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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436.17.00

280.58.88
280.58.82
280.58.70
436.49.81
436.71.01
436.34.38/
436.30.60
412.06.35
436.57.30

22.50.844
412.26.22

436.20.98

436.08.97
436.17.00
282.96.76
241.29.00
436.38.55
436 22 43
436.14.88
411.39.42
414.48.90

TELEFOONNUMMERS

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WIJKVOORZIENINGEN IN HET OUDE WESTEN
Alarm
Politie/buurtagenten
Klachtennummer
Belastingtelefoon
Bureau Rechtshulp
Bureau Slachtofferhulp
Buurtbemiddeling Centrum
Centrumraad
Coördinatiebureau Centrum
Crisiscentrum
Dierenambulance
Dierenbescherming
Eneco storingsdienst
Jeugdhulp
Kinderdagverblijven
De Nieuwe Unie
Ombudsman
Onbenutte Kwaliteiten
Parkeerwinkel
Roteb
Speelcentrum Weena
Raad Kinderbescherming
STAP vrijwilligerswerk
Tandartspraktijk Maasstad
WBR
Wijkpastoraat Oude Westen

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
28260 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

Sint-Mariastraat 106-146

woensdag 15
oktober 2008

Het cultureel kapitaal van een afgeschreven straat.
De Sint-Mariastraat werd
gebouwd rond 1892. Volgens de
normen van die tijd waren de
huizen geschikt voor kleine gezinnen. Negentig jaar later werd de
helft van de straat weggesloopt
om ruimte te maken tussen de
lange smalle straten en is een
kwart vervangen door nieuwbouwwoningen en een gezondheidscentrum. Overgebleven zijn
de nummer 6 tot 46, tegenwoordig 106 tot 146, boven- en
benedenwoningen en een paar
winkelpanden die te boek staan
als klein, oud, gehorig en verwaarloosd. Slooprijp? Zo’n vijftien
jaar geleden werden ze door
woningcorporatie en wijkplanners
nog wel geschikt gevonden voor
starters op de woningmarkt. In
recente wijkvisies staat een
vraagteken bij dit gebied. Men is
wat zuiniger geworden op de
oude gevels, maar zijn deze
huizen nog wel te verhuren? Het
streven is om in het Oude Westen
een bredere mix van woningen
en bewoners te realiseren. Een
zijstraat van de populaire WestKruiskade, vlak bij het centraal
station en het andere centrum, is
ook een mooie plek om iets te
bouwen. Voor wie? In de SintMariastraat wonen en werken al
mensen. Hoe zit het met hun
mix, wat zijn hun toekomstplannen en wat kan je daaruit concluderen over de toekomstmogelijkheden van de straat?
Karin ter Laak (ontwerper) en
Joke van der Zwaard (onderzoeker/schrijver), woonachtig en
werkzaam in de Sint-Mariastraat
maakten samen met fotograaf
Jaap de Graaf een boekje met
portretten van bewoners en
ondernemers in de straat. Een
bewuste selectie van mensen met
een passie. Vakmannen en
vakvrouwen die kiezen voor het
plezier van het creëren, de

kwaliteit van het werk en de vrijheid om nieuwe wegen in te
slaan; en daarom kiezen voor
goedkoop wonen en/of een
goedkope bedrijfsruimte. Mensen
die elkaar vanzelfsprekend
groeten en een handje helpen
zonder dat er een
Opzoomerprogramma aan te pas
is gekomen. Bewoners die liever
een scheef huis hebben dat ze
kunnen aanpassen aan hun leven,
dan strakke, rechte betonnen
huizen. Sommigen zouden hun
huis wel willen kopen, eventueel
in combinatie met het buurhuis,
om het helemaal naar eigen
inzicht te kunnen inrichten.
Het standaard-idee is dat een wijk
met veel sociale woningbouw
meer dure (koop)woningen
nodig heeft om een sociaaleconomisch gemengdere bevolkingssamenstelling te realiseren.
De verhalen uit de SintMariastraat laten zien dat de
goedkope oude woningen daarin
ook een functie hebben. Deze
huizen zijn behalve voor ‘starters’
ook aantrekkelijk voor mensen die
met hun ondernemingszin, inventiviteit, zelfoplossend vermogen,
creativiteit, praktische behulpzaamheid, sociale redzaamheid,
openheid en nieuwsgierigheid
een open sociaal klimaat creëren,
vanzelfsprekend zelf (fysiek en
sociaal) investeren in hun huis en
omgeving en het deprimerende
achterstandsverhaal van een wijk
kunnen openbreken. Niet afschrijven dus, maar achterstallig
onderhoud plegen en een
gevarieerd aanbod van huren en
kopen doen.

Sint-Mariastraat 106-146, een
mooi boekje, een inkijkje in een
straat en een discussiestuk over
wijkontwikkeling in tekst en
beeld, voor het Oude Westen en
de rest van Rotterdam.

112
0900 88 44
0800 15 45
0800 05 43
410 66 77
436 01 04
282 25 27
417 92 11
417 32 83
476 39 44
415 56 66
437 42 11
467 40 00
411 78 65
412 26 22
286 64 00
411 16 00
404 99 09
890 22 00
0800 1545
414 48 90
413 47 60
436 30 90
422 41 43
240 60 00
436.70.70

TUINMARKT
van 13.00 - 17.00 uur
in de wijktuin (achter in
het wijkpark)

Oktober 2008
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DENK AAN DE BUREN

Wat gaat er gebeuren in de
Drievriendendwarsstraat?

Het nieuwe WATT (voorheen Nighttown) is open
Na een periode van leegstand en een flitsend snelle verbouwing heeft op 2 september het
nieuwe WATT in het voormalige Nighttownpand de deuren geopend. Er kan weer geswingd
en gedanst worden op de West-Kruiskade, en nog veel meer want WATT wil een breed cultuurpodium zijn met pop, dance, film, mode, literatuur en kunstexposities.
Foto,Gerard Diessen

Iggy Pop en Johnny Hoes
Levende legende Iggy Pop beet op 2 september het
spits af met een concert in het nieuwe WATT en tijdens de officiële openingsavond op donderdag 4
september bracht Johnny Hoes and friends een liedjesprogramma. Johnny Hoes kreeg tevens de
Erasmusspeld uitgereikt door de nieuwe cultuurwethouder Rik Grashoff voor zijn bijdrage aan het
Nederlandse lied. Johnny werd, hoewel woonachtig
in Belgie, een echte Rotterdamse zanger genoemd,
vanwege zijn uitgebreide repertoire van
Rotterdamse liedjes.
duurzaam
WATT presenteert zich als de eerste sustainable danceclub van de wereld. In het gebouw zijn allerlei
milieu-ontlastende foefjes aangebracht: een dansvloer die energie opwekt als er op gedanst wordt; doorzichtige wc’s, waarin je kunt zien hoeveel water je doorspoelt; minimal waste bars. Midden in het gebouw is
een relax roof ingericht, een binnentuin waar rokers zich terug kunnen trekken voor hun momentje rust.
Bij de gepresenteerde plannen in het voorjaar hoorde ook een met planten begroeide muur in het wijkpark.
overlast
Al na enkele dagen bleek helaas dat het nieuwe WATT nog met een groot aantal kinderziektes kampt. De
bouwwerkzaamheden waren ten tijde van de opening nog niet afgerond, waardoor de bouwwerkplaats in
de Gouvernestraat nog niet ontruimd kon worden. De muren in Gouvernestraat en wijkpark wachten nog
op een afwerking. De brandweer keurde de noodtrappen af, waardoor er –in afwachting van een definitieve
oplossing- een gigantische trapconstructie in het wijkpark geplaatst werd. Daarnaast moest een noodaggregaat geplaatst worden, ook een tijdelijke maatregel.
En tot grote ontsteltenis van de omwonenden bleek het nieuwe WATT 24 uur, 7 dagen rond geluidsoverlast
te geven. Een luid zoemgeluid vanuit de afzuiginstallatie, die op 2 meter hoogte geplaatst is. Dreunende
basgeluiden van de concerten tot 6 uur in de ochtend. En allerlei overlast van het duizendkoppig publiek tijdens en na afloop van de concerten.

Lange tijd was onduidelijk wat er
nu gaat gebeuren met de woningen in een van de mooiste
straten van het Oude Westen.
Wordt het sloop of renovatie? Op
donderdag 18 september is dan
eindelijk het verlossende woord
gekomen. Het wordt sloop! De
Nieuwe Unie heeft dit besloten
na een kostenberaming van een
grondige renovatie tegenover de
kosten voor sloop en nieuwbouw.
Voor sommige bewoners kwamen
er allerlei vragen op, zoals; kan ik
terugkeren in de
Drievriendendwarsstraat? Hoe
lang gaat het duren? Welke huurprijs ga ik dan betalen?. Voor
kopers is het nog een ander verhaal. Zij blijven zitten en krijgen
te maken met de sloop en nieuwbouwwerkzaamheden gedurende
een jaar. De Nieuwe Unie gaat
de komende periode huisbezoeken afleggen om de woonwensen te inventariseren. De
huidige eigenaren gaan een
aparte overlegtraject met de

Het duurzame karakter van WATT zal zich moeten bewijzen in de oplossingen die zij de komende tijd zal
weten te vinden voor al deze problemen.

in dit nummer:

Hij zei ter plekke dat hij niets kon doen en
dat de opdracht terug moest.

bloembollen - planten tuinspullen
zaden- potten vogelvoer
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Hebt U tuinspulletjes
voor de markt ?
(de opbrengst is voor
de wijktuin)
Afgeven in de
Buurtwinkel Gaffelstraat 1 - 3
tel. 4361700

Enige tijd geleden is Mw. van der
Schaft uit de Anna Palownastraat
geinterviewd door één van de
spreekuurhouders. De belangrijkste klacht was de slechte communicatie met de medewerkers van
de Nieuwe Unie. Een aantal
klachten waren bij het verschijnen
van de buurtkrant nog niet afgehandeld. Tijd om weer eens met
Mevrouw af te spreken.
Zijn alle klachten nu verholpen?
Ja, ten dele. Nadat ik mijn klachten op het spreekuur heb
doorgegeven zijn er twee
medewerkers van de Nieuwe Unie
op bezoek geweest. Dat was in
juni. Er is afgesproken dat ik geen
huurverhoging hoef te betalen
voor de openslaande deuren.
Er is een kleine reparatie gedaan,
nou ja er zijn alsnog een paar
ontbrekende schroeven ingedraaid. Maar deze man van ‘de
Keij’ kwam voor een reeks aan
karweitjes. Voor één van de
klachten moest ik de keukenkastjes leeg maken. Hij zei ter plekke
dat hij niets kon doen en dat de
opdracht terug moest naar de
opzichter.
Zo’n niet-klus kost me een halve

dag. En een maandje later werden alsnog de achterwanden in
orde gemaakt.
Zijn er nog andere zaken
blijven liggen?
Tijdens het gesprek heb ik weer
gevraagd naar de mogelijkheid
om de ramen te laten zemen. In
drie jaar tijd is dat één maal
gebeurd. Daarover had ik al in
januari contact gehad met het
Klant Contact Centrum (KCC).
Sinds 2008 is er een nieuwe
ARBO-wet van kracht waardoor
glazenwassers in het hele Oude
Westen voor zover ik weet bijna
geen ramen meer mogen zemen.
In het gesprek vertelden de
medewerkers dat de Nieuwe
Unie er ook door was overvallen.
Ook zeiden de medewerkers dat
de Nieuwe Unie hier een taak in
had.
Wat betreft de miscommunicatie, is dat nu opgelost?
Wat niet zo goed lukt is het email verkeer. Mails raken wel eens
zoek is mij verteld. Verder heb ik
nog geen antwoord gehad op
mijn vraag over de glazenwasser
en zo’n voorbeeld van het
leegruimen van de keukenkastjes
is toch ook een communi-

catieprobleem, want ik had
gevraagd aan de opzichter wat ik
ervoor moest doen.
Nog andere klachten?
Ja, ik heb een hardnekkige lekkage in de gemeenschappelijke
berging. Drie opzichters zijn
wezen kijken en …
Mevrouw, heeft u deze
klacht al bij het spreekuur
gemeld?
Nee, eerlijk gezegd niet.
Dan moeten we eerst
hierover een formulier
invullen. Is dat goed?
Ja, als dat de gang van zaken is,
prima. Trouwens ik moet nog
even kwijt, dat de medewerkers
van het KCC erg vriendelijk zijn
en hun best doen. Ze zijn ter zake
kundig, alhoewel je wel eens verschillende antwoorden krijgt
omtrent een probleem.
Over de lekkage spreken wij
u later nog een keertje,
bedankt voor dit interview.
Nawoord: Wij hebben de
Nieuwe Unie direct na dit interview gesproken en één van de
medewerkers die bij mevrouw
op bezoek is geweest vertelde
ons het volgende.

Nieuwe Unie. De Nieuwe Unie
heeft aangegeven veel waarde te
hechten aan de karakter van de
straat en de betrokkenheid van
de bewoners bij de omgeving.
Vandaar dat de Nieuwe Unie het
hele nieuwbouwplan samen met
de bewoners wil vormgeven om
zo het bijzondere karakter van de
straat terug te laten komen in de
nieuwbouw. Op 30 oktober
komen de bewoners samen met
de Nieuwe Unie bij elkaar om de
resultaten van de huisbezoeken te
bespreken en het plan verder
vorm geven. Dan wordt pas
duidelijk wie er terug wil keren en
wie wil kopen en wie wil verhuizen. Van belang is dat er vanuit De Nieuwe Unie duidelijke
communicatie wordt verstrekt en
dat er samen met bewoners
wordt gezocht naar draagvlak
voor een nieuwbouwproject. Wil
het project slagen dan moet het
project ook van bewoners zijn en
niet alleen van De Nieuwe Unie.

Van de straat geplukt

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig mens
kan zonder
We hebben uitgebreid met deze
mevrouw gesproken, alles is
opgelost en mevrouw hoeft geen
huurverhoging voor de woningverbetering te betalen.
Glazenwassers zijn niet meer te
vinden. Zij mogen alleen met
stellages werken en hiervoor zijn
de stoepen te
smal.
Heeft u klachten, kom dan
naar de
spreekuren in
de buurtwinkel
Gaffelstaart 1-3
op dinsdag
van 14.30 tot
15.30 uur
op woensdag

Rolf Hoekwater

van 10.30 tot 11.30 uur
op donderdag van 18.30 tot
19.30 uur
Bent u slecht ter been, u kunt
ook op deze tijden bellen naar
436 17 00.

Rechts,Mw vd Schaft

zonde van mijn tijd maar aan de
andere kant kreeg ik tijd om na te
denken over mijn toekomst. Ook
heb ik nuttige dingen gedaan toen
ik in dienst was. Ik was ambulancechauffeur. Het was wel een
fijne tijd, alleen wel erg koud in
Duitsland ha ha.’
oude noorden
‘Na de dienst heb ik in Utrecht uitgezocht wat ik wilde doen, een
interessetest. Mijn ouders woonde
toen in de Willemstad en daar ben
ik toen mee gaan lopen met een
fysiotherapeut. Toen ik begon met

Rolf Hoekwater is al 25 jaar fysiotherapeut in het gezondheidscentrum Sint Mariastraat. Hij maakte de opening van de
gezondheidscentrum mee en heeft veel voorbij zien komen
in het Oude Westen.Tijd voor een jubileum zou je zeggen,
maar dat vind hij helemaal niet nodig.’Of ik nou 25, 26, of
27 jaar werk het maakt toch geen verschil uit’ zegt Rolf.
De buurtkrant was erg benieuwd naar zijn geschiedenis in
het Oude Westen en de mensen die hij tegen kwam. Van de
Straat geplukt Rolf Hoekwater!
Rolf Hoekwater is geboren in
Hoogvliet, een echte
Rotterdammer. Zijn ouders komen
niet uit Rotterdam. Zijn moeder is
geboren in Utrecht en zijn vader in
Den Haag. Ze verhuisden naar
Rotterdam omdat zijn vader voor
Shell ging werken in Pernis.
ambulancechauffeur
Wat heeft Rolf al die jaren gedaan,
voordat hij Fysiotherapeut werd.
‘Eigenlijk ben ik altijd al fysiotherapeut geweest. Voordat ik een studie

fysiotherapeut ging volgen heb ik
nog geprobeerd scheepsbouwkunde te studeren. Maar het
studeren ging niet zo goed en ik
moest in dienst.’ Rolf kon hier
geen uitstel voor krijgen en moest
voor 14 maanden in dienst vooral
in Duitsland. ‘Ik was een jaar of
19/20 jaar toen ik in dienst ging. In
Delft moest ik stoppen met mijn
studie want toen der tijd was je
dienstplichtig. Hoe ik de dienst
ervaren heb bekijk ik van twee kanten. Aan de ene kant was het

Ik was ambulancechauffeur. Het was
wel een fijne tijd,
alleen wel erg koud
in Duitsland
ha ha.’
mijn studie ben ik meteen op
kamers geweest in het Oude
Noorden. In 1982 was ik afgestudeerd en begon ik in het Oude
Westen te werken. Dat was in september 1983. Veel fysiotherapeuten in de wijk wilden niet het
Medisch centrum intrekken, al
hadden zij wel nagedacht over de
inrichting van het Medisch centrum. Het Ziekenfonds drong er
toen op aan dat er twee fysiotherapeuten het Medisch centrum in
moesten. Daar werd ik 1 van.’

HET JEU DE BOULES TOERNOOI OP 17 SEPTEMBER 2008 WAS ERG DRUK EN GEZELLIG
Op woensdag 17 september j.l. is na
onderlinge sportieve strijd, de “Jeu
de Boules toernooi” afgerond.
De werkgroep Jeu de Boulues zal in
de toekomst doorgaan met het
organiseren van competities en toernooien. Het feit dat Jeu de Boules
onder de buurtbewoners van jong
tot oud steeds populairder wordt is
een geweldige ontwikkeling. Deze
sport is er voor jong tot oud met
een hoog amusement gehalte!

Gevoel in het Oude Westen
‘Toen der tijd hebben wij ook een
gymclub opgericht voor 40+ in de
wijk. De gymclub van toen draait
nu nog steeds in de wijk. Al zijn er
een aantal mensen uit de groep
inmiddels al overleden. De gymclub is voor mij typerend het goede
sfeer dat je hebt in het Oude
Westen. Ze deden alles zelf, het
organiseren de betalingen. Ook de
samenwerking met andere instellingen in de wijk is een kracht van het
Oude Westen.
Het Oude Westen is echt geen
achterstandswijk meer. Het heeft
een grote verschuiving doorgemaakt. Verschillende groepen kunnen goed met elkaar om gaan. Ik
heb ook nooit het idee gehad dat
het een onveilige wijk is. Er komen
ook verschillende mensen bij mij

binnen het is erg gemêleerd. Dit
zou je niet tegen komen in b.v.
Alexander.
Wat ik toch altijd nog apart vind is
de huisbezoeken die ik verricht bij
mijn patiënten.
Het is altijd leuk en spannend om
te zien wat en wie er achter die
deur zit in de wijk. Je bent toch een
gast bij ze thuis.’
Blijven werken in het Oude
Westen…
‘Ik heb besloten voor mezelf om
hier te blijven. Er was een tijd dat ik
vond dat ik ergens anders moest
werken. Maar als je alle pluspunten
optelt die er zijn in het Oude
Westen. Was mijn keus eigenlijk
makkelijk gemaakt. Het is ook nog
eens een hele goede omgeving om
in te werken. ‘

OPENING ONTMOETINGSRUIMTE
De bewoners van het 55+ complex aan de St.Mariastraat hebben de
beschikking gekregen over een ontmoetingsruimte. Het is het achterste deel van het voormalige “Kruispunt”. Door de samenwerking tussen bewoners, De Nieuwe Unie en de Aktiegroep kon deze ruimte op
18 september feestelijk in gebruik worden genomen. De organisatoren
hopen dat de bewoners veel plezier hebben van deze ruimte, die ze
nog steeds “het kruispunt”noemen.

MAHALLEMİZ YAŞLILAR BAKIM EVİ
“DE LEEUWENHOEK” 17 KASIM 2008
TARİHİNDE GERİYE GELİYOR.
(De Leeuwenhoek komt terug)
Ek bina yapımı dolayısı ile geçici olarak Rotterdam ın Schiebroek mahallesine taşınan mahallemiz yaşlılar bakım evi “De Leeuwenhoek” 17 kasım 2008 tarihinde tekrar eski binasına kavuşacak. Yaşlılar evinin geriye gelmesi mahallemiz Türk yaşlıları içinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bildiğiniz gibi mahallemiz Türk yaşlılarının bir araya gelerek sohbet edebilmeleri yanında kendilerine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği bir yerleri olmaması bir eksiklik olduğundan, De
Leeuwenhoek un yeni binasında Türk yaşlılarına verilecek bir yerle bu problem çözme kavuşacaktır. Mahalleniz Türk çalışma gurubunun yaşlılar konusunda yaptığı çalışmalar artık meyvesini
vermeye başlamış olup bu çalışmalar yaşlılarımıza daha çok yardımcı olabilmek için, desteğiniz
ile hızlı bir tempo içinde devam edecektir. Mahallemiz yaşlılarını kasım ayında bir araya getirerek
kendilerinden ne gibi yardımlara ihtiyacı olduğu konusunda bilgi aldıktan sonra, çalışmalarımızı
bu kendi istekleri doğrultusunda yapacağız. Bu konuda daha geniş bilgi için Aktiegroep ta
Osman Doğan a danışabilirsiniz. Gaffelstraat 1 Tel: 010- 436 17 00

(werkgroep ziekenbezoek en condulatie)
Mahalleniz çalışma gurubu olarak dört sene önce hasta ziyaret çalışma gurubu oluşturmuştuk.
Bu çalışma gurubunda görevli olan vatandaşlarımız, mahallemizde ikamet edipte hastahanede
yatan veya yatmış olan kişileri bir buket çiçek ile ziyaret etmektedirler. Çalışma gurubumuz hasta
ziyaretleri çalışmalarına, 2005 yılından itibaren başsağlığı ziyaretlerinide ekliyerek çalışmalarına
devam etmektedir. Vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız bu çok önemli gördüğümüz sosyal görevi
dahada iyi yapabilek için siz sayın mahalle halkımızdan iki konuda yardım bekliyoruz ve bu konular: mahallemizde kimlerin hastahanede yattığı haberinin en çabuk şekilde bizlere ulaştırılması
ve şayet zamanınız varsa hasta ziyareti gurubuna gönüllü olarak katılmanız. Bu konuda daha
geniş bilgi için buurtwinkel da sayın İbrahim Tosun beye veya Osman Doğan’a müracaat edebilirsiniz. Tel: 010-436 17 00

foto’s Henk Dieks

DAVETİYE - UITNODIGING
25 ekim 2008 cumartesi günü akşamı
saat 19.00’da mahallemiz spor salonu
ODEON’ da organize ettiğimiz

TPPC (Türk çalışma gurubu).
***************************************
Wij nodigen alle wijkbewoners uit voor
HET REPUBLIEKFEEST
op zaterdag 25 Oktober 2008 om 19.00 uur
in wijkgebouw ODEON.
TPPC (Turkse Participatie Platform Centrum)
DE ENTRE IS GRATIS – GİRİŞ ÜCRETSİZDİR

Speciale 'Mekkaspreekuren’'
Wenk 23 + is een vrolijk en snel
team voor buurt- en wijkbewoners van 23jr t/m 88+. In het
Oude Westen kunt u verschillende
activiteiten van ons bezoeken
zoals bijvoorbeeld naailessen,
yoga, of de vrouweninloop en
zelfs Engelse les. U kent ons van
de ontmoetingsochtenden in de
Augustinusschool en in de Asch
van Wijkschool. Verder doen we
mee met een paar projecten in
het centrum, denkt u aan
Verhalend Verleden, de Dag van
de Dialoog en Sociaal Isolement.
Deze oktobermaand hebben we
een Special: van ma 6/10 t/m vrij
10/10 werken we mee aan de
feestweek bij Laurens Antonius
op de Binnenweg. Als topper
kunt u ons kookcafe de
Smeltkroes bezoeken, elke woensdagavond in de Gaffel. Van te
voren even aanmelden bij de
Gaffel. U leest het: team Wenk

23+ is een veelzijdig team met
een paar specialiteiten.
Vrijwilligers en wijkbewoners zijn
altijd van harte welkom bij een
van onze activiteiten of evenementen. Voor onze
Herfstvakantie(ma 20/10 t/m 24
oktober ) let U op de posters in
de Gaffel, hoofdkantoor Wenk, de
Batavier, Odeon, de Aktiegroep
en de scholen. Tot ziens bij Wenk
23+. En misschien heeft u goede
ideeen voor de wijk? Laat het ons
weten. Bel met Betty de Groot 06
414 83 742 .

Gezocht
Overblijfmedewerkers
Voor Basisscholen in Het
Oude Westen
ouder dan 18 jaar
kan zorgen voor een huiselijke
sfeer tijdens het overblijven
heeft oog voor veiligheid en

hygiene voor het opgroeiende
kind
grenzen kunnen stellen
Nederlands spreekt
Wat krijgt u ervoor terug?
waardering en dankbaarheid
contacten met andere vrijwilligers
Overblijftijden 11.45 – 13.15 uur
U kiest zelf welke dagen u actief
wilt zijn.
Heeft u wat uurtjes over, geef u
dan op!
Zonder u kunnen de kinderen
niet overblijven!
Meer info: tel 06 - 24668043 of
info@wilskrachtwerkt.nl
Tel 06 - 41483731 of HYPERLINK "mailto:info@stichtingwenk.nl" info@stichting-wenk.nl

(waarom vieren wij het Republiekfeest )
Cumhuriyet devlet idare şekli’nin, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi olmasındandır.
Gayet tabii aynı zamanda Cumhuriyet rejimi ile devlet idare
şekli’nin yanında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Atatürkçü düşünce
diyerek adlandırılan düşüncesini’de Cumhuriyet rejiminden ayrı
görmemek gerekir. Atatürkçü düşünceyi kısaca şöyle özetleyebiliriz: Atatürkçü düşünce, gerçeklere dayanan ve evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar
ve ilkeler bütünü, bu içeriği ile yeniliğe açık, dinamik özelliği ve
bütünlüğü olan, birbirini tamamlayan bir düşünce sistemidir.
Bağımsız milli devleti, milli egemenliği, kişisel özgürlüğü, her
çağda çağdaş olmayı amaçlar. Akla ve bilime dayanır.

HASTA ZİYARETİ ÇALIŞMA GURUBU

CUMHURİYET BAYRAMI
eğlencemizde mahalle halkımızıda aramızda görmekten
büyük gurur duyacağız

Denk
aan

CUMHURİYET BAYRAMI
KUTLAMAMIZIN EN
ÖNEMLİ NEDENİ

De GGD Rotterdam-Rijnmond organiseert dit jaar opnieuw speciale
‘Mekkaspreekuren’. Tijdens deze inloopspreekuren krijgen mensen die op bedevaart naar Mekka gaan advies over de benodigde en verplichte vaccinaties en
informatie over gezondheidsrisico’s tijdens de reis. Ook zijn er tijdens deze
inloopspreekuren een Arabische en een Turkse tolk aanwezig. De
Mekkaspreekuren worden gehouden op twee locaties, op de volgende data:
Locatie GGD in Rotterdam, Schiedamsedijk 95:
·
Maandag 6 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur
·
Donderdag 9 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur
·
Donderdag 16 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur
·
Dinsdag 21 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Kosten
De verplichte vaccinatie kost € 45, - (inclusief consult, boekje en stofmasker). Dit
is goedkoper dan wanneer dezelfde vaccinatie buiten deze spreekuren worden
gehaald. Naast de verplichte vaccinatie worden er ook vaccinaties aanbevolen
(bijvoorbeeld vaccinatie tegen polio). Met deze aanbevolen vaccinatie, komen de
kosten bij elkaar op € 60,- (inclusief consult, DTP vaccinatie, boekje en stofmasker). De kosten van overige vaccinaties die geadviseerd worden kunnen boven-

WAAROM VIEREN WIJ HET REPUBLIEKFEEST?
In het Oude Westen in Rotterdam wordt jaarlijks het Turks
Republiekfeest gevierd door Turkse bewoners. De Turkse
bewoners zetten zich al vanaf begin van de jaren 70 in voor
samenleving in het Oude Westen en werken samen met alle
andere bewoners en instellingen.
Het Turks Republiekfeest is er een onderdeel daar van. De
republiek heeft een grote betekenis onder Turkse bewoners.
Toen de republiek in 1923 werd opgericht kwam er een scheiding tussen staat en kerk. De positie van vrouwen werd gelijkgesteld met mannen. Atatürk heeft hier als eerste president van
Turkije een belangrijke rol in gespeeld. Hij erkende ieders recht
en in zijn privé leven een devote Islamiet te zijn, maar hij was
ervan overtuigd dat de religieuzeninstellingen geen enkele
invloed mocht hebben op het openbare leven en de politiek.

ROTTERDAM SAĞLIK KURUMU GGD HER
SENE OLDUĞU GİBİ BU SENE YİNE ‘ DE
HAC- MEKKE’ KONUŞMA SAATLERİ
DÜZENLİYOR
(de GGD Rotterdam organiseert dit jaar opnieuw
speciale ‘Mekka – spreekuren’
Rotterdam sağlık kurumu GGD, geçen sene olduğu
gibi bu sene yine ‘Mekka-konuşma saati başlatmış
olup, konuşma saatinde Hac ‘ca gidecek olanlara ne
gibi sağlık tedbirleri almaları konusunda kişisel bilgilendirmektedir. Konuşma saatleri 6 ekim Pazartesi, 9
ekim perşembe, 16 ekim perşembe ile 21 ekim Salı
günü saat 13.00 ile 15.00 arasında yapılacaktır.
Konuşma saatinin adresi : GGD Rotterdam.
Schiedamsedijk 95 olup, konuşma saatinin ücreti
toplam €45 euro olup buna, mecburi aşı, bilgilendirme, bir sağlık kitabı ve toz maskesi dahildir. Aynı
zamanda, GGD hac’ a gideceklere felç aşısı olmalarını ısrarla tavsiye ediyor. Felç ‘e karşı aşı DTP için €
60 euro ‘ yu ayrıca ödemeniz gerekiyor
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Ook in de wintermaanden is er bij
Speelcentrum Weena van alles te beleven !!!

Oktober 2008
N I E U W S

Medicijnen bestellen
bij de huisarts
U kunt op verschillende manieren medicijnen bestellen bij de huisarts. Er is een verschil tussen chronische medicijnen en niet-chronische medicijnen.
Chronische medicijnen zijn medicijnen die u van de
dokter altijd moet gebruiken (zoals bloeddruktabletten). Niet-chronische medicijnen zijn medicijnen die
u wel eens eerder gebruikt hebt maar niet altijd
hoeft te gebruiken (zoals crème tegen schimmel of
antibioticum).
Chronische medicijnen kunt u als volgt bestellen:
De lege doosjes kunt u, met uw naam erop en
samengebonden, in de daarvoor bestemde brievenbus in de hal van het gezondheidscentrum stoppen.
Bij deze brievenbus liggen formulieren; die kunt u
invullen (als u geen lege doosjes hebt) en in de brievenbus stoppen.
U kunt 24uur per dag bellen met de herhaalreceptenlijn (tel 4367879). U spreekt dan een bandje in.
Via de website ( HYPERLINK "http://www.gcow-huisartsen.praktijkinfo.nl" www.gcow-huisartsen.praktijkinfo.nl); op deze site vindt u naast een heleboel
andere informatie, ook het herhaalreceptenscherm
(rechtsboven).
Als u hier allemaal niet uit komt, is het ook mogelijk
de assistente van uw huisarts te bellen. Zij kan u hel-

Speciale aktiviteiten in
oktober

Wij stellen
ons even
voor

pen (van 8.00 tot 11.00uur).
Niet-chronische medicijnen kunt u uitsluitend via de
assistente van uw huisarts bestellen omdat de
assistente uw verzoek altijd met de huisarts moet
bespreken.
De recepten worden iedere werkdag om 11.00uur
klaargemaakt en naar de apotheek gestuurd. Alle
recepten die voor 11.00 uur werden besteld kunt u
dezelfde dag na 16.00 uur bij de apotheek ophalen.
Hebt u de bestelling na 11.00 uur opgegeven dan
zijn de medicijnen de
volgende dag na 16.00
uur bij de apotheek.

LET OP

Inschrijving bij huisartsen
mogelijk
Mensen woonachtig in het oude
Westen of de wijk Cool
( postcode 3012-3016) en nog
geen huisarts hebben kunnen bij
het gezondheidscentrum als patiënt worden ingeschreven.

Gezondheidscentrum
Oude Westen & Cool
Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam

Graag zou ik me aan u willen
voorstellen. Mijn naam is
Mariska van der Linden en ik
ben sinds 1 september 2008
werkzaam in de praktijk van
Ron Castelijns als huisarts-inopleiding. Dat houdt in dat ik
naast mijn werk in de praktijk
een dag in de week onderwijs
volg aan de Erasmus universiteit.
Ik kijk ernaar uit een jaar te
werken in deze wijk!

Griepprik
De jaarlijkse griepinjecties worden dit jaar gegeven op
dinsdag 4 november van 14.30uur tot 19.00uur.

De opzet van de pubercursus is:
1e bijeenkomst: Veranderingen in de puberteit. Wat zie je aan veranderingen bij je
kind? Zowel geestelijk als lichamelijk.
Hoe was je eigen puberteit?
2e bijeenkomst: Complimenten geven, positieve aandacht geven.
Er zijn verschillende manieren van opvoeden. Welke gebruik jij? Wat werkt en wat werkt niet?
3e bijeenkomst: Ruzie voorkomen.
Luisteren naar de je puber. Oefeningen doen met luisteren en niet luisteren.
4e bijeenkomst: Ruzie voorkomen.
Praten met je puber. Wat kan er in de praktijk fout gaan?
Oefenen met wat je wil overbrengen en hoe dat het beste kan.
5e bijeenkomst: Ruzie oplossen.
Overleggen met je puber.
Omgaan met conflicten. Bespreken van de overlegmethode en veel
oefenen met elkaar.
6e bijeenkomst: Grenzen stellen en straffen.
Wat mag wel en wat mag niet?
Welke regels en welke soorten straf zijn er en welke gebruik jij?
Evaluatie. Hoe heb je het gevonden, wat heb je geleerd?
Reacties van ouders die aan de cursus meededen:
- Het is leuk om te zien wat er allemaal verandert bij mijn kind.
- Ik heb geleerd dat het maar tijdelijk is.
- Ieder kind is anders, ieder kind heeft een andere aanpak nodig.
- Ik heb geleerd niet zo snel ruzie te maken met mijn kind
- Het was erg leuk om te praten over mijn eigen puberteit, zo begrijp ik mijn kind beter
- Fijn om veel informatie te krijgen en om met andere ouders hierover te praten.
Heeft u interesse? Informeer bij de school van uw kind of u kunt meedoen aan de pubercursus of meld u
aan met een groepje ouders waarmee u de cursus wilt doen.
P. Grauwmeijer, algemeen maatschappelijk werk van SMDC

Praktijkverpleegkundigen
436 3220
Diëtist
Thuiszorg Rotterdam

282 6210
282 6010

Fysiotherapeuten

436 2127

Tandartsen

436 2176

Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Centrum (SMDC)
Algemeen Maatschappelijk Werk
Sociaal Raadslieden
Ouderenwerk
Hulpdienst Centrum
Steunpunt Mantelzorg

Uit de praktijk van het maatschappelijk werk….
Help mijn kind is in de pubertijd!
Vaak wordt een negatief beeld geschetst van pubers, maar de meeste pubers groeien zonder veel problemen op. Het gedrag van sommige pubers kan voor ouders best lastig zijn. De reden waarom ze dit gedrag
vertonen heeft te maken met de ontwikkeling die pubers doormaken, niet alleen lichamelijk maar ook in de
manier van denken.
Soms kan je als ouder wel wat hulp gebruiken…
Het maatschappelijk werk biedt samen met de Stichting WENK de pubercursus aan voor ouders van kinderen van 12-18 jaar op scholen in de buurt.

Huisartsen
Castelijns
436 7770
Erlings/ Visser
436 5530
Hekman
436 3265
Jacobs
436 9241
Metz
436 1975
SPOEDLIJN HUISARTSEN
4365239
• Alléén indien er sprake is van spoed
en de telefoonlijn in gesprek is!
Huisartsenpost s’avonds en in het
weekend
466 9573
Herhaalrecepten
• Telefonisch
436 7879
• Per fax
225 6000
• Posten in de speciale
herhaalrecepten brievenbus
• Via de website www. gcow.nl

Hallo,
Ik ben Sharda Panday. Ik werk
sinds 1 september 2008 bij de
SMDC, op de afdeling schuldhulpverlening. Ik werk 3
dagen in de week, op de
dinsdag, woensdag en donderdag.

• balie St. Mariastraat
436 3060
Openingstijden van
9.00 -12.30 uur en van
13.30 - 17.00 uur
(behalve vrijdagmiddag)

Administratie en directie
GCOW en SMDC
436 3438
Fax:
436 7534
Email:
cb@gcow.nl
Clientenraad
Email: clientenraad@smdc.nl

Hallo,
Ik ben Maartje de Boer en ik
werk sinds half augustus als
schuldhulpverlener bij de
SMDC.
Ik heb hiervoor in Groningen
gewerkt en toen ik de vacature voor deze baan tegen
kwam heb ik hier gesolliciteerd. Wat ik hier in de buurt
tegen kom vind ik boeiend en
interessant. Ik vind het leuk
om hier te werken en ben
benieuwd hoe het verder zal
gaan. Ik werk op dinsdag,
woensdag en vrijdag.

Kijk oo
k op
w w w.
g c o w.
nl

Het hing echt wel in de lucht
hoor. Een maand lang. Het kan
moeilijk aan je voorbij gegaan zijn,
de Ramadan in het Oude Westen.
Het is niet te geloven de lekkernijen die ik bij de Marokkaanse
bakkers trof. En de lekkere hapjes
van mijn Turkse buurvrouw die ze
mij bijna iedere dag gaf, zo
gastvrij. Nou ben ik naar een ‘iftar’
geweest dit jaar. Voor het eerst in
mijn leven. Een Iftar betekent in
principe het gezamenlijk verbreken
van je vasten. Nou worden er ieder
jaar in het Oude Westen verschillende Iftars georganiseerd. Doel
van een Iftar in de wijk is het verbeteren van de sociale cohesie in
de wijk. Immers de Ramadan staat
voor saamhorigheid. Nou pleit ik
ervoor dat de Iftar definitief
ingevoerd wordt als terugkomende
activiteit in de wijk. Net als het
Opzoomeren is. Zou toch leuk zijn
als je Iftar- Bonnetjes hebt, net
zoals het Opzoomeren kent. Je vult
het in krijgt een geldbedrag en je
gaat in je straat of portiek samen
met je buren een Iftar organiseren.
En gezien het aantal
Ramadangangers in de wijk, is dat
elke dag lekker smullen. En de
Sociale cohesie gaat vooruit. Enige
nadeel zijn de kilootjes die erbij
komen. Maar daar kijken we toch
ook niet meer bij om met Kerst?
In ieder geval wens ik alle
Ramadangangers in de wijk een
fijne feestdag met het suikerfeest.

zaterdag 11 okt. van 14.00-16.00 uur
25 jaar Speel-O-Theek
SPELLETJES ZESKAMP
BALLONNENWEDSTRIJD
zondag 12 okt. om 12.00 uur
KABOUTER KWEBBEL LEEST VOOR.
kinderen t/m 8 jaar
zondag 19 okt. om 14.00 uur
PEUTER-KLEUTER-THEATER
CLOWN NONI
Clown Noni zet ieder feestje volledig op zijn kop.
Er is geen ontkomen aan Noni's capriolen. Hij mag dan wel
'een beetje dom' zijn, maar Noni stuitert letterlijk over het podium
leden 0,50 p.p., niet leden 1,50 p.p.
kinderen t/m 8 jaar
.

HERFSTVAKANTIE-ACTIVITEITEN
dinsdag 21 okt om 14.00 uur *zeskamp
o.a handboogschieten
woensdag 22 okt. om 14.00 uur *levend bingo
Voordat je het nummer weg mag strepen
moet je wel eerst een opdracht uitvoeren.
donderdag 23 okt om
13.30 uur *film voor kinderen t/m 7 jaar
om 16.00 uur *film voor kinderen van 8 t/m 12
jaar
vrijdag 24 okt.om 14.00 uur *knutselen voor halloween
Kabouter Kwebbel leest voor.
zondag 26 okt. om 12.00
vrijdag 31 okt. van19.00-21.00
*HALLOWEEN
met om 20.30 uur een spectaculaire CIRCLE-VUUR-SHOW
vandaag is het speelcentrum om 16.00 uur gesloten !

Wekelijkse activiteiten vanaf 1 oktober.
Maandag
van 15.00-17.00 uur
Speel-O-theek
een bibliotheek maar dan met speelgoed
van 16.00-17.30 uur
de Fietswerkplaats
Lamp stuk, lekke band of ligt je ketting eraf ??
Samen maken we je fiets.
(Nieuwe onderdelen moeten door de ouders
worden aangeschaft.)

Dinsdag
van 16.00-17.30 uur
*Speelmix
Koekjes bakken, playback, ra ra wie ben ik ??
Apenkooien, iedere week doen we weer wat anders !
Woensdag
van 09.30-11.00 uur
*Peuteruurtje
Ouders zijn onder begeleiding van een peuter welkom,
er wordt een boekje voorgelezen of een klein knutselwerkje gemaakt
en bij mooi weer gaan we natuurlijk ook nog even buiten spelen.
van 11.00-14.00 uur
Speel-O-theek
van 14.30-15.30 uur
*Knutselfrutsel
Knippen, plakken, met stof en vele andere materialen
van 16.00-17.00 uur
Girls- Only !!!
Dit uurtje is alleen voor meiden,
wat we gaan doen dat bespreken we met elkaar !
donderdag
*
van 16.00-17.30 uur
Wat kan je doen met hout en groen ?
Zagen, timmeren, boren enz.
vrijdag
van 16.00-17.30 uur
*het Grote Vraagteken.
Film,bingo, sporten op de Wii of ???????
Zaterdag
van 11.00-13.00 uur
Speel-O-Theek
van 15.00-16.00 uur
Move-it
Rennen, vliegen, klimmen en klauteren.

Tijdens de schoolvakanties is
er een aangepast programma.
*leden € 0,50, niet leden 1,50
Kijk voor meer informatie op: HYPERLINK "http://www.speelcentrumweena.nl" www.speelcentrumweena.nl

Halloween 31 oktober
Spreekuren
clown noni zondag 19 oktober
voor 55 +
Een kunstroute door de wijk
ouderen
De Ouderenadviseurs
van SMDC houden
meerdere spreekuren in
het Centrumgebied.
Hieronder leest u waar
en wanneer u een ouderenadviseur kunt treffen.
Gezondheidscentrum
Mariastraat:
Maandag en woensdag
van 9.00 tot 12.00 uur,
met en zonder afspraak
Tel. 010 436 30 60
Buurthuis De Gaffel,
Gerrit Sterkmanplein
Tel. 010 414 67 88
Maandag 9.30 tot 11.00
uur
Marokkaans inloopspreekuur
Donderdag 9.30 tot
11.00 uur Turks inloopspreekuur
Lijnbaansociëteit,
J. Banckertplaats 21
(ingang Zoutmanstraat
4)
Tel. 010 412 57 20
Maandag 11.30 tot
12.30 uur
Inloopspreekuur

Bewoners die het straatbeeld willen verbeteren, met groen, kunst, spelen. Activiteiten voor eenzame ouderen. Mooiere etalages op de
Westkruiskade. Een mulitcultureel eet- en drinkfestijn. Een thaiboksschool voor jongeren. Een evenementenbureau in de wijk. Een welkomstfeest
voor de oudjes van de Leeuwenhoek. Een kunstroute door de wijk.

Dit zijn zomaar een aantal ideeën
die ik in het Oude Westen ben
tegengekomen. En het zijn er veel
meer! Wat zit er een hoop leven in
de wijk! Achter elk idee zitten mensen met hart voor het Oude
Westen, die zich graag willen inzetten. Maar vaak kunnen zij dat niet
alleen. De Centrumraad en de
Nieuwe Unie hebben mij ingeschakeld om te zorgen dat zulke ideeën
van de grond komen. Door de
juiste mensen bij elkaar te brengen
en hun krachten te bundelen.

of twee jaar de tijd om twee dingen
te bereiken in de wijk. Eén: zorgen
dat al die mooie initiatieven nu ook
eens echt gebeuren. En twee: zorgen dat er een vaste samenwerking
ontstaat tussen mensen die verbeteringen willen en kunnen brengen.
Op deze manier wil ik meewerken
aan meer levendigheid aan de wijk.
Het Oude Westen vind ik nu al een
heerlijk stukkie Rotterdam, maar het
kan nog mooier. En: de rest van de
stad mag wel eens weten hoe leuk
het hier is!

Wie ben ik? Janjoost Jullens, 29 jaar,
woon in Coolhaven en ben gek op
Rotterdam-West. Ik werk voor het
Instituut voor Maatschappelijke
Innovatie, een bureau dat is gespecialiseerd in samenwerkingen tussen burgers, bedrijven en overheid.

Klinkt mooi natuurlijk, maar wat
doe ik dan? Nou, de afgelopen
weken heb ik vooral gebruikt om
de wijk en mensen te leren kennen.
Rondlopen en heel veel praten. En
ik heb een hele lijst met de eerste
ideeën gemaakt. Nu ga ik de eerste
initiatieven vooruit helpen (alles
tegelijk kan natuurlijk niet).
Bijvoorbeeld het straatbeeld in de

Half augustus ben ik begonnen in
het Oude Westen. Ik heb anderhalf

wijk: er zijn bewoners die aan de
slag willen met de kleine straatjes.
Maar dan is ook de gemeente
nodig, Stadstoezicht, de Nieuwe
Unie, ondernemers. En misschien
moeten er ontwerpers meedenken.
Iedereen lijkt nog op elkaar te
wachten. Ik zorg nu eerst dat er
vanuit een groep bewoners (netwerk!) een goed plan komt om het
straatbeeld te verbeteren, en zorg
dan dat ze aan tafel kunnen met de
instanties (actie!).
Op deze manier gaan we een aantal projecten starten. De wijk neemt
het initiatief, ik help ze vooruit, we
zoeken de partijen die nodig zijn
erbij. Langzaam zullen dit meer
projecten worden. Met als eindbeeld: een nog gezelliger Oude
Westen. Mooier en bruisender.
Waarover goede dingen in de krant
komen, waar mensen graag willen
wonen en werken.
Voor mij is heel belangrijk dat men-

sen niet alleen dingen willen, maar
ook zelf dingen doen. Ik help, maar
jullie moeten het doen! Heeft u een
goed idee? Weet u wie daaraan
mee willen werken? Wilt u er zelf
ook tijd insteken? Laat het me
alstublieft weten!
Ik ben te bereiken via: HYPERLINK
"mailto:janjoost@iminet.org" janjoost@iminet.org, 06 1422 4322 en
u kunt mij vaak vinden op de
Josephlaan 62, waar ook de
Ondernemerstafel zit.
Graag tot ziens!
Janjoost Jullens

LETS-RUILWINKEL STOPT?
Deze week ontstond de grote verwarring rond de LETS-ruilwinkel. De winkel moet dicht, omdat de Centrumraad geen subsidie meer
verleent. Leden zowel als Aktgroep die de winkel ooit opgericht hebben zijn hier niet van op de hoogte gesteld. Via de Letswinkelier
/ vrijwilliger moest een aantal leden hier achter komen. Die klommen half augustus in de pen en wilden een gesprek met de Stichting
Vrijwilligerswerk Rotterdam, die de wnkel begeleidt, met als voornaamste eis: er moet eerst een gesprek met de leden komen om te
kijken op welke manier de winkel voor het Oude Westen behouden kan blijven. Door vakanties was dit gesprek nog niet geweest.
Deze week echter kregen de vaste klanten van de winkel te horen: “ dat de winkel per 1 oktober dicht gaat en dat ze hun spullen
op kunnen halen”. Inmiddels is er een afspraak voor een gesprek en we roepen trouwe klanten hierbij op om samen met ons er voor
te zorgen dat de winkel niet dicht gaat!!!!
Neem contact op met Wilma Kruger 4364040 of via de Buurtwinkel 4361700 of met Gina Thijsse 4334162

Ondergrondse afvalcontainers
zorgen voor een schonere wijk
Als alles volgens planning verloopt, worden in
oktober de eerste ondergrondse afvalcontainers
geplaatst in onze wijk.
Als eerste in de Zijdewindestraat. Roteb
streeft ernaar om eind
2008 overal in het Oude
Westen ondergrondse
afvalcontainers te hebben. Vanaf dat moment
mogen er geen vuilniszakken meer op straat
worden gezet. Wie dat
toch doet, riskeert een
boete.
“Natuurlijk krijgt iedereen wel
een aantal dagen de tijd om aan
het nieuwe systeem te wennen”,
zegt Ed Bergshoef, deelgemeente coördinator centrumgebied

van Roteb. “Maar op een gegeven moment komt er een einde
aan die overgangssituatie en dan
gaat de dienst Stadstoezicht
mensen die hun afval tóch op de
stoep blijven zetten bekeuren.
Want het huidige systeem, op

maandag en donderdag de vuilniszakken buiten zetten, kan
gewoon niet meer. Meeuwen
pikken de zakken kapot, er komt
voedsel op straat te liggen, dat
trekt weer ratten aan. Kortom:
het moet anders.”

Hygiënischer
“Werken met ondergrondse containers zorgt voor een schonere
wijk.
Het is een stuk hygiënischer”, vult
collega Francis Janse, projectleider
containerisatie, aan. “Daarnaast is
het voor iedereen die in het Oude
Westen woont en werkt gewoon
fijn dat je straks zeven dagen in
de week, 24 uur per dag, je afval
kwijt kunt. Als je boodschappen
gaat doen, kun je meteen even
de zak met afval meenemen en
klaar ben je. Ideaal. De containers
zijn voor iedereen, jong en oud,
goed te bereiken. De loopafstand
bedraagt maximaal 75 meter.”
Standaard vuilniszak
Om op de juiste wijze gebruik te
maken van de ondergrondse containers, is het wel belangrijk om
de standaard zwarte Komo-vuilniszak te gebruiken. Francis:
“Sommige mensen gebruiken nu
wel eens van die grote blauwe
vuilniszakken. Die passen niet in
de containers, dus dat kan straks
niet meer. Maar ook de zwarte
Komo-zak moet je niet helemaal
vol proppen. Eigenlijk is mijn

advies aan de bewoners: zodra
de zak van je pedaalemmer vol is,
pak je ‘m op en breng je ‘m naar
de ondergrondse container. En
als de container vlak bij je huis
vol is, loop dan even door naar
de volgende. Zet je afval niet
naast de container. ”
Absoluut veilig
“En zet er ook geen andere dingen naast zoals een strijkplank of
een aquarium”, zegt Ed. “Bel
daarvoor het grofvuil, dus voor
de grote spullen die niet in de
container passen, het gratis nummer van Roteb: 0800-1545. Of
breng je grofvuil zelf naar het
milieupark aan de Keilezijweg.”
Maar nu nog even terug naar de
ondergrondse afvalcontainers.
Zijn ze eigenlijk wel veilig voor
kinderen? “Absoluut”, stellen Ed
en Francis. “Het systeem is zo
ontwikkeld dat er echt niets kan
gebeuren. Niet met een kind,
maar ook niet met een
volwassene. Daar hebben we
heel goed opgelet en daar is het
systeem ook eindeloos op
getest.”

Meer politie, toezicht en zorg om drugsoverlast terug te dringen
Vierentwintig uur per dag extra inzet van de politie, Stadstoezicht én de
zorginstellingen: daarmee wil de burgemeester de drugsoverlast voor het
eind van dit jaar terugdringen in het Oude Westen.
De burgemeester kwam kortgeleden ’s avonds zelf polshoogte nemen toen de buurt
aangaf dat de drugsoverlast
weer aan het toenemen was.
“Hij heeft gesproken met
bewoners en ondernemers”,
vertelt stadsmarinier Tijs
Nederveen die meeliep met
Opstelten. De stadsmarinier is
namens de burgemeester en
wethouders verantwoordelijk
voor het veiligheidsbeleid in
het Oude Westen.
“We doen er met alle partners van gemeente, politie,
openbaar ministerie, de zorginstellingen en de woningbouwcorporaties al heel veel
aan. Daar waren de bewoners
ook positief over. Maar het
blijft een hardnekkig pro-

bleem en dat vraagt om een
hardnekkige aanpak. Ik ben blij
met de extra inzet van agenten,
toezichthouders en zorgmakelaars. We kunnen nu heel gericht
overlastgevers aanpakken die al
jaren voor problemen zorgen.
Die willen we gewoon niet meer
terugzien in het Oude Westen als
ze zich niet kunnen gedragen”.
Dossieropbouw
Achter de schermen wordt
gewerkt aan wat in vaktermen
‘dossieropbouw’ wordt
genoemd. Tijs legt uit: “Veel
overlastgevers plegen heel veel
kleine vergrijpen waarvoor ze een
boete krijgen of kort vastzitten.
Wat we willen, is dat we genoeg
gegevens verzamelen om ze voor
langere tijd van de straat te kun-

nen houden. Als ze vast zitten,
kunnen we tegelijkertijd proberen
om ze van hun verslaving af te
krijgen. Er zitten helaas ook mensen bij die absoluut niet geholpen willen worden, en we zijn
hard bezig met een oplossing
voor die groep.”
Onaantrekkelijk
“Er lopen al vele acties om de
drugsoverlast terug te dringen”,
benadrukt Tijs. “Teveel om allemaal te noemen. Om toch een
voorbeeld te geven op welke terreinen we allemaal bezig zijn: de
politie en de woningbouwcorporaties hebben afgesproken geen
huizen meer te verhuren aan
mensen die de Opiumwet hebben overtreden of veroordeeld
zijn voor bepaalde overlastdelic-

ten. De komende maanden gaan
we ook intensief verder met de
aanpak van de vele donkere
hoekjes en gaten waar mensen
zich kunnen verschuilen. Je kunt
daarbij denken aan het afsluiten

van portieken en kelderboxen. Kortom: we zetten
alles op alles om het Oude
Westen zo onaantrekkelijk
mogelijk te maken voor
drugsdealers en –gebruikers.”

Wilt u Tijs bereiken? Bel dan naar: 417 22 00.

Politie te paard verhoogt veiligheidsgevoel

Minister Vogelaar gaat op de vuist in Oude Westen

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

Het
Servicepunt
hart voor
het Oude
Westen
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.
Ella Vogelaar, minister van
Wonen, Wijken en Integratie,
schrikt nergens voor terug.
Tijdens haar bezoek aan het
Oude Westen op 29 september
stapte zij op uitnodiging van
thaiboksleraar Khalid pardoes in
de ring. De Thai Boksschool,
tijdelijk ondergebracht in Odeon,
was één van de plekken die de
minister bezocht. Bewoners en
ondernemers vertelden Vogelaar
welke activiteiten zij organiseren
om het wonen en werken in het
Oude Westen
aantrekkelijker te maken.
Ze heeft uitleg gehad over de

Mediawerkplaats waar jongeren
binnen twee jaar worden klaargestoomd voor een baan in de
media. Fred Fitz-James van de
Kotomisi Shop vertelde over
multicultureel ondernemen en
wat dat kan betekenen voor de
wijk. Kunstenaar Roel Braams vertelde over zijn kunstatelier.
Hij organiseert teken- en schilderactiviteiten met bewoners van
zorgcentrum De Leeuwenhoek
en andere senioren in de buurt.
Het Oude Westen is een van de
veertig Nederlandse ‘prachtwijken’ en ontvangt extra middelen
van Vogelaar.

Centrumgids
2008-2009
In de Centrumgids vindt u informatie goed van pas kan komen. Bent
u op zoek naar gemeentelijke diensten, verenigingen, winkels, instellingen of bedrijven?
De Centrumgids wijst u de weg!
Mocht u in november nog geen
gids hebben ontvangen, dan kunt
u contact opnemen met de
Centrumraad: 010-4172870 /
010 4172291.

Makkelijk te benaderen
Samen met een collega surveilleert Ricardo regelmatig in onze
wijk. “We rijden altijd met z’n
tweeën en dat doen we met veel
plezier. Het Oude Westen is een
levendige wijk. Er gebeurt van
alles. Leuke en minder leuke dingen. Maar wat ik wel duidelijk
merk, is dat mensen eerder iets
van je aannemen als je op een
paard zit. Je hebt overwicht en je
schept een bepaalde afstand.
Tegelijkertijd ben je juist door je
paard makkelijk te benaderen
voor mensen.” Met name die
combinatie maakt het werken
voor de Bereden Brigade zo
mooi, vindt Ricardo.

U kwam ze al met enige
regelmaat tegen in onze
wijk: de mensen van de
Bereden Brigade. Maar de
komende tijd zult u de politie te paard nóg vaker zien;
waarschijnlijk zo’n drie keer
per week. Het wijkteam
Oude Westen, onderdeel van
het district RotterdamCentrum van de politie
Rotterdam Rijnmond, heeft
namelijk recent extra ondersteuning voor onze wijk
aangevraagd.
“Ik draai graag een dienst in het
Oude Westen”, zegt ruiter
Ricardo Louis van de politie
Rotterdam Rijnmond. “Er zijn
veel verschillende culturen en op
sommige plekken staan echt
prachtige panden.” Tegelijkertijd
is het Oude Westen ook een
omgeving waar drugsdealers en
prostituees steeds voor overlast
zorgen. Dat vraagt om een stevige aanpak. De Bereden Brigade
speelt daarbij een belangrijke rol.
“Een politieagent op een paard
imponeert”, stelt Ricardo. “Het is

toch een beest van ruim 700 kilo.
Daarmee dwing je gezag af. In
die zin beschouw ik mijn paard
als een bijzonder stuk gereedschap. Overlastgevers en mensen
die het samenscholingsverbod
negeren, nemen vaak uit zichzelf
al de benen op het moment dat
ze ons horen aankomen.”

Even voorstellen:

Aaibaarheidsfactor
“In het Oude Westen zijn we
bezig met het echte politiewerk.
Overlast bestrijden, in actie
komen bij een straatroof, ingrijpen bij een vechtpartij of een
ander incident. Als het erop aankomt, kunnen mijn collega en ik
samen met onze paarden een
menigte van 300 tot 400 mensen
in bedwang houden. We zijn snel

en wendbaar. Maar door onze
paarden beschikken we ook over
een bepaalde aaibaarheidsfactor.
De contacten met de bewoners
en winkeliers ontstaan spontaan.
Aan dit alles merk ik dat onze
aanwezigheid in de wijk wordt
gewaardeerd. Het is een feit dat
het veiligheidsgevoel van mensen toeneemt als ze ons met
enige regelmaat in hun wijk
zien.”
Paardenpoep
Enige tijd geleden vormde het
Oude Westen een speciaal project voor de Bereden Brigade.

De ruiters reden toen minimaal
twee keer per week door de wijk.
Daarna maakte onze wijk deel uit
van de gewone surveillance.
Maar nu hebben we die extra
ondersteuning weer echt nodig.
Dit geeft aan dat de Bereden
Brigade een belangrijke rol speelt
in de wijkzorg.
En voor de mensen die zich af en
toe afvragen wat er met de
paardenpoep op straat gebeurt:
die wordt aan het einde van de
surveillance keurig opgeruimd
door Roteb.

De buurtagenten van het Oude Westen

Melden
helpt!
Adrianaplein 24-26
3014 XX Rotterdam

Telefoon:
282 96 76

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

Ondergrondse afvalcontainers
zorgen voor een schonere wijk
Als alles volgens planning verloopt, worden in
oktober de eerste ondergrondse afvalcontainers
geplaatst in onze wijk.
Als eerste in de Zijdewindestraat. Roteb
streeft ernaar om eind
2008 overal in het Oude
Westen ondergrondse
afvalcontainers te hebben. Vanaf dat moment
mogen er geen vuilniszakken meer op straat
worden gezet. Wie dat
toch doet, riskeert een
boete.
“Natuurlijk krijgt iedereen wel
een aantal dagen de tijd om aan
het nieuwe systeem te wennen”,
zegt Ed Bergshoef, deelgemeente coördinator centrumgebied

van Roteb. “Maar op een gegeven moment komt er een einde
aan die overgangssituatie en dan
gaat de dienst Stadstoezicht
mensen die hun afval tóch op de
stoep blijven zetten bekeuren.
Want het huidige systeem, op

maandag en donderdag de vuilniszakken buiten zetten, kan
gewoon niet meer. Meeuwen
pikken de zakken kapot, er komt
voedsel op straat te liggen, dat
trekt weer ratten aan. Kortom:
het moet anders.”

Hygiënischer
“Werken met ondergrondse containers zorgt voor een schonere
wijk.
Het is een stuk hygiënischer”, vult
collega Francis Janse, projectleider
containerisatie, aan. “Daarnaast is
het voor iedereen die in het Oude
Westen woont en werkt gewoon
fijn dat je straks zeven dagen in
de week, 24 uur per dag, je afval
kwijt kunt. Als je boodschappen
gaat doen, kun je meteen even
de zak met afval meenemen en
klaar ben je. Ideaal. De containers
zijn voor iedereen, jong en oud,
goed te bereiken. De loopafstand
bedraagt maximaal 75 meter.”
Standaard vuilniszak
Om op de juiste wijze gebruik te
maken van de ondergrondse containers, is het wel belangrijk om
de standaard zwarte Komo-vuilniszak te gebruiken. Francis:
“Sommige mensen gebruiken nu
wel eens van die grote blauwe
vuilniszakken. Die passen niet in
de containers, dus dat kan straks
niet meer. Maar ook de zwarte
Komo-zak moet je niet helemaal
vol proppen. Eigenlijk is mijn

advies aan de bewoners: zodra
de zak van je pedaalemmer vol is,
pak je ‘m op en breng je ‘m naar
de ondergrondse container. En
als de container vlak bij je huis
vol is, loop dan even door naar
de volgende. Zet je afval niet
naast de container. ”
Absoluut veilig
“En zet er ook geen andere dingen naast zoals een strijkplank of
een aquarium”, zegt Ed. “Bel
daarvoor het grofvuil, dus voor
de grote spullen die niet in de
container passen, het gratis nummer van Roteb: 0800-1545. Of
breng je grofvuil zelf naar het
milieupark aan de Keilezijweg.”
Maar nu nog even terug naar de
ondergrondse afvalcontainers.
Zijn ze eigenlijk wel veilig voor
kinderen? “Absoluut”, stellen Ed
en Francis. “Het systeem is zo
ontwikkeld dat er echt niets kan
gebeuren. Niet met een kind,
maar ook niet met een
volwassene. Daar hebben we
heel goed opgelet en daar is het
systeem ook eindeloos op
getest.”

Meer politie, toezicht en zorg om drugsoverlast terug te dringen
Vierentwintig uur per dag extra inzet van de politie, Stadstoezicht én de
zorginstellingen: daarmee wil de burgemeester de drugsoverlast voor het
eind van dit jaar terugdringen in het Oude Westen.
De burgemeester kwam kortgeleden ’s avonds zelf polshoogte nemen toen de buurt
aangaf dat de drugsoverlast
weer aan het toenemen was.
“Hij heeft gesproken met
bewoners en ondernemers”,
vertelt stadsmarinier Tijs
Nederveen die meeliep met
Opstelten. De stadsmarinier is
namens de burgemeester en
wethouders verantwoordelijk
voor het veiligheidsbeleid in
het Oude Westen.
“We doen er met alle partners van gemeente, politie,
openbaar ministerie, de zorginstellingen en de woningbouwcorporaties al heel veel
aan. Daar waren de bewoners
ook positief over. Maar het
blijft een hardnekkig pro-

bleem en dat vraagt om een
hardnekkige aanpak. Ik ben blij
met de extra inzet van agenten,
toezichthouders en zorgmakelaars. We kunnen nu heel gericht
overlastgevers aanpakken die al
jaren voor problemen zorgen.
Die willen we gewoon niet meer
terugzien in het Oude Westen als
ze zich niet kunnen gedragen”.
Dossieropbouw
Achter de schermen wordt
gewerkt aan wat in vaktermen
‘dossieropbouw’ wordt
genoemd. Tijs legt uit: “Veel
overlastgevers plegen heel veel
kleine vergrijpen waarvoor ze een
boete krijgen of kort vastzitten.
Wat we willen, is dat we genoeg
gegevens verzamelen om ze voor
langere tijd van de straat te kun-

nen houden. Als ze vast zitten,
kunnen we tegelijkertijd proberen
om ze van hun verslaving af te
krijgen. Er zitten helaas ook mensen bij die absoluut niet geholpen willen worden, en we zijn
hard bezig met een oplossing
voor die groep.”
Onaantrekkelijk
“Er lopen al vele acties om de
drugsoverlast terug te dringen”,
benadrukt Tijs. “Teveel om allemaal te noemen. Om toch een
voorbeeld te geven op welke terreinen we allemaal bezig zijn: de
politie en de woningbouwcorporaties hebben afgesproken geen
huizen meer te verhuren aan
mensen die de Opiumwet hebben overtreden of veroordeeld
zijn voor bepaalde overlastdelic-

ten. De komende maanden gaan
we ook intensief verder met de
aanpak van de vele donkere
hoekjes en gaten waar mensen
zich kunnen verschuilen. Je kunt
daarbij denken aan het afsluiten

van portieken en kelderboxen. Kortom: we zetten
alles op alles om het Oude
Westen zo onaantrekkelijk
mogelijk te maken voor
drugsdealers en –gebruikers.”

Wilt u Tijs bereiken? Bel dan naar: 417 22 00.

Politie te paard verhoogt veiligheidsgevoel

Minister Vogelaar gaat op de vuist in Oude Westen

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

Het
Servicepunt
hart voor
het Oude
Westen
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.
Ella Vogelaar, minister van
Wonen, Wijken en Integratie,
schrikt nergens voor terug.
Tijdens haar bezoek aan het
Oude Westen op 29 september
stapte zij op uitnodiging van
thaiboksleraar Khalid pardoes in
de ring. De Thai Boksschool,
tijdelijk ondergebracht in Odeon,
was één van de plekken die de
minister bezocht. Bewoners en
ondernemers vertelden Vogelaar
welke activiteiten zij organiseren
om het wonen en werken in het
Oude Westen
aantrekkelijker te maken.
Ze heeft uitleg gehad over de

Mediawerkplaats waar jongeren
binnen twee jaar worden klaargestoomd voor een baan in de
media. Fred Fitz-James van de
Kotomisi Shop vertelde over
multicultureel ondernemen en
wat dat kan betekenen voor de
wijk. Kunstenaar Roel Braams vertelde over zijn kunstatelier.
Hij organiseert teken- en schilderactiviteiten met bewoners van
zorgcentrum De Leeuwenhoek
en andere senioren in de buurt.
Het Oude Westen is een van de
veertig Nederlandse ‘prachtwijken’ en ontvangt extra middelen
van Vogelaar.

Centrumgids
2008-2009
In de Centrumgids vindt u informatie goed van pas kan komen. Bent
u op zoek naar gemeentelijke diensten, verenigingen, winkels, instellingen of bedrijven?
De Centrumgids wijst u de weg!
Mocht u in november nog geen
gids hebben ontvangen, dan kunt
u contact opnemen met de
Centrumraad: 010-4172870 /
010 4172291.

Makkelijk te benaderen
Samen met een collega surveilleert Ricardo regelmatig in onze
wijk. “We rijden altijd met z’n
tweeën en dat doen we met veel
plezier. Het Oude Westen is een
levendige wijk. Er gebeurt van
alles. Leuke en minder leuke dingen. Maar wat ik wel duidelijk
merk, is dat mensen eerder iets
van je aannemen als je op een
paard zit. Je hebt overwicht en je
schept een bepaalde afstand.
Tegelijkertijd ben je juist door je
paard makkelijk te benaderen
voor mensen.” Met name die
combinatie maakt het werken
voor de Bereden Brigade zo
mooi, vindt Ricardo.

U kwam ze al met enige
regelmaat tegen in onze
wijk: de mensen van de
Bereden Brigade. Maar de
komende tijd zult u de politie te paard nóg vaker zien;
waarschijnlijk zo’n drie keer
per week. Het wijkteam
Oude Westen, onderdeel van
het district RotterdamCentrum van de politie
Rotterdam Rijnmond, heeft
namelijk recent extra ondersteuning voor onze wijk
aangevraagd.
“Ik draai graag een dienst in het
Oude Westen”, zegt ruiter
Ricardo Louis van de politie
Rotterdam Rijnmond. “Er zijn
veel verschillende culturen en op
sommige plekken staan echt
prachtige panden.” Tegelijkertijd
is het Oude Westen ook een
omgeving waar drugsdealers en
prostituees steeds voor overlast
zorgen. Dat vraagt om een stevige aanpak. De Bereden Brigade
speelt daarbij een belangrijke rol.
“Een politieagent op een paard
imponeert”, stelt Ricardo. “Het is

toch een beest van ruim 700 kilo.
Daarmee dwing je gezag af. In
die zin beschouw ik mijn paard
als een bijzonder stuk gereedschap. Overlastgevers en mensen
die het samenscholingsverbod
negeren, nemen vaak uit zichzelf
al de benen op het moment dat
ze ons horen aankomen.”

Even voorstellen:

Aaibaarheidsfactor
“In het Oude Westen zijn we
bezig met het echte politiewerk.
Overlast bestrijden, in actie
komen bij een straatroof, ingrijpen bij een vechtpartij of een
ander incident. Als het erop aankomt, kunnen mijn collega en ik
samen met onze paarden een
menigte van 300 tot 400 mensen
in bedwang houden. We zijn snel

en wendbaar. Maar door onze
paarden beschikken we ook over
een bepaalde aaibaarheidsfactor.
De contacten met de bewoners
en winkeliers ontstaan spontaan.
Aan dit alles merk ik dat onze
aanwezigheid in de wijk wordt
gewaardeerd. Het is een feit dat
het veiligheidsgevoel van mensen toeneemt als ze ons met
enige regelmaat in hun wijk
zien.”
Paardenpoep
Enige tijd geleden vormde het
Oude Westen een speciaal project voor de Bereden Brigade.

De ruiters reden toen minimaal
twee keer per week door de wijk.
Daarna maakte onze wijk deel uit
van de gewone surveillance.
Maar nu hebben we die extra
ondersteuning weer echt nodig.
Dit geeft aan dat de Bereden
Brigade een belangrijke rol speelt
in de wijkzorg.
En voor de mensen die zich af en
toe afvragen wat er met de
paardenpoep op straat gebeurt:
die wordt aan het einde van de
surveillance keurig opgeruimd
door Roteb.

De buurtagenten van het Oude Westen

Melden
helpt!
Adrianaplein 24-26
3014 XX Rotterdam

Telefoon:
282 96 76

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
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Ook in de wintermaanden is er bij
Speelcentrum Weena van alles te beleven !!!

Oktober 2008
N I E U W S

Medicijnen bestellen
bij de huisarts
U kunt op verschillende manieren medicijnen bestellen bij de huisarts. Er is een verschil tussen chronische medicijnen en niet-chronische medicijnen.
Chronische medicijnen zijn medicijnen die u van de
dokter altijd moet gebruiken (zoals bloeddruktabletten). Niet-chronische medicijnen zijn medicijnen die
u wel eens eerder gebruikt hebt maar niet altijd
hoeft te gebruiken (zoals crème tegen schimmel of
antibioticum).
Chronische medicijnen kunt u als volgt bestellen:
De lege doosjes kunt u, met uw naam erop en
samengebonden, in de daarvoor bestemde brievenbus in de hal van het gezondheidscentrum stoppen.
Bij deze brievenbus liggen formulieren; die kunt u
invullen (als u geen lege doosjes hebt) en in de brievenbus stoppen.
U kunt 24uur per dag bellen met de herhaalreceptenlijn (tel 4367879). U spreekt dan een bandje in.
Via de website ( HYPERLINK "http://www.gcow-huisartsen.praktijkinfo.nl" www.gcow-huisartsen.praktijkinfo.nl); op deze site vindt u naast een heleboel
andere informatie, ook het herhaalreceptenscherm
(rechtsboven).
Als u hier allemaal niet uit komt, is het ook mogelijk
de assistente van uw huisarts te bellen. Zij kan u hel-

Speciale aktiviteiten in
oktober

Wij stellen
ons even
voor

pen (van 8.00 tot 11.00uur).
Niet-chronische medicijnen kunt u uitsluitend via de
assistente van uw huisarts bestellen omdat de
assistente uw verzoek altijd met de huisarts moet
bespreken.
De recepten worden iedere werkdag om 11.00uur
klaargemaakt en naar de apotheek gestuurd. Alle
recepten die voor 11.00 uur werden besteld kunt u
dezelfde dag na 16.00 uur bij de apotheek ophalen.
Hebt u de bestelling na 11.00 uur opgegeven dan
zijn de medicijnen de
volgende dag na 16.00
uur bij de apotheek.

LET OP

Inschrijving bij huisartsen
mogelijk
Mensen woonachtig in het oude
Westen of de wijk Cool
( postcode 3012-3016) en nog
geen huisarts hebben kunnen bij
het gezondheidscentrum als patiënt worden ingeschreven.

Gezondheidscentrum
Oude Westen & Cool
Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam

Graag zou ik me aan u willen
voorstellen. Mijn naam is
Mariska van der Linden en ik
ben sinds 1 september 2008
werkzaam in de praktijk van
Ron Castelijns als huisarts-inopleiding. Dat houdt in dat ik
naast mijn werk in de praktijk
een dag in de week onderwijs
volg aan de Erasmus universiteit.
Ik kijk ernaar uit een jaar te
werken in deze wijk!

Griepprik
De jaarlijkse griepinjecties worden dit jaar gegeven op
dinsdag 4 november van 14.30uur tot 19.00uur.

De opzet van de pubercursus is:
1e bijeenkomst: Veranderingen in de puberteit. Wat zie je aan veranderingen bij je
kind? Zowel geestelijk als lichamelijk.
Hoe was je eigen puberteit?
2e bijeenkomst: Complimenten geven, positieve aandacht geven.
Er zijn verschillende manieren van opvoeden. Welke gebruik jij? Wat werkt en wat werkt niet?
3e bijeenkomst: Ruzie voorkomen.
Luisteren naar de je puber. Oefeningen doen met luisteren en niet luisteren.
4e bijeenkomst: Ruzie voorkomen.
Praten met je puber. Wat kan er in de praktijk fout gaan?
Oefenen met wat je wil overbrengen en hoe dat het beste kan.
5e bijeenkomst: Ruzie oplossen.
Overleggen met je puber.
Omgaan met conflicten. Bespreken van de overlegmethode en veel
oefenen met elkaar.
6e bijeenkomst: Grenzen stellen en straffen.
Wat mag wel en wat mag niet?
Welke regels en welke soorten straf zijn er en welke gebruik jij?
Evaluatie. Hoe heb je het gevonden, wat heb je geleerd?
Reacties van ouders die aan de cursus meededen:
- Het is leuk om te zien wat er allemaal verandert bij mijn kind.
- Ik heb geleerd dat het maar tijdelijk is.
- Ieder kind is anders, ieder kind heeft een andere aanpak nodig.
- Ik heb geleerd niet zo snel ruzie te maken met mijn kind
- Het was erg leuk om te praten over mijn eigen puberteit, zo begrijp ik mijn kind beter
- Fijn om veel informatie te krijgen en om met andere ouders hierover te praten.
Heeft u interesse? Informeer bij de school van uw kind of u kunt meedoen aan de pubercursus of meld u
aan met een groepje ouders waarmee u de cursus wilt doen.
P. Grauwmeijer, algemeen maatschappelijk werk van SMDC

Praktijkverpleegkundigen
436 3220
Diëtist
Thuiszorg Rotterdam

282 6210
282 6010

Fysiotherapeuten

436 2127

Tandartsen

436 2176

Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Centrum (SMDC)
Algemeen Maatschappelijk Werk
Sociaal Raadslieden
Ouderenwerk
Hulpdienst Centrum
Steunpunt Mantelzorg

Uit de praktijk van het maatschappelijk werk….
Help mijn kind is in de pubertijd!
Vaak wordt een negatief beeld geschetst van pubers, maar de meeste pubers groeien zonder veel problemen op. Het gedrag van sommige pubers kan voor ouders best lastig zijn. De reden waarom ze dit gedrag
vertonen heeft te maken met de ontwikkeling die pubers doormaken, niet alleen lichamelijk maar ook in de
manier van denken.
Soms kan je als ouder wel wat hulp gebruiken…
Het maatschappelijk werk biedt samen met de Stichting WENK de pubercursus aan voor ouders van kinderen van 12-18 jaar op scholen in de buurt.

Huisartsen
Castelijns
436 7770
Erlings/ Visser
436 5530
Hekman
436 3265
Jacobs
436 9241
Metz
436 1975
SPOEDLIJN HUISARTSEN
4365239
• Alléén indien er sprake is van spoed
en de telefoonlijn in gesprek is!
Huisartsenpost s’avonds en in het
weekend
466 9573
Herhaalrecepten
• Telefonisch
436 7879
• Per fax
225 6000
• Posten in de speciale
herhaalrecepten brievenbus
• Via de website www. gcow.nl

Hallo,
Ik ben Sharda Panday. Ik werk
sinds 1 september 2008 bij de
SMDC, op de afdeling schuldhulpverlening. Ik werk 3
dagen in de week, op de
dinsdag, woensdag en donderdag.

• balie St. Mariastraat
436 3060
Openingstijden van
9.00 -12.30 uur en van
13.30 - 17.00 uur
(behalve vrijdagmiddag)

Administratie en directie
GCOW en SMDC
436 3438
Fax:
436 7534
Email:
cb@gcow.nl
Clientenraad
Email: clientenraad@smdc.nl

Hallo,
Ik ben Maartje de Boer en ik
werk sinds half augustus als
schuldhulpverlener bij de
SMDC.
Ik heb hiervoor in Groningen
gewerkt en toen ik de vacature voor deze baan tegen
kwam heb ik hier gesolliciteerd. Wat ik hier in de buurt
tegen kom vind ik boeiend en
interessant. Ik vind het leuk
om hier te werken en ben
benieuwd hoe het verder zal
gaan. Ik werk op dinsdag,
woensdag en vrijdag.

Kijk oo
k op
w w w.
g c o w.
nl

Het hing echt wel in de lucht
hoor. Een maand lang. Het kan
moeilijk aan je voorbij gegaan zijn,
de Ramadan in het Oude Westen.
Het is niet te geloven de lekkernijen die ik bij de Marokkaanse
bakkers trof. En de lekkere hapjes
van mijn Turkse buurvrouw die ze
mij bijna iedere dag gaf, zo
gastvrij. Nou ben ik naar een ‘iftar’
geweest dit jaar. Voor het eerst in
mijn leven. Een Iftar betekent in
principe het gezamenlijk verbreken
van je vasten. Nou worden er ieder
jaar in het Oude Westen verschillende Iftars georganiseerd. Doel
van een Iftar in de wijk is het verbeteren van de sociale cohesie in
de wijk. Immers de Ramadan staat
voor saamhorigheid. Nou pleit ik
ervoor dat de Iftar definitief
ingevoerd wordt als terugkomende
activiteit in de wijk. Net als het
Opzoomeren is. Zou toch leuk zijn
als je Iftar- Bonnetjes hebt, net
zoals het Opzoomeren kent. Je vult
het in krijgt een geldbedrag en je
gaat in je straat of portiek samen
met je buren een Iftar organiseren.
En gezien het aantal
Ramadangangers in de wijk, is dat
elke dag lekker smullen. En de
Sociale cohesie gaat vooruit. Enige
nadeel zijn de kilootjes die erbij
komen. Maar daar kijken we toch
ook niet meer bij om met Kerst?
In ieder geval wens ik alle
Ramadangangers in de wijk een
fijne feestdag met het suikerfeest.

zaterdag 11 okt. van 14.00-16.00 uur
25 jaar Speel-O-Theek
SPELLETJES ZESKAMP
BALLONNENWEDSTRIJD
zondag 12 okt. om 12.00 uur
KABOUTER KWEBBEL LEEST VOOR.
kinderen t/m 8 jaar
zondag 19 okt. om 14.00 uur
PEUTER-KLEUTER-THEATER
CLOWN NONI
Clown Noni zet ieder feestje volledig op zijn kop.
Er is geen ontkomen aan Noni's capriolen. Hij mag dan wel
'een beetje dom' zijn, maar Noni stuitert letterlijk over het podium
leden 0,50 p.p., niet leden 1,50 p.p.
kinderen t/m 8 jaar
.

HERFSTVAKANTIE-ACTIVITEITEN
dinsdag 21 okt om 14.00 uur *zeskamp
o.a handboogschieten
woensdag 22 okt. om 14.00 uur *levend bingo
Voordat je het nummer weg mag strepen
moet je wel eerst een opdracht uitvoeren.
donderdag 23 okt om
13.30 uur *film voor kinderen t/m 7 jaar
om 16.00 uur *film voor kinderen van 8 t/m 12
jaar
vrijdag 24 okt.om 14.00 uur *knutselen voor halloween
Kabouter Kwebbel leest voor.
zondag 26 okt. om 12.00
vrijdag 31 okt. van19.00-21.00
*HALLOWEEN
met om 20.30 uur een spectaculaire CIRCLE-VUUR-SHOW
vandaag is het speelcentrum om 16.00 uur gesloten !

Wekelijkse activiteiten vanaf 1 oktober.
Maandag
van 15.00-17.00 uur
Speel-O-theek
een bibliotheek maar dan met speelgoed
van 16.00-17.30 uur
de Fietswerkplaats
Lamp stuk, lekke band of ligt je ketting eraf ??
Samen maken we je fiets.
(Nieuwe onderdelen moeten door de ouders
worden aangeschaft.)

Dinsdag
van 16.00-17.30 uur
*Speelmix
Koekjes bakken, playback, ra ra wie ben ik ??
Apenkooien, iedere week doen we weer wat anders !
Woensdag
van 09.30-11.00 uur
*Peuteruurtje
Ouders zijn onder begeleiding van een peuter welkom,
er wordt een boekje voorgelezen of een klein knutselwerkje gemaakt
en bij mooi weer gaan we natuurlijk ook nog even buiten spelen.
van 11.00-14.00 uur
Speel-O-theek
van 14.30-15.30 uur
*Knutselfrutsel
Knippen, plakken, met stof en vele andere materialen
van 16.00-17.00 uur
Girls- Only !!!
Dit uurtje is alleen voor meiden,
wat we gaan doen dat bespreken we met elkaar !
donderdag
*
van 16.00-17.30 uur
Wat kan je doen met hout en groen ?
Zagen, timmeren, boren enz.
vrijdag
van 16.00-17.30 uur
*het Grote Vraagteken.
Film,bingo, sporten op de Wii of ???????
Zaterdag
van 11.00-13.00 uur
Speel-O-Theek
van 15.00-16.00 uur
Move-it
Rennen, vliegen, klimmen en klauteren.

Tijdens de schoolvakanties is
er een aangepast programma.
*leden € 0,50, niet leden 1,50
Kijk voor meer informatie op: HYPERLINK "http://www.speelcentrumweena.nl" www.speelcentrumweena.nl

Halloween 31 oktober
Spreekuren
clown noni zondag 19 oktober
voor 55 +
Een kunstroute door de wijk
ouderen
De Ouderenadviseurs
van SMDC houden
meerdere spreekuren in
het Centrumgebied.
Hieronder leest u waar
en wanneer u een ouderenadviseur kunt treffen.
Gezondheidscentrum
Mariastraat:
Maandag en woensdag
van 9.00 tot 12.00 uur,
met en zonder afspraak
Tel. 010 436 30 60
Buurthuis De Gaffel,
Gerrit Sterkmanplein
Tel. 010 414 67 88
Maandag 9.30 tot 11.00
uur
Marokkaans inloopspreekuur
Donderdag 9.30 tot
11.00 uur Turks inloopspreekuur
Lijnbaansociëteit,
J. Banckertplaats 21
(ingang Zoutmanstraat
4)
Tel. 010 412 57 20
Maandag 11.30 tot
12.30 uur
Inloopspreekuur

Bewoners die het straatbeeld willen verbeteren, met groen, kunst, spelen. Activiteiten voor eenzame ouderen. Mooiere etalages op de
Westkruiskade. Een mulitcultureel eet- en drinkfestijn. Een thaiboksschool voor jongeren. Een evenementenbureau in de wijk. Een welkomstfeest
voor de oudjes van de Leeuwenhoek. Een kunstroute door de wijk.

Dit zijn zomaar een aantal ideeën
die ik in het Oude Westen ben
tegengekomen. En het zijn er veel
meer! Wat zit er een hoop leven in
de wijk! Achter elk idee zitten mensen met hart voor het Oude
Westen, die zich graag willen inzetten. Maar vaak kunnen zij dat niet
alleen. De Centrumraad en de
Nieuwe Unie hebben mij ingeschakeld om te zorgen dat zulke ideeën
van de grond komen. Door de
juiste mensen bij elkaar te brengen
en hun krachten te bundelen.

of twee jaar de tijd om twee dingen
te bereiken in de wijk. Eén: zorgen
dat al die mooie initiatieven nu ook
eens echt gebeuren. En twee: zorgen dat er een vaste samenwerking
ontstaat tussen mensen die verbeteringen willen en kunnen brengen.
Op deze manier wil ik meewerken
aan meer levendigheid aan de wijk.
Het Oude Westen vind ik nu al een
heerlijk stukkie Rotterdam, maar het
kan nog mooier. En: de rest van de
stad mag wel eens weten hoe leuk
het hier is!

Wie ben ik? Janjoost Jullens, 29 jaar,
woon in Coolhaven en ben gek op
Rotterdam-West. Ik werk voor het
Instituut voor Maatschappelijke
Innovatie, een bureau dat is gespecialiseerd in samenwerkingen tussen burgers, bedrijven en overheid.

Klinkt mooi natuurlijk, maar wat
doe ik dan? Nou, de afgelopen
weken heb ik vooral gebruikt om
de wijk en mensen te leren kennen.
Rondlopen en heel veel praten. En
ik heb een hele lijst met de eerste
ideeën gemaakt. Nu ga ik de eerste
initiatieven vooruit helpen (alles
tegelijk kan natuurlijk niet).
Bijvoorbeeld het straatbeeld in de

Half augustus ben ik begonnen in
het Oude Westen. Ik heb anderhalf

wijk: er zijn bewoners die aan de
slag willen met de kleine straatjes.
Maar dan is ook de gemeente
nodig, Stadstoezicht, de Nieuwe
Unie, ondernemers. En misschien
moeten er ontwerpers meedenken.
Iedereen lijkt nog op elkaar te
wachten. Ik zorg nu eerst dat er
vanuit een groep bewoners (netwerk!) een goed plan komt om het
straatbeeld te verbeteren, en zorg
dan dat ze aan tafel kunnen met de
instanties (actie!).
Op deze manier gaan we een aantal projecten starten. De wijk neemt
het initiatief, ik help ze vooruit, we
zoeken de partijen die nodig zijn
erbij. Langzaam zullen dit meer
projecten worden. Met als eindbeeld: een nog gezelliger Oude
Westen. Mooier en bruisender.
Waarover goede dingen in de krant
komen, waar mensen graag willen
wonen en werken.
Voor mij is heel belangrijk dat men-

sen niet alleen dingen willen, maar
ook zelf dingen doen. Ik help, maar
jullie moeten het doen! Heeft u een
goed idee? Weet u wie daaraan
mee willen werken? Wilt u er zelf
ook tijd insteken? Laat het me
alstublieft weten!
Ik ben te bereiken via: HYPERLINK
"mailto:janjoost@iminet.org" janjoost@iminet.org, 06 1422 4322 en
u kunt mij vaak vinden op de
Josephlaan 62, waar ook de
Ondernemerstafel zit.
Graag tot ziens!
Janjoost Jullens

LETS-RUILWINKEL STOPT?
Deze week ontstond de grote verwarring rond de LETS-ruilwinkel. De winkel moet dicht, omdat de Centrumraad geen subsidie meer
verleent. Leden zowel als Aktgroep die de winkel ooit opgericht hebben zijn hier niet van op de hoogte gesteld. Via de Letswinkelier
/ vrijwilliger moest een aantal leden hier achter komen. Die klommen half augustus in de pen en wilden een gesprek met de Stichting
Vrijwilligerswerk Rotterdam, die de wnkel begeleidt, met als voornaamste eis: er moet eerst een gesprek met de leden komen om te
kijken op welke manier de winkel voor het Oude Westen behouden kan blijven. Door vakanties was dit gesprek nog niet geweest.
Deze week echter kregen de vaste klanten van de winkel te horen: “ dat de winkel per 1 oktober dicht gaat en dat ze hun spullen
op kunnen halen”. Inmiddels is er een afspraak voor een gesprek en we roepen trouwe klanten hierbij op om samen met ons er voor
te zorgen dat de winkel niet dicht gaat!!!!
Neem contact op met Wilma Kruger 4364040 of via de Buurtwinkel 4361700 of met Gina Thijsse 4334162

zonde van mijn tijd maar aan de
andere kant kreeg ik tijd om na te
denken over mijn toekomst. Ook
heb ik nuttige dingen gedaan toen
ik in dienst was. Ik was ambulancechauffeur. Het was wel een
fijne tijd, alleen wel erg koud in
Duitsland ha ha.’
oude noorden
‘Na de dienst heb ik in Utrecht uitgezocht wat ik wilde doen, een
interessetest. Mijn ouders woonde
toen in de Willemstad en daar ben
ik toen mee gaan lopen met een
fysiotherapeut. Toen ik begon met

Rolf Hoekwater is al 25 jaar fysiotherapeut in het gezondheidscentrum Sint Mariastraat. Hij maakte de opening van de
gezondheidscentrum mee en heeft veel voorbij zien komen
in het Oude Westen.Tijd voor een jubileum zou je zeggen,
maar dat vind hij helemaal niet nodig.’Of ik nou 25, 26, of
27 jaar werk het maakt toch geen verschil uit’ zegt Rolf.
De buurtkrant was erg benieuwd naar zijn geschiedenis in
het Oude Westen en de mensen die hij tegen kwam. Van de
Straat geplukt Rolf Hoekwater!
Rolf Hoekwater is geboren in
Hoogvliet, een echte
Rotterdammer. Zijn ouders komen
niet uit Rotterdam. Zijn moeder is
geboren in Utrecht en zijn vader in
Den Haag. Ze verhuisden naar
Rotterdam omdat zijn vader voor
Shell ging werken in Pernis.
ambulancechauffeur
Wat heeft Rolf al die jaren gedaan,
voordat hij Fysiotherapeut werd.
‘Eigenlijk ben ik altijd al fysiotherapeut geweest. Voordat ik een studie

fysiotherapeut ging volgen heb ik
nog geprobeerd scheepsbouwkunde te studeren. Maar het
studeren ging niet zo goed en ik
moest in dienst.’ Rolf kon hier
geen uitstel voor krijgen en moest
voor 14 maanden in dienst vooral
in Duitsland. ‘Ik was een jaar of
19/20 jaar toen ik in dienst ging. In
Delft moest ik stoppen met mijn
studie want toen der tijd was je
dienstplichtig. Hoe ik de dienst
ervaren heb bekijk ik van twee kanten. Aan de ene kant was het

Ik was ambulancechauffeur. Het was
wel een fijne tijd,
alleen wel erg koud
in Duitsland
ha ha.’
mijn studie ben ik meteen op
kamers geweest in het Oude
Noorden. In 1982 was ik afgestudeerd en begon ik in het Oude
Westen te werken. Dat was in september 1983. Veel fysiotherapeuten in de wijk wilden niet het
Medisch centrum intrekken, al
hadden zij wel nagedacht over de
inrichting van het Medisch centrum. Het Ziekenfonds drong er
toen op aan dat er twee fysiotherapeuten het Medisch centrum in
moesten. Daar werd ik 1 van.’

HET JEU DE BOULES TOERNOOI OP 17 SEPTEMBER 2008 WAS ERG DRUK EN GEZELLIG
Op woensdag 17 september j.l. is na
onderlinge sportieve strijd, de “Jeu
de Boules toernooi” afgerond.
De werkgroep Jeu de Boulues zal in
de toekomst doorgaan met het
organiseren van competities en toernooien. Het feit dat Jeu de Boules
onder de buurtbewoners van jong
tot oud steeds populairder wordt is
een geweldige ontwikkeling. Deze
sport is er voor jong tot oud met
een hoog amusement gehalte!

Gevoel in het Oude Westen
‘Toen der tijd hebben wij ook een
gymclub opgericht voor 40+ in de
wijk. De gymclub van toen draait
nu nog steeds in de wijk. Al zijn er
een aantal mensen uit de groep
inmiddels al overleden. De gymclub is voor mij typerend het goede
sfeer dat je hebt in het Oude
Westen. Ze deden alles zelf, het
organiseren de betalingen. Ook de
samenwerking met andere instellingen in de wijk is een kracht van het
Oude Westen.
Het Oude Westen is echt geen
achterstandswijk meer. Het heeft
een grote verschuiving doorgemaakt. Verschillende groepen kunnen goed met elkaar om gaan. Ik
heb ook nooit het idee gehad dat
het een onveilige wijk is. Er komen
ook verschillende mensen bij mij

binnen het is erg gemêleerd. Dit
zou je niet tegen komen in b.v.
Alexander.
Wat ik toch altijd nog apart vind is
de huisbezoeken die ik verricht bij
mijn patiënten.
Het is altijd leuk en spannend om
te zien wat en wie er achter die
deur zit in de wijk. Je bent toch een
gast bij ze thuis.’
Blijven werken in het Oude
Westen…
‘Ik heb besloten voor mezelf om
hier te blijven. Er was een tijd dat ik
vond dat ik ergens anders moest
werken. Maar als je alle pluspunten
optelt die er zijn in het Oude
Westen. Was mijn keus eigenlijk
makkelijk gemaakt. Het is ook nog
eens een hele goede omgeving om
in te werken. ‘

OPENING ONTMOETINGSRUIMTE
De bewoners van het 55+ complex aan de St.Mariastraat hebben de
beschikking gekregen over een ontmoetingsruimte. Het is het achterste deel van het voormalige “Kruispunt”. Door de samenwerking tussen bewoners, De Nieuwe Unie en de Aktiegroep kon deze ruimte op
18 september feestelijk in gebruik worden genomen. De organisatoren
hopen dat de bewoners veel plezier hebben van deze ruimte, die ze
nog steeds “het kruispunt”noemen.

MAHALLEMİZ YAŞLILAR BAKIM EVİ
“DE LEEUWENHOEK” 17 KASIM 2008
TARİHİNDE GERİYE GELİYOR.
(De Leeuwenhoek komt terug)
Ek bina yapımı dolayısı ile geçici olarak Rotterdam ın Schiebroek mahallesine taşınan mahallemiz yaşlılar bakım evi “De Leeuwenhoek” 17 kasım 2008 tarihinde tekrar eski binasına kavuşacak. Yaşlılar evinin geriye gelmesi mahallemiz Türk yaşlıları içinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bildiğiniz gibi mahallemiz Türk yaşlılarının bir araya gelerek sohbet edebilmeleri yanında kendilerine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği bir yerleri olmaması bir eksiklik olduğundan, De
Leeuwenhoek un yeni binasında Türk yaşlılarına verilecek bir yerle bu problem çözme kavuşacaktır. Mahalleniz Türk çalışma gurubunun yaşlılar konusunda yaptığı çalışmalar artık meyvesini
vermeye başlamış olup bu çalışmalar yaşlılarımıza daha çok yardımcı olabilmek için, desteğiniz
ile hızlı bir tempo içinde devam edecektir. Mahallemiz yaşlılarını kasım ayında bir araya getirerek
kendilerinden ne gibi yardımlara ihtiyacı olduğu konusunda bilgi aldıktan sonra, çalışmalarımızı
bu kendi istekleri doğrultusunda yapacağız. Bu konuda daha geniş bilgi için Aktiegroep ta
Osman Doğan a danışabilirsiniz. Gaffelstraat 1 Tel: 010- 436 17 00

(werkgroep ziekenbezoek en condulatie)
Mahalleniz çalışma gurubu olarak dört sene önce hasta ziyaret çalışma gurubu oluşturmuştuk.
Bu çalışma gurubunda görevli olan vatandaşlarımız, mahallemizde ikamet edipte hastahanede
yatan veya yatmış olan kişileri bir buket çiçek ile ziyaret etmektedirler. Çalışma gurubumuz hasta
ziyaretleri çalışmalarına, 2005 yılından itibaren başsağlığı ziyaretlerinide ekliyerek çalışmalarına
devam etmektedir. Vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız bu çok önemli gördüğümüz sosyal görevi
dahada iyi yapabilek için siz sayın mahalle halkımızdan iki konuda yardım bekliyoruz ve bu konular: mahallemizde kimlerin hastahanede yattığı haberinin en çabuk şekilde bizlere ulaştırılması
ve şayet zamanınız varsa hasta ziyareti gurubuna gönüllü olarak katılmanız. Bu konuda daha
geniş bilgi için buurtwinkel da sayın İbrahim Tosun beye veya Osman Doğan’a müracaat edebilirsiniz. Tel: 010-436 17 00

foto’s Henk Dieks

DAVETİYE - UITNODIGING
25 ekim 2008 cumartesi günü akşamı
saat 19.00’da mahallemiz spor salonu
ODEON’ da organize ettiğimiz

TPPC (Türk çalışma gurubu).
***************************************
Wij nodigen alle wijkbewoners uit voor
HET REPUBLIEKFEEST
op zaterdag 25 Oktober 2008 om 19.00 uur
in wijkgebouw ODEON.
TPPC (Turkse Participatie Platform Centrum)
DE ENTRE IS GRATIS – GİRİŞ ÜCRETSİZDİR

Speciale 'Mekkaspreekuren’'
Wenk 23 + is een vrolijk en snel
team voor buurt- en wijkbewoners van 23jr t/m 88+. In het
Oude Westen kunt u verschillende
activiteiten van ons bezoeken
zoals bijvoorbeeld naailessen,
yoga, of de vrouweninloop en
zelfs Engelse les. U kent ons van
de ontmoetingsochtenden in de
Augustinusschool en in de Asch
van Wijkschool. Verder doen we
mee met een paar projecten in
het centrum, denkt u aan
Verhalend Verleden, de Dag van
de Dialoog en Sociaal Isolement.
Deze oktobermaand hebben we
een Special: van ma 6/10 t/m vrij
10/10 werken we mee aan de
feestweek bij Laurens Antonius
op de Binnenweg. Als topper
kunt u ons kookcafe de
Smeltkroes bezoeken, elke woensdagavond in de Gaffel. Van te
voren even aanmelden bij de
Gaffel. U leest het: team Wenk

23+ is een veelzijdig team met
een paar specialiteiten.
Vrijwilligers en wijkbewoners zijn
altijd van harte welkom bij een
van onze activiteiten of evenementen. Voor onze
Herfstvakantie(ma 20/10 t/m 24
oktober ) let U op de posters in
de Gaffel, hoofdkantoor Wenk, de
Batavier, Odeon, de Aktiegroep
en de scholen. Tot ziens bij Wenk
23+. En misschien heeft u goede
ideeen voor de wijk? Laat het ons
weten. Bel met Betty de Groot 06
414 83 742 .

Gezocht
Overblijfmedewerkers
Voor Basisscholen in Het
Oude Westen
ouder dan 18 jaar
kan zorgen voor een huiselijke
sfeer tijdens het overblijven
heeft oog voor veiligheid en

hygiene voor het opgroeiende
kind
grenzen kunnen stellen
Nederlands spreekt
Wat krijgt u ervoor terug?
waardering en dankbaarheid
contacten met andere vrijwilligers
Overblijftijden 11.45 – 13.15 uur
U kiest zelf welke dagen u actief
wilt zijn.
Heeft u wat uurtjes over, geef u
dan op!
Zonder u kunnen de kinderen
niet overblijven!
Meer info: tel 06 - 24668043 of
info@wilskrachtwerkt.nl
Tel 06 - 41483731 of HYPERLINK "mailto:info@stichtingwenk.nl" info@stichting-wenk.nl

(waarom vieren wij het Republiekfeest )
Cumhuriyet devlet idare şekli’nin, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi olmasındandır.
Gayet tabii aynı zamanda Cumhuriyet rejimi ile devlet idare
şekli’nin yanında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Atatürkçü düşünce
diyerek adlandırılan düşüncesini’de Cumhuriyet rejiminden ayrı
görmemek gerekir. Atatürkçü düşünceyi kısaca şöyle özetleyebiliriz: Atatürkçü düşünce, gerçeklere dayanan ve evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar
ve ilkeler bütünü, bu içeriği ile yeniliğe açık, dinamik özelliği ve
bütünlüğü olan, birbirini tamamlayan bir düşünce sistemidir.
Bağımsız milli devleti, milli egemenliği, kişisel özgürlüğü, her
çağda çağdaş olmayı amaçlar. Akla ve bilime dayanır.

HASTA ZİYARETİ ÇALIŞMA GURUBU

CUMHURİYET BAYRAMI
eğlencemizde mahalle halkımızıda aramızda görmekten
büyük gurur duyacağız

Denk
aan

CUMHURİYET BAYRAMI
KUTLAMAMIZIN EN
ÖNEMLİ NEDENİ

De GGD Rotterdam-Rijnmond organiseert dit jaar opnieuw speciale
‘Mekkaspreekuren’. Tijdens deze inloopspreekuren krijgen mensen die op bedevaart naar Mekka gaan advies over de benodigde en verplichte vaccinaties en
informatie over gezondheidsrisico’s tijdens de reis. Ook zijn er tijdens deze
inloopspreekuren een Arabische en een Turkse tolk aanwezig. De
Mekkaspreekuren worden gehouden op twee locaties, op de volgende data:
Locatie GGD in Rotterdam, Schiedamsedijk 95:
·
Maandag 6 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur
·
Donderdag 9 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur
·
Donderdag 16 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur
·
Dinsdag 21 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Kosten
De verplichte vaccinatie kost € 45, - (inclusief consult, boekje en stofmasker). Dit
is goedkoper dan wanneer dezelfde vaccinatie buiten deze spreekuren worden
gehaald. Naast de verplichte vaccinatie worden er ook vaccinaties aanbevolen
(bijvoorbeeld vaccinatie tegen polio). Met deze aanbevolen vaccinatie, komen de
kosten bij elkaar op € 60,- (inclusief consult, DTP vaccinatie, boekje en stofmasker). De kosten van overige vaccinaties die geadviseerd worden kunnen boven-

WAAROM VIEREN WIJ HET REPUBLIEKFEEST?
In het Oude Westen in Rotterdam wordt jaarlijks het Turks
Republiekfeest gevierd door Turkse bewoners. De Turkse
bewoners zetten zich al vanaf begin van de jaren 70 in voor
samenleving in het Oude Westen en werken samen met alle
andere bewoners en instellingen.
Het Turks Republiekfeest is er een onderdeel daar van. De
republiek heeft een grote betekenis onder Turkse bewoners.
Toen de republiek in 1923 werd opgericht kwam er een scheiding tussen staat en kerk. De positie van vrouwen werd gelijkgesteld met mannen. Atatürk heeft hier als eerste president van
Turkije een belangrijke rol in gespeeld. Hij erkende ieders recht
en in zijn privé leven een devote Islamiet te zijn, maar hij was
ervan overtuigd dat de religieuzeninstellingen geen enkele
invloed mocht hebben op het openbare leven en de politiek.

ROTTERDAM SAĞLIK KURUMU GGD HER
SENE OLDUĞU GİBİ BU SENE YİNE ‘ DE
HAC- MEKKE’ KONUŞMA SAATLERİ
DÜZENLİYOR
(de GGD Rotterdam organiseert dit jaar opnieuw
speciale ‘Mekka – spreekuren’
Rotterdam sağlık kurumu GGD, geçen sene olduğu
gibi bu sene yine ‘Mekka-konuşma saati başlatmış
olup, konuşma saatinde Hac ‘ca gidecek olanlara ne
gibi sağlık tedbirleri almaları konusunda kişisel bilgilendirmektedir. Konuşma saatleri 6 ekim Pazartesi, 9
ekim perşembe, 16 ekim perşembe ile 21 ekim Salı
günü saat 13.00 ile 15.00 arasında yapılacaktır.
Konuşma saatinin adresi : GGD Rotterdam.
Schiedamsedijk 95 olup, konuşma saatinin ücreti
toplam €45 euro olup buna, mecburi aşı, bilgilendirme, bir sağlık kitabı ve toz maskesi dahildir. Aynı
zamanda, GGD hac’ a gideceklere felç aşısı olmalarını ısrarla tavsiye ediyor. Felç ‘e karşı aşı DTP için €
60 euro ‘ yu ayrıca ödemeniz gerekiyor

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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436.17.00

280.58.88
280.58.82
280.58.70
436.49.81
436.71.01
436.34.38/
436.30.60
412.06.35
436.57.30

22.50.844
412.26.22

436.20.98

436.08.97
436.17.00
282.96.76
241.29.00
436.38.55
436 22 43
436.14.88
411.39.42
414.48.90

TELEFOONNUMMERS

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WIJKVOORZIENINGEN IN HET OUDE WESTEN
Alarm
Politie/buurtagenten
Klachtennummer
Belastingtelefoon
Bureau Rechtshulp
Bureau Slachtofferhulp
Buurtbemiddeling Centrum
Centrumraad
Coördinatiebureau Centrum
Crisiscentrum
Dierenambulance
Dierenbescherming
Eneco storingsdienst
Jeugdhulp
Kinderdagverblijven
De Nieuwe Unie
Ombudsman
Onbenutte Kwaliteiten
Parkeerwinkel
Roteb
Speelcentrum Weena
Raad Kinderbescherming
STAP vrijwilligerswerk
Tandartspraktijk Maasstad
WBR
Wijkpastoraat Oude Westen

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
28260 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

Sint-Mariastraat 106-146

woensdag 15
oktober 2008

Het cultureel kapitaal van een afgeschreven straat.
De Sint-Mariastraat werd
gebouwd rond 1892. Volgens de
normen van die tijd waren de
huizen geschikt voor kleine gezinnen. Negentig jaar later werd de
helft van de straat weggesloopt
om ruimte te maken tussen de
lange smalle straten en is een
kwart vervangen door nieuwbouwwoningen en een gezondheidscentrum. Overgebleven zijn
de nummer 6 tot 46, tegenwoordig 106 tot 146, boven- en
benedenwoningen en een paar
winkelpanden die te boek staan
als klein, oud, gehorig en verwaarloosd. Slooprijp? Zo’n vijftien
jaar geleden werden ze door
woningcorporatie en wijkplanners
nog wel geschikt gevonden voor
starters op de woningmarkt. In
recente wijkvisies staat een
vraagteken bij dit gebied. Men is
wat zuiniger geworden op de
oude gevels, maar zijn deze
huizen nog wel te verhuren? Het
streven is om in het Oude Westen
een bredere mix van woningen
en bewoners te realiseren. Een
zijstraat van de populaire WestKruiskade, vlak bij het centraal
station en het andere centrum, is
ook een mooie plek om iets te
bouwen. Voor wie? In de SintMariastraat wonen en werken al
mensen. Hoe zit het met hun
mix, wat zijn hun toekomstplannen en wat kan je daaruit concluderen over de toekomstmogelijkheden van de straat?
Karin ter Laak (ontwerper) en
Joke van der Zwaard (onderzoeker/schrijver), woonachtig en
werkzaam in de Sint-Mariastraat
maakten samen met fotograaf
Jaap de Graaf een boekje met
portretten van bewoners en
ondernemers in de straat. Een
bewuste selectie van mensen met
een passie. Vakmannen en
vakvrouwen die kiezen voor het
plezier van het creëren, de

kwaliteit van het werk en de vrijheid om nieuwe wegen in te
slaan; en daarom kiezen voor
goedkoop wonen en/of een
goedkope bedrijfsruimte. Mensen
die elkaar vanzelfsprekend
groeten en een handje helpen
zonder dat er een
Opzoomerprogramma aan te pas
is gekomen. Bewoners die liever
een scheef huis hebben dat ze
kunnen aanpassen aan hun leven,
dan strakke, rechte betonnen
huizen. Sommigen zouden hun
huis wel willen kopen, eventueel
in combinatie met het buurhuis,
om het helemaal naar eigen
inzicht te kunnen inrichten.
Het standaard-idee is dat een wijk
met veel sociale woningbouw
meer dure (koop)woningen
nodig heeft om een sociaaleconomisch gemengdere bevolkingssamenstelling te realiseren.
De verhalen uit de SintMariastraat laten zien dat de
goedkope oude woningen daarin
ook een functie hebben. Deze
huizen zijn behalve voor ‘starters’
ook aantrekkelijk voor mensen die
met hun ondernemingszin, inventiviteit, zelfoplossend vermogen,
creativiteit, praktische behulpzaamheid, sociale redzaamheid,
openheid en nieuwsgierigheid
een open sociaal klimaat creëren,
vanzelfsprekend zelf (fysiek en
sociaal) investeren in hun huis en
omgeving en het deprimerende
achterstandsverhaal van een wijk
kunnen openbreken. Niet afschrijven dus, maar achterstallig
onderhoud plegen en een
gevarieerd aanbod van huren en
kopen doen.

Sint-Mariastraat 106-146, een
mooi boekje, een inkijkje in een
straat en een discussiestuk over
wijkontwikkeling in tekst en
beeld, voor het Oude Westen en
de rest van Rotterdam.

112
0900 88 44
0800 15 45
0800 05 43
410 66 77
436 01 04
282 25 27
417 92 11
417 32 83
476 39 44
415 56 66
437 42 11
467 40 00
411 78 65
412 26 22
286 64 00
411 16 00
404 99 09
890 22 00
0800 1545
414 48 90
413 47 60
436 30 90
422 41 43
240 60 00
436.70.70

TUINMARKT
van 13.00 - 17.00 uur
in de wijktuin (achter in
het wijkpark)

Oktober 2008

Uitgave van de Aktiegroep Oude Westen Gaffelstraat 1 - 3 3014 RA Rotterdam telefoon 010 - 4361700 Website www.aktiegroepoudewesten.nl

DENK AAN DE BUREN

Wat gaat er gebeuren in de
Drievriendendwarsstraat?

Het nieuwe WATT (voorheen Nighttown) is open
Na een periode van leegstand en een flitsend snelle verbouwing heeft op 2 september het
nieuwe WATT in het voormalige Nighttownpand de deuren geopend. Er kan weer geswingd
en gedanst worden op de West-Kruiskade, en nog veel meer want WATT wil een breed cultuurpodium zijn met pop, dance, film, mode, literatuur en kunstexposities.
Foto,Gerard Diessen

Iggy Pop en Johnny Hoes
Levende legende Iggy Pop beet op 2 september het
spits af met een concert in het nieuwe WATT en tijdens de officiële openingsavond op donderdag 4
september bracht Johnny Hoes and friends een liedjesprogramma. Johnny Hoes kreeg tevens de
Erasmusspeld uitgereikt door de nieuwe cultuurwethouder Rik Grashoff voor zijn bijdrage aan het
Nederlandse lied. Johnny werd, hoewel woonachtig
in Belgie, een echte Rotterdamse zanger genoemd,
vanwege zijn uitgebreide repertoire van
Rotterdamse liedjes.
duurzaam
WATT presenteert zich als de eerste sustainable danceclub van de wereld. In het gebouw zijn allerlei
milieu-ontlastende foefjes aangebracht: een dansvloer die energie opwekt als er op gedanst wordt; doorzichtige wc’s, waarin je kunt zien hoeveel water je doorspoelt; minimal waste bars. Midden in het gebouw is
een relax roof ingericht, een binnentuin waar rokers zich terug kunnen trekken voor hun momentje rust.
Bij de gepresenteerde plannen in het voorjaar hoorde ook een met planten begroeide muur in het wijkpark.
overlast
Al na enkele dagen bleek helaas dat het nieuwe WATT nog met een groot aantal kinderziektes kampt. De
bouwwerkzaamheden waren ten tijde van de opening nog niet afgerond, waardoor de bouwwerkplaats in
de Gouvernestraat nog niet ontruimd kon worden. De muren in Gouvernestraat en wijkpark wachten nog
op een afwerking. De brandweer keurde de noodtrappen af, waardoor er –in afwachting van een definitieve
oplossing- een gigantische trapconstructie in het wijkpark geplaatst werd. Daarnaast moest een noodaggregaat geplaatst worden, ook een tijdelijke maatregel.
En tot grote ontsteltenis van de omwonenden bleek het nieuwe WATT 24 uur, 7 dagen rond geluidsoverlast
te geven. Een luid zoemgeluid vanuit de afzuiginstallatie, die op 2 meter hoogte geplaatst is. Dreunende
basgeluiden van de concerten tot 6 uur in de ochtend. En allerlei overlast van het duizendkoppig publiek tijdens en na afloop van de concerten.

Lange tijd was onduidelijk wat er
nu gaat gebeuren met de woningen in een van de mooiste
straten van het Oude Westen.
Wordt het sloop of renovatie? Op
donderdag 18 september is dan
eindelijk het verlossende woord
gekomen. Het wordt sloop! De
Nieuwe Unie heeft dit besloten
na een kostenberaming van een
grondige renovatie tegenover de
kosten voor sloop en nieuwbouw.
Voor sommige bewoners kwamen
er allerlei vragen op, zoals; kan ik
terugkeren in de
Drievriendendwarsstraat? Hoe
lang gaat het duren? Welke huurprijs ga ik dan betalen?. Voor
kopers is het nog een ander verhaal. Zij blijven zitten en krijgen
te maken met de sloop en nieuwbouwwerkzaamheden gedurende
een jaar. De Nieuwe Unie gaat
de komende periode huisbezoeken afleggen om de woonwensen te inventariseren. De
huidige eigenaren gaan een
aparte overlegtraject met de

Het duurzame karakter van WATT zal zich moeten bewijzen in de oplossingen die zij de komende tijd zal
weten te vinden voor al deze problemen.

in dit nummer:

Hij zei ter plekke dat hij niets kon doen en
dat de opdracht terug moest.

bloembollen - planten tuinspullen
zaden- potten vogelvoer
COLOFON
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Lay Out Han Snaaijer
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Hebt U tuinspulletjes
voor de markt ?
(de opbrengst is voor
de wijktuin)
Afgeven in de
Buurtwinkel Gaffelstraat 1 - 3
tel. 4361700

Enige tijd geleden is Mw. van der
Schaft uit de Anna Palownastraat
geinterviewd door één van de
spreekuurhouders. De belangrijkste klacht was de slechte communicatie met de medewerkers van
de Nieuwe Unie. Een aantal
klachten waren bij het verschijnen
van de buurtkrant nog niet afgehandeld. Tijd om weer eens met
Mevrouw af te spreken.
Zijn alle klachten nu verholpen?
Ja, ten dele. Nadat ik mijn klachten op het spreekuur heb
doorgegeven zijn er twee
medewerkers van de Nieuwe Unie
op bezoek geweest. Dat was in
juni. Er is afgesproken dat ik geen
huurverhoging hoef te betalen
voor de openslaande deuren.
Er is een kleine reparatie gedaan,
nou ja er zijn alsnog een paar
ontbrekende schroeven ingedraaid. Maar deze man van ‘de
Keij’ kwam voor een reeks aan
karweitjes. Voor één van de
klachten moest ik de keukenkastjes leeg maken. Hij zei ter plekke
dat hij niets kon doen en dat de
opdracht terug moest naar de
opzichter.
Zo’n niet-klus kost me een halve

dag. En een maandje later werden alsnog de achterwanden in
orde gemaakt.
Zijn er nog andere zaken
blijven liggen?
Tijdens het gesprek heb ik weer
gevraagd naar de mogelijkheid
om de ramen te laten zemen. In
drie jaar tijd is dat één maal
gebeurd. Daarover had ik al in
januari contact gehad met het
Klant Contact Centrum (KCC).
Sinds 2008 is er een nieuwe
ARBO-wet van kracht waardoor
glazenwassers in het hele Oude
Westen voor zover ik weet bijna
geen ramen meer mogen zemen.
In het gesprek vertelden de
medewerkers dat de Nieuwe
Unie er ook door was overvallen.
Ook zeiden de medewerkers dat
de Nieuwe Unie hier een taak in
had.
Wat betreft de miscommunicatie, is dat nu opgelost?
Wat niet zo goed lukt is het email verkeer. Mails raken wel eens
zoek is mij verteld. Verder heb ik
nog geen antwoord gehad op
mijn vraag over de glazenwasser
en zo’n voorbeeld van het
leegruimen van de keukenkastjes
is toch ook een communi-

catieprobleem, want ik had
gevraagd aan de opzichter wat ik
ervoor moest doen.
Nog andere klachten?
Ja, ik heb een hardnekkige lekkage in de gemeenschappelijke
berging. Drie opzichters zijn
wezen kijken en …
Mevrouw, heeft u deze
klacht al bij het spreekuur
gemeld?
Nee, eerlijk gezegd niet.
Dan moeten we eerst
hierover een formulier
invullen. Is dat goed?
Ja, als dat de gang van zaken is,
prima. Trouwens ik moet nog
even kwijt, dat de medewerkers
van het KCC erg vriendelijk zijn
en hun best doen. Ze zijn ter zake
kundig, alhoewel je wel eens verschillende antwoorden krijgt
omtrent een probleem.
Over de lekkage spreken wij
u later nog een keertje,
bedankt voor dit interview.
Nawoord: Wij hebben de
Nieuwe Unie direct na dit interview gesproken en één van de
medewerkers die bij mevrouw
op bezoek is geweest vertelde
ons het volgende.

Nieuwe Unie. De Nieuwe Unie
heeft aangegeven veel waarde te
hechten aan de karakter van de
straat en de betrokkenheid van
de bewoners bij de omgeving.
Vandaar dat de Nieuwe Unie het
hele nieuwbouwplan samen met
de bewoners wil vormgeven om
zo het bijzondere karakter van de
straat terug te laten komen in de
nieuwbouw. Op 30 oktober
komen de bewoners samen met
de Nieuwe Unie bij elkaar om de
resultaten van de huisbezoeken te
bespreken en het plan verder
vorm geven. Dan wordt pas
duidelijk wie er terug wil keren en
wie wil kopen en wie wil verhuizen. Van belang is dat er vanuit De Nieuwe Unie duidelijke
communicatie wordt verstrekt en
dat er samen met bewoners
wordt gezocht naar draagvlak
voor een nieuwbouwproject. Wil
het project slagen dan moet het
project ook van bewoners zijn en
niet alleen van De Nieuwe Unie.

Van de straat geplukt

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig mens
kan zonder
We hebben uitgebreid met deze
mevrouw gesproken, alles is
opgelost en mevrouw hoeft geen
huurverhoging voor de woningverbetering te betalen.
Glazenwassers zijn niet meer te
vinden. Zij mogen alleen met
stellages werken en hiervoor zijn
de stoepen te
smal.
Heeft u klachten, kom dan
naar de
spreekuren in
de buurtwinkel
Gaffelstaart 1-3
op dinsdag
van 14.30 tot
15.30 uur
op woensdag

Rolf Hoekwater

van 10.30 tot 11.30 uur
op donderdag van 18.30 tot
19.30 uur
Bent u slecht ter been, u kunt
ook op deze tijden bellen naar
436 17 00.

Rechts,Mw vd Schaft

