijn
afspraken er niet goed ingezet
heeft, dan zit jij thuis te wachten,
heel vervelend. In het begin toen
het KCC net nieuw was planden
de medewerkers afspraken in zonder reistijd, ja dat kan niet, een
opzichter moet wel van mevrouw

De nieuwe Leeuwenhoek op de West - Kruiskade

Jansen naar meneer Dogan. We
zitten er bovenop als managers,
maar het blijft wel mensenwerk
en waar gewerkt wordt worden er
fouten gemaakt”.
“Hoeveel worden er
gemaakt?”
“Als we het over het geheel bekijken en niet alleen het KCC, maar
over alle afdelingen en over al de
wijken waar Woonstad woningen
verhuurt? Een tijdje terug was het
30 % en dit is verminderd tot 20
%, nog teveel, we willen dit
terugbrengen naar 15 %. Het
doel is dat we klantvriendelijker
worden. Ons beleid is hierop
afgestemd. Wanneer medewerkers
iets niet weten of kennis te kort
komen kunnen ze bijgeschoold
worden. Bij het aannemen van
personeel is een klantvriendelijke
houding een belangrijk punt. Het
lijkt voor de vrijwilligers van
“samen door een deur”natuurlijk
heel veel, omdat zij alleen bewoners spreken waarvan hun klacht
niet direct op de juiste wijze is
afgehandeld.
“Wat is er nog meer n.a.v.
het spreekuur veranderd?”
“Als we kijken naar het soort
klachten waar huurders mee naar
ons spreekuur komen, dan waren
er eerst vooral veel klachten van
technische aard. Het schilderwerk
is systematisch aangepakt en ook
het onderhoud van de c.v.ketels.
De klachten verschuiven nu naar
het sociaal beheer.
Daarom zit ik nu aan tafel met jullie. We werken nu met kaarten
schoon, heel en veilig zodat de
huismeesters aan kunnen geven
of een portiek of binnenterrein er

Foto: Henk Dieks

goed, minder goed, nog minder
goed of slecht er uit ziet.
Wanneer vervolgens huurders
door de huismeester aangesproken worden op een vervuild portiek, moet er ook actie op volgen.
Wat we ook merken is dat op
straat of bij de buurvrouw tegen
een medewerker van Woonstad
gezegd wordt dat er troep in het
binnenterrein staat. De medewerker geeft dit wel door, maar controleert niet wat er mee gebeurt
bij de afdeling sociaal beheer. Ik
zeg altijd, wie het probleem het
eerste hoort, moet ook controleren of het afgehandeld is, bij
welke afdeling men ook werkt.
Maar het werkt nog altijd het
beste als mensen klachten
gewoon doorgeven via de normale weg.
Er is net weer een samengaan met het Woning Bedrijf
Rotterdam, nu is de organisatie weer groter geworden.
Wat betekent dat in de praktijk?
De overgang naar het KCC heeft
voor veel problemen gezorgd,
maar nu gaat het al stukken
beter. Het aanmelden van klachten blijft hetzelfde. We denken
dat onze klanten er niets van
merken. In 2009 gaan we weer
werken in wijkteams en daar verwachten we veel van. Opzichter,
buurtmeester, woonmakelaars,
wijkbeheerders, consulenten wijkbeheer en consulenten wijkontwikkeling werken dan nauw
samen. Dan is het allemaal veel
directer, zien medewerkers elkaar
vaker over hetzelfde gebied en
kunnen elkaar aanspreken als er
iets niet goed gaat.

Kitty, bedankt voor dit
interview, heb je zelf nog
een vraag?
Nee, maar ik moet jullie namens
de directie meedelen dat jullie
spreekuur als heel positief wordt
ervaren en dat deze manier van
werken overgenomen wordt
door Woonstad, we zien dit als
een voorbeeld voor de hele organisatie. We roepen onze klanten
op om klachten te blijven melden, wij doen er ons voordeel
mee. Klagen mag. Wij bouwen
aan verbetering!
De spreekuurtijden zijn in de
maand september aangepast
i.v.m. vakanties van de
medewerkers en zijn op:
woensdag 10.30 - 11.30
uur
donderdag 18.30 - 19.30
uur
Wie mee wil helpen met het
spreekuur kan contact opnemen met Petra v.d. Berg
4361700.

in dit nummer:
Van de straat geplukt

Marzieh Kazemi

VWO-diploma en ging ik in
Leiden geneeskunde studeren.
Dat heb ik vier jaar gedaan, ik
koos voor de specialisatie gyneacologie, maar ontdekte later dat
het jaren kan duren voordat je tot
een opleidingsplaats voor dat vak
wordt toegelaten; en ik was al
een beetje ouder dan de andere
studenten.’ In 1997 stapte ze
over naar tandheelkunde aan de
ACTA in Amsterdam. Ze liep
onder andere stage op een centrum bijzondere tandheelkunde,
waar ze met zeer angstige patiënten, moeilijk behandelbare kinderen en lichamelijk en geestelijk
gehandicapten werkte. In 2003,
direct na de afronding van haar
studie, begon ze in het gezondheidscentrum in de SintMariastraat.

Vanaf 2003 werkte ze in de tandartsenpraktijk in het
gezondheidscentrum Sint Mariastraat. De praktijk groeide
van 800 naar 2400 patiënten. ‘Het voelde als mijn kindje’. In
2007 werd haar contract niet meer verlengd door de praktijkhouder. Tot opluchting van veel van haar patiënten komt
tandarts Marzieh Kazemi echter terug naar het Oude
Westen. Begin september opende ze haar eigen praktijk in
Coolsestraat 55. Met je mond open is het moeilijk vragen
stellen, daarom nodigde de buurtkrant haar uit voor een
rustig gesprek over haar praktijkervaringen en toekomstplannen.

Van Iran via Turkije naar
Nederland
Marzieh Kazemi is opgegroeid in
Shiraz, een eeuwenoude stad met
vier miljoen inwoners in een
groen stukje van Iran. ‘Mijn vader
werkte als technicus bij Iran Air,
mijn moeder was secretaresse. Ik
ben de oudste van drie kinderen
en ik had net mijn middelbare
school afgerond toen we met het
hele gezin naar Turkije vluchtten.
Daar hebben we asiel aangevraagd en anderhalf jaar later
kwamen we als uitgenodigd

vluchtelingen naar Nederland. Na
twee maanden verblijf in een
opvanghuis in Apeldoorn, kregen
we een huis in Zwolle. In Iran
wilde ik biologie en gezondheid
studeren en doorgaan op de universiteit tot het hoogleraarschap.
In Nederland moest ik eerst de
Nederlandse taal leren. Overdag
kreeg ik les met een groep
Iraniërs. Omdat je dan tussendoor
toch in je eigen taal blijft praten,
heb ik me ook opgegeven voor
een gemengde groep in de avonduren. Daarna haalde ik in de
avonduren het Nederlandse

Een cadeautje voor
Rotterdamse mantelzorgers.
Bijna 70.000 Rotterdammers zijn
mantelzorger. Mantelzorgers zijn
mensen die langere tijd zorgen
voor een zieke of gehandicapte
partner, kind, familielid, buur of
vriendin. U bent misschien zelf
mantelzorger of u kent mantelzorgers in uw omgeving, zoals
ouders die voor een gehandicapt
kind zorgen, mensen die zorgen
voor hun ouder wordende vader
of moeder, soms kinderen die de
zorg hebben voor een vader of
moeder met psychische of lichamelijke beperkingen. De hulp die
mantelzorgers geven kan bestaan
uit het helpen bij wassen en aankleden van de zieke, het doen van
boodschappen, meegaan naar de
huisarts, fysiotherapeut of het
RIAGG. Ook het opvrolijken van
de zieke, chauffeur zijn en helpen
bij het invullen van formulieren
zijn veelvoorkomende taken van
mantelzorgers. Kunnen zorgen
voor een zieke, oudere of gehandicapte is vaak fijn om te doen,
maar kost ook veel tijd en energie.
De gemeente Rotterdam wil laten
zien dat zij al het werk van mantelzorgers erg belangrijk vindt.
Daarom wil zij alle Rotterdamse
mantelzorgers een cadeau geven.
Het cadeau bestaat uit een tas
met daarin leuke en nuttige dingen, waar mantelzorgers wat aan
hebben. Zoals een agenda voor
2009 met interviews met mantelzorgers en kortingsbonnen.
Mantelzorgers uit het Centrum

kunnen de tas tussen 4 september
en 4 november 2008 op verschillende plaatsen in de buurt ophalen. De tas is alleen bestemd voor
echte mantelzorgers. De adresgegevens worden bij de afhaalpunten genoteerd.
De tas met inhoud kan op de
volgende adressen worden
opgehaald:
Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Centrum (SMDC):
Gezondheidscentrum Oude
Westen & Cool, Balie SMDC,
St. Mariatraat 75. Maandag t/m
donderdag: 09.00-12.30 uur en
13.30-17.00 uur. Vrijdag: 09.0012.30 uur
Wijkgebouw Stadsdriehoek,
Balie SMDC , Kipstraat 37.
Maandag t/m vrijdag: 09.0012.45 en 13.15-17.00 uur
Stadswinkel Centrum,
Coolsingel 40 (ingang zijde
Doelwater). Maandag t/m woensdag: 08.00 - 16.00 uur.
Donderdag: 08.00 - 13.30 uur.
Vrijdag: 08.00 - 20.00 uur.
Zaterdag: 09.00 - 12.30 uur.
MEE Rotterdam Rijnmond,
Schiedamse Vest 154. Maandag
t/m vrijdag 8.30-17.00 uur.
Voor meer informatie over
mantelzorg en de mantelzorgtas kunt u contact opnemen met het Steunpunt
Mantelzorg Centrum,
Kipstraat 37, telefoon:
404 75 24.

In het begin werkte Marzieh
Kazemi twee dagen hier en de
andere drie dagen op een andere
lokatie van de praktijkhouder. Op
haar verzoek werd ze alle vijf
dagen in het Oude Westen ingepland, zodat haar patiënten altijd
bij haar terecht konden. Voor de
mensen die moeilijk vrij konden
krijgen, ging de praktijk ook op
zaterdag open en later kwamen
daar nog twee avonden bij. ‘Dat
zijn alles bij elkaar veel werkuren,
maar dat was ik gewend, ik kan
niet rustig zitten. Toen ik studeerde werkte ik twee avonden bij
IKEA en in de weekenden als
beveiligingsmedewerker op
Schiphol. Ik had toen nog geen
man en kind.’ Sterker nog,
Marzieh Kazemi ging de praktijk,
dat door hard werken en altijd
aanwezig zijn van 800 tot 2400
patiënten was gegroeid, als haar
kindje beschouwen. ‘Toen ik hier
kwam werken, dacht ik: ik ga een
half jaar of een jaar ervaring
opdoen en dan voor mezelf
beginnen. Maar je leert de mensen kennen, en de verbanden tussen de mensen. Je weet op een
bepaald moment welke ouders en
kinderen, mannen en vrouwen bij
elkaar horen. En soms ook waar

ze van oorsprong vandaan
komen. Dus ik ging het als mijn
eigen praktijk beschouwen.’

Goedkopere vakantiebehandelingen
In het Oude Westen heb je te
maken met veel verschillen en
sommige mensen zijn nooit of
heel lang niet naar een tandarts
geweest. Voor Marzieh Kazemi
maakt dat niet uit. ‘Als mens
maak ik geen onderscheid tussen
rijk, arm, hoogopgeleid of analfabeet, afkomstig van hier of van
daar. Ik ben opgevoed met de
opvatting dat alle mensen in
Gods ogen gelijk zijn en als arts
ben je vanuit je professie verplicht
om je zo op te stellen. Er wordt
wel geklaagd dat immigranten
zich tijdens hun vakantie laten
behandelen omdat het in het
land van herkomst goedkoper is.
Als het dan later mis gaat, of niet
goed is gedaan, moeten wij hier
de problemen oplossen. Maar wie

Marzieh Kazemi:
‘Uiteindelijk vonden
we een oude garage
in de Coolsestraat’
ben ik om te zeggen dat ze die
goedkopere oplossing niet moeten nemen? Voor mij is dit een
gegeven, ik adviseer hen alleen
om zich goed te informeren over
de kwaliteit van de tandarts en
het ziekenhuis, zodat ze niet alsnog voor grote kosten en problemen komen te staan.’
Zelf ontmoet Marzieh Kazemi in
haar praktijk ook wel eens vooroordelen. Nieuwe patiënten die
zich afvragen of ze haar vak wel
verstaat en of ze wel sterk genoeg
is om hun kies te trekken. ‘Dat
kan ik alleen oplossen door
geduld, tijd en gewetensvol handelen. Voor een kies uittrekken is
geen kracht maar technische ken-

nis nodig. Kracht kan zelfs een
nadeel zijn, omdat het risico
bestaat dat je de kies kapot
maakt. Mensen zullen trouwens
moeten wennen aan vrouwelijke
tandartsen, want in de opleidingen zijn vrouwen momenteel in
de meerderheid.’

Leegstaande bedrijfspanden
De mededeling vorig jaar dat
haar contract niet verlengd werd,
kwam niet als een donderslag bij
heldere hemel. Er was al langere
tijd onenigheid met de praktijkhouder over onder meer het
doorverwijzingbeleid en de
behandelmethode. De opzegging
kwam wel verschrikkelijk slecht
uit. Ze had net een huis gekocht
in Rotterdam en ze was zwanger
van haar eerste kind, dat is niet
de ideale tijd om een nieuwe
praktijk te zoeken en te beginnen.
Toch deed ze dat. Ze kon een
kleine praktijk in Den Haag overnemen, maar haar hart bleef in
het Oude Westen. ‘Verschillende
patiënten wisten mij te traceren
in Den Haag en maakten daar
een afspraak. Andere patiënten
gaven me tips over leegstaande
bedrijfspandjes. Ook woningcorporaties waren heel bereidwillig
om iets voor mij te vinden. Alleen
de gemeente deed moeilijk. Een
winkel is een winkel, en een café
is een café en geen tandartspraktijk, ook al staat zo’n pand al tien
jaar leeg. Uiteindelijk vonden we
een oude garage in de Coolsestraat. Dat mocht wel omgebouwd worden tot tandartspraktijk. Het is niet groot, dus ik ga er
alleen werken.’ Dochtertje Atusa
krijgt over enige tijd, insh’allah,
een broertje of een zusje. De
praktijk is vijf dagen in de week
plus een zaterdag in de maand
open. Dus Marzieh hoeft niet
bang te zijn dat ze in de toekomst rustig moet gaan zitten. En
de patiënten in het Oude Westen
krijgen hun geliefde tandarts
terug.

Woonstad Rotterdam wordt zichtbaar in de stad
Woonstad Rotterdam het nieuwe logo aan haar ruim 50.000 klanten. Het logo symboliseert de keuze voor de
stad Rotterdam, de diversiteit aan wijken en de kleurrijkheid van zijn inwoners. Het wonen aan
de Maas komt in veel Woonstaduitingen terug. “De stad is ons werkterrein en onze dagelijkse
bron van inspiratie. Het logo heeft iets weg van een schilderspalet. Een palet van kansen en
mogelijkheden om de stad telkens weer iets mooier te maken. En dat strookt precies met de
ambitie van Woonstad: samen met bewoners en andere partners werken aan een vitale, aantrekkelijke woonstad”, stelt bestuurder Arjan Schakenbos. In de komende maanden is de nieuwe huisstijl te vinden op bouwborden, gevels en bedrijfswagens. De bedrijfsnamen WBR en de
Nieuwe Unie zullen tot midden 2009 eveneens zichtbaar blijven in de wijk. .

Digi D: MUTLAKA SORUN.
(Digi D: Doen!)
ÇOK ÖNEMLi YASA “TOPLUMSAL DESTEK
YASASI WMO” DEVAM ETMEKTEDiR.
(WMO-Wet Maatschappelijk Ondersteuning)
Thuiszorg’tan ev islerinde yadımcınız varmı?
Tekerlekli sandalyeniz, akülü özürlü aracınız
veya özürlülere yönelik baska kolaylıgınız
varmı?
Bu durumda 1 ocak 2007 tarihinden itibaren
WMO (yeni toplumsal destek yasası ile
karsılasabilirsiniz).
Bu yasa insanların mümkünn olabildigince
bagımsız yasayabilmeleri ve topluma katılabilmeleri için vardır. Bu genc ve saglıklı insanlar
icin geçerli olmakla birlikte yaslı ve özürlü,
yada engelli kisiler içinde gecerlidir.
1 ocak 2007 tarihinde yürürlüge giren bu yasadan Rotterdam belediyesi sorumludur ve bu
durum yenidir. Bu konuda bilmeniz gereken
bazi önemli konular olup bunlar: Su anda algemene Wet bijzondere ziekte kosten (AWBZozel hastalıkları masrafları genel yasası)
tarafından karsılanan ev islerinde yardım. Örnegin: Thuiszorg gibi bir ev bakımı, yolculuk masraflarına katkı. Örnegin: taksi ücretinde
yardım.(vervoer op maat) paso ve tekerlekli
sandalye, akülü özürlü aracı, tuvalet sandalyesi
veya merdiven asansörü gibi yardımlar. Bütün
bu yardımlar için Rotterdam belediyesine
müracaat edebilirsiniz. Bazı olanaklardan faydalanabilmeniz için bazen sizden gelirinize
göre yapılacak yardım masrafına katkı ücreti

istenilebilir. Bu konuda daha genis, dogru ve
güvenilir bilgileri, Rotterdam belediyesi
tarafından sizler için tahsis edilen mahallemiz
kurum ve kuruluslarından alabilirsiniz. Bu
kurumların sizler için varolması yanında, sizden
hiç bir çıkarları yoktur. Ayrıca bu yardım
kurumlarında konustugunuz konular, size
yadım eden memur tarafından baska kurum
veya kisilere anlatılması o kisinin isinden kovulma sebebi olur. Hakkınızı baska kisilere (simsarlara) kaptırmak istememeniz yanında çevrenizde dillere de düsmek istemiyoranız her türlü
problemlerinizde mahalleniz kurumlarına
müracaat etmenizi tavsiye ederiz. Bu konularda
müracaat edebileceginiz kurumlar: SMDC Tel:
436 30 60 veya Aktiegroep/buurtwinkel
Osman Dogan 436 17 00.

25 EKiM 2008 CUMHURiYET BAYRAMI
(Het Republiekfeest op 25 oktober 2008)

Geçen sene oldugu gibi bu senede 25 ekim 2008 Cumartesi günü mahallemiz spor
salonu ODEON’da Cumhuriyetimizin kurulusunun 85. yılını kutlayacagız.
Cumhuriyetimizin 85 inci yıldönümünü kutlama faaliyeti organizesi su an çok iyi gitmekte olup. 25 kisiden olusan bir çalısma gurubu siz sayın mahalle halkımıza, tek kelime
ile unutamayacagınız bir eglence hazırlama heyecanını yasamaktadır. Bu sene eglencemize bir çok sürpriz sanatçı katılacak olup, eglencemize katılan 7 den 70 e herkesin
salondan son derece memnun olarak ayrılacagının garantisini simdiden verebiliriz.
Sayın vatandaslarımız, sayet sizlerde çalısma gurubunda görev almak istiyorsanız
Buurtwinkel’a bizzat gelerek (Gaffelstraat 1) veya 436 17 00 telefondan sayın ibrahim
Tosun, ibrahim Gözen e muracaat edebilirsiniz.

WORKSHOP OVER SOCIAAL
ISOLEMENT
Tot en met maart 2008 zijn de
dialogen over Sociaal Isolement
geweest. Na afloop van deze dialogen hebben in totaal 25 wijkbewoners, werkers uit de wijk en
vrijwilligers zich opgegeven voor
de workshop Sociaal
Isolement. Er is nog plaats voor
deelnemers die weliswaar niet de
dialoog hebben gedaan, maar

DOEL VAN DE WORKSHOP
Uit de dialogen blijkt dat sociaal
isolement wel een bekend fenomeen is, maar hoe herkent u sociaal isolement bij iemand? En
welke stappen zet u dan? Ook
blijkt uit de dialogen dat sociaal
isolement nog niet zo’n eenvoudig thema is in onze samenleving. De workshop gaat in op het
kunnen signaleren van sociaal isolement in de familie, in de straat
en in de wijk. Want het is echt
nodig dat veel meer mensen sociaal isolement gaan signaleren en
vervolgens weten welke stappen
gezet moeten worden.

WANNEER, WAAR en
AANMELDEN BIJ?
Vrijdag 26/9 van 10.30 – 12.30 u,
Zorgcentrum Atrium, Karel
Doormanstraat 343. Dinsdag
21/10 van 10.30 – 12.30 u,
Atrium, met na afloop de certificaatuitreiking. Opgeven voor
23/9 bij Della de Jong, t 010
4146788 of per email
d.jong@smdc.nl .

(Welkom Ramadan 2008)
iftar duası:
“ Allah’ım! Senin için
oruç tuttum, Senin için
rızkınla orucumu
açtım. Ancak Sana
tevekkül ettim. Seni
hamdinle tesbih ederim.
Bakara Suresi-185. Ayet
"Ramazan ayı, insanlara
yol gösterici, dogrunun
ve dogruyu egriden
ayırmanın açık delilleri
olarak Kur'an'ın indirildigi aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını
idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu
olursa (tutamadıgı günler sayısınca) baska günlerde kaza etsin.
Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı
tamamlamanız ve size dogru yolu göstermesine karsılık, Allah'ı
tazim etmeniz, sükretmeniz içindir.

Bu konda daha etraflıca bilgi almak isterseniz, eczacılar ve saglık
kurumlarının Ramazan ve ilaç kullanımı konulu site ye müracaat
edebilirsiniz.

Het project ‘Schakelen in Sociaal Isolement’ (vanaf februari 2007) gaat in september 2008
verder met workshops over Sociaal Isolement. In oktober 2007 startte het Meldpunt Sociaal
Isolement en aan het begin van 2008 zijn er dialogen geweest. In het project werken de
organisaties van het Platform Zorg en Welzijn Rotterdam Centrum samen om ouderen die
weinig tot geen sociale contacten hebben en dus in een isolement leven op te sporen en te
wel interesse hebben om handvatten aangereikt te krijgen hoe
sociaal isolement in de familie, in
de straat en in de wijk zelf te kunnen signaleren.

HOS GELDiN RAMAZAN
RAMAZAN AYINIZ
MÜBAREK OLSUN

Ramazan ayı ve Ramazanda ilaç kullanımı konulu
internet sitesi: http//www.ramadan-medicijnen.nl/

SCHAKELEN IN SOCIAAL ISOLEMENT

WAT IS SOCIAAL ISOLEMENT
PRECIES?
Iemand is sociaal geïsoleerd als
hij/zij geen sociale contacten
heeft en zich daarbij eenzaam
voelt. Meer achtergrond informatie over sociaal isolement en dit
project leest u op www.sociaalisolement.net

Nedir bu “Digi D”? . “Digi D” devletin vergi, yaslılık bürosu,
çocuk burosu, is ve isci bulma kurumu ve bunlara benzer kurum
ve kulusları ile elektronik olarak internet aracılıgı ile yapacagınız
islemlerde kullanacagınız bir kod olup, buna “elektronik hüvviyet” de diyebiliriz. Son zamanlarda hemen, hemen bir cok
seyin internet aracılıgı ile yapıldıgını ve bu durumun ileri yıllarda
normal hayatta daha cok yayılacagını düsünürsek, bu kodun ne
kadar önemli oldugunu daha iyi
anlayabiliriz. Sayet internetiniz
yoksa, interneti olan herhangi
birinede bu koda müracaat icin
ricada bulunabilirsiniz.
Müracatınızı yaptıktan sonra
size bir kod göndrileck ve bu
kodla yine bilgisayar aracılıgı ile
devletle olan elektronik
baglantınızı harekete gecirdikten sonra, devletin kurum ve
kurulusları ile elektronik iletisim kurabilirsiniz. Bu konuda sizlere
en önemli tavsiyemiz ise, size verilen kod numarasını çok iyi
muhafaza edip kimseye göstermemenizdir. Bu konuda daha
genis bilgi için (Gezondheidscentrum) da bulunan SMDC ye
veya buurtwinkel da (Gaffelstraat 1) Osman Dogan a müracaat
edebilirisiniz.

GENÇLERE YÖNELiK HALK
OYUNLARI KURSU
GÜVENCEMiZi KAZANAN DiS DOKTORU
GERi GELDi (Onze vertrouwde tandarts is terug in de wijk)
Mahallemiz saglık ocagında uzun süreden beri dis doktoru olarak çalısan sayın Kazemi hanım, geçen sene ekim ayında bu
kurumdan ayrılıp Den Haag sehrinde kendisine yeni bir is yeri
açmıstı. Kendisinden çok memnun olan müsterileri Kazemi
hanımı bu kararından vazgeçirebilmek için çok çaba sarf ettikten daha sonrada tedavi görebilmek için Kazemi hanımın Den
Haag taki is yerine gittiler. Kazemi hanımda Den Haag ta is
yeri açmıs olmasına ragmen kalbi halen Oude Westen mahallesinde kalmıstı. Bütün bu konuları göz önünde bulunduran
Kazemi hanım tekrar mahallemize dönme kararı alıp, kendisine
uygun is yerini Coollsestraat 55 numarada buldu. Kazemi
hanımın is yerininin yeni adresi söyledir: “TANDARTSENPRAKTIJK MAASTAD” adres COOLSESTRAAT 55/B. Eylül ayı
basında faaliyetine baslayacak olan Kazemi hanım yeni müsteriler beklemektedir. Kendisine simdiden mahallemize hosgeldiniz derken isinde sonsuz basarılar dileriz.

(Turks volksdans voor alle jongeren van 10 tot 20 jaar
op zaterdagen en zondagen)

Türk çalısma gurubu olarak, iki sene önce gençlerimize
yönelik baslatmıs oldugumuz Türk halk
oyunları kursu halen devam etmekte olup bu
kurslar küçük yastakilere Cumartesi ve 16 yasından büyüklere Pazar günleri verilmekedir.
Bu kursumuza katılmak isteyenler Buurtwinkel a
(Gaffelstraat 1) sahsen veya telefon+elektronik posta ile
müracaat edebilirler.
Tel: 010 – 436 17 00 e-mail: o.dogan@sonor.nl

Mahallemizle ilgili Hollandaca ve Türkçe
lisanında en çabuk ve dogru haberler için

www..aktiegroepoudewesten.nl
sitesine müracaat edebiliriniz.

Huurteam Rotterdam: ‘Veel particuliere
huurders in Rotterdam betalen teveel’

Op 10 november vindt
alweer de 11e Dag van de
Mantelzorg plaats.

Huren in Rotterdam kan via een woningcorporatie of via particuliere verhuur. Omdat er bij woningcorporaties
soms lange wachttijden bestaan, kiezen Rotterdammers vaak voor een particuliere huurwoning. Veel mensen
beseffen niet dat ze daar teveel betalen, laat staan dat ze er wat tegen kunnen doen. Het Huurteam Rotterdam
realiseert een permanente huurverlaging voor huurders die teveel betalen. In 2007 was dat gemiddeld maar
liefst 134,05 euro per maand, per huurder!
Teveel betalen? De huurprijs
van een woning wordt toch
bepaald door marktwerking,
een kwestie van vraag en
aanbod?
De overheid heeft bepaald dat
huurders, vooral die met een laag
tot middelmatig inkomen hiertegen beschermd moeten worden.
Daarom is er een zogenaamde
liberalisatiegrens ingesteld. Voor
woningen tot 631,73 euro kale
huur bestaat een puntensysteem.
Op basis van dit systeem wordt
een maximaal toegestane huurprijs berekend. Voor woningen
boven die grens geldt inderdaad
dat de prijs wordt bepaald door
vraag en aanbod.
Wat houdt dat puntensysteem precies in?
Op basis van allerlei wettelijke criteria is een puntensysteem
gemaakt om woningen te
waarderen. Hierbij moet je denken aan zaken als oppervlakte,

voorzieningen, aantal kamers,
welke buurt et cetera. Het totaal
aantal punten bepaalt de wettelijk
maximaal toegestane kale huurprijs, dus zonder servicekosten en
de energierekening. De servicekosten moeten overigens altijd
door de verhuurder worden
gespecificeerd.
Wat als ik vermoed dat ik
teveel betaal?
Dan kun je het Huurteam
Rotterdam inschakelen. We sturen
een inspecteur langs, die de hele
woning komt opmeten en dan
terplekke voor jouw huurwoning
de maximaal redelijke huurprijs
berekent. Je hoort dus direct of,
en zo ja hoeveel teveel je betaalt.
Je moet hiervoor eigenlijk maar
aan twee voorwaarden voldoen:
je moet particulier huren in
Rotterdam (kamerhuur kan dus
ook) en je moet minder dan
631,73 eurokale huur betalen,
dus dat wil zeggen zonder serv-

icekosten en zonder gas, water en
elektra.
Als je meer dan 631,73 euro kale
huur betaalt kun je ons ook laten
komen, maar dan moet dat wel
gebeuren binnen zes maanden na
het afsluiten van het huurcontract.
Ok, nu blijkt dat ik teveel huur
betaal, hoe gaat het dan verder?
Dan gaan wij voor je aan de slag
om huurverlaging te realiseren.
Met slechts een handtekening
machtig je ons om de gehele procedure van begin tot eind voor je
te voeren. Daar heb je zelf helemaal geen omkijken meer naar.
Daarbij is het ook nog eens kosteloos, van de opname tot de uitspraak, je betaalt helemaal niets.
En dan mag ik minder huur
gaan betalen?
Dat mag in principe vanaf het
moment dat de huurcommissie
uitspraak heeft gedaan. In de
meeste gevallen krijg je zelfs

teveel betaald geld met terugwerkende kracht terug. Overigens
wordt er niet alleen naar de huurprijs gekeken. Als je servicekosten
te hoog zijn, dan gaat dat bedrag
ook omlaag. Verder zijn er mogelijkheden voor een tijdelijke huurverlaging bij achterstallig onderhoud dat de verhuurder weigert
uit te voeren.
Klinkt goed allemaal, ik ben geïnteresseerd, wat doe ik nu?
Je kunt ons altijd bellen voor een
afspraak. Kijk ook eens even op
de website, daar staat een praktijkvoorbeeld zodat je nog eens
goed een beeld krijgt van hoe
alles in zijn werk gaat. Je kunt ook
mailen, dan nemen we contact
met je op en plannen we direct
een opname.
www.huurteamrotterdam.nl
010-2142799

Het motto dit jaar is ‘Zorgen
voor een ander = topsport’.
Mantelzorg = topsport en qua
inspanning gelijk aan topsport.
Het is belangrijk te voorkomen
dat mantelzorgers net als topsporters 'alles opzij moeten zetten' Immers zorgen voor een
ander is vaak hard werken.
Tijdens de Dag van de
Mantelzorg worden mantelzorgers in het zonnetje gezet.
Dat is ook dit jaar weer de
bedoeling. Eerst komt er een
grote publiciteitscampagne tussen 4 september en 4 november
2008. U zult de term mantelzorg
op veel plaatsen tegen komen.
In die perioden kunnen mantelzorgers op diverse plaatsen een
tas met presentjes ophalen (zie
elders in deze krant).
Maandag 10 november wordt de
Dag van de Mantelzorg grootschalig gevierd in de AHOY
Rotterdam. Bekende topsporters
en artiesten zullen optreden. Het
programma zal bestaan uit sport,
ontspanning en informatie. Dus
Rotterdamse mantelzorgers: zet
maandag 10 november alvast in
jullie agenda!

Kinderactiviteiten: Kinderkamp De Gaffel
Waterweek op Speelcentrum Weena tekst en foto’s: Manoeska Hennep
WENK ZOMERKAMP 2008

Ook dit jaar was het hoogtepunt
van de zomervakantie het kinderkamp. Op maandag 21 juli vertrokken 85 kinderen en 30 begeleiders naar Zeeland met als
bestemming de Stoofpolder. Op
de dag van vertrek waren de
weergoden ons niet zo gunstig
gestemd maar de rest van de
week hebben wij fantastisch weer
gehad. Het kamp thema was dit
jaar de ” Olympische Spelen”.
Het kampteam heeft voor dit
thema gekozen omdat 2008 in
veel opzichten een sportief jaar
is. Denk maar aan het EK voetbal,
Wimbeldon Tennis, De Tour de
France en natuurlijk de
Olympischespelen in China.
Samen met de kinderen hebben
wij een zeer sportieve week achter de rug en hebben op kamp

een aantal bijzondere momenten
beleefd. Zo waren wij getuige
van het feit dat ze op maandagavond vergeten waren de plaat-

zwemmen in de zee, zandkastelen bouwen, heerlijk zonnen,
elkaar achterna zitten met water
gewoon te veel om op te noemen. Kortom het was een waanzinnig leuke dag.
Vrijdagavond was de Bonte
Avond zo gezellig dat het niet
alleen de kinderen maar ook de
leiding moeite koste om er een
eind aan te breien. Om 00.00
uur moest de muziek echt uit
maar we hebben pas om 00.15
uur het geluid met pijn in ons
hart uitgezet.

selijke bank af te sluiten en kon je
om 23.00 uur in de avond doodleuk een verlaten Rabo-bank
binnen wandelen. Dinsdag werd
de creativiteit van de kids op de
proef gesteld. Er werd 2 uur lang

druk getekend gekipt en geschilderd. Het resultaat aan het einde
van de middag is verbluffend.
Alle kunstwerken zijn vervolgens
in de eetzaal opgangen en vanaf
dat moment het
geen saaie bedoeling meer. Het
Olympische dorp
was vanaf dat
moment een
feit.Op woensdag
stond de sportdag
centraal. We hebben de kinderen
een eeuwen oude
traditie uit Turkije,
olieworstelen, laten beleven. Het
zag er werkelijk spectaculair uit..
Donderdag waren we aan het
strand. Rugby spelen in het zand,

Ook dit jaar hebben 15 vrijwilligers een week van hun eigen
vakantie opgeofferd om de kinderen uit het centrum van
Rotterdam een geweldige week
te bezorgen. De inzet van deze
groep mensen is onbetaalbaar en
zonder hen zou het Wenk nooit
lukken om zo en bijzondere
week voor onze kinderen neer te
zetten.
Als u nieuwsgierig bent geworden en meer wilt weten over
WENK kinderkamp 2008 verwijzen wij u door naar onze website
www.stichting-wenk.nl. Hier kunt
u de dagverslagen van het kinderkamp op uw gemak doorlezen en alle foto’s bekijken.

Studie naar ondertunnelingsmogelijkheden van de
’s-Gravendijkwal aan de gemeenteraad aangeboden

ZORGEN VOOR EEN
ANDER = TOPSPORT

WATERWEEK

Er zijn van die dagen dat ik heel
veel moeite heb met het begrijpen van activiteiten van de
gemeentelijke diensten.
En ik moet eerlijk zeggen dat ik
meestal ook maar geen moeite
meer doe om het te begrijpen.
Het zal de leeftijd zijn of misschien dat ik door alles wat ik de
laatste tijd meemaak immuun
raak. Maar soms gebeurt er in
het Oude Westen ineens iets wat
me toch weer hoop geeft op een
nieuwe toekomst.
Vorig jaar is er namelijk door het
interventie team een onderzoek
geweest bij mijn buren verderop
in de straat. Zij werden beschuldigd van fraude met de Eneco
meter. Nou ken ik die mensen
toevallig redelijk goed en ben er
eigenlijk van overtuigd dat ze
eerlijk zijn. Gelukkig lieten ze het
er niet bij zitten. Via de sociale
raadsvrouw, de gemeentelijke
ombudsman, de geschillencommissie en ik weet niet wat voor
instanties hebben ze uiteindelijk
ge-noegdoening gekregen. Het
heeft lang geduurd, maar de
Eneco heeft alle onkosten moeten betalen en heeft keurig excuses aangeboden. Van het interventieteam en de burgemeester
hebben ze tot op de dag van
vandaag taal nog teken ontvangen, terwijl mijn buren toch door
de niet terechte beschuldigingen
een heel vervelende tijd hebben
gehad. Als ik het nou ook nog
een keer mag meemaken dat ze
iets horen van de burgemeester
of van het interventieteam zou ik
ook weer wat meer vertouwen
krijgen in ons dagelijks bestuur
en met vertrouwen naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen kijken.

Spreekuren
ouderenwerk

Van dinsdag 5 augustus t/m vrijdag 8 augustus was het weer
Waterweek in Speel Centrum
Weena. De gehele week hebben
kinderen in de leeftijd van 4 t/m
12 jaar zich kunnen uitleven in de
speeltuin. Van 14.00 uur tot
17.00 uur kan je allerlei waterspelletjes spelen. Glibberen van
de zeephelling, waterijsjes poepen, smurfensnot maken (voor
wie niet weet wat dat is
even een korte omschrijving: smurfensnot is een
plastic zakje gevuld met
shampoo en kleurstof. Als
je deze tussen je handen
heen en weer wrijft gaat
het schuimen en heb je
een zelf gemaakt antistress-balletje.), de afwasrace, eendjes vissen uit de
vijver, zandkastelen bouwen, bekerrace, water estafette kort om te veel om te noemen. Helaas sloeg het weer op
donderdagmiddag om.
Noodgedwongen hebben wij een
alternatief programma binnen
moeten doen. De regen kwam
echt met bakken uit de hemel
vallen. De buikglijbaan hebben
wij tot onze spijt niet kunnen

gebruiken. Maar dit mocht de
pret echter niet drukken. Samen
met het team van Wilskracht
Werkt hebben de speeltuinmedewerkers en de medewerkers van
WENK er een feestje van
gemaakt. Poffertjes bakken, je
eigen limonade maken, gezelschapsspelletjes, schminken, knutselen, schilderen en zandschilderijen maken stonden die dag op

Vanaf donderdag 4
september, start het
Ouderenwerk weer
met
het Turkse spreekuur
in de Gaffel,
Gaffelstraat 63a.

Het spreekuur is
van 9.30 tot
11.30 uur.
Vanaf maandag
8 september,
start het
Ouderenwerk weer
met het spreekuur
op maandag in het
gezondheidscentrum
aan de Sint
Mariastraat 75.

het programma. Vrijdag was het
weer erg wisselvallig. We hebben
toen besloten een gigantische
hindernisbaan in de speeltuin uit
te zetten. Omdat het iets te koud
was hebben wij deze dag niet
met water geknoeid. Al met al
waren het gewoon 4 gezellige
dagen in Speel Centrum Weena.

Het spreekuur
is van 9.00 tot
12.00 uur.

Begin juli hebben B&W de rapportage “Naar een beter
stadsklimaat voor de ’s Gravendijkwal /Henegouwerlaan”, aan de gemeenteraad aangeboden.In deze rapportage zijn de varianten en mogelijkheden voor overkapping en ondertunneling van de ’s-Gravendijkwal
onderzocht, uitgewerkt en met elkaar vergeleken.
De aanleiding voor deze rapportage waren twee aangenomen moties van Leefbaar Rotterdam en de PvdA, in
de gemeenteraadsvergadering op 29 november 2007.
Twee varianten
In de rapportage zijn twee varianten uitgewerkt. De eerste zonder
en de tweede met een tunnel
onder de 1e Middellandstraat.
Beide varianten borduren voort
op het principe en de maatvoering van de huidige tunnelbak.
Dit is veel goedkoper dan een
geheel nieuw aan te leggen tunnel en lijkt vooralsnog bouw-,
brand- en verkeersveiligheidstechnisch haalbaar. In beide varianten
zullen de huidige grote bomen
ten behoeve van de aanleg verdwijnen. Na de aanleg van de
bak is wel ruimte voor grote
bomen naast de tunnelbakconstructie. Onderzocht moet nog
worden of de bomen teruggeplaatst kunnen worden of dat er
op andere wijze direct grote

bomen kunnen worden geplaatst.
Op de overkapping zelf zijn geen
grote bomen mogelijk (wel klein
groen), en zijn de volgende functies ook mogelijk: wandelen en
fietsen, skaten, parkeren en sporten. Ook kan de constructie ter
plaatse van een nieuw te maken
dwarsverbinding zo sterk
gemaakt worden dat auto’s en
veiligheidsdiensten over de constructie heen naar de andere zijde
kunnen rijden.

Mogelijk extra dwarsverbinding ter plaatse van de Schietbaanstraat/laan
zullen afnemen. De variant met
tunnel onder de 1e
Middellandstraat biedt vele
mogelijkheden om deze winkelstraat nog aantrekkelijker te
maken.

Betekenis voor het oude
Westen en Middelland

Nog niets besloten

De beide wijken zullen beter met
elkaar verbonden worden door
fiets en wandelroutes. De voorzieningen in beide wijken worden
dus beter bereikbaar. De geluidsoverlast en luchtverontreiniging

Het college heeft op basis van
deze eerste resultaten besloten
om nog verder te studeren.Tal
van zaken zijn nog niet helemaal
duidelijk. Hoe moet worden
omgegaan met de aanstaande

monumenten status, wat is
milieuwinst nu precies, hoe gaat
de kruising met het Weena er
precies uitzien, en wat kan dit
nog meer opleveren voor het
Oude Westen en Middelland. Bij
deze verdere studies en uitwerkingen zullen ook de bewoners worden betrokken. Het college wil in
2009, dus nog voor de verkiezingen in 2010, een definitief besluit
nemen over de ondertunneling
van de ‘s-Gravendijkwal.

OPZOOMERKIDS VIEREN FEEST!
Halloween en Suikerfeest. Mooie feesten waarmee u het contact tussen jong en oud in uw straat kunt aanhalen. Kinderen
trekken van deur tot deur en zorgen voor een bijzondere sfeer in uw straat. Verkleed of zingend, geschminkt of met een
presentje voor de buren in de hand... tijdens Halloween en Suikerfeest laten zij zien dat ook kinderen kunnen Opzoomeren.

Suikerfeest
Kinderen gaan langs de deuren, stellen zich voor
en verrassen de buren met een (zelfgemaakt)
presentje, een attentie of iets lekkers. Opzoomer
Mee zorgt voor grappige Suikerhoedjes (kartonnen bouwplaten) waarmee de kinderen hun
cadeautje op een mooie manier kunnen aanbieden.

Halloween
Kinderen trekken in een verklede optocht langs de deuren. Ze bellen
overal aan en roepen keihard ‘boe!’. De ‘geschrokken’ bewoner mag
raden wie er achter dat enge masker of gewaad schuilgaat. Wie weet
wacht er als beloning een snoepje voor de kids. Opzoomer Mee zorgt
voor fraaie lampions.

Voor meer informatie: Stichting Opzoomer Mee Rotterdam •
Schiedamsedijk 55a • 3011 EE Rotterdam • (010) 213 10 55 of
Aktiegroep Oude Westen (Gaffelstraat 1) tel: 436 17 00 vraag naar
Osman Dogan www.opzoomermee.nl of www.aktiegroepoudewesten.nl

DE ROTTERDAMSE STRAATDIALOGEN
Naast de Dag van de Dialoog vinden in de meeste deelgemeenten
binnenkort ook Rotterdamse Straatdialogen plaats in Opzoomerstraten
en straten met straatafspraken (Mensen maken de Stad).
Deze dialogen gaan niet over een thema, maar over kwesties in de
straat zoals omgang tussen buren, samen zorgen voor de straat of spelende kinderen. Wat kunnen bewoners doen om hun straat te verbeteren? Wat hebben ze nodig van de overheid? Let op informatie van uw
deelgemeente, het opbouwwerk of Opzoomer Mee.

DIT KRIJGEN UW
OPZOOMERKIDS
Waardebon van 100 euro om de onkosten te
dekken
(Viert u beide feesten? U krijgt 1 waardebon)
Lampions als u Halloween viert

HOME-START
opvoedings
ondersteuning
Sinds 1 januari 2007 is Home
Start actief in het centrum van
Rotterdam, wij bieden opvoedingsondersteuning aan gezinnen. Helaas hebben we nog niet
zoveel gezinnen bereikt. Ik vroeg
mij af of het mogelijk is om een
artikel te plaatsen in deze krant,
hieronder een korte beschrijving
van Home Start.
Home-Start: een steuntje in de
rug voor ouders met jonge kinderen
Home-Start is een organisatie die
(opvoedings)ondersteuning biedt
aan gezinnen die het even moei-

lijk hebben. Vrijwilligers bieden
één dagdeel in de week een
luisterend oor of praktische
ondersteuning aan gezinnen
met minmaal één een kind in de
leeftijd van 0 tot 6 jaar.
Kinderen opvoeden is leuk, maar
niet altijd gemakkelijk. Soms is
het fijn om eens met iemand
over opvoeden te praten. Om je
hart te luchten, je zorgen te
delen. Iemand te kennen die je
steunt en met wie je tips kan uit-

wisselen. Zo‚n iemand is de
Home-Start vrijwilliger.
Home-Start vrijwilligers zijn zelf
ouder of hebben in ieder geval
ervaring met opvoeden. Zij helpen het gezin op een vriendschappelijke manier; zoals een
goede buurvrouw. Zij hebben tijd
en aandacht en komen voor een
periode van 6 tot 9 maanden
langs thuis bij een gezin. Het doel
is het zelfvertrouwen van ouders
te vergroten en hun sociale relaties te versterken waardoor
(ernstiger) gezinsproblemen kunnen worden voorkomen.
Wat biedt Home-Start de vrijwilligers?
Alle vrijwilligers krijgen, voor zij
aan de slag gaan, een voorbereidende cursus van 8 dagdelen.
Twee coördinatoren begeleiden

de vrijwilligers. Dit gebeurt zowel
individueel als via groepsbijeenkomsten waar onderling ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Daarnaast worden themabijeenkomsten georganiseerd.
Vanzelfsprekend ontvangen de
vrijwilligers een reiskostenvergoeding en zijn ze tijdens hun werkzaamheden verzekerd een verzekering.
Voor meer informatie:
Rotterdam Noord: Evita van Lith
en Sabina Mets 010 ˆ 2653930
hsnoord1@zwrdam.humanitas.nl
Rotterdam Zuid : Hélène Bakker
en Joke van Es 010 ˆ 4196193
hszuid1@zwrdam.humanitas.nl
Graag hoor ik van u of het
mogelijk is om een artikel over
Humanitas Home Start te plaatsen.

Fietsteam Stadstoezicht gaat voor
handhaving en dienstverlening

Vanaf maandag
25 augustus zit ik
op mijn nieuwe
werkplek aan de
Westersingel 1819, dit is het oude
kantoor mijn
voorganger Jan de
Kloet.
Als u mij nodig
hebt, kunt een email sturen naar
t.nederveen@bsd.
rotterdam.nl.

“Wij kennen de wijk op ons duimpje”
Sinds april fietsen de
fietsteams van Stadstoezicht door de straten van
het Oude Westen. “En het
werkt,” zeggen Jeroen
Keulemans en Theo van
Kan van het fietsteam.
“Omdat we dagelijks door
de wijk fietsen herkennen
mensen ons en komen ze
nu ook naar ons toe. We
krijgen zo heel gerichte
informatie. Van iedereen uit
de wijk.”
Toch is er nog onwetendheid
over wat de fietsteams precies
doen. “Mensen vragen: wat kunnen jullie?,” vertelt Jeroen.
“Onze hoofdtaak is de drugsaanpak. Een gebruiker is heel de
dag bezig om drugs te ‘scoren’.
Als wij zien dat een dealer en
een gebruiker contact maken,
fietsen we langs en houden ze in
de gaten. Op het moment dat
ze de drugs uitwisselen betrappen we ze op heterdaad. We zit-

Uw tip voor het
Oude Westen is...?

ten ze constant op de hielen. We
vragen verslaafden om zich te
identificeren. Zo zijn ze niet meer
anoniem; ze worden met naam
en toenaam geregistreerd.” Per
maand verschijnt een rapport
waarin alle meldingen van drugsoverlast staan. Zo is precies te
zien welke verslaafde voor overlast zorgt.
Korte lijnen
Het fietsteam overlegt regelmatig
met de stadsmarinier, ROTEB, de
woningbouwvereniging, GGD en
Centrumraad. “Wij melden dan
ook dingen. Als we bijvoorbeeld
hebben gezien dat een slot van
een portiek al een tijdje stuk is,
dan geven we dat aan bij de
woningbouwvereniging. Of als
stoeptegels los liggen of er huisvuil zwerft. De lijnen tussen de
partijen zijn kort, zaken worden
snel opgelost”.
Meer bevoegdheden
Jeroen: “We worden opgeleid tot
Buitengewoon Opsporingsambtenaar. We mogen bekeuringen uitschrijven en mensen aanhouden,” vertelt Theo. De leden

Blijf a.u.b. uw
meldingen,
signalen en
vragen over
(drugs)overlast
doorgeven
aan…

Buurtbewoners, ondernemers en
instanties zijn volop in beweging
om het Oude Westen veilig te
maken. Bewoners hebben al veel
ideeën en tips doorgegeven. Wij
willen graag blijven horen wat u
wilt voor de wijk. Uw tip is goud

van het fietsteam trainen ook
hun fietsvaardigheden.
Ze komen op de gekste plekken
en moeten ook een trap af kunnen fietsen. Jeroen: ”Je rijdt in
duo’s. Soms splits je op en ga je
ieder in een andere straat kijken.
We staan altijd met elkaar in verbinding. Je weet precies wat er
bij de ander in de straat
gebeurd. We staan ook in directe
verbinding met de politie. De
samenwerking met de politie
gaat goed. We kunnen ze van
goede, gedetailleerde informatie
voorzien. Wij kennen de wijk op
ons duimpje.”
Jeroen en Theo hebben veel plezier in hun werk. “We lachen
veel,” zegt Jeroen. “We spraken
eens een verslaafde aan omdat
we zagen dat ze iets in haar
hand had. Toen wij vroegen wat
ze aan het doen was, zei ze
‘Niks!’ en toen we vroegen wat
ze in haar hand had antwoordde
ze ‘Mijn gehoorapparaat’. Stak
ze zo het mondstuk van een
basepijp in haar oor!

Het telefoonnummer van
het Servicepunt is:
282 96 76.
U kunt dag en nacht, 7 dagen
per week meldingen doen van

drugsoverlast. Van maandag t/m
zaterdag krijgt u overdag een
medewerker aan de telefoon.
’s Nachts kunt u het antwoordapparaat inspreken en de volgende ochtend wordt de 0melding
direct doorgestuurd naar de
betrokken partijen.
Deze partijen zijn de politie,
woningbouwvereniging en
ROTEB. Alle meldingen worden
geregistreerd.
Door uw meldingen zijn wij in
staat de drugsoverlast nog
grondiger aan te pakken en
weten we goed en snel de plaatsen te vinden waar de overlast is.

v
g

De Wet BIBOB
De Wet BIBOB bestaat
sinds 1 juni 2003 en staat
voor: Bevordering
Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar
Bestuur. De wet geeft
gemeenten de mogelijkheid om bij het behandelen van vergunningaanvragen onderzoek te laten
doen door Bureau BIBOB
naar mogelijke criminele
activiteiten. Wanneer uit
dat onderzoek blijkt dat
het gevaar bestaat dat criminele activiteiten zullen
plaatsvinden, kan de
gemeente de vergunning
op grond van de Wet
BIBOB weigeren of intrekken.

hart voor het
Oude Westen

Adrianaplein 24-26
3014 XX Rotterdam
Telefoon: 282 96 76

Bij het Servicepunt in het Oude
Westen kunt u terecht met vragen, klachten en meldingen.
Ook als u last heeft van drugsoverlast kunt u dit melden bij het
Servicepunt. Het is erg belangrijk
dat u deze overlast doorgeeft,
zodat wij (de instanties die
samenwerken voor deze overlast)
het kunnen aanpakken. U weet
het Servicepunt al goed te vinden voor het melden van de
drugsoverlast.

Café “De Zes Rondjes” met
onmiddellijke ingang gesloten

Het
Servicepunt

Het Servicepunt Oude
Westen is geopend van
maandag t/m vrijdag van 10.00-18.00
en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Een makkelijke manier om uw tips
en ideeën kenbaar te maken zijn de
zogenaamde ‘Tipkaarten’ die u
stuurt aan uw stadsmarinier.
Op deze kaarten kunt u aangeven
waar u aan denkt om de wijk leuker,
prettiger, veiliger en/of schoner te
maken. Heeft u een tip? Haal de
kaart op in de Buurtwinkel van
Aktiegroep Oude Westen aan de
Gaffelstraat 1-3. Schrijf uw tip erop
en stuur hem naar uw stadsmarinier.
Het adres staat op de achterkant
van de kaart en postzegel plakken
hoeft niet.

Met vriendelijke
groet,
Tijs Nederveen,
stadsmarinier
Oude Westen.

Drugsoverlast?
Meld het!

Café ‘De Zes Rondjes’ aan de 1e Middellandstraat is met onmiddellijke ingang gesloten. Burgemeester Opstelten liet de exploitatievergunning intrekken. Uit een onderzoek door het Landelijk Bureau
BIBOB bleek dat vergunning door de exploitant van ‘De Zes
Rondjes’ wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen.
De exploitante heeft in de krant gezegd dat ze bezwaar gaat
maken tegen het intrekken van de vergunning.

Even voorstellen:

Rotterdams beleid
Gemeente Rotterdam zet
de BIBOB in om ervoor te
zorgen dat je in
Rotterdam veilig kunt uitgaan en veilig kunt ondernemen. Dat betekent dat
de inzet van de Wet
BIBOB nauw aansluit bij
het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

De buurtagenten van het Oude Westen

Melden helpt!

Wij zien de kaarten graag binnenstromen!

Biedt uw vuil op de juiste wijze aan
Vuil verkeerd aanbieden

= € 59,- BOETE!

Ron
Hoogerwerf
buurtagent
Adrianabuurt

Marc van Duin
buurtagent
Diergaardebuurt

Bas Munne
buurtagent Saftlevenbuurt en
Nwe Binnenweg

Fred Bravenboer
buurtagent
Josephbuurt

Saloua Ben Larbi
buurtagente
Zijdewindebuurt

Wim Rietveldt,
buurtagent van de
Gouvernebuurt.

meld misdaad anoniem

0800-7000
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Huurteam Rotterdam: ‘Veel particuliere
huurders in Rotterdam betalen teveel’

Op 10 november vindt
alweer de 11e Dag van de
Mantelzorg plaats.

Huren in Rotterdam kan via een woningcorporatie of via particuliere verhuur. Omdat er bij woningcorporaties
soms lange wachttijden bestaan, kiezen Rotterdammers vaak voor een particuliere huurwoning. Veel mensen
beseffen niet dat ze daar teveel betalen, laat staan dat ze er wat tegen kunnen doen. Het Huurteam Rotterdam
realiseert een permanente huurverlaging voor huurders die teveel betalen. In 2007 was dat gemiddeld maar
liefst 134,05 euro per maand, per huurder!
Teveel betalen? De huurprijs
van een woning wordt toch
bepaald door marktwerking,
een kwestie van vraag en
aanbod?
De overheid heeft bepaald dat
huurders, vooral die met een laag
tot middelmatig inkomen hiertegen beschermd moeten worden.
Daarom is er een zogenaamde
liberalisatiegrens ingesteld. Voor
woningen tot 631,73 euro kale
huur bestaat een puntensysteem.
Op basis van dit systeem wordt
een maximaal toegestane huurprijs berekend. Voor woningen
boven die grens geldt inderdaad
dat de prijs wordt bepaald door
vraag en aanbod.
Wat houdt dat puntensysteem precies in?
Op basis van allerlei wettelijke criteria is een puntensysteem
gemaakt om woningen te
waarderen. Hierbij moet je denken aan zaken als oppervlakte,

voorzieningen, aantal kamers,
welke buurt et cetera. Het totaal
aantal punten bepaalt de wettelijk
maximaal toegestane kale huurprijs, dus zonder servicekosten en
de energierekening. De servicekosten moeten overigens altijd
door de verhuurder worden
gespecificeerd.
Wat als ik vermoed dat ik
teveel betaal?
Dan kun je het Huurteam
Rotterdam inschakelen. We sturen
een inspecteur langs, die de hele
woning komt opmeten en dan
terplekke voor jouw huurwoning
de maximaal redelijke huurprijs
berekent. Je hoort dus direct of,
en zo ja hoeveel teveel je betaalt.
Je moet hiervoor eigenlijk maar
aan twee voorwaarden voldoen:
je moet particulier huren in
Rotterdam (kamerhuur kan dus
ook) en je moet minder dan
631,73 eurokale huur betalen,
dus dat wil zeggen zonder serv-

icekosten en zonder gas, water en
elektra.
Als je meer dan 631,73 euro kale
huur betaalt kun je ons ook laten
komen, maar dan moet dat wel
gebeuren binnen zes maanden na
het afsluiten van het huurcontract.
Ok, nu blijkt dat ik teveel huur
betaal, hoe gaat het dan verder?
Dan gaan wij voor je aan de slag
om huurverlaging te realiseren.
Met slechts een handtekening
machtig je ons om de gehele procedure van begin tot eind voor je
te voeren. Daar heb je zelf helemaal geen omkijken meer naar.
Daarbij is het ook nog eens kosteloos, van de opname tot de uitspraak, je betaalt helemaal niets.
En dan mag ik minder huur
gaan betalen?
Dat mag in principe vanaf het
moment dat de huurcommissie
uitspraak heeft gedaan. In de
meeste gevallen krijg je zelfs

teveel betaald geld met terugwerkende kracht terug. Overigens
wordt er niet alleen naar de huurprijs gekeken. Als je servicekosten
te hoog zijn, dan gaat dat bedrag
ook omlaag. Verder zijn er mogelijkheden voor een tijdelijke huurverlaging bij achterstallig onderhoud dat de verhuurder weigert
uit te voeren.
Klinkt goed allemaal, ik ben geïnteresseerd, wat doe ik nu?
Je kunt ons altijd bellen voor een
afspraak. Kijk ook eens even op
de website, daar staat een praktijkvoorbeeld zodat je nog eens
goed een beeld krijgt van hoe
alles in zijn werk gaat. Je kunt ook
mailen, dan nemen we contact
met je op en plannen we direct
een opname.
www.huurteamrotterdam.nl
010-2142799

Het motto dit jaar is ‘Zorgen
voor een ander = topsport’.
Mantelzorg = topsport en qua
inspanning gelijk aan topsport.
Het is belangrijk te voorkomen
dat mantelzorgers net als topsporters 'alles opzij moeten zetten' Immers zorgen voor een
ander is vaak hard werken.
Tijdens de Dag van de
Mantelzorg worden mantelzorgers in het zonnetje gezet.
Dat is ook dit jaar weer de
bedoeling. Eerst komt er een
grote publiciteitscampagne tussen 4 september en 4 november
2008. U zult de term mantelzorg
op veel plaatsen tegen komen.
In die perioden kunnen mantelzorgers op diverse plaatsen een
tas met presentjes ophalen (zie
elders in deze krant).
Maandag 10 november wordt de
Dag van de Mantelzorg grootschalig gevierd in de AHOY
Rotterdam. Bekende topsporters
en artiesten zullen optreden. Het
programma zal bestaan uit sport,
ontspanning en informatie. Dus
Rotterdamse mantelzorgers: zet
maandag 10 november alvast in
jullie agenda!

Kinderactiviteiten: Kinderkamp De Gaffel
Waterweek op Speelcentrum Weena tekst en foto’s: Manoeska Hennep
WENK ZOMERKAMP 2008

Ook dit jaar was het hoogtepunt
van de zomervakantie het kinderkamp. Op maandag 21 juli vertrokken 85 kinderen en 30 begeleiders naar Zeeland met als
bestemming de Stoofpolder. Op
de dag van vertrek waren de
weergoden ons niet zo gunstig
gestemd maar de rest van de
week hebben wij fantastisch weer
gehad. Het kamp thema was dit
jaar de ” Olympische Spelen”.
Het kampteam heeft voor dit
thema gekozen omdat 2008 in
veel opzichten een sportief jaar
is. Denk maar aan het EK voetbal,
Wimbeldon Tennis, De Tour de
France en natuurlijk de
Olympischespelen in China.
Samen met de kinderen hebben
wij een zeer sportieve week achter de rug en hebben op kamp

een aantal bijzondere momenten
beleefd. Zo waren wij getuige
van het feit dat ze op maandagavond vergeten waren de plaat-

zwemmen in de zee, zandkastelen bouwen, heerlijk zonnen,
elkaar achterna zitten met water
gewoon te veel om op te noemen. Kortom het was een waanzinnig leuke dag.
Vrijdagavond was de Bonte
Avond zo gezellig dat het niet
alleen de kinderen maar ook de
leiding moeite koste om er een
eind aan te breien. Om 00.00
uur moest de muziek echt uit
maar we hebben pas om 00.15
uur het geluid met pijn in ons
hart uitgezet.

selijke bank af te sluiten en kon je
om 23.00 uur in de avond doodleuk een verlaten Rabo-bank
binnen wandelen. Dinsdag werd
de creativiteit van de kids op de
proef gesteld. Er werd 2 uur lang

druk getekend gekipt en geschilderd. Het resultaat aan het einde
van de middag is verbluffend.
Alle kunstwerken zijn vervolgens
in de eetzaal opgangen en vanaf
dat moment het
geen saaie bedoeling meer. Het
Olympische dorp
was vanaf dat
moment een
feit.Op woensdag
stond de sportdag
centraal. We hebben de kinderen
een eeuwen oude
traditie uit Turkije,
olieworstelen, laten beleven. Het
zag er werkelijk spectaculair uit..
Donderdag waren we aan het
strand. Rugby spelen in het zand,

Ook dit jaar hebben 15 vrijwilligers een week van hun eigen
vakantie opgeofferd om de kinderen uit het centrum van
Rotterdam een geweldige week
te bezorgen. De inzet van deze
groep mensen is onbetaalbaar en
zonder hen zou het Wenk nooit
lukken om zo en bijzondere
week voor onze kinderen neer te
zetten.
Als u nieuwsgierig bent geworden en meer wilt weten over
WENK kinderkamp 2008 verwijzen wij u door naar onze website
www.stichting-wenk.nl. Hier kunt
u de dagverslagen van het kinderkamp op uw gemak doorlezen en alle foto’s bekijken.

Studie naar ondertunnelingsmogelijkheden van de
’s-Gravendijkwal aan de gemeenteraad aangeboden

ZORGEN VOOR EEN
ANDER = TOPSPORT

WATERWEEK

Er zijn van die dagen dat ik heel
veel moeite heb met het begrijpen van activiteiten van de
gemeentelijke diensten.
En ik moet eerlijk zeggen dat ik
meestal ook maar geen moeite
meer doe om het te begrijpen.
Het zal de leeftijd zijn of misschien dat ik door alles wat ik de
laatste tijd meemaak immuun
raak. Maar soms gebeurt er in
het Oude Westen ineens iets wat
me toch weer hoop geeft op een
nieuwe toekomst.
Vorig jaar is er namelijk door het
interventie team een onderzoek
geweest bij mijn buren verderop
in de straat. Zij werden beschuldigd van fraude met de Eneco
meter. Nou ken ik die mensen
toevallig redelijk goed en ben er
eigenlijk van overtuigd dat ze
eerlijk zijn. Gelukkig lieten ze het
er niet bij zitten. Via de sociale
raadsvrouw, de gemeentelijke
ombudsman, de geschillencommissie en ik weet niet wat voor
instanties hebben ze uiteindelijk
ge-noegdoening gekregen. Het
heeft lang geduurd, maar de
Eneco heeft alle onkosten moeten betalen en heeft keurig excuses aangeboden. Van het interventieteam en de burgemeester
hebben ze tot op de dag van
vandaag taal nog teken ontvangen, terwijl mijn buren toch door
de niet terechte beschuldigingen
een heel vervelende tijd hebben
gehad. Als ik het nou ook nog
een keer mag meemaken dat ze
iets horen van de burgemeester
of van het interventieteam zou ik
ook weer wat meer vertouwen
krijgen in ons dagelijks bestuur
en met vertrouwen naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen kijken.

Spreekuren
ouderenwerk

Van dinsdag 5 augustus t/m vrijdag 8 augustus was het weer
Waterweek in Speel Centrum
Weena. De gehele week hebben
kinderen in de leeftijd van 4 t/m
12 jaar zich kunnen uitleven in de
speeltuin. Van 14.00 uur tot
17.00 uur kan je allerlei waterspelletjes spelen. Glibberen van
de zeephelling, waterijsjes poepen, smurfensnot maken (voor
wie niet weet wat dat is
even een korte omschrijving: smurfensnot is een
plastic zakje gevuld met
shampoo en kleurstof. Als
je deze tussen je handen
heen en weer wrijft gaat
het schuimen en heb je
een zelf gemaakt antistress-balletje.), de afwasrace, eendjes vissen uit de
vijver, zandkastelen bouwen, bekerrace, water estafette kort om te veel om te noemen. Helaas sloeg het weer op
donderdagmiddag om.
Noodgedwongen hebben wij een
alternatief programma binnen
moeten doen. De regen kwam
echt met bakken uit de hemel
vallen. De buikglijbaan hebben
wij tot onze spijt niet kunnen

gebruiken. Maar dit mocht de
pret echter niet drukken. Samen
met het team van Wilskracht
Werkt hebben de speeltuinmedewerkers en de medewerkers van
WENK er een feestje van
gemaakt. Poffertjes bakken, je
eigen limonade maken, gezelschapsspelletjes, schminken, knutselen, schilderen en zandschilderijen maken stonden die dag op

Vanaf donderdag 4
september, start het
Ouderenwerk weer
met
het Turkse spreekuur
in de Gaffel,
Gaffelstraat 63a.

Het spreekuur is
van 9.30 tot
11.30 uur.
Vanaf maandag
8 september,
start het
Ouderenwerk weer
met het spreekuur
op maandag in het
gezondheidscentrum
aan de Sint
Mariastraat 75.

het programma. Vrijdag was het
weer erg wisselvallig. We hebben
toen besloten een gigantische
hindernisbaan in de speeltuin uit
te zetten. Omdat het iets te koud
was hebben wij deze dag niet
met water geknoeid. Al met al
waren het gewoon 4 gezellige
dagen in Speel Centrum Weena.

Het spreekuur
is van 9.00 tot
12.00 uur.

Begin juli hebben B&W de rapportage “Naar een beter
stadsklimaat voor de ’s Gravendijkwal /Henegouwerlaan”, aan de gemeenteraad aangeboden.In deze rapportage zijn de varianten en mogelijkheden voor overkapping en ondertunneling van de ’s-Gravendijkwal
onderzocht, uitgewerkt en met elkaar vergeleken.
De aanleiding voor deze rapportage waren twee aangenomen moties van Leefbaar Rotterdam en de PvdA, in
de gemeenteraadsvergadering op 29 november 2007.
Twee varianten
In de rapportage zijn twee varianten uitgewerkt. De eerste zonder
en de tweede met een tunnel
onder de 1e Middellandstraat.
Beide varianten borduren voort
op het principe en de maatvoering van de huidige tunnelbak.
Dit is veel goedkoper dan een
geheel nieuw aan te leggen tunnel en lijkt vooralsnog bouw-,
brand- en verkeersveiligheidstechnisch haalbaar. In beide varianten
zullen de huidige grote bomen
ten behoeve van de aanleg verdwijnen. Na de aanleg van de
bak is wel ruimte voor grote
bomen naast de tunnelbakconstructie. Onderzocht moet nog
worden of de bomen teruggeplaatst kunnen worden of dat er
op andere wijze direct grote

bomen kunnen worden geplaatst.
Op de overkapping zelf zijn geen
grote bomen mogelijk (wel klein
groen), en zijn de volgende functies ook mogelijk: wandelen en
fietsen, skaten, parkeren en sporten. Ook kan de constructie ter
plaatse van een nieuw te maken
dwarsverbinding zo sterk
gemaakt worden dat auto’s en
veiligheidsdiensten over de constructie heen naar de andere zijde
kunnen rijden.

Mogelijk extra dwarsverbinding ter plaatse van de Schietbaanstraat/laan
zullen afnemen. De variant met
tunnel onder de 1e
Middellandstraat biedt vele
mogelijkheden om deze winkelstraat nog aantrekkelijker te
maken.

Betekenis voor het oude
Westen en Middelland

Nog niets besloten

De beide wijken zullen beter met
elkaar verbonden worden door
fiets en wandelroutes. De voorzieningen in beide wijken worden
dus beter bereikbaar. De geluidsoverlast en luchtverontreiniging

Het college heeft op basis van
deze eerste resultaten besloten
om nog verder te studeren.Tal
van zaken zijn nog niet helemaal
duidelijk. Hoe moet worden
omgegaan met de aanstaande

monumenten status, wat is
milieuwinst nu precies, hoe gaat
de kruising met het Weena er
precies uitzien, en wat kan dit
nog meer opleveren voor het
Oude Westen en Middelland. Bij
deze verdere studies en uitwerkingen zullen ook de bewoners worden betrokken. Het college wil in
2009, dus nog voor de verkiezingen in 2010, een definitief besluit
nemen over de ondertunneling
van de ‘s-Gravendijkwal.

OPZOOMERKIDS VIEREN FEEST!
Halloween en Suikerfeest. Mooie feesten waarmee u het contact tussen jong en oud in uw straat kunt aanhalen. Kinderen
trekken van deur tot deur en zorgen voor een bijzondere sfeer in uw straat. Verkleed of zingend, geschminkt of met een
presentje voor de buren in de hand... tijdens Halloween en Suikerfeest laten zij zien dat ook kinderen kunnen Opzoomeren.

Suikerfeest
Kinderen gaan langs de deuren, stellen zich voor
en verrassen de buren met een (zelfgemaakt)
presentje, een attentie of iets lekkers. Opzoomer
Mee zorgt voor grappige Suikerhoedjes (kartonnen bouwplaten) waarmee de kinderen hun
cadeautje op een mooie manier kunnen aanbieden.

Halloween
Kinderen trekken in een verklede optocht langs de deuren. Ze bellen
overal aan en roepen keihard ‘boe!’. De ‘geschrokken’ bewoner mag
raden wie er achter dat enge masker of gewaad schuilgaat. Wie weet
wacht er als beloning een snoepje voor de kids. Opzoomer Mee zorgt
voor fraaie lampions.

Voor meer informatie: Stichting Opzoomer Mee Rotterdam •
Schiedamsedijk 55a • 3011 EE Rotterdam • (010) 213 10 55 of
Aktiegroep Oude Westen (Gaffelstraat 1) tel: 436 17 00 vraag naar
Osman Dogan www.opzoomermee.nl of www.aktiegroepoudewesten.nl

DE ROTTERDAMSE STRAATDIALOGEN
Naast de Dag van de Dialoog vinden in de meeste deelgemeenten
binnenkort ook Rotterdamse Straatdialogen plaats in Opzoomerstraten
en straten met straatafspraken (Mensen maken de Stad).
Deze dialogen gaan niet over een thema, maar over kwesties in de
straat zoals omgang tussen buren, samen zorgen voor de straat of spelende kinderen. Wat kunnen bewoners doen om hun straat te verbeteren? Wat hebben ze nodig van de overheid? Let op informatie van uw
deelgemeente, het opbouwwerk of Opzoomer Mee.

DIT KRIJGEN UW
OPZOOMERKIDS
Waardebon van 100 euro om de onkosten te
dekken
(Viert u beide feesten? U krijgt 1 waardebon)
Lampions als u Halloween viert

HOME-START
opvoedings
ondersteuning
Sinds 1 januari 2007 is Home
Start actief in het centrum van
Rotterdam, wij bieden opvoedingsondersteuning aan gezinnen. Helaas hebben we nog niet
zoveel gezinnen bereikt. Ik vroeg
mij af of het mogelijk is om een
artikel te plaatsen in deze krant,
hieronder een korte beschrijving
van Home Start.
Home-Start: een steuntje in de
rug voor ouders met jonge kinderen
Home-Start is een organisatie die
(opvoedings)ondersteuning biedt
aan gezinnen die het even moei-

lijk hebben. Vrijwilligers bieden
één dagdeel in de week een
luisterend oor of praktische
ondersteuning aan gezinnen
met minmaal één een kind in de
leeftijd van 0 tot 6 jaar.
Kinderen opvoeden is leuk, maar
niet altijd gemakkelijk. Soms is
het fijn om eens met iemand
over opvoeden te praten. Om je
hart te luchten, je zorgen te
delen. Iemand te kennen die je
steunt en met wie je tips kan uit-

wisselen. Zo‚n iemand is de
Home-Start vrijwilliger.
Home-Start vrijwilligers zijn zelf
ouder of hebben in ieder geval
ervaring met opvoeden. Zij helpen het gezin op een vriendschappelijke manier; zoals een
goede buurvrouw. Zij hebben tijd
en aandacht en komen voor een
periode van 6 tot 9 maanden
langs thuis bij een gezin. Het doel
is het zelfvertrouwen van ouders
te vergroten en hun sociale relaties te versterken waardoor
(ernstiger) gezinsproblemen kunnen worden voorkomen.
Wat biedt Home-Start de vrijwilligers?
Alle vrijwilligers krijgen, voor zij
aan de slag gaan, een voorbereidende cursus van 8 dagdelen.
Twee coördinatoren begeleiden

de vrijwilligers. Dit gebeurt zowel
individueel als via groepsbijeenkomsten waar onderling ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Daarnaast worden themabijeenkomsten georganiseerd.
Vanzelfsprekend ontvangen de
vrijwilligers een reiskostenvergoeding en zijn ze tijdens hun werkzaamheden verzekerd een verzekering.
Voor meer informatie:
Rotterdam Noord: Evita van Lith
en Sabina Mets 010 ˆ 2653930
hsnoord1@zwrdam.humanitas.nl
Rotterdam Zuid : Hélène Bakker
en Joke van Es 010 ˆ 4196193
hszuid1@zwrdam.humanitas.nl
Graag hoor ik van u of het
mogelijk is om een artikel over
Humanitas Home Start te plaatsen.

VWO-diploma en ging ik in
Leiden geneeskunde studeren.
Dat heb ik vier jaar gedaan, ik
koos voor de specialisatie gyneacologie, maar ontdekte later dat
het jaren kan duren voordat je tot
een opleidingsplaats voor dat vak
wordt toegelaten; en ik was al
een beetje ouder dan de andere
studenten.’ In 1997 stapte ze
over naar tandheelkunde aan de
ACTA in Amsterdam. Ze liep
onder andere stage op een centrum bijzondere tandheelkunde,
waar ze met zeer angstige patiënten, moeilijk behandelbare kinderen en lichamelijk en geestelijk
gehandicapten werkte. In 2003,
direct na de afronding van haar
studie, begon ze in het gezondheidscentrum in de SintMariastraat.

Vanaf 2003 werkte ze in de tandartsenpraktijk in het
gezondheidscentrum Sint Mariastraat. De praktijk groeide
van 800 naar 2400 patiënten. ‘Het voelde als mijn kindje’. In
2007 werd haar contract niet meer verlengd door de praktijkhouder. Tot opluchting van veel van haar patiënten komt
tandarts Marzieh Kazemi echter terug naar het Oude
Westen. Begin september opende ze haar eigen praktijk in
Coolsestraat 55. Met je mond open is het moeilijk vragen
stellen, daarom nodigde de buurtkrant haar uit voor een
rustig gesprek over haar praktijkervaringen en toekomstplannen.

Van Iran via Turkije naar
Nederland
Marzieh Kazemi is opgegroeid in
Shiraz, een eeuwenoude stad met
vier miljoen inwoners in een
groen stukje van Iran. ‘Mijn vader
werkte als technicus bij Iran Air,
mijn moeder was secretaresse. Ik
ben de oudste van drie kinderen
en ik had net mijn middelbare
school afgerond toen we met het
hele gezin naar Turkije vluchtten.
Daar hebben we asiel aangevraagd en anderhalf jaar later
kwamen we als uitgenodigd

vluchtelingen naar Nederland. Na
twee maanden verblijf in een
opvanghuis in Apeldoorn, kregen
we een huis in Zwolle. In Iran
wilde ik biologie en gezondheid
studeren en doorgaan op de universiteit tot het hoogleraarschap.
In Nederland moest ik eerst de
Nederlandse taal leren. Overdag
kreeg ik les met een groep
Iraniërs. Omdat je dan tussendoor
toch in je eigen taal blijft praten,
heb ik me ook opgegeven voor
een gemengde groep in de avonduren. Daarna haalde ik in de
avonduren het Nederlandse

Een cadeautje voor
Rotterdamse mantelzorgers.
Bijna 70.000 Rotterdammers zijn
mantelzorger. Mantelzorgers zijn
mensen die langere tijd zorgen
voor een zieke of gehandicapte
partner, kind, familielid, buur of
vriendin. U bent misschien zelf
mantelzorger of u kent mantelzorgers in uw omgeving, zoals
ouders die voor een gehandicapt
kind zorgen, mensen die zorgen
voor hun ouder wordende vader
of moeder, soms kinderen die de
zorg hebben voor een vader of
moeder met psychische of lichamelijke beperkingen. De hulp die
mantelzorgers geven kan bestaan
uit het helpen bij wassen en aankleden van de zieke, het doen van
boodschappen, meegaan naar de
huisarts, fysiotherapeut of het
RIAGG. Ook het opvrolijken van
de zieke, chauffeur zijn en helpen
bij het invullen van formulieren
zijn veelvoorkomende taken van
mantelzorgers. Kunnen zorgen
voor een zieke, oudere of gehandicapte is vaak fijn om te doen,
maar kost ook veel tijd en energie.
De gemeente Rotterdam wil laten
zien dat zij al het werk van mantelzorgers erg belangrijk vindt.
Daarom wil zij alle Rotterdamse
mantelzorgers een cadeau geven.
Het cadeau bestaat uit een tas
met daarin leuke en nuttige dingen, waar mantelzorgers wat aan
hebben. Zoals een agenda voor
2009 met interviews met mantelzorgers en kortingsbonnen.
Mantelzorgers uit het Centrum

kunnen de tas tussen 4 september
en 4 november 2008 op verschillende plaatsen in de buurt ophalen. De tas is alleen bestemd voor
echte mantelzorgers. De adresgegevens worden bij de afhaalpunten genoteerd.
De tas met inhoud kan op de
volgende adressen worden
opgehaald:
Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Centrum (SMDC):
Gezondheidscentrum Oude
Westen & Cool, Balie SMDC,
St. Mariatraat 75. Maandag t/m
donderdag: 09.00-12.30 uur en
13.30-17.00 uur. Vrijdag: 09.0012.30 uur
Wijkgebouw Stadsdriehoek,
Balie SMDC , Kipstraat 37.
Maandag t/m vrijdag: 09.0012.45 en 13.15-17.00 uur
Stadswinkel Centrum,
Coolsingel 40 (ingang zijde
Doelwater). Maandag t/m woensdag: 08.00 - 16.00 uur.
Donderdag: 08.00 - 13.30 uur.
Vrijdag: 08.00 - 20.00 uur.
Zaterdag: 09.00 - 12.30 uur.
MEE Rotterdam Rijnmond,
Schiedamse Vest 154. Maandag
t/m vrijdag 8.30-17.00 uur.
Voor meer informatie over
mantelzorg en de mantelzorgtas kunt u contact opnemen met het Steunpunt
Mantelzorg Centrum,
Kipstraat 37, telefoon:
404 75 24.

In het begin werkte Marzieh
Kazemi twee dagen hier en de
andere drie dagen op een andere
lokatie van de praktijkhouder. Op
haar verzoek werd ze alle vijf
dagen in het Oude Westen ingepland, zodat haar patiënten altijd
bij haar terecht konden. Voor de
mensen die moeilijk vrij konden
krijgen, ging de praktijk ook op
zaterdag open en later kwamen
daar nog twee avonden bij. ‘Dat
zijn alles bij elkaar veel werkuren,
maar dat was ik gewend, ik kan
niet rustig zitten. Toen ik studeerde werkte ik twee avonden bij
IKEA en in de weekenden als
beveiligingsmedewerker op
Schiphol. Ik had toen nog geen
man en kind.’ Sterker nog,
Marzieh Kazemi ging de praktijk,
dat door hard werken en altijd
aanwezig zijn van 800 tot 2400
patiënten was gegroeid, als haar
kindje beschouwen. ‘Toen ik hier
kwam werken, dacht ik: ik ga een
half jaar of een jaar ervaring
opdoen en dan voor mezelf
beginnen. Maar je leert de mensen kennen, en de verbanden tussen de mensen. Je weet op een
bepaald moment welke ouders en
kinderen, mannen en vrouwen bij
elkaar horen. En soms ook waar

ze van oorsprong vandaan
komen. Dus ik ging het als mijn
eigen praktijk beschouwen.’

Goedkopere vakantiebehandelingen
In het Oude Westen heb je te
maken met veel verschillen en
sommige mensen zijn nooit of
heel lang niet naar een tandarts
geweest. Voor Marzieh Kazemi
maakt dat niet uit. ‘Als mens
maak ik geen onderscheid tussen
rijk, arm, hoogopgeleid of analfabeet, afkomstig van hier of van
daar. Ik ben opgevoed met de
opvatting dat alle mensen in
Gods ogen gelijk zijn en als arts
ben je vanuit je professie verplicht
om je zo op te stellen. Er wordt
wel geklaagd dat immigranten
zich tijdens hun vakantie laten
behandelen omdat het in het
land van herkomst goedkoper is.
Als het dan later mis gaat, of niet
goed is gedaan, moeten wij hier
de problemen oplossen. Maar wie

Marzieh Kazemi:
‘Uiteindelijk vonden
we een oude garage
in de Coolsestraat’
ben ik om te zeggen dat ze die
goedkopere oplossing niet moeten nemen? Voor mij is dit een
gegeven, ik adviseer hen alleen
om zich goed te informeren over
de kwaliteit van de tandarts en
het ziekenhuis, zodat ze niet alsnog voor grote kosten en problemen komen te staan.’
Zelf ontmoet Marzieh Kazemi in
haar praktijk ook wel eens vooroordelen. Nieuwe patiënten die
zich afvragen of ze haar vak wel
verstaat en of ze wel sterk genoeg
is om hun kies te trekken. ‘Dat
kan ik alleen oplossen door
geduld, tijd en gewetensvol handelen. Voor een kies uittrekken is
geen kracht maar technische ken-

nis nodig. Kracht kan zelfs een
nadeel zijn, omdat het risico
bestaat dat je de kies kapot
maakt. Mensen zullen trouwens
moeten wennen aan vrouwelijke
tandartsen, want in de opleidingen zijn vrouwen momenteel in
de meerderheid.’

Leegstaande bedrijfspanden
De mededeling vorig jaar dat
haar contract niet verlengd werd,
kwam niet als een donderslag bij
heldere hemel. Er was al langere
tijd onenigheid met de praktijkhouder over onder meer het
doorverwijzingbeleid en de
behandelmethode. De opzegging
kwam wel verschrikkelijk slecht
uit. Ze had net een huis gekocht
in Rotterdam en ze was zwanger
van haar eerste kind, dat is niet
de ideale tijd om een nieuwe
praktijk te zoeken en te beginnen.
Toch deed ze dat. Ze kon een
kleine praktijk in Den Haag overnemen, maar haar hart bleef in
het Oude Westen. ‘Verschillende
patiënten wisten mij te traceren
in Den Haag en maakten daar
een afspraak. Andere patiënten
gaven me tips over leegstaande
bedrijfspandjes. Ook woningcorporaties waren heel bereidwillig
om iets voor mij te vinden. Alleen
de gemeente deed moeilijk. Een
winkel is een winkel, en een café
is een café en geen tandartspraktijk, ook al staat zo’n pand al tien
jaar leeg. Uiteindelijk vonden we
een oude garage in de Coolsestraat. Dat mocht wel omgebouwd worden tot tandartspraktijk. Het is niet groot, dus ik ga er
alleen werken.’ Dochtertje Atusa
krijgt over enige tijd, insh’allah,
een broertje of een zusje. De
praktijk is vijf dagen in de week
plus een zaterdag in de maand
open. Dus Marzieh hoeft niet
bang te zijn dat ze in de toekomst rustig moet gaan zitten. En
de patiënten in het Oude Westen
krijgen hun geliefde tandarts
terug.

Woonstad Rotterdam wordt zichtbaar in de stad
Woonstad Rotterdam het nieuwe logo aan haar ruim 50.000 klanten. Het logo symboliseert de keuze voor de
stad Rotterdam, de diversiteit aan wijken en de kleurrijkheid van zijn inwoners. Het wonen aan
de Maas komt in veel Woonstaduitingen terug. “De stad is ons werkterrein en onze dagelijkse
bron van inspiratie. Het logo heeft iets weg van een schilderspalet. Een palet van kansen en
mogelijkheden om de stad telkens weer iets mooier te maken. En dat strookt precies met de
ambitie van Woonstad: samen met bewoners en andere partners werken aan een vitale, aantrekkelijke woonstad”, stelt bestuurder Arjan Schakenbos. In de komende maanden is de nieuwe huisstijl te vinden op bouwborden, gevels en bedrijfswagens. De bedrijfsnamen WBR en de
Nieuwe Unie zullen tot midden 2009 eveneens zichtbaar blijven in de wijk. .

Digi D: MUTLAKA SORUN.
(Digi D: Doen!)
ÇOK ÖNEMLi YASA “TOPLUMSAL DESTEK
YASASI WMO” DEVAM ETMEKTEDiR.
(WMO-Wet Maatschappelijk Ondersteuning)
Thuiszorg’tan ev islerinde yadımcınız varmı?
Tekerlekli sandalyeniz, akülü özürlü aracınız
veya özürlülere yönelik baska kolaylıgınız
varmı?
Bu durumda 1 ocak 2007 tarihinden itibaren
WMO (yeni toplumsal destek yasası ile
karsılasabilirsiniz).
Bu yasa insanların mümkünn olabildigince
bagımsız yasayabilmeleri ve topluma katılabilmeleri için vardır. Bu genc ve saglıklı insanlar
icin geçerli olmakla birlikte yaslı ve özürlü,
yada engelli kisiler içinde gecerlidir.
1 ocak 2007 tarihinde yürürlüge giren bu yasadan Rotterdam belediyesi sorumludur ve bu
durum yenidir. Bu konuda bilmeniz gereken
bazi önemli konular olup bunlar: Su anda algemene Wet bijzondere ziekte kosten (AWBZozel hastalıkları masrafları genel yasası)
tarafından karsılanan ev islerinde yardım. Örnegin: Thuiszorg gibi bir ev bakımı, yolculuk masraflarına katkı. Örnegin: taksi ücretinde
yardım.(vervoer op maat) paso ve tekerlekli
sandalye, akülü özürlü aracı, tuvalet sandalyesi
veya merdiven asansörü gibi yardımlar. Bütün
bu yardımlar için Rotterdam belediyesine
müracaat edebilirsiniz. Bazı olanaklardan faydalanabilmeniz için bazen sizden gelirinize
göre yapılacak yardım masrafına katkı ücreti

istenilebilir. Bu konuda daha genis, dogru ve
güvenilir bilgileri, Rotterdam belediyesi
tarafından sizler için tahsis edilen mahallemiz
kurum ve kuruluslarından alabilirsiniz. Bu
kurumların sizler için varolması yanında, sizden
hiç bir çıkarları yoktur. Ayrıca bu yardım
kurumlarında konustugunuz konular, size
yadım eden memur tarafından baska kurum
veya kisilere anlatılması o kisinin isinden kovulma sebebi olur. Hakkınızı baska kisilere (simsarlara) kaptırmak istememeniz yanında çevrenizde dillere de düsmek istemiyoranız her türlü
problemlerinizde mahalleniz kurumlarına
müracaat etmenizi tavsiye ederiz. Bu konularda
müracaat edebileceginiz kurumlar: SMDC Tel:
436 30 60 veya Aktiegroep/buurtwinkel
Osman Dogan 436 17 00.

25 EKiM 2008 CUMHURiYET BAYRAMI
(Het Republiekfeest op 25 oktober 2008)

Geçen sene oldugu gibi bu senede 25 ekim 2008 Cumartesi günü mahallemiz spor
salonu ODEON’da Cumhuriyetimizin kurulusunun 85. yılını kutlayacagız.
Cumhuriyetimizin 85 inci yıldönümünü kutlama faaliyeti organizesi su an çok iyi gitmekte olup. 25 kisiden olusan bir çalısma gurubu siz sayın mahalle halkımıza, tek kelime
ile unutamayacagınız bir eglence hazırlama heyecanını yasamaktadır. Bu sene eglencemize bir çok sürpriz sanatçı katılacak olup, eglencemize katılan 7 den 70 e herkesin
salondan son derece memnun olarak ayrılacagının garantisini simdiden verebiliriz.
Sayın vatandaslarımız, sayet sizlerde çalısma gurubunda görev almak istiyorsanız
Buurtwinkel’a bizzat gelerek (Gaffelstraat 1) veya 436 17 00 telefondan sayın ibrahim
Tosun, ibrahim Gözen e muracaat edebilirsiniz.

WORKSHOP OVER SOCIAAL
ISOLEMENT
Tot en met maart 2008 zijn de
dialogen over Sociaal Isolement
geweest. Na afloop van deze dialogen hebben in totaal 25 wijkbewoners, werkers uit de wijk en
vrijwilligers zich opgegeven voor
de workshop Sociaal
Isolement. Er is nog plaats voor
deelnemers die weliswaar niet de
dialoog hebben gedaan, maar

DOEL VAN DE WORKSHOP
Uit de dialogen blijkt dat sociaal
isolement wel een bekend fenomeen is, maar hoe herkent u sociaal isolement bij iemand? En
welke stappen zet u dan? Ook
blijkt uit de dialogen dat sociaal
isolement nog niet zo’n eenvoudig thema is in onze samenleving. De workshop gaat in op het
kunnen signaleren van sociaal isolement in de familie, in de straat
en in de wijk. Want het is echt
nodig dat veel meer mensen sociaal isolement gaan signaleren en
vervolgens weten welke stappen
gezet moeten worden.

WANNEER, WAAR en
AANMELDEN BIJ?
Vrijdag 26/9 van 10.30 – 12.30 u,
Zorgcentrum Atrium, Karel
Doormanstraat 343. Dinsdag
21/10 van 10.30 – 12.30 u,
Atrium, met na afloop de certificaatuitreiking. Opgeven voor
23/9 bij Della de Jong, t 010
4146788 of per email
d.jong@smdc.nl .

(Welkom Ramadan 2008)
iftar duası:
“ Allah’ım! Senin için
oruç tuttum, Senin için
rızkınla orucumu
açtım. Ancak Sana
tevekkül ettim. Seni
hamdinle tesbih ederim.
Bakara Suresi-185. Ayet
"Ramazan ayı, insanlara
yol gösterici, dogrunun
ve dogruyu egriden
ayırmanın açık delilleri
olarak Kur'an'ın indirildigi aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını
idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu
olursa (tutamadıgı günler sayısınca) baska günlerde kaza etsin.
Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı
tamamlamanız ve size dogru yolu göstermesine karsılık, Allah'ı
tazim etmeniz, sükretmeniz içindir.

Bu konda daha etraflıca bilgi almak isterseniz, eczacılar ve saglık
kurumlarının Ramazan ve ilaç kullanımı konulu site ye müracaat
edebilirsiniz.

Het project ‘Schakelen in Sociaal Isolement’ (vanaf februari 2007) gaat in september 2008
verder met workshops over Sociaal Isolement. In oktober 2007 startte het Meldpunt Sociaal
Isolement en aan het begin van 2008 zijn er dialogen geweest. In het project werken de
organisaties van het Platform Zorg en Welzijn Rotterdam Centrum samen om ouderen die
weinig tot geen sociale contacten hebben en dus in een isolement leven op te sporen en te
wel interesse hebben om handvatten aangereikt te krijgen hoe
sociaal isolement in de familie, in
de straat en in de wijk zelf te kunnen signaleren.

HOS GELDiN RAMAZAN
RAMAZAN AYINIZ
MÜBAREK OLSUN

Ramazan ayı ve Ramazanda ilaç kullanımı konulu
internet sitesi: http//www.ramadan-medicijnen.nl/

SCHAKELEN IN SOCIAAL ISOLEMENT

WAT IS SOCIAAL ISOLEMENT
PRECIES?
Iemand is sociaal geïsoleerd als
hij/zij geen sociale contacten
heeft en zich daarbij eenzaam
voelt. Meer achtergrond informatie over sociaal isolement en dit
project leest u op www.sociaalisolement.net

Nedir bu “Digi D”? . “Digi D” devletin vergi, yaslılık bürosu,
çocuk burosu, is ve isci bulma kurumu ve bunlara benzer kurum
ve kulusları ile elektronik olarak internet aracılıgı ile yapacagınız
islemlerde kullanacagınız bir kod olup, buna “elektronik hüvviyet” de diyebiliriz. Son zamanlarda hemen, hemen bir cok
seyin internet aracılıgı ile yapıldıgını ve bu durumun ileri yıllarda
normal hayatta daha cok yayılacagını düsünürsek, bu kodun ne
kadar önemli oldugunu daha iyi
anlayabiliriz. Sayet internetiniz
yoksa, interneti olan herhangi
birinede bu koda müracaat icin
ricada bulunabilirsiniz.
Müracatınızı yaptıktan sonra
size bir kod göndrileck ve bu
kodla yine bilgisayar aracılıgı ile
devletle olan elektronik
baglantınızı harekete gecirdikten sonra, devletin kurum ve
kurulusları ile elektronik iletisim kurabilirsiniz. Bu konuda sizlere
en önemli tavsiyemiz ise, size verilen kod numarasını çok iyi
muhafaza edip kimseye göstermemenizdir. Bu konuda daha
genis bilgi için (Gezondheidscentrum) da bulunan SMDC ye
veya buurtwinkel da (Gaffelstraat 1) Osman Dogan a müracaat
edebilirisiniz.

GENÇLERE YÖNELiK HALK
OYUNLARI KURSU
GÜVENCEMiZi KAZANAN DiS DOKTORU
GERi GELDi (Onze vertrouwde tandarts is terug in de wijk)
Mahallemiz saglık ocagında uzun süreden beri dis doktoru olarak çalısan sayın Kazemi hanım, geçen sene ekim ayında bu
kurumdan ayrılıp Den Haag sehrinde kendisine yeni bir is yeri
açmıstı. Kendisinden çok memnun olan müsterileri Kazemi
hanımı bu kararından vazgeçirebilmek için çok çaba sarf ettikten daha sonrada tedavi görebilmek için Kazemi hanımın Den
Haag taki is yerine gittiler. Kazemi hanımda Den Haag ta is
yeri açmıs olmasına ragmen kalbi halen Oude Westen mahallesinde kalmıstı. Bütün bu konuları göz önünde bulunduran
Kazemi hanım tekrar mahallemize dönme kararı alıp, kendisine
uygun is yerini Coollsestraat 55 numarada buldu. Kazemi
hanımın is yerininin yeni adresi söyledir: “TANDARTSENPRAKTIJK MAASTAD” adres COOLSESTRAAT 55/B. Eylül ayı
basında faaliyetine baslayacak olan Kazemi hanım yeni müsteriler beklemektedir. Kendisine simdiden mahallemize hosgeldiniz derken isinde sonsuz basarılar dileriz.

(Turks volksdans voor alle jongeren van 10 tot 20 jaar
op zaterdagen en zondagen)

Türk çalısma gurubu olarak, iki sene önce gençlerimize
yönelik baslatmıs oldugumuz Türk halk
oyunları kursu halen devam etmekte olup bu
kurslar küçük yastakilere Cumartesi ve 16 yasından büyüklere Pazar günleri verilmekedir.
Bu kursumuza katılmak isteyenler Buurtwinkel a
(Gaffelstraat 1) sahsen veya telefon+elektronik posta ile
müracaat edebilirler.
Tel: 010 – 436 17 00 e-mail: o.dogan@sonor.nl

Mahallemizle ilgili Hollandaca ve Türkçe
lisanında en çabuk ve dogru haberler için

www..aktiegroepoudewesten.nl
sitesine müracaat edebiliriniz.

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 Servicepunt Oude Westen
Adrianaplein 24
14 Verpleeghuis Antonius
Nieuwe Binnenweg 33
15 Wijkgebouw Odeon
Gouvernestraat 56
16 Huisarts I.H.P. Oudeman
17 Zorgcentrum Leeuwenhoek
West Kruiskade 54
18 Tennisclub Tiendstraat
19 Speeltuin Weena
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ANTONIUS BINNENWEG: VERPLEEGAFDELINGEN GERENOVEERD STOF EN
GRUIS MAKEN PLAATS VOOR

WILLEKE ALBERTI!
Na twee jaar renoveren luidt
Laurens Antonius Binnenweg
de ingebruikname van de volledig gerenoveerde verpleegafdelingen feestelijk in met
onder andere een optreden
van Willeke Alberti.
De afgelopen twee jaar zijn
alle verpleegafdelingen van
Antonius Binnenweg gerenoveerd tot moderne eenpersoonskamers met eigen sanitair. Antonius Binnenweg viert
de ingebruikname van deze
afdelingen in de week van 6
oktober 2008. De hele week
vinden er in Antonius
Binnenweg allerlei activiteiten
plaats zoals rondleidingen,
dans en een beautymiddag en
als absoluut hoogtepunt een
optreden van Willeke Alberti.

Alle wijkbewoners zijn
van harte uitgenodigd
om deze feestweek
samen met de bewoners
te vieren.
De feestweek start op maandag 6 oktober met een openingsspeech waarna het feestgedruis losbarst met een lunch
en stijldansen. In de loop van
de week vindt er onder andere
een barbecue plaats, is er een
beautymiddag, een tentoonstelling, een modeshow en een
optreden van Willeke Alberti.
Daarnaast geeft Antonius
Binnenweg de mogelijkheid
tot een rondleiding over de

gerenoveerde afdelingen.
Reeds in 1866 werd de eerste
steen van Antonius Binnenweg
gelegd aan de Nieuwe
Binnenweg in Rotterdam. In
de jaren 80 van de vorige
eeuw maakte het oude
gebouw plaats voor destijds
moderne nieuwbouw. Heden
ten dage voldoet ook dat
gebouw niet meer aan de
eisen die verpleeghuisklanten
vandaag de dag stellen.
Daarom is in 2006 gestart met
de renovatie van alle verpleegafdelingen. Het resultaat zijn
lichte, ruim opgezette afdelingen met eenpersoonskamers
met eigen sanitair.
Laurens biedt het beste op het
gebied van wonen, zorg en
diensten in Rotterdam en
Barendrecht. Met meer dan
4.000 medewerkers geven wij
aan 8.000 cliënten persoonlijke
aandacht. Dat doen wij met
hart én ziel. Laurens Antonius
Binnenweg maakt onderdeel
uit van Laurens Wonen
Diensten Zorg.

436.17.00

280.58.88
280.58.82
280.58.70
436.49.81

TELEFOONNUMMERS

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WIJKVOORZIENINGEN IN HET OUDE WESTEN

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 22 43
436.14.88
411.39.42
414.48.90

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
286 64 00
Ombudsman
411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten
404 99 09
Parkeerwinkel
890 22 00
Roteb
0800-1545
Speelcentrum Weena
414 48 90
Raad Kinderbescherming
413 47 60
STAP vrijwilligerswerk
436 30 90
WBR
240 60 00
Wijkpastoraat Oude Westen 436.70.70
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
Herhaalrecepten
436 78 79
Fysiotherapeuten
436 21 27
Diëtist/Thuiszorg Rotterdam 282 60 00
Tandartsen Oude Westen
436 21 76
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

Speelcentrum Weena in oktober
vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober

zondag 5 oktober
14.00 uur

Kinderkledingmarkt
11.00- 16.00 uur
Magic Show
kindertheater vanaf 3 jaar
1,50 euro per persoon
leden 0,50 euro p.p.

zaterdag 11 oktober
14.00- 16.00 uur

Open Dag Speelotheek
thema: gezelschapsspelletjes
toegang gratis
Voor het volledige activiteitenoverzicht van de speeltuin:
kijk op www.speelcentrumweena.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE
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Terug naar de West-Kruiskade en de Leeuwenhoek
De zomer (?) is bijna om en o, wat kijken we uit naar de herfst! Niet, omdat we niet van warme, zonnige dagen
houden. Maar, omdat we dan terug gaan naar de West Kruiskade!!
Wat schiet de renovatie op, de
buitenkant van ‘ons huis’ zonder
steigers is prachtig en past prima
in het Centrum. De bouwers werken zich drie slagen in de rondte
om het binnenin ook mooi en
bruikbaar te maken. We kunnen
de verschillende ruimtes al goed
onderscheiden en zien, dat we er
echt op vooruit zullen gaan.
huiskamers
Vier etages: waarvan twee met
grote verzorgingsappartementen,
één met 35 kamers voor ouderen
met psychiatrische problematiek,
één met drie groepen pg-bewoners en een woongroep voor
mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel.
Op al deze verdiepingen komen
mooie huiskamers, wel 9 in
totaal.
restaurant
En dan hebben we de begane
grond met ruimten voor
Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouderen. Er is een

Laurens-Antonius

Binnenweg

Op dinsdag 21 oktober 2008 is er weer een bijeenkomst in
het Alzheimer café Antonius Binnenweg.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en het officiële gedeelte
begint om 19.30 uur. De avond duurt tot ongeveer 21.15
uur.
Het onderwerp zal zijn: “De juridische aspecten bij dementie”.
Mr. R.A. Ligthelm notaris te Rotterdam zal o.a. de volgende
onderwerpen bespreken: onderbewindstelling, mentorschap,
volmacht, en testament.
Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Toegang is gratis.
Consumptie tegen betaling.

We gaan ervan uit, dat na anderhalf jaar Kleiweg ons bedje
gespreid zal zijn: begin november
verhuizen we terug!
Naar de West Kruiskade 54, waar
wij met z’n allen behoren te zijn,
ook al is het nog zo mooi aan de
Kleiweg.

Samen door een deur!!
De spreekuurhouders van Samen
door een Deur wilden dit maal
eens weten wat de Nieuwe Unie
eh …. tegenwoordig Woonstad
vindt van het spreekuur. We spreken af op een regenachtige middag in de buurtwinkel met Kitty
Tol, Manager Wijkbeheer en
Ontwikkeling

COLOFON
Uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen,
Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00
Fax 436 39 40, Email www.buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
Website www.aktiegroepoudewesten.nl
Lay Out Han Snaaijer
Fotografie Theo Sprundel, Han
Snaaijer
Redactie: Wim Roovers, Osman
Dogan, Hannie Leeuwenhart, Mar
Melchers, Han Snaaijer, Joke vd
Zwaard , Gina Thyse, Rachida
Benali.
Druk: Maassluisse Courant, Oplage:
4500 stuks
Verschijnt 10 maal per jaar

november
Het kan niet op aan ruimte!
Ergens anders in het gebouw
bevinden zich nog een stiltecentrum, een fysioruimte, een filmzaal en de kapper en pedicure. En
voor de Kotomishop hoeft u niet
naar de Mall, ook die heeft een
goede plek in De Leeuwenhoek
gekregen!

GEEN GEZEUR

aktiegroepoudewesten.nl
ALZHEIMER CAFE

prachtig restaurant met natuurlijk
een gezellige bar - we horen nog
steeds bij de Stichting Humanitas:
eten en drinken blijven belangrijk!
Voor ouderen uit de buurt zijn er
dagafdelingen (dagverzorging en
dagbehandeling), het kunstatelier
en een galerie en een ouderensociëteit.

Onze eerste vraag is:” Vinden
jullie het geen gezeur bij
Woonstad als er klachten via
het spreekuur binnenkomen?”
Kitty:” Nee, integendeel. Als ik
van de vergadering met jullie vandaan kom is het eerste wat de
medewerkers zeggen, wat is er dit
keer weer uitgekomen?”
Medewerkers vinden het zelf ook
niet leuk als zaken niet goed
lopen, en hopen dan direkt aktie
te ondernemen om het op te lossen.

“Ja, dat klinkt heel mooi,
maar wat gebeurt er verder
met de klachten?”
“Nou om een voorbeeld te noemen, er zijn klachten over de werking van het Klant Contact
Centrum, het KCC. We hebben
afgesproken dat de medewerkers
mee de wijk in gaan om te zien
wat het betekent als er bijvoorbeeld lekkage is bij een huurder.
Dit soort klachten moet natuurlijk
zo snel mogelijk verholpen worden. De verwachting is dat als
medewerkers meer inzicht krijgen
in de praktijk dat er dan nog
serieuzer met de klacht van de
klant wordt omgegaan”.
“Een van de veel voorkomende klachten is de volgende;
bijvoorbeeld een afspraak dat
de opzichter op dinsdag tussen 8 en 12 uur langskomt.
Vervolgens word je gebeld op
die dag, dat de opzichter niet
komt en dan heb je net een
vrije dag genomen, hoe kan
dat nou?”
“Kijk, dat zit zo. De medewerker
van het KCC kijkt in de agenda
van de opzichter en als deze zijn
afspraken er niet goed ingezet
heeft, dan zit jij thuis te wachten,
heel vervelend. In het begin toen
het KCC net nieuw was planden
de medewerkers afspraken in zonder reistijd, ja dat kan niet, een
opzichter moet wel van mevrouw
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Jansen naar meneer Dogan. We
zitten er bovenop als managers,
maar het blijft wel mensenwerk
en waar gewerkt wordt worden er
fouten gemaakt”.
“Hoeveel worden er
gemaakt?”
“Als we het over het geheel bekijken en niet alleen het KCC, maar
over alle afdelingen en over al de
wijken waar Woonstad woningen
verhuurt? Een tijdje terug was het
30 % en dit is verminderd tot 20
%, nog teveel, we willen dit
terugbrengen naar 15 %. Het
doel is dat we klantvriendelijker
worden. Ons beleid is hierop
afgestemd. Wanneer medewerkers
iets niet weten of kennis te kort
komen kunnen ze bijgeschoold
worden. Bij het aannemen van
personeel is een klantvriendelijke
houding een belangrijk punt. Het
lijkt voor de vrijwilligers van
“samen door een deur”natuurlijk
heel veel, omdat zij alleen bewoners spreken waarvan hun klacht
niet direct op de juiste wijze is
afgehandeld.
“Wat is er nog meer n.a.v.
het spreekuur veranderd?”
“Als we kijken naar het soort
klachten waar huurders mee naar
ons spreekuur komen, dan waren
er eerst vooral veel klachten van
technische aard. Het schilderwerk
is systematisch aangepakt en ook
het onderhoud van de c.v.ketels.
De klachten verschuiven nu naar
het sociaal beheer.
Daarom zit ik nu aan tafel met jullie. We werken nu met kaarten
schoon, heel en veilig zodat de
huismeesters aan kunnen geven
of een portiek of binnenterrein er
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goed, minder goed, nog minder
goed of slecht er uit ziet.
Wanneer vervolgens huurders
door de huismeester aangesproken worden op een vervuild portiek, moet er ook actie op volgen.
Wat we ook merken is dat op
straat of bij de buurvrouw tegen
een medewerker van Woonstad
gezegd wordt dat er troep in het
binnenterrein staat. De medewerker geeft dit wel door, maar controleert niet wat er mee gebeurt
bij de afdeling sociaal beheer. Ik
zeg altijd, wie het probleem het
eerste hoort, moet ook controleren of het afgehandeld is, bij
welke afdeling men ook werkt.
Maar het werkt nog altijd het
beste als mensen klachten
gewoon doorgeven via de normale weg.
Er is net weer een samengaan met het Woning Bedrijf
Rotterdam, nu is de organisatie weer groter geworden.
Wat betekent dat in de praktijk?
De overgang naar het KCC heeft
voor veel problemen gezorgd,
maar nu gaat het al stukken
beter. Het aanmelden van klachten blijft hetzelfde. We denken
dat onze klanten er niets van
merken. In 2009 gaan we weer
werken in wijkteams en daar verwachten we veel van. Opzichter,
buurtmeester, woonmakelaars,
wijkbeheerders, consulenten wijkbeheer en consulenten wijkontwikkeling werken dan nauw
samen. Dan is het allemaal veel
directer, zien medewerkers elkaar
vaker over hetzelfde gebied en
kunnen elkaar aanspreken als er
iets niet goed gaat.

Kitty, bedankt voor dit
interview, heb je zelf nog
een vraag?
Nee, maar ik moet jullie namens
de directie meedelen dat jullie
spreekuur als heel positief wordt
ervaren en dat deze manier van
werken overgenomen wordt
door Woonstad, we zien dit als
een voorbeeld voor de hele organisatie. We roepen onze klanten
op om klachten te blijven melden, wij doen er ons voordeel
mee. Klagen mag. Wij bouwen
aan verbetering!
De spreekuurtijden zijn in de
maand september aangepast
i.v.m. vakanties van de
medewerkers en zijn op:
woensdag 10.30 - 11.30
uur
donderdag 18.30 - 19.30
uur
Wie mee wil helpen met het
spreekuur kan contact opnemen met Petra v.d. Berg
4361700.
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