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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WIJKVOORZIENINGEN IN HET OUDE WESTEN
VOORZIENINGEN

Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1
2 Batavier
Educatief Centrum
Volwassenenwerk
Basiseducatie
Batavierenstraat 15 – 35
3 Bibliotheek
Gaffelstraat 61a
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
West Kruiskade 55
14 Verpleeghuis Antonius
Nieuwe Binnenweg 33
15 Wijkgebouw Odeon
Gouvernestraat 56
16 Wijkpastoraat Oude Westen
Sint Mariastraat 142b
17 Zorgcentrum Leeuwenhoek
West Kruiskade 54
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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

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

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

436.20.98

436.08.97
436.17.00
282.96.76
241.29.00
436.38.55
436.70.70
436.14.88

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

WENK KERSTKALENDER DECEMBER 2008
DATUM
Ma 15 dec
Di 16 dec
Wo 17 dec

Do 18 dec
Zo 21 dec
Ma 22 dec
Ma 22 dec
Ma 22 dec
Di 23 dec
Di 23 dec
Wo 24 dec
Ma 29 dec
Ma 29 dec
Di 30 dec
Di 30 dec
Di 30 dec
Wo 31 dec
Wo 31 dec
Vrij 2 jan
Vrij 2 jan
Vrij 2 jan

WAT TE DOEN
Engeltjes in de kerstboom….knutselen
Kerststukjes maken in de Seniorenhuiskamer
Winterplein met winterspelen met o.a,
Kerststukjes maken
Soep onder de Kerstboom
Schaatsen op de Mullerpier
WereldKerstBuffet

TIJD
13.30 – 16.30 u
13.00 – 15.00 u

WAAR
Stadsdriehoek
Gaffel

10.00 – 12.00 u
12.00 – 13.00 u
14.00 – 16.00 u
16.30 – 19.00 u

Cool
Cool

Kerstbrunch in de Seniorenhuiskamer
Romeo en Julia
Knutselprogramma
Beauty - avond
Voetbaltoernooi
Kerstdiner bij Kaarslicht
KerstCampus
Sprookjesbingo
Sporten op het plein
Film op groot scherm
Schaatsen (eigen schaatsen)
Koken
Jongerenavond
Oliebollenontbijt
Poolen
Schitteren als een Ster Playbackshow
Cooltown Cinema
Uit Eten bij ROC Zadkine

11.00 – 13.00 u
16.00 – 22.00 u
13.30 – 15.30 u
17.00 – 19.00 u
11.30 – 18.00 u
13.30 – 15.30 u
12.00 – 18.00 u
13.30 – 15.30 u
13.30 – 15.30 u
13.00 – 17.00 u
12.00 – 16.00 u
13.00 – 18.00 u
19.00 – 21.30 u
10.00 – 12.00 u
13.00 – 17.00 u
13.30 – 15.30 u
13.30 – 15.30 u
16.00 – 20.00 u

COLOFON
Uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen,
Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00

Fax 436 39 40,
Email www.buurtkrant@
aktiegroepoudewesten.nl
Website www.aktiegroepoudewesten.nl

Lay Out Han Snaaijer
Fotografie:
Theo Sprundel, Han Snaaijer
Redactie:
Wim Roovers, Osman Dogan,

WIE
23 jaar en ouder
23 jaar en ouder

PRIJS P.P
2,00
gratis

23 jaar en ouder
2,00
23 jaar en ouder
0,50
4 – 12 jaar
4,00 / 2,00
Gaffel
23 jaar en ouder,
kinderen onder begeleiding van ouders 3,00/ 1,50
Gaffel
23 jaar en ouder
gratis
Hip Hop Huis
15 – 23 jaar Meiden 20,00
Gaffel/Cool
4 – 12 jaar
0,50
Batavier
15 – 23 jaar Meiden 1,50
Cool
15 -23 jaar
gratis
Gaffel/Cool
4 – 15 jaar
1,00
Cool
15 – 23 jaar
7,50
Gaffel/Cool
4 – 12 jaar
0,50
Cool/Gaffel
4 – 12 jaar
gratis
Cool
15 – 23 jaar
gratis
Gaffel/Cool
4 – 15 jaar
4/2
Cool
15 – 23 jaar
2,50
Cool
15 – 23 jaar
gratis
Gaffel/Cool
4 – 12 jaar
0,50
Blaak
15 – 23 jaar
2,50
Cool/Gaffel
4 – 12 jaar
0,50
Cool
4 – 12 jaar
0,50
Gaffel
15 – 23 jaar Meiden 9,00

Hannie Leeuwenhart, Mar
Melchers, Han Snaaijer, Joke
vd Zwaard , Gina Thysse,
Rachida Benali.
Druk: Maassluisse Courant,

Oplage: 4500 stuks
Verschijnt 10 maal per jaar
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Noordoostpolder naar Rotterdam.
“Ik heb bewust gekozen voor
Rotterdam omdat ik door mijn
vele bezoeken aan deze stad een
goed beeld heb kunnen vormen
van de stad en haar mensen. Het
dynamische, het multiculturele,
het chaotische en de grotestadsproblematiek spreken me aan.
In tegenstelling tot de
Noordoostpolder zijn hier meer
mogelijkheden en kan ik mijn
kwaliteiten goed ontwikkelen en
benutten. Ik wilde die uitdaging
aangaan.”

Ivy La Bast is geboren en getogen op het zonovergoten
eiland Curaçao. Voordat zij naar Nederland emigreerde,
werkte zij daar in de gezondheidszorg in een instelling voor
verslavingszorg. Omdat zij daar niet in gespecialiseerd was,
besloot ze in 1992 om naar Nederland te gaan om hier een
studie te volgen. Op Curacao waren daar niet zoveel mogelijkheden voor
In Nederland leerde ik Jonkvrouw
dr. Elisabeth de Marees van
Swinderen kennen, secretaresse
van het Landelijk Comité
Drugspreventie. Zij was gepensioneerd rechter in Den Haag op
internationaal gebied en hield
zich bezig met het regeringsbeleid. Bij het landelijke Comité
Drugspreventie kon zij een studie
volgen over drugsproblematiek.
De opleiding was in Den Haag.
Ivy woonde in Noordoostpolder

en logeerde vaak bij mevrouw de
Marees van Swinderen in Den
Haag. “Ik heb heel veel van haar
geleerd over het drugsbeleid. Zij
was een gastvrij, heel actief en
toegewijd persoon. In 2001 werd
zij ziek en snel daarna overleed
ze. Het was een groot verlies voor
het drugsbeleid. Ik was op dat
moment voor werkbezoek in
Israel.”

Oude westen
Nadat ze zich had ingeschreven
bij de gemeente kreeg Ivy drie
woningen, verspreid over de stad,
aangeboden. Ze koos voor de
woning in het Oude Westen en
dat bleek de juiste keuze te zijn.
“Ik vind het fijn om in het Oude
Westen te wonen. Veel mensen
kennen mij en doordat ik bekend
ben in het Oude Westen heb ik er
een veilig gevoel. Het is een
levendige wijk waardoor je altijd
wel wat mee maakt.” De ogen
van Ivy twinkelen als ze over het

In alle straten van het Oude
Westen blijven al anderhalf
jaar wekenlange periodes de
straatlantaarns 24 uur per
november (en misschien nog
was het weer zover.
Bewoners die daar een melding van maken bij het
gemeentelijke klachtennummer, mogen dat alleen per
straat doen en krijgen vervolgens netjes een kaartje

Taalbom is een cursus gericht op allochtone vrouwen, die
het leren van de Nederlandse taal combineert met bewegen op muziek. Deze vorm van lesgeven maakt het leren
van de taal leuker en sneller.
Onderzoek toont aan dat onder allochtone vrouwen, die traditioneel weinig aan sport doen, gebrek aan lichaamsbeweging negatieve consequenties heeft voor zowel gezondheid als concentratievermogen. Taalbom versterkt dus de taalvaardigheid en de lichamelijke conditie.
Wat de cursus bijzonder effectief maakt is dat de geleerde woorden
en zinnen hardop worden uitgesproken tijdens het maken van eenvoudige bewegingen.
In de praktijk blijkt dat het geleerde hierdoor beter blijft hangen en
dat de cursisten er veel leerplezier aan beleven. De herhaling en de
fysieke inspanning zorgen ervoor dat de woorden er letterlijk ingestampt worden.
WENK gaat in samenwerking met de gemeente Rotterdam en
stichting Doen Doet deze cursus aanbieden aan allochtone vrouwen in het Oude Westen. In tien lessen van anderhalf uur komen
onderwerpen als kennismaken, boodschappen doen en en bezoek
aan de dokter aan bod.
Een groep enthousiaste vrouwen heeft zich inmiddels aangemeld.
Graag zouden we u uitnodigen om bij één van de lessen aanwezig
te zijn.
Taalbom-lessen worden iedere dinsdagochtend gegeven van 09:30
tot 11:00, Gerrit Sterkmannplein 19. Prijs: € 10,00, met
Rotterdampas € 7,00
Voor vragen kunt u bellen met Taalbom instructrice Liza Soffner
06-11228867
Of Milka Martijn van WENK 23+, 06-26210709
www.taalbom.nl

Nooit stoppen
Op de vraag of Ivy ooit van plan
is het wat rustiger aan te gaan
doen, antwoordt ze volmondig:
“Zolang God mij de kracht en
het vermogen geeft om door te
kunnen gaan, zal ik nooit stoppen met het verlenen van hulp
aan elk levend wezen om me
heen en blijf ik een luisterend
oor voor de mensen om me
heen!”

van het Rotterdamse callcentrum in Assen.
Uw melding over openbare verlichting op Bloemkwekersstraat is
doorgegeven aan afd. Bruggen,
Verlichting en Objecten. De sto-

ring is tot onze spijt nog niet verholpen. U krijgt uiterlijk december 2008 nader bericht van ons
over de storing. De reden van
deze vertraging is: uw melding
over de openbare verlichtng is bij
ons bekend en in behandeling.
Mocht u nog vragen en/of
opmerkingen hebben over deze
melding, dan kunt u tussen
09.00 en 16.00 uur contact
opnemen met Mw Bezooijen-den
Ouden op telefoonnummer
4893468. Met vriendelijke groet,
Afd. Bruggen, Verlichting en
Objecten.
PS U kunt uw meldingen, eventueel met foto, ook via www.rotterdam.nl doorgeven.
De reacties aan de telefoon zijn
ook interessant: “U hoeft zich
geen zorgen te maken, het komt
niet op uw rekening.” Of “De
gemeente heeft met Eneco afgesproken dat zij voor de kosten

OFFERFEEST/KURBAN BAYRAMINIZ
HAYIRLI OLSUN

DECEMBER STRAATFEEST
SINTERKLAAS, KERST OF OUD & NIEUW
HET GRATIS FEESTPAKKET VOOR UW STRAAT STAAT KLAAR
U kunt het feestpakket ophalen bij Opzoomer Mee.
U moet uw straat natuurlijk wel eerst even aanmelden.
Wacht daar niet te lang mee want op = op.

WAT ZIT ER IN HET FEESTPAKKET?
•Uitnodigingskaarten
•50 kaarten om iedereen uit te nodigen
•Versiering
•50 meter lint en 30 Sjappo’s (grote kartonnen kerstballen)
•Kortingsbon lichtslang van 45 meter (U betaalt slechts
een tientje)
•Catering
•Pakjes koffie, thee en cacao
•Plastic bekertjes en lepeltjes
•Speculaasjes en chocolaatjes
•Waardebon van 175 euro
Om zelf uw straatfeest(en) nog mooier te maken
WILT U OOK EEN KERSTBOOM VAN 7 METER?
Geef dit dan aan op de aanmeldkaart. Gemeentewerken plaatst de kerstboom op dinsdag 9 december en
zet er een piek op.

Schandalige energieverspilling van
Eneco in het Oude Westen

wel nu u deze krant leest)

Nederlands leren
tijdens het sporten

haar enthousiasme aanstekelijk
werkt.
“Ik help iedereen van wie ik denk
dat die dat nodig hebben of die
het aan me vragen. Het maakt
mij niet uit wie of waar die persoon vandaan komt. Elk levend
wezen heeft recht op hulp en
waar ik kan zal ik die geven, ik
kan moeilijk nee zeggen. Verder
werk ik regelmatig in het buitenland, zoals India. Ik ben net
terug uit Afrika, daar heb ik
ongeveer vier weken als vrijwilliger in een gehandicapteninstelling gewerkt. Ik spreek verschillende talen, namelijk Nederlands,
Spaans, Engels en Papiaments.”

Rotterdam Groene Stad??

dag branden. Heel de maand
In 2003 verhuisde Ivy van de

Oude westen spreekt. Je ziet aan
haar dat ze hier op haar plaats is.
“ Ik put veel energie
uit mijn geloof “
“Ik ben nog steeds zeer actief in
de wijk en ken hierdoor veel
mensen. Ik word vaak uitgenodigd voor uiteenlopende zaken,
van verjaardagen, bruiloften tot
aan droevige bijeenkomsten zoals
begrafenissen.
Tegenwoordig doe ik veel vrijwilligerswerk. Ik werk in de gezondheidszorg in de Leeuwenhoek,
ben actief in een kerkelijke organisatie in west, ik geef individuele
ondersteuning en houd toespraken in de kerk. Ik ben gelovig,
dus vanuit mijn geloofsovertuiging help ik de medemens. Ik
put veel energie uit mijn geloof
en merk dat mijn geloof mijn
kracht is om nooit op te geven.
Tevens ben ik werkzaam bij het
Leger des Heils. Als ik dit zo
opsom, vraag ik me hardop af
waar ik de tijd vandaan haal. Nou
u mag best weten dat ik vaak tijd
tekort kom.” Het is prachtig om
te zien en te voelen hoeveel energie Ivy uitstraalt en te merken dat

opdraaien.” Uiteindelijk betalen
wij natuurlijk gewoon met zijn
allen hiervoor: in geld maar
vooral in milieukosten. “Ik vind
het ook erg,” zegt de mevrouw
van Gemeentewerken, “We hebben het al vaak bij Eneco aangekaart. Ze denken dat het aan een
versleten kabel ligt, maar het
heeft bij hen blijkbaar geen prioriteit om die op te sporen en het
probleem op te lossen.”
Eneco bestookt ons met groenestroom-campagnes. De gemeente Rotterdam stuurt ons spaarlampen, maar krijgt het niet voor
elkaar om Eneco zo ver te krijgen
om deze schandalige energieverspilling te stoppen. “Blijft u vooral veel klagen” adviseerde
mevrouw van Gemeentewerken.
Wie weet een betere list?
De bewoner met het beste
idee krijgt van ons een leuk
zonne-energie-buitenlampje.

DE KLEINE LETTERTJES
• Uw straat telt 50 woningen. Werk zo nodig samen met een ander straat of bel Opzoomer Mee: 213 10 55.
• Ook een kerstboom? Zorg dan dat uw aanvraag voor 1 december binnen is. Let op: de plek van de boom moet per
wagen bereikbaar zijn. U versiert de boom en ruimt hem op.

FEESTTENT
Wilt u er tijdens het straatfeest warm en droog bijzitten? Bel 213 10 55 en reserveer de feesttent van
Opzoomer Mee.

VOOR MEER INFO: BEL OPZOOMERMEE (213 10 55) VOOR DE
AANMELDKAART / OSMAN DOGAN 436 17 00. AKTIEGROEP OUDE WESTEN
ADRES: GAFFELSTRAAT 1-3

OPZOOMER VUURWERKACTIE 2008!
Als de feestdagen straks weer achter de rug zijn, en
het oudejaar door al het vuurwerk is “weg” geknald,
zullen de straten in onze wijk weer erg bevuilt zijn.
Hierom hebben we weer - net als vorig jaar - een
vuurwerkveegactie georganiseerd .
Iedereen die mee wil doen aan deze actie kan zich
opgeven bij de Aktiegroep. Doe dit wel zo snel
mogelijk!
Tevens krijgen alle kinderen die mee doen
een leuke verrassing! De actie is op dinsdag 2 januari 2009.
Opgeven kan bij Osman Dogan Tel:010-4361700

Het Islamitische offerfeest Kurban
vindt dit jaar plaats van 8 tot en
met 10 december. Dit offerfeest is
het op één na belangrijkste feest
voor de moslims. Ook is dit het
hoogtepunt van de bedevaart naar
Mekka, de Hadj. In de vroege ochtend gaat men tijdens Kurban
eerst naar de Moskee voor het
gezamenlijke Feestgebed. Daarna
wordt er een schaap ter offer
gebracht. Het vlees wordt verveeld
in drie delen. Eén deel is voor
armen, wezen en hulpbehoevenden, een ander deel voor familie,
vrienden en buren en tot slot nog
een deel voor het eigen gezin. Ook is Kurban een feest van vrede,
verzoening en vergiffenis. Eerst worden ouderen, zieken en ouders
bezocht en gefeliciteerd, daarna buren, familie en vrienden en daarna
begint het gezamenlijke feest. Daar worden uitgebreide maaltijden en
zoetigheid gegeten en worden er extra zakgeld en cadeaus voor de
kinderen gegeven.

OPZOOMER MEE 2 OCAK 2009 TARIHINDE SOKAKLARIMIZI TEMIZLEME
KAMPANYASI
(Vuurwerkactie van Opzoomer Mee op 2 januari 2009)
31 aralik aksamlarinda eski seneyi geride b›rak›p yeni seneye girerken, sokakta kullanilan “vuurwerk” den geriye kalan çöplerin
mahallemiz sokaklarini ne kadar çok kirlettigini hepimiz görmekteyiz. Ayni zamanda sokakta patlamayan “vuurwerk” lerin çocuklarimiz açisindan ne kadar tehlikeli olduguda maglumunuz. iste
bu sebeplerden dolay› Opzoomer Mee 2 ocak tarihin birinde
geçerli olmak ızere, sokaklar› temizlemek kampanyas› bafllatm›fl
bulunuyor. fiayet bu kampanya ya kat›lmak isterseniz, Opzoomer
Mee bu konuda sizlere temin edecegi malzemeler listesi flöyle:
sıpırgeler, çöp torbalar›, eldivenler, gını hat›rlama an›fl›na bir
hat››a, vs. Ayn› zamanda o gın yapm›fl oldugunuz yeme, içme
masraflar›n›zda ayr›ca Œdenecektir. Bu konuda daha genifl bilgi
için Buurtwinkel Osman Dogan’a dan›sabilirsiniz. Adres
Gaffelstraat 1 tel: 010-436 17 00 - 0655931649

UZMAN ÖGRETMENLER TARAFINDAN
YÖNETILEN TÜRKÇE OKUMA YAZMA
DERSLERINE DEVAM EDILIYOR.
(De Turkse taallessen voor kinderen van 7 tot 12 jaar door
Turks&Nederlands bevoegde leraren).
Rotterdam flehrinin merkez mahallesi olan Het Oude Westen’de
ikamet eden Türk velilerin 2006 y›l›nda bafllatt›g› Türkçe okuma
yazma dersleri 2007 y›l›nda da büyük bir baflar› ile devam etmektedir. 12 yafl›n› dolduran çocuklar›m›z›n Türkçe dersi yafl›n› doldurup ayr›lmas› münasebetiyle derslere yeni talebe kay›tlar›na
bafllanm›flt›r. Velilerimiz ve ögretmenlerimizin Hollandaca lisan›na
da çok önem vermelerinden dolay›, Türkçe derslerine kat›labilme
yafl› 6,5 - 7 olarak saptad›k.
Yaln›z lisan dersi ile yetinmeyen Türk çal›flma gurubu,
çocuklar›m›za yönelik Türk Halk oyunlar› dersleride organize
etmektedir. Mahellemiz çap›nda yapt›¤›m›z bu faaliyetlerin
yan›nda di¤er faliyetler konusunda da genis bilgi almak isterseniz
Buurtwinkel/Aktiegroep da Osman Dogan a müracaat edebilirsiniz. Adres Gaffelstraat 1 Tel:010-436 17 00

Vrouwelijke kracht in beeld
in het Oude Westen

TÜRK ÇALISMA GURUBU / T.P.P.C + T.O.O.W.

Expositie van Karin Oppelland, nog te zien tot half januari 2009

WENSEN ALLE WIJKBEWONERS EEN PRETTIGE

WENK organiseert in Educatief Centrum de Batavier
een expositie van fotografe Karin Oppelland.
De expositie heeft de naam ´The female spirit in
pictures´ en gaat over de wereldwijde kracht van
vrouwen.
Tweeëntwintig portretten die Oppelland maakte tijdens de WereldVrouwenconferentie in Peking '95
zullen te zien zijn. Begin dit jaar waren een aantal
van deze portretten te zien tijdens de Zonta
Vrouwenlunch in het Oude Westenpark in
Rotterdam. Een paar van de gefotografeerde vrouwen herkenden zich op de foto's die in de tent hingen. En zo was Peking '95 even verbonden met
Rotterdam. Ditmaal zullen alle portretten tentoongesteld worden tot half januari 2009.

KERST, EN EEN GEZOND EN VREEDZAAM 2009

(Turks werkgroep TPPC/TOOW een saz (Turks muziekinstrument) cursus op alle donderdagen in de buurtwinkel m.i.v. donderdag 27
november van 18.30 uur tot 19.30 uur voor alle bewoners van 7 tot
70 jaar
gestart)

(AKTIEGROEP/
BUURTWINKEL
PAZARTES‹
22 ARALIK 2008
TARIHINDEN
PAZARTESI
5 OCAK 2009
TARIHINE
KADAR
KAPALIDIR).

Mahalleniz
Türk çal›flma
gurubu olarak, büyük
istek üzerine saz kursu
bafllatm›fl
bulunuyoruz. Kurs
her yafltaki
kifliye uygun
olup,
Perflembe
akflamlar›
saat 18.30 ile 19.30 aras› Buurtwinkel/Aktiegroep da (Gaffelstraat
1) verilmektedir. Bu konuda daha genifl bilgi için bizzat veya telefonla Osman Dogan dan bilgi alabilirsiniz. Adres Gaffelstraat 1
tel: 436 17 00

De expositie werd om 14:00 geopend door WENK
directeur Yvonne Roolaard en Karin Oppelland.
Om de vrouwelijke kracht in zaken te laten zien was
er ook een hoedenshow van ontwerpburo Corsage.
Alle hoeden zijn ontworpen en gemaakt in samenwerking met bewoners van het Oude Westen.

Tot slot was er nog een optreden van Encore!
Een Rotterdams vrouwen a-capella koor dat bestaat
sinds 1999. Op deze middag brachten hun verrassende vocalen the female spirit muzikaal tot leven
Karin Oppelland is in Ahornis (Duitsland) geboren.
Ze studeerde eerst sociale pedagogiek in Nurnberg
en later fotografie aan de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten in Den Haag. Sinds 1987 woont
en werkt Karin Oppelland in Rotterdam.
Terugkerend thema in haar werk is dat vrouwelijke
kracht een heel ander perspectief werpt op business
en community.
Educatief Centrum de Batavier van 14:00 tot 16:00
Batavierenstraat 15-35
3014 JH Rotterdam
Voor vragen belt u Wenk 23+
Betty de Groot 06 414 83 742
Gwen Haslinghuis 06 510 65 761

HERKESE BAGLAMA (SAZ) KURSU
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Een goed idee, doe dan mee!

December 2008

N I E U W S

Bereikbaarheid
Gezondheidscentrum
De wegen en trottoirs in de omgeving van de
Gaffelstraat en Mariastraat krijgen een opknapbeurt en de
riolering wordt vervangen. In januari 2008 starten ook diverse water-, gas- en electriciteitsbedrijven met werkzaamheden
aan de kabels en leidingen in de straten. Er worden periodiek straten geheel afgesloten. De werkzaamheden zullen zeker tot in januari
voortduren.
Met de gemeente is afgesproken dat het centrum bereikbaar zal blijven via het trottoir en dit geldt voor tenminste één van de ingangen.
Dus als de hoofdingang aan de Mariastraat moeilijk te bereiken is,
gaat u dan via de andere ingang aan de Gaffelstraat en vice versa.
Let u alstublieft ook op de informatie die de gemeente u hierover
geeft, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
C. Noy, Centrummanager

Schakelen in Sociaal Isolement
‘Schakelen in Sociaal Isolement’ is de projectnaam waaronder verschillende organisaties samenwerken om ouderen die geen sociale contacten hebben op te sporen en te begeleiden. Iemand is sociaal geïsoleerd als hij/zij geen sociale contacten heeft en zich daar eenzaam bij
voelt. Meer achtergrond informatie over sociaal isolement en dit project leest u op www.sociaalisolement.net
Meldpunt Sociaal Isolement
Inmiddels is het Meldpunt Sociaal Isolement een jaar oud (2007 2008) en zorgt ervoor dat de meldingen direct behandeld worden.
Professionals, mantelzorgers, buurtgenoten, vrienden, familie en kennissen bellen naar het Meldpunt 010 – 414 67 88 om iemand op te
geven die in een sociaal isolement verkeert. Natuurlijk kunnen mensen
zichzelf ook aanmelden. Na de melding wordt direct een
Ouderenadviseur ingeschakeld om een intakegesprek te voeren.
Daarna krijgt hij/zij een begeleider. De melder wordt geïnformeerd
over het snel inschakelen van een Ouderenadviseur. Als de melder iets
wil terughoren dan wordt hij/zij geïnformeerd over het vervolg, voorzover dat strookt met de privacy van de sociaal geïsoleerde.
Feestdagen voor de deur
Deze periode van het jaar, denk aan Sinterklaas, Kerstmis en Oud en
Nieuw, organiseren veel zorg- en welzijnsorganisaties activiteiten juist
ook voor ouderen om de feestweken goed door te komen. Let u op
alle agenda’s, kalenders en posters in buurtkranten, buurthuizen, clubhuizen en verzorgingshuizen.

Telefonisch contact met de huisarts
Als u een vraag hebt aan de huisarts waarvoor u niet op het spreekuur
hoeft te komen is het mogelijk deze telefonisch aan de dokter te stellen. We hebben geen telefonisch spreekuur. U kunt wel ’s ochtends
tussen 8.00 en 11.00 uur de assistente van uw huisarts bellen en aangeven dat u door de huisarts wilt worden teruggebeld. De assistente
controleert uw telefoonnummer en noteert wat u met de arts wilt
bespreken. De huisarts belt u in de loop van de dag terug (meestal
rond 12 uur).

Wijzigingen spreekuur diëtist
Vanaf 1 oktober 2009 werk ik niet meer voor Thuiszorg Rotterdam,
maar als zelfstandige diëtist onder de naam ABCdiëtistennetwerk.
Meer informatie over deze organisatie leest u op de website www.abcdietist.nl .
Dit betekent dat als u een afspraak wilt met de diëtist van het gezondheidscentrum u nu een afspraak maakt via 06-43425690.
Op de oneven weken opwoensdag en op alle donderdagmiddagen is
er een spreekuur van de diëtist in het gezondheidscentrum.
Met een verwijsbriefje van de arts krijgt u de diëtist via de zorgverzekering vergoed.
Dus heeft u vragen over voeding
of wilt u een afspraak maken,
bel dan gerust naar
06-43425690
of kijk op www.abcdietist.nl.
Groeten I. Goos, diëtist

Even voorstellen
Floor van Amerongen heeft samen met collega Piet de
Peuter de spreekuren van het raadsliedenwerk in het gezondheidscentrum op zich genomen.
Floor van Amerongen
Vanaf november ben ik sociaal raadsvrouw in het Oude Westen.
Sinds februari 2008 ben ik in dienst getreden bij Bureau Sociaal Raadslieden
Rotterdam en heb ik in verschillende deelgemeenten gewerkt. Hiervoor heb ik als
sociaal raadsvrouw gewerkt in
Amsterdam.

Piet de Peuter
Ik ben 54 jaar. Vader van 2 dochters en 2 pleegdochters in de leeftijd van 15 tot 31 jaar
Liefhebber van lezen, wandelen en
(teveel) televisie kijken.
Ik studeerde rechten aan de
Universiteit Tilburg en deed de
beroepsopleiding voor advocaten
bij de Stichting Opleiding Sociaal Recht te Utrecht.
Was tot op heden ongeveer 16 jaar werkzaam als zelfstandig advocaat
met een sociale rechtspraktijk.
De sociaal raadslieden hebben spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij het Gezondheidscentrum aan de Sint Mariastraat
75. Voor een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 010 -436 30
60 of u kunt langskomen voor een afspraak.

Via deze weg wil ik me aan u
voorstellen
Ik ben dr. J.J.G.W. Hipke.
2 jaar geleden ben ik afgestudeerd
als huisarts aan de Eramus universiteit. Sommige van u heben mij al
eerder gezien aangezien ik binnen
het gezondheidscentrum door dr.
Castelijns ben opgeleid en voor
meerdere artsen tijdens vakanties
heb waargenomen. Het werken in
de binnenstad is mij goed bevallen.
Ik hou van de grote stad en zijn bijkomende veelzijdigheid en problematiek. Ik wist al zeer snel dat ik
graag hier in het gezondheidcentrum wilde komen werken en ik
kreeg de kans om samen met dr.
Hekman te gaan werken. Ik hoefde
dus niet lang na te denken en ben
blij dat ik nu in ieder geval een jaar
lang binnen het gezondheidscentrum werk. Mocht de samenwerking
goed bevallen dan bestaat de kans dat ik langer dan een jaar zal blijven. Per 1 november ’08 ben ik dus op donderdag en vrijdag voor dr.
Hekman gaan werken. U zult het komend jaar op deze dagen mij treffen i.p.v. dr. Hekman. Een nieuw gezicht geeft soms een andere werkwijze dan wat u van dr. Hekman gewend ben, maar we zullen proberen zo min mogelijk voor u te veranderen zodat u ook bij mij het oude
vertrouwde gevoel krijgt. Met vriendelijke groet, Dr. Hipke

Aanbieders energie actief in de wijk!
Van verschillende klanten horen wij berichten over agressieve praktijken van energieaanbieders. Zo worden wijkbewoners gebeld met de
vraag of ze goedkopere stroom willen. Mensen worden verkeerd ingelicht met een boel romslomp als gevolg. Zij gaan er bijv. van uit als
ze ingaan op een aanbod van een andere aanbieder dat ze dan
geen eneco rekening meer krijgen maar iedereen krijgt óók een
rekening van eneco omdat eneco de stroom van elke aanbieder vervoert en daar moet dus ook voor worden
betaald.
Let dus goed op! Als u een andere energieproducent wil: ga zelf op zoek en laat u niet overdonderen door de telefoon of aan de deur !!
K. Boerlage, maatschappelijk werker

Sint Mariastraat 75 3014 SH Rotterdam
Huisartsen
Voor de toegang tot de huisartsen moet men
wonen in het postcodegebied van het Oude
Westen en Cool (3012 t/m 3016)
Castelijns
436 77 70
Erlings/ Visser
436 55 30
Hekman
436 32 65
Jacobs
436 92 41
Metz
436 19 75
SPOEDLIJN HUISARTSEN
436 52 39
• Alléén indien er sprake is van spoed
en de telefoonlijn in gesprek is!
• In de avonden en weekenden kunt u
terecht bij de Huisartsenpost
466 95 73
Herhaalrecepten
• Telefonisch
436 78 79
• Per fax
225 60 00
• Posten in de speciale
herhaalrecepten brievenbus
• Via de website www. gcow.nl
Praktijkverpleegkundigen

436 32 20

Diëtist

06-43425690

Thuiszorg Rotterdam

282 60 10

Fysiotherapeuten

436 21 27

Tandartsen

436 21 76

• balie St. Mariastraat 75 (Cool)
436 30 60
Openingstijden van
9.00 -12.30 uur en van 13.30 - 17.00
uur (behalve vrijdagmiddag)

Administratie en directie
GCOW en SMDC
436 34 38
Fax:
436 75 34
Email:
cb@gcow.nl

Kijk ook op
w w w.
g co w.n l

Ja hoor, daar hing mijn zus al
aan de telefoon. Wat doen we
met de feestdagen? Zonder mijn
antwoord af te wachten zei ze, Ik
kom wel naar jou toe want in
het Oude Westen is het altijd
veel gezelliger dan hier in dat
dorp. Om wat tijd te hebben om
na te denken of ik dat eigenlijk
wel wilde zei ik: Over welke
feestdagen heb je het nou precies? Want hier in het Oude
Westen hebben we zoveel feestdagen, Het Divali en het HoliPhagua. Het Suikerfeest en het
Offerfeest en dan hebben we
ook nog het Sinterklaasfeest,
Kerstmis en Oud en Nieuw. Ik
hoorde mijn zus naar adem happen aan de andere kant van de
lijn. Hoe kan dat nou zei ze na
een poosje, zoveel feestdagen.
O, zei ik waarschijnlijk zijn het er
nog véél meer en hier in het
Oude Westen vieren we ze allemaal. Mijn zus was duidelijk
onder de indruk. Zozeer zelfs dat
ze verbouwereerd zei: nou dan
kijken we nog wel wat we doen
en hing daarna op. Even was ik
opgelucht, maar al snel kreeg ik
toch een gevoel van wroeging
en schaamte. Waren al deze
feesten niet bedoeld om de
mensen dichter bij elkaar te
brengen? En dan probeer ik mijn
eigen zus zo in verwarring te
brengen zodat zij toch vooral
maar niet komt. Ik besluit haar
toch maar te bellen om te vragen hoe zij de dagen wil doorbrengen.

Bewoners en organisaties in Het Oude
Westen krijgen extra geld van het Rijk.
Heeft u een goed idee laat het ons weten.
Wie weet kunt u uw idee dan uitvoeren
Welke ideeën zijn welkom
Vele ideeën zijn welkom, er zijn drie voorwaarden aan verbonden:
• Er moeten meerdere bewoners bij
betrokken zijn;
• Ze moeten uitgevoerd worden in de wijk
en of de contacten tussen bewoners
verbeteren
• Het moet meer zijn dan een eenmalige
bijeenkomst

Enkele voorbeelden
• Het opzetten van een jaarlijkse buurtloop.
Deelnemers zijn de kinderen en bewoners uit
de wijk. De Loop gaat door de wijk en buurtbewoners voorzien de lopers van water. Kinderen trainen in aanloop naar de Loop toe
enkele keren onder begeleiding van een
loper.
• Oud ontmoet jong. Jongeren bereiden in
de Gaffel een maaltijd voor ouderen uit de
wijk en ze nodigen allemaal twee ouderen uit
die ze kennen. Er ontstaan gezellige gesprekken tussen oud en jong.
• Bewoners van het verzorgingshuis de Leeuwenhoek maken mooie kunst en willen dat
alle wijkbewoners hier van kunnen genieten

Hoe gaat het in zijn werk
U kunt uw idee tot uiterlijk 15 december 2008
bekend maken bij de Centrumraad.
U kunt dat per e-mail of per brief doen.
Inzenders kunnen hun idee schriftelijk of na
een afspraak in een gesprek toelichten.
E-mail adres is
centrumraad@bsd.rotterdam.nl
Brieven naar Centrumraad. Postbus 70012,
3000 KP Rotterdam
In januari 2009 krijgt u te horen of uw idee
beloond wordt en de onkosten voor uw project worden vergoed. En is uw idee nu nog
onvoldoende uitgewerkt in 2009 is er een
nieuwe kans.

Mantelzorgspreekuur Centrum druk bezocht
Steunpunt Mantelzorg Centrum opende
2 oktober een mantelzorgspreekuur
in het Centrum van Rotterdam. Het
spreekuur wordt druk bezocht.
Mantelzorgers kunnen op het spreekuur
terecht voor informatie, advies en praktische ondersteuning. Het spreekuur is
elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
in het Gezondheidscentrum Oude
Westen en Cool.
Een mantelzorger is iemand die langdurig en
onbetaald zorgt voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Dit
kan een partner, ouder, kind, ander familielid
of vriend zijn. Mantelzorgers
zorgen niet vanuit hun beroep. Ze zorgen
omdat zij een persoonlijke band hebben met
degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet
de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een
gezond kind.
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag.
Ze kunnen de zorg niet zomaar beëindigen.

Naar schatting zijn er in Rotterdam zo'n
70.000 mantelzorgers actief.
Ondersteuning
Mantelzorgen kan een zware klus zijn. Veel
mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om
te zorgen, maar lopen tegen allerlei knelpunten aan. De zorg is vaak moeilijk te combineren met een betaalde baan. Ook hebben ze
vaak weinig mogelijkheden om de zorg tijdelijk over te dragen. Sommige mantelzorgers
hebben behoefte aan een steuntje in de rug.
Overal in het land zijn er daarom
Steunpunten Mantelzorg. Deze organisaties
geven informatie en advies over praktische
zaken. Ook bieden ze een luisterend oor.
Steunpunt Mantelzorg Centrum
Het Steunpunt Mantelzorg Centrum maakt
onderdeel uit van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum.
Mantelzorgers kunnen een afspraak maken
met een van de consulenten van het Steunpunt. Voor sommige mensen is de drempel

om een afspraak te maken, hoog. Dit geldt
vooral voor allochtone mantelzorgers.
Een inloopspreekuur biedt dan uitkomst. Hier
kunnen mantelzorgers zonder afspraak
terecht. Dit spreekuur is overigens niet alleen
voor al-lochtone, maar ook voor autochtone
mantelzorgers
Spreekuur Centrum
Het spreekuur is voor alle mantelzorgers uit
het Centrum van Rotterdam (postcodes 3011
tot en met 3016). Omdat er veel belangstelling voor het spreekuur is, is er soms enige
wachttijd. Er kan op het spreekuur ook een
afspraak gemaakt worden, om dieper op het
mantelzorgen in te gaan. Ook mensen die
informatie zoeken voor een ander die mantelzorger is, kunnen naar het spreekuur. Op het
spreekuur is een consulent aanwezig die
behalve Nederlands, ook Berbers spreekt. Het
adres van Gezondheidscentrum Oude Westen
en Cool is Sint Mariastraat 75, tel436 30 60.
Het centrale telefoonnummer van Steunpunt
Mantelzorg Centrum is 010 414 67 88.

OPENING RUILPUNT EN EXPOPUNT
Mensen die
graag iets
voor ouderen
doe, daar zijn
wij naar op
zoek!
Ouderen kunnen uw inzet
goed gebruiken. Bijvoorbeeld;
meegaan als begeleider bij
een uitstapje, op bezoek gaan
bij een oudere thuis of helpen
met de boodschappen?
Als vrijwilliger kun je eigenlijk
veel doen!
Ter versterking van de
Hulpdienst zoeken wij vrijwilligers
voor een aantal uren per
week. Het is niet alleen dankbaar
werk, maar ook erg leuk om
te doen.
Spreekt dit u aan?
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Imca
Hurkens, leidinggevende van
de Hulpdienst, telefoon 0104369047
De Hulpdienst Centrum is
onderdeel van de Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening
Centrum (SMDC) en biedt diensten aan 55+ers die nog zelfstandig wonen in het centrum
van Rotterdam.

LET OP
Buurtkrant Oude Westen
Geen zinnig mens
kan zonder

Nog staan de vooral huishoudelijke spulletjes te wachten om
geruild te worden.
Dat zal niet zo lang meer duren want op 23 november is het ruilpunt heropend en iedereen kan vanaf die datum zijn spulle-tjes of
diensten weer ruilen met andere mensen.
Tegelijkertijd met de heropening vond de opening van het expopunt plaats. Amateur-kunstenaars krijgen de gelegenheid om hun
werkstukken in de bovenzaal te exposeren.
De oproep was niet voor niets, 14 kunstenaars hebben gehoor
gegeven en de zaal hangt nu vol met schilderijen en foto's.
Het was
heel druk
die zondagmiddag en
dat ondanks
de sneeuw.
Bij het
binnenkomen kon
iedereen al
een berichtje achterlaten in het
gastenboek.
Geen
gewoon
schriftje, nee op de computer.
Het publiek werd welkom geheten door Gina Thijsse en de ludieke
opening werd gedaan door tante Leeuwina.
Bloemen waren er voor Tomas Ageraat, de man die heel veel werk
heeft verzet voor het ruilpunt/expopunt.
Tante Leeuwina was nieuwsgierig naar wat achtergronden van
sommige werkstukken, dus ze heeft wat mensen geinterviewd.
De middag was heel geslaagd en we hopen dat dit een goede
start was van wat verder komen gaat.
Aan de medewerkers zal het niet liggen.
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Gerard de Meijer

Bewoners aan het woord

‘Oude Westen heeft veel te bieden’
Bewoners en ondernemers uit Het Oude Westen houden van
hun wijk. Maar af en toe worden ze een beetje moedeloos.
Want hoe hard ze ook vechten tegen de drugsoverlast en
criminaliteit, soms lijkt het alsof het allemaal niets helpt.
Hoe nauw de samenwerking ook is met partijen zoals de
stadsmarinier, politie, justitie, zorginstellingen en woningcorporaties. Maar aan verhuizen willen de meeste mensen
niet denken. Want onze wijk heeft ook zoveel goeds te bieden. Overdag is er helemaal niets aan de hand. Dan is het
Oude Westen net een dorp. Maar ’s avonds verandert de
sfeer en is het Oude Westen een stuk minder veilig. Zo ervaren veel bewoners het, blijkt uit een aantal straatinterviews.
Maar niet iedereen denkt er zo over. Er zijn ook mensen die
vinden dat er in onze wijk juist veel is verbeterd. En een
aantal ondernemers zegt zelfs nauwelijks iets te merken van
drugsoverlast. Leest u maar.

Alvin Agannwony:

“Minder geweld, minder junks”
Alvin Agannwony, afkomstig uit Nigeria, is kapper van beroep
en woont al ruim 17 jaar in het Oude Westen. Hij woont er met
veel plezier. “De sfeer is goed. Ontspannen. Er heerst verbondenheid”, zegt hij. Maar de wijk heeft ook een andere kant. “Er
is nog steeds sprake van drugsoverlast, maar het is stukken minder dan een paar jaar terug”, aldus
Alvin. “Het dealen in de portieken
is afgenomen. Ik zie ook minder
junks. Naar mijn mening is het
veiliger geworden in de wijk.
Niet meer zoveel geweld. Ik durf
hier nu mijn kinderen op te
laten groeien. Een
paar jaar geleden
zou ik dat niet
hebben
gezegd.”

Frieda Sima-v.d. Berg

“Na het werk blijf ik thuis”
Frieda Sima-v.d.Berg is geboren en getogen in het
Oude Westen. “Pas als ik me niet meer prettig
voel, ga ik weg. Het is hier niet meer zo als vroeger, maar ik woon en werk hier nog steeds met
veel plezier. Van de rottigheid in deze wijk heb ik
niet zoveel weet. Als ik ’s avonds klaar ben met
mijn werk, ga ik naar huis en daar blijf ik. Dat was
vroeger anders. Toen was ik meer op
straat. Maar ja, de tijden zijn veranderd. Ik weet dat er het nodige
wordt gedaan op het vlak van
veiligheid, schoon en heel. Maar
om te zeggen dat ik daar nu veel
van merk, nou nee. Ik weet dat we
een buurtagent hebben, maar
volgens mij is het iedere keer
weer een ander.”

Ruzie met de buren is vervelend. Of het nu gaat om
zaken zoals geluidsoverlast,
stank en rommel of pesterijen en vernielingen. In al dit
soort situaties kunt u een
beroep doen op buurtbemiddeling. De mensen die u en
uw buren helpen, kiezen
geen partij. Ze oordelen niet.
Buurtbemiddelaars bieden
alleen professionele begeleiding aan bij het zoeken naar
een goede oplossing. Gratis.

Geen illegale zaken
Marina draagt zorgt voor de
coördinatie van de buurtbemiddeling in het Oude Westen en
voert alle intake gesprekken.
Dat betekent dat zij als eerste
praat met een bewoner die klachten heeft. Als de klacht niets te
maken heeft met drugs of criminaliteit én er is ruimte voor een
oplossing, zoekt Marina twee
bemiddelaars. Dat zijn vrijwilligers

Gerard de Meijer, eigenaar van kledingzaak The Punch, zit al 18 jaar met zijn
zaak precies op de grens tussen het
Centrum en de Nieuwe Binnenweg.
Hij heeft de wijk zien ontwikkelen.
“De samenstelling van de bevolking is
duidelijk veranderd”, zegt Gerard. “En
ik zie ook wel met enige regelmaat een
dronken gast. Maar als het gaat om
drugsoverlast of andere rottigheid, moet
ik zeggen dat ik er nauwelijks iets van
merk. Gelukkig. Er komen wel eens
vreemde figuren de zaak binnen, maar
ik benader ze altijd
rustig en beleefd.
Het kaartje met het
nummer van de
wijkagent heb ik bij
de hand. Als er iets
is, kan ik hem zo
bellen.”

Marrie Bronkhorst

“Niet graag op straat ‘s avonds”
Marrie Bronkhorst ziet het Oude Westen afglijden. “Iedere avond fiets ik na
mijn werk door de wijk naar huis. Wat mij opvalt, is dat het dealen in de portieken steeds erger wordt. Er staan ’s avonds ook overal van die groepjes
jongeren met capuchons over hun hoofd. Het komt bedreigend over. Ik
voel me helemaal niet prettig als ik daar langs fiets.
Als ik ’s avonds de deur nog uitga, doe ik bewust mijn sierraden af en ik
neem geen bankpasjes mee. Want stel je voor dat zo’n groepje opeens
voor m’n fiets springt. Ik vind dat de buurt achteruit gaat. Ze staan ook
overal te blowen. In sommige straten hangt echt een vreselijke walm.
Daar stoor ik me aan.”

Buurtbemiddelaars helpen u
bij het oplossen van burenruzie
Ook in onze wijk wordt regelmatig gebruik gemaakt van buurtbemiddeling. In meer dan de helft
van de gevallen helpt het.
Marina Blok, projectleider
Buurtbemiddeling Centrum,
vertelt. “Wij werken nauw samen
met verschillende instanties zoals
woningcorporatie Nieuwe Unie,
Woning Bedrijf Rotterdam, politie,
de Centrumraad en Aktiegroep
Oude Westen. Van hen krijgen
we regelmatig doorverwijzingen.
Maar bewoners nemen ook zelf
contact met ons op.”

“Eigenlijk
nergens last van”

die een speciale training hebben
gevolgd, en zij nemen als eerste
contact op met de klagende partij. Daarna nemen ze contact op
met de partij waarover wordt
geklaagd.
Neutrale omgeving
Vervolgens is er een bemiddelingsgesprek in het Servicepunt
aan het Adrianaplein. “Hier proberen we de mensen die een conflict hebben rustig met elkaar te
laten praten. Meestal is er maar
één gesprek nodig om tot een
goede oplossing te komen. Soms
twee. Soms moeten de afspraken
op papier worden gezet. Daarna
is het traject in principe afgerond.
Maar dat betekent niet dat er
geen contact meer is. Want na
een poosje benader ik de betrokken mensen om te vragen of de
gekozen oplossing werkt. Zo niet,
dan organiseren we nog een
gesprek. Of ik leg contact met
een andere instantie die mogelijk
wel kan helpen.”

Buurtbemiddeling Centrum, waar
onze wijk onderdeel van uitmaakt, telt 15 vrijwilligers die als
bemiddelaar optreden. Zij hebben hart voor mensen en voor
hun buurt. Het team bestaat uit
mannen en vrouwen met verschillende culturele achtergronden. Buurtbemiddelaars gaan
zorgvuldig om met uw privégegevens. Over de inhoud van de
gesprekken vertellen zij niets aan
anderen. Buurtbemiddelaars werken altijd met z’n tweeën. Zij
kunnen zich op verzoek legitimeren.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u van
maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
contact opnemen met Buurtbemiddeling Centrum,
Adrianastraat 24-26 in Rotterdam.
Telefoon: 010-2822527.
U kunt ook bellen met projectleider Marina Blok.
Zij is maandag tot en met woensdag te bereiken op 06-18500316.
Het e-mailadres van Buurtbemiddeling centrum is:
centrum@buurtbemiddeling.org

Tijs Nederveen, stadsmarinier Oude Westen, vindt buurtbemiddeling erg belangrijk.
“Als bewoners zelf hun geschillen oplossen is dat veel waard. De bewoners zorgen er dan met
elkaar voor dat het leefklimaat in het Oude Westen beter wordt en dat willen we allemaal.”

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.

Harde aanpak werpt z’n vruchten af
Een gesloten belhuis, een opgerolde hennepkwekerij, opgepakte dealers, drugsacties en
tientallen bekeuringen voor overlastgevend gedrag. Resultaten van recente acties om de
(drugs)overlast in het Oude Westen terug te dringen.
“We zijn hard bezig geweest”,
vertelt Tijs Nederveen, stadsmarinier Oude Westen. “Die hennepkwekerij is opgerold door het
interventieteam en de politie,
mede dankzij oplettende bewoners. Die zagen allerlei figuren
met zakken grond sjouwen en
meldden dit bij de politie”.
Burgemeester
Burgemeester Opstelten liet belhuis Yaar Call Center aan de
Adrianastraat voor 6 maanden
sluiten. Het was bekend bij de
politie dat drugsgebruikers het
belhuis bezochten. Er was sprake
van overlast én de politie vond er
in oktober harddrugs. “Met de
sluiting komt er een eind aan de
harddrugshandel vanuit dit
pand” licht Tijs toe.
De tussenhandelaren in drugs
krijgen speciale aandacht. “We
pakken ook de straatdealers aan,
waarvan we er velen al kennen.
Er zijn diverse woningen doorzocht en in enkele huizen werd
drugs vervaardigd. Inmiddels zijn
13 tussenhandelaren aangehouden,“ meldt de stadsmarinier. Ze

worden verdacht van het verkopen van drugs aan de dealers.
De politie nam vuurwapens, een
groot geldbedrag en harddrugs
in beslag. De kans is groot dat er
meer arrestaties volgen.
Portieken
Woningcorporatie Nieuwe Unie
pakt samen met beveiligers de
portieken aan. Doel: schone portieken zonder ongewenste personen. Tijs: “Beveiligers kijken in de
portieken of daar geen verslaafden liggen te slapen en of er
geen ongure personen in de portieken zitten. Ook controleren ze
of de sloten van de deuren goed
zijn en of portiekdeuren goed
gesloten zijn. Vervuiling wordt
door de Nieuwe Unie opgeruimd.”
Meld overlast!
De stadsmarinier vervolgt: “Het
straatbeeld in het Oude Westen
wordt rustiger, maar we blijven
alert. Samen met de veiligheidspartners blijf ik hard werken om
de overlast in de wijk terug te

dringen. Als problemen verschuiven naar andere plekken in de
wijk ondernemen we direct actie.
Het blijft belangrijk dat bewoners
en ondernemers blijven melden.
Neem contact op met het
Servicepunt: telefoonnummer:
282 96 76. Ook voor klachten en
ideeën. Als u mij direct wilt bereiken dan kan dat ook. Mijn telefoonnummer is: 010- 417 22 00
of u kunt mij e-mailen:
t.nederveen@bsd.rotterdam.nl”.
Resultaten extra politie-inzet
• 238 registraties
overlastgevers
• 17 dealers aangehouden
• 13 tussenhandelaren
aangehouden
• 59 aanhoudingen tijdens
drugsacties
• 146 overige aanhoudingen
• 3 prostituees aangehouden
• 24 aanhoudingen ivm
rijden onder invloed
• 67 bekeuringen voor
overlastgevend gedrag

WOW-campagne zet verborgen plekken op de kaart
Het Oude Westen kent vele
verborgen pareltjes. Plekken
die uniek zijn, kleine paradijsjes. Zo’n plek waarvan je
denkt: WOW!
U kent die plekken vast ook.
De Centrumraad, Woonstad en
de gemeente starten een WOWcampagne om samen met u die
verborgen kanten van het Oude
Westen in het middelpunt van de
belangstelling te zetten. Het
Oude Westen is een bijzonder
dynamische en kleurrijke wijk,
waar bewoners en ondernemers
met plezier wonen en werken.
Een wijk met wereldse mensen,
wonderlijke winkels en waanzinnige plekken. WOW staat voor
Wonen in het Oude Westen,
Winkelen in het Oude Westen,
Werelds Oude Westen.

Website
Er komt een speciale WOW-website, die in december ‘de lucht
ingaat’. Daar vindt u informatie
over wonen, wijkveiligheid, winkelen en alles wat bijdraagt aan
de WOW-factor. De WOW-partners zijn alvast begonnen met het
selecteren van plekken waarvan
zij dachten: WOW! Die kunt u
straks ook vinden op de website.

Even voorstellen:

Maar u kent de buurt beter dan
zij. Daarom doet WOW een
beroep op u: heeft u een goed
plan waarmee het Oude Westen
nog beter op de kaart gezet kan
worden?
Zijn er bijzondere plekken waarvan u vindt dat ze de WOW-factor hebben?
Kom er dan mee naar
www.wow-rotterdam.nl.

De burgemeester liet belhuis Yaar Call Center sluiten na drugsoverlast.

Zondagmiddag 14 december in Odeon

Kickboksgala voor jong en oud
Kickboksen maar ook zangen dansvoorstellingen: dat
staat op het programma bij
het Kickboksgala.
Iedereen is van harte welkom op
zondag 14 december in Odeon
waar die dag een spectaculair
Kickboksgala plaatsvindt. Jongere
bewoners uit het Oude Westen
laten tijdens dit evenement zien
wat zij hebben opgestoken van
kickboksleraar Khalid Chanouf.
De jongeren presenteren zich
aan hun leeftijdsgenoten en aan
de oudere bewoners van het
Oude Westen.

samen. Geen gala zonder lekker
eten en drinken natuurlijk. Al dat
lekkers wordt verzorgd door de
oudere en jongere Oude
Westenaren.
Dus kom naar Odeon op zondag
14 december. Iedereen is welkom vanaf 17.00 uur!

Jongeren brengen tijdens het
Kickboksgala kickboksen, zang
en dans op een creatieve manier

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.
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Gerard de Meijer

Bewoners aan het woord

‘Oude Westen heeft veel te bieden’
Bewoners en ondernemers uit Het Oude Westen houden van
hun wijk. Maar af en toe worden ze een beetje moedeloos.
Want hoe hard ze ook vechten tegen de drugsoverlast en
criminaliteit, soms lijkt het alsof het allemaal niets helpt.
Hoe nauw de samenwerking ook is met partijen zoals de
stadsmarinier, politie, justitie, zorginstellingen en woningcorporaties. Maar aan verhuizen willen de meeste mensen
niet denken. Want onze wijk heeft ook zoveel goeds te bieden. Overdag is er helemaal niets aan de hand. Dan is het
Oude Westen net een dorp. Maar ’s avonds verandert de
sfeer en is het Oude Westen een stuk minder veilig. Zo ervaren veel bewoners het, blijkt uit een aantal straatinterviews.
Maar niet iedereen denkt er zo over. Er zijn ook mensen die
vinden dat er in onze wijk juist veel is verbeterd. En een
aantal ondernemers zegt zelfs nauwelijks iets te merken van
drugsoverlast. Leest u maar.

Alvin Agannwony:

“Minder geweld, minder junks”
Alvin Agannwony, afkomstig uit Nigeria, is kapper van beroep
en woont al ruim 17 jaar in het Oude Westen. Hij woont er met
veel plezier. “De sfeer is goed. Ontspannen. Er heerst verbondenheid”, zegt hij. Maar de wijk heeft ook een andere kant. “Er
is nog steeds sprake van drugsoverlast, maar het is stukken minder dan een paar jaar terug”, aldus
Alvin. “Het dealen in de portieken
is afgenomen. Ik zie ook minder
junks. Naar mijn mening is het
veiliger geworden in de wijk.
Niet meer zoveel geweld. Ik durf
hier nu mijn kinderen op te
laten groeien. Een
paar jaar geleden
zou ik dat niet
hebben
gezegd.”

Frieda Sima-v.d. Berg

“Na het werk blijf ik thuis”
Frieda Sima-v.d.Berg is geboren en getogen in het
Oude Westen. “Pas als ik me niet meer prettig
voel, ga ik weg. Het is hier niet meer zo als vroeger, maar ik woon en werk hier nog steeds met
veel plezier. Van de rottigheid in deze wijk heb ik
niet zoveel weet. Als ik ’s avonds klaar ben met
mijn werk, ga ik naar huis en daar blijf ik. Dat was
vroeger anders. Toen was ik meer op
straat. Maar ja, de tijden zijn veranderd. Ik weet dat er het nodige
wordt gedaan op het vlak van
veiligheid, schoon en heel. Maar
om te zeggen dat ik daar nu veel
van merk, nou nee. Ik weet dat we
een buurtagent hebben, maar
volgens mij is het iedere keer
weer een ander.”

Ruzie met de buren is vervelend. Of het nu gaat om
zaken zoals geluidsoverlast,
stank en rommel of pesterijen en vernielingen. In al dit
soort situaties kunt u een
beroep doen op buurtbemiddeling. De mensen die u en
uw buren helpen, kiezen
geen partij. Ze oordelen niet.
Buurtbemiddelaars bieden
alleen professionele begeleiding aan bij het zoeken naar
een goede oplossing. Gratis.

Geen illegale zaken
Marina draagt zorgt voor de
coördinatie van de buurtbemiddeling in het Oude Westen en
voert alle intake gesprekken.
Dat betekent dat zij als eerste
praat met een bewoner die klachten heeft. Als de klacht niets te
maken heeft met drugs of criminaliteit én er is ruimte voor een
oplossing, zoekt Marina twee
bemiddelaars. Dat zijn vrijwilligers

Gerard de Meijer, eigenaar van kledingzaak The Punch, zit al 18 jaar met zijn
zaak precies op de grens tussen het
Centrum en de Nieuwe Binnenweg.
Hij heeft de wijk zien ontwikkelen.
“De samenstelling van de bevolking is
duidelijk veranderd”, zegt Gerard. “En
ik zie ook wel met enige regelmaat een
dronken gast. Maar als het gaat om
drugsoverlast of andere rottigheid, moet
ik zeggen dat ik er nauwelijks iets van
merk. Gelukkig. Er komen wel eens
vreemde figuren de zaak binnen, maar
ik benader ze altijd
rustig en beleefd.
Het kaartje met het
nummer van de
wijkagent heb ik bij
de hand. Als er iets
is, kan ik hem zo
bellen.”

Marrie Bronkhorst

“Niet graag op straat ‘s avonds”
Marrie Bronkhorst ziet het Oude Westen afglijden. “Iedere avond fiets ik na
mijn werk door de wijk naar huis. Wat mij opvalt, is dat het dealen in de portieken steeds erger wordt. Er staan ’s avonds ook overal van die groepjes
jongeren met capuchons over hun hoofd. Het komt bedreigend over. Ik
voel me helemaal niet prettig als ik daar langs fiets.
Als ik ’s avonds de deur nog uitga, doe ik bewust mijn sierraden af en ik
neem geen bankpasjes mee. Want stel je voor dat zo’n groepje opeens
voor m’n fiets springt. Ik vind dat de buurt achteruit gaat. Ze staan ook
overal te blowen. In sommige straten hangt echt een vreselijke walm.
Daar stoor ik me aan.”

Buurtbemiddelaars helpen u
bij het oplossen van burenruzie
Ook in onze wijk wordt regelmatig gebruik gemaakt van buurtbemiddeling. In meer dan de helft
van de gevallen helpt het.
Marina Blok, projectleider
Buurtbemiddeling Centrum,
vertelt. “Wij werken nauw samen
met verschillende instanties zoals
woningcorporatie Nieuwe Unie,
Woning Bedrijf Rotterdam, politie,
de Centrumraad en Aktiegroep
Oude Westen. Van hen krijgen
we regelmatig doorverwijzingen.
Maar bewoners nemen ook zelf
contact met ons op.”

“Eigenlijk
nergens last van”

die een speciale training hebben
gevolgd, en zij nemen als eerste
contact op met de klagende partij. Daarna nemen ze contact op
met de partij waarover wordt
geklaagd.
Neutrale omgeving
Vervolgens is er een bemiddelingsgesprek in het Servicepunt
aan het Adrianaplein. “Hier proberen we de mensen die een conflict hebben rustig met elkaar te
laten praten. Meestal is er maar
één gesprek nodig om tot een
goede oplossing te komen. Soms
twee. Soms moeten de afspraken
op papier worden gezet. Daarna
is het traject in principe afgerond.
Maar dat betekent niet dat er
geen contact meer is. Want na
een poosje benader ik de betrokken mensen om te vragen of de
gekozen oplossing werkt. Zo niet,
dan organiseren we nog een
gesprek. Of ik leg contact met
een andere instantie die mogelijk
wel kan helpen.”

Buurtbemiddeling Centrum, waar
onze wijk onderdeel van uitmaakt, telt 15 vrijwilligers die als
bemiddelaar optreden. Zij hebben hart voor mensen en voor
hun buurt. Het team bestaat uit
mannen en vrouwen met verschillende culturele achtergronden. Buurtbemiddelaars gaan
zorgvuldig om met uw privégegevens. Over de inhoud van de
gesprekken vertellen zij niets aan
anderen. Buurtbemiddelaars werken altijd met z’n tweeën. Zij
kunnen zich op verzoek legitimeren.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u van
maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
contact opnemen met Buurtbemiddeling Centrum,
Adrianastraat 24-26 in Rotterdam.
Telefoon: 010-2822527.
U kunt ook bellen met projectleider Marina Blok.
Zij is maandag tot en met woensdag te bereiken op 06-18500316.
Het e-mailadres van Buurtbemiddeling centrum is:
centrum@buurtbemiddeling.org

Tijs Nederveen, stadsmarinier Oude Westen, vindt buurtbemiddeling erg belangrijk.
“Als bewoners zelf hun geschillen oplossen is dat veel waard. De bewoners zorgen er dan met
elkaar voor dat het leefklimaat in het Oude Westen beter wordt en dat willen we allemaal.”

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.

Harde aanpak werpt z’n vruchten af
Een gesloten belhuis, een opgerolde hennepkwekerij, opgepakte dealers, drugsacties en
tientallen bekeuringen voor overlastgevend gedrag. Resultaten van recente acties om de
(drugs)overlast in het Oude Westen terug te dringen.
“We zijn hard bezig geweest”,
vertelt Tijs Nederveen, stadsmarinier Oude Westen. “Die hennepkwekerij is opgerold door het
interventieteam en de politie,
mede dankzij oplettende bewoners. Die zagen allerlei figuren
met zakken grond sjouwen en
meldden dit bij de politie”.
Burgemeester
Burgemeester Opstelten liet belhuis Yaar Call Center aan de
Adrianastraat voor 6 maanden
sluiten. Het was bekend bij de
politie dat drugsgebruikers het
belhuis bezochten. Er was sprake
van overlast én de politie vond er
in oktober harddrugs. “Met de
sluiting komt er een eind aan de
harddrugshandel vanuit dit
pand” licht Tijs toe.
De tussenhandelaren in drugs
krijgen speciale aandacht. “We
pakken ook de straatdealers aan,
waarvan we er velen al kennen.
Er zijn diverse woningen doorzocht en in enkele huizen werd
drugs vervaardigd. Inmiddels zijn
13 tussenhandelaren aangehouden,“ meldt de stadsmarinier. Ze

worden verdacht van het verkopen van drugs aan de dealers.
De politie nam vuurwapens, een
groot geldbedrag en harddrugs
in beslag. De kans is groot dat er
meer arrestaties volgen.
Portieken
Woningcorporatie Nieuwe Unie
pakt samen met beveiligers de
portieken aan. Doel: schone portieken zonder ongewenste personen. Tijs: “Beveiligers kijken in de
portieken of daar geen verslaafden liggen te slapen en of er
geen ongure personen in de portieken zitten. Ook controleren ze
of de sloten van de deuren goed
zijn en of portiekdeuren goed
gesloten zijn. Vervuiling wordt
door de Nieuwe Unie opgeruimd.”
Meld overlast!
De stadsmarinier vervolgt: “Het
straatbeeld in het Oude Westen
wordt rustiger, maar we blijven
alert. Samen met de veiligheidspartners blijf ik hard werken om
de overlast in de wijk terug te

dringen. Als problemen verschuiven naar andere plekken in de
wijk ondernemen we direct actie.
Het blijft belangrijk dat bewoners
en ondernemers blijven melden.
Neem contact op met het
Servicepunt: telefoonnummer:
282 96 76. Ook voor klachten en
ideeën. Als u mij direct wilt bereiken dan kan dat ook. Mijn telefoonnummer is: 010- 417 22 00
of u kunt mij e-mailen:
t.nederveen@bsd.rotterdam.nl”.
Resultaten extra politie-inzet
• 238 registraties
overlastgevers
• 17 dealers aangehouden
• 13 tussenhandelaren
aangehouden
• 59 aanhoudingen tijdens
drugsacties
• 146 overige aanhoudingen
• 3 prostituees aangehouden
• 24 aanhoudingen ivm
rijden onder invloed
• 67 bekeuringen voor
overlastgevend gedrag

WOW-campagne zet verborgen plekken op de kaart
Het Oude Westen kent vele
verborgen pareltjes. Plekken
die uniek zijn, kleine paradijsjes. Zo’n plek waarvan je
denkt: WOW!
U kent die plekken vast ook.
De Centrumraad, Woonstad en
de gemeente starten een WOWcampagne om samen met u die
verborgen kanten van het Oude
Westen in het middelpunt van de
belangstelling te zetten. Het
Oude Westen is een bijzonder
dynamische en kleurrijke wijk,
waar bewoners en ondernemers
met plezier wonen en werken.
Een wijk met wereldse mensen,
wonderlijke winkels en waanzinnige plekken. WOW staat voor
Wonen in het Oude Westen,
Winkelen in het Oude Westen,
Werelds Oude Westen.

Website
Er komt een speciale WOW-website, die in december ‘de lucht
ingaat’. Daar vindt u informatie
over wonen, wijkveiligheid, winkelen en alles wat bijdraagt aan
de WOW-factor. De WOW-partners zijn alvast begonnen met het
selecteren van plekken waarvan
zij dachten: WOW! Die kunt u
straks ook vinden op de website.

Even voorstellen:

Maar u kent de buurt beter dan
zij. Daarom doet WOW een
beroep op u: heeft u een goed
plan waarmee het Oude Westen
nog beter op de kaart gezet kan
worden?
Zijn er bijzondere plekken waarvan u vindt dat ze de WOW-factor hebben?
Kom er dan mee naar
www.wow-rotterdam.nl.

De burgemeester liet belhuis Yaar Call Center sluiten na drugsoverlast.

Zondagmiddag 14 december in Odeon

Kickboksgala voor jong en oud
Kickboksen maar ook zangen dansvoorstellingen: dat
staat op het programma bij
het Kickboksgala.
Iedereen is van harte welkom op
zondag 14 december in Odeon
waar die dag een spectaculair
Kickboksgala plaatsvindt. Jongere
bewoners uit het Oude Westen
laten tijdens dit evenement zien
wat zij hebben opgestoken van
kickboksleraar Khalid Chanouf.
De jongeren presenteren zich
aan hun leeftijdsgenoten en aan
de oudere bewoners van het
Oude Westen.

samen. Geen gala zonder lekker
eten en drinken natuurlijk. Al dat
lekkers wordt verzorgd door de
oudere en jongere Oude
Westenaren.
Dus kom naar Odeon op zondag
14 december. Iedereen is welkom vanaf 17.00 uur!

Jongeren brengen tijdens het
Kickboksgala kickboksen, zang
en dans op een creatieve manier

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.
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Een goed idee, doe dan mee!

December 2008
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Bereikbaarheid
Gezondheidscentrum
De wegen en trottoirs in de omgeving van de
Gaffelstraat en Mariastraat krijgen een opknapbeurt en de
riolering wordt vervangen. In januari 2008 starten ook diverse water-, gas- en electriciteitsbedrijven met werkzaamheden
aan de kabels en leidingen in de straten. Er worden periodiek straten geheel afgesloten. De werkzaamheden zullen zeker tot in januari
voortduren.
Met de gemeente is afgesproken dat het centrum bereikbaar zal blijven via het trottoir en dit geldt voor tenminste één van de ingangen.
Dus als de hoofdingang aan de Mariastraat moeilijk te bereiken is,
gaat u dan via de andere ingang aan de Gaffelstraat en vice versa.
Let u alstublieft ook op de informatie die de gemeente u hierover
geeft, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
C. Noy, Centrummanager

Schakelen in Sociaal Isolement
‘Schakelen in Sociaal Isolement’ is de projectnaam waaronder verschillende organisaties samenwerken om ouderen die geen sociale contacten hebben op te sporen en te begeleiden. Iemand is sociaal geïsoleerd als hij/zij geen sociale contacten heeft en zich daar eenzaam bij
voelt. Meer achtergrond informatie over sociaal isolement en dit project leest u op www.sociaalisolement.net
Meldpunt Sociaal Isolement
Inmiddels is het Meldpunt Sociaal Isolement een jaar oud (2007 2008) en zorgt ervoor dat de meldingen direct behandeld worden.
Professionals, mantelzorgers, buurtgenoten, vrienden, familie en kennissen bellen naar het Meldpunt 010 – 414 67 88 om iemand op te
geven die in een sociaal isolement verkeert. Natuurlijk kunnen mensen
zichzelf ook aanmelden. Na de melding wordt direct een
Ouderenadviseur ingeschakeld om een intakegesprek te voeren.
Daarna krijgt hij/zij een begeleider. De melder wordt geïnformeerd
over het snel inschakelen van een Ouderenadviseur. Als de melder iets
wil terughoren dan wordt hij/zij geïnformeerd over het vervolg, voorzover dat strookt met de privacy van de sociaal geïsoleerde.
Feestdagen voor de deur
Deze periode van het jaar, denk aan Sinterklaas, Kerstmis en Oud en
Nieuw, organiseren veel zorg- en welzijnsorganisaties activiteiten juist
ook voor ouderen om de feestweken goed door te komen. Let u op
alle agenda’s, kalenders en posters in buurtkranten, buurthuizen, clubhuizen en verzorgingshuizen.

Telefonisch contact met de huisarts
Als u een vraag hebt aan de huisarts waarvoor u niet op het spreekuur
hoeft te komen is het mogelijk deze telefonisch aan de dokter te stellen. We hebben geen telefonisch spreekuur. U kunt wel ’s ochtends
tussen 8.00 en 11.00 uur de assistente van uw huisarts bellen en aangeven dat u door de huisarts wilt worden teruggebeld. De assistente
controleert uw telefoonnummer en noteert wat u met de arts wilt
bespreken. De huisarts belt u in de loop van de dag terug (meestal
rond 12 uur).

Wijzigingen spreekuur diëtist
Vanaf 1 oktober 2009 werk ik niet meer voor Thuiszorg Rotterdam,
maar als zelfstandige diëtist onder de naam ABCdiëtistennetwerk.
Meer informatie over deze organisatie leest u op de website www.abcdietist.nl .
Dit betekent dat als u een afspraak wilt met de diëtist van het gezondheidscentrum u nu een afspraak maakt via 06-43425690.
Op de oneven weken opwoensdag en op alle donderdagmiddagen is
er een spreekuur van de diëtist in het gezondheidscentrum.
Met een verwijsbriefje van de arts krijgt u de diëtist via de zorgverzekering vergoed.
Dus heeft u vragen over voeding
of wilt u een afspraak maken,
bel dan gerust naar
06-43425690
of kijk op www.abcdietist.nl.
Groeten I. Goos, diëtist

Even voorstellen
Floor van Amerongen heeft samen met collega Piet de
Peuter de spreekuren van het raadsliedenwerk in het gezondheidscentrum op zich genomen.
Floor van Amerongen
Vanaf november ben ik sociaal raadsvrouw in het Oude Westen.
Sinds februari 2008 ben ik in dienst getreden bij Bureau Sociaal Raadslieden
Rotterdam en heb ik in verschillende deelgemeenten gewerkt. Hiervoor heb ik als
sociaal raadsvrouw gewerkt in
Amsterdam.

Piet de Peuter
Ik ben 54 jaar. Vader van 2 dochters en 2 pleegdochters in de leeftijd van 15 tot 31 jaar
Liefhebber van lezen, wandelen en
(teveel) televisie kijken.
Ik studeerde rechten aan de
Universiteit Tilburg en deed de
beroepsopleiding voor advocaten
bij de Stichting Opleiding Sociaal Recht te Utrecht.
Was tot op heden ongeveer 16 jaar werkzaam als zelfstandig advocaat
met een sociale rechtspraktijk.
De sociaal raadslieden hebben spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij het Gezondheidscentrum aan de Sint Mariastraat
75. Voor een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 010 -436 30
60 of u kunt langskomen voor een afspraak.

Via deze weg wil ik me aan u
voorstellen
Ik ben dr. J.J.G.W. Hipke.
2 jaar geleden ben ik afgestudeerd
als huisarts aan de Eramus universiteit. Sommige van u heben mij al
eerder gezien aangezien ik binnen
het gezondheidscentrum door dr.
Castelijns ben opgeleid en voor
meerdere artsen tijdens vakanties
heb waargenomen. Het werken in
de binnenstad is mij goed bevallen.
Ik hou van de grote stad en zijn bijkomende veelzijdigheid en problematiek. Ik wist al zeer snel dat ik
graag hier in het gezondheidcentrum wilde komen werken en ik
kreeg de kans om samen met dr.
Hekman te gaan werken. Ik hoefde
dus niet lang na te denken en ben
blij dat ik nu in ieder geval een jaar
lang binnen het gezondheidscentrum werk. Mocht de samenwerking
goed bevallen dan bestaat de kans dat ik langer dan een jaar zal blijven. Per 1 november ’08 ben ik dus op donderdag en vrijdag voor dr.
Hekman gaan werken. U zult het komend jaar op deze dagen mij treffen i.p.v. dr. Hekman. Een nieuw gezicht geeft soms een andere werkwijze dan wat u van dr. Hekman gewend ben, maar we zullen proberen zo min mogelijk voor u te veranderen zodat u ook bij mij het oude
vertrouwde gevoel krijgt. Met vriendelijke groet, Dr. Hipke

Aanbieders energie actief in de wijk!
Van verschillende klanten horen wij berichten over agressieve praktijken van energieaanbieders. Zo worden wijkbewoners gebeld met de
vraag of ze goedkopere stroom willen. Mensen worden verkeerd ingelicht met een boel romslomp als gevolg. Zij gaan er bijv. van uit als
ze ingaan op een aanbod van een andere aanbieder dat ze dan
geen eneco rekening meer krijgen maar iedereen krijgt óók een
rekening van eneco omdat eneco de stroom van elke aanbieder vervoert en daar moet dus ook voor worden
betaald.
Let dus goed op! Als u een andere energieproducent wil: ga zelf op zoek en laat u niet overdonderen door de telefoon of aan de deur !!
K. Boerlage, maatschappelijk werker

Sint Mariastraat 75 3014 SH Rotterdam
Huisartsen
Voor de toegang tot de huisartsen moet men
wonen in het postcodegebied van het Oude
Westen en Cool (3012 t/m 3016)
Castelijns
436 77 70
Erlings/ Visser
436 55 30
Hekman
436 32 65
Jacobs
436 92 41
Metz
436 19 75
SPOEDLIJN HUISARTSEN
436 52 39
• Alléén indien er sprake is van spoed
en de telefoonlijn in gesprek is!
• In de avonden en weekenden kunt u
terecht bij de Huisartsenpost
466 95 73
Herhaalrecepten
• Telefonisch
436 78 79
• Per fax
225 60 00
• Posten in de speciale
herhaalrecepten brievenbus
• Via de website www. gcow.nl
Praktijkverpleegkundigen

436 32 20

Diëtist

06-43425690

Thuiszorg Rotterdam

282 60 10

Fysiotherapeuten

436 21 27

Tandartsen

436 21 76

• balie St. Mariastraat 75 (Cool)
436 30 60
Openingstijden van
9.00 -12.30 uur en van 13.30 - 17.00
uur (behalve vrijdagmiddag)

Administratie en directie
GCOW en SMDC
436 34 38
Fax:
436 75 34
Email:
cb@gcow.nl

Kijk ook op
w w w.
g co w.n l

Ja hoor, daar hing mijn zus al
aan de telefoon. Wat doen we
met de feestdagen? Zonder mijn
antwoord af te wachten zei ze, Ik
kom wel naar jou toe want in
het Oude Westen is het altijd
veel gezelliger dan hier in dat
dorp. Om wat tijd te hebben om
na te denken of ik dat eigenlijk
wel wilde zei ik: Over welke
feestdagen heb je het nou precies? Want hier in het Oude
Westen hebben we zoveel feestdagen, Het Divali en het HoliPhagua. Het Suikerfeest en het
Offerfeest en dan hebben we
ook nog het Sinterklaasfeest,
Kerstmis en Oud en Nieuw. Ik
hoorde mijn zus naar adem happen aan de andere kant van de
lijn. Hoe kan dat nou zei ze na
een poosje, zoveel feestdagen.
O, zei ik waarschijnlijk zijn het er
nog véél meer en hier in het
Oude Westen vieren we ze allemaal. Mijn zus was duidelijk
onder de indruk. Zozeer zelfs dat
ze verbouwereerd zei: nou dan
kijken we nog wel wat we doen
en hing daarna op. Even was ik
opgelucht, maar al snel kreeg ik
toch een gevoel van wroeging
en schaamte. Waren al deze
feesten niet bedoeld om de
mensen dichter bij elkaar te
brengen? En dan probeer ik mijn
eigen zus zo in verwarring te
brengen zodat zij toch vooral
maar niet komt. Ik besluit haar
toch maar te bellen om te vragen hoe zij de dagen wil doorbrengen.

Bewoners en organisaties in Het Oude
Westen krijgen extra geld van het Rijk.
Heeft u een goed idee laat het ons weten.
Wie weet kunt u uw idee dan uitvoeren
Welke ideeën zijn welkom
Vele ideeën zijn welkom, er zijn drie voorwaarden aan verbonden:
• Er moeten meerdere bewoners bij
betrokken zijn;
• Ze moeten uitgevoerd worden in de wijk
en of de contacten tussen bewoners
verbeteren
• Het moet meer zijn dan een eenmalige
bijeenkomst

Enkele voorbeelden
• Het opzetten van een jaarlijkse buurtloop.
Deelnemers zijn de kinderen en bewoners uit
de wijk. De Loop gaat door de wijk en buurtbewoners voorzien de lopers van water. Kinderen trainen in aanloop naar de Loop toe
enkele keren onder begeleiding van een
loper.
• Oud ontmoet jong. Jongeren bereiden in
de Gaffel een maaltijd voor ouderen uit de
wijk en ze nodigen allemaal twee ouderen uit
die ze kennen. Er ontstaan gezellige gesprekken tussen oud en jong.
• Bewoners van het verzorgingshuis de Leeuwenhoek maken mooie kunst en willen dat
alle wijkbewoners hier van kunnen genieten

Hoe gaat het in zijn werk
U kunt uw idee tot uiterlijk 15 december 2008
bekend maken bij de Centrumraad.
U kunt dat per e-mail of per brief doen.
Inzenders kunnen hun idee schriftelijk of na
een afspraak in een gesprek toelichten.
E-mail adres is
centrumraad@bsd.rotterdam.nl
Brieven naar Centrumraad. Postbus 70012,
3000 KP Rotterdam
In januari 2009 krijgt u te horen of uw idee
beloond wordt en de onkosten voor uw project worden vergoed. En is uw idee nu nog
onvoldoende uitgewerkt in 2009 is er een
nieuwe kans.

Mantelzorgspreekuur Centrum druk bezocht
Steunpunt Mantelzorg Centrum opende
2 oktober een mantelzorgspreekuur
in het Centrum van Rotterdam. Het
spreekuur wordt druk bezocht.
Mantelzorgers kunnen op het spreekuur
terecht voor informatie, advies en praktische ondersteuning. Het spreekuur is
elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
in het Gezondheidscentrum Oude
Westen en Cool.
Een mantelzorger is iemand die langdurig en
onbetaald zorgt voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Dit
kan een partner, ouder, kind, ander familielid
of vriend zijn. Mantelzorgers
zorgen niet vanuit hun beroep. Ze zorgen
omdat zij een persoonlijke band hebben met
degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet
de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een
gezond kind.
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag.
Ze kunnen de zorg niet zomaar beëindigen.

Naar schatting zijn er in Rotterdam zo'n
70.000 mantelzorgers actief.
Ondersteuning
Mantelzorgen kan een zware klus zijn. Veel
mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om
te zorgen, maar lopen tegen allerlei knelpunten aan. De zorg is vaak moeilijk te combineren met een betaalde baan. Ook hebben ze
vaak weinig mogelijkheden om de zorg tijdelijk over te dragen. Sommige mantelzorgers
hebben behoefte aan een steuntje in de rug.
Overal in het land zijn er daarom
Steunpunten Mantelzorg. Deze organisaties
geven informatie en advies over praktische
zaken. Ook bieden ze een luisterend oor.
Steunpunt Mantelzorg Centrum
Het Steunpunt Mantelzorg Centrum maakt
onderdeel uit van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum.
Mantelzorgers kunnen een afspraak maken
met een van de consulenten van het Steunpunt. Voor sommige mensen is de drempel

om een afspraak te maken, hoog. Dit geldt
vooral voor allochtone mantelzorgers.
Een inloopspreekuur biedt dan uitkomst. Hier
kunnen mantelzorgers zonder afspraak
terecht. Dit spreekuur is overigens niet alleen
voor al-lochtone, maar ook voor autochtone
mantelzorgers
Spreekuur Centrum
Het spreekuur is voor alle mantelzorgers uit
het Centrum van Rotterdam (postcodes 3011
tot en met 3016). Omdat er veel belangstelling voor het spreekuur is, is er soms enige
wachttijd. Er kan op het spreekuur ook een
afspraak gemaakt worden, om dieper op het
mantelzorgen in te gaan. Ook mensen die
informatie zoeken voor een ander die mantelzorger is, kunnen naar het spreekuur. Op het
spreekuur is een consulent aanwezig die
behalve Nederlands, ook Berbers spreekt. Het
adres van Gezondheidscentrum Oude Westen
en Cool is Sint Mariastraat 75, tel436 30 60.
Het centrale telefoonnummer van Steunpunt
Mantelzorg Centrum is 010 414 67 88.

OPENING RUILPUNT EN EXPOPUNT
Mensen die
graag iets
voor ouderen
doe, daar zijn
wij naar op
zoek!
Ouderen kunnen uw inzet
goed gebruiken. Bijvoorbeeld;
meegaan als begeleider bij
een uitstapje, op bezoek gaan
bij een oudere thuis of helpen
met de boodschappen?
Als vrijwilliger kun je eigenlijk
veel doen!
Ter versterking van de
Hulpdienst zoeken wij vrijwilligers
voor een aantal uren per
week. Het is niet alleen dankbaar
werk, maar ook erg leuk om
te doen.
Spreekt dit u aan?
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Imca
Hurkens, leidinggevende van
de Hulpdienst, telefoon 0104369047
De Hulpdienst Centrum is
onderdeel van de Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening
Centrum (SMDC) en biedt diensten aan 55+ers die nog zelfstandig wonen in het centrum
van Rotterdam.

LET OP
Buurtkrant Oude Westen
Geen zinnig mens
kan zonder

Nog staan de vooral huishoudelijke spulletjes te wachten om
geruild te worden.
Dat zal niet zo lang meer duren want op 23 november is het ruilpunt heropend en iedereen kan vanaf die datum zijn spulle-tjes of
diensten weer ruilen met andere mensen.
Tegelijkertijd met de heropening vond de opening van het expopunt plaats. Amateur-kunstenaars krijgen de gelegenheid om hun
werkstukken in de bovenzaal te exposeren.
De oproep was niet voor niets, 14 kunstenaars hebben gehoor
gegeven en de zaal hangt nu vol met schilderijen en foto's.
Het was
heel druk
die zondagmiddag en
dat ondanks
de sneeuw.
Bij het
binnenkomen kon
iedereen al
een berichtje achterlaten in het
gastenboek.
Geen
gewoon
schriftje, nee op de computer.
Het publiek werd welkom geheten door Gina Thijsse en de ludieke
opening werd gedaan door tante Leeuwina.
Bloemen waren er voor Tomas Ageraat, de man die heel veel werk
heeft verzet voor het ruilpunt/expopunt.
Tante Leeuwina was nieuwsgierig naar wat achtergronden van
sommige werkstukken, dus ze heeft wat mensen geinterviewd.
De middag was heel geslaagd en we hopen dat dit een goede
start was van wat verder komen gaat.
Aan de medewerkers zal het niet liggen.
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Noordoostpolder naar Rotterdam.
“Ik heb bewust gekozen voor
Rotterdam omdat ik door mijn
vele bezoeken aan deze stad een
goed beeld heb kunnen vormen
van de stad en haar mensen. Het
dynamische, het multiculturele,
het chaotische en de grotestadsproblematiek spreken me aan.
In tegenstelling tot de
Noordoostpolder zijn hier meer
mogelijkheden en kan ik mijn
kwaliteiten goed ontwikkelen en
benutten. Ik wilde die uitdaging
aangaan.”

Ivy La Bast is geboren en getogen op het zonovergoten
eiland Curaçao. Voordat zij naar Nederland emigreerde,
werkte zij daar in de gezondheidszorg in een instelling voor
verslavingszorg. Omdat zij daar niet in gespecialiseerd was,
besloot ze in 1992 om naar Nederland te gaan om hier een
studie te volgen. Op Curacao waren daar niet zoveel mogelijkheden voor
In Nederland leerde ik Jonkvrouw
dr. Elisabeth de Marees van
Swinderen kennen, secretaresse
van het Landelijk Comité
Drugspreventie. Zij was gepensioneerd rechter in Den Haag op
internationaal gebied en hield
zich bezig met het regeringsbeleid. Bij het landelijke Comité
Drugspreventie kon zij een studie
volgen over drugsproblematiek.
De opleiding was in Den Haag.
Ivy woonde in Noordoostpolder

en logeerde vaak bij mevrouw de
Marees van Swinderen in Den
Haag. “Ik heb heel veel van haar
geleerd over het drugsbeleid. Zij
was een gastvrij, heel actief en
toegewijd persoon. In 2001 werd
zij ziek en snel daarna overleed
ze. Het was een groot verlies voor
het drugsbeleid. Ik was op dat
moment voor werkbezoek in
Israel.”

Oude westen
Nadat ze zich had ingeschreven
bij de gemeente kreeg Ivy drie
woningen, verspreid over de stad,
aangeboden. Ze koos voor de
woning in het Oude Westen en
dat bleek de juiste keuze te zijn.
“Ik vind het fijn om in het Oude
Westen te wonen. Veel mensen
kennen mij en doordat ik bekend
ben in het Oude Westen heb ik er
een veilig gevoel. Het is een
levendige wijk waardoor je altijd
wel wat mee maakt.” De ogen
van Ivy twinkelen als ze over het

In alle straten van het Oude
Westen blijven al anderhalf
jaar wekenlange periodes de
straatlantaarns 24 uur per
november (en misschien nog
was het weer zover.
Bewoners die daar een melding van maken bij het
gemeentelijke klachtennummer, mogen dat alleen per
straat doen en krijgen vervolgens netjes een kaartje

Taalbom is een cursus gericht op allochtone vrouwen, die
het leren van de Nederlandse taal combineert met bewegen op muziek. Deze vorm van lesgeven maakt het leren
van de taal leuker en sneller.
Onderzoek toont aan dat onder allochtone vrouwen, die traditioneel weinig aan sport doen, gebrek aan lichaamsbeweging negatieve consequenties heeft voor zowel gezondheid als concentratievermogen. Taalbom versterkt dus de taalvaardigheid en de lichamelijke conditie.
Wat de cursus bijzonder effectief maakt is dat de geleerde woorden
en zinnen hardop worden uitgesproken tijdens het maken van eenvoudige bewegingen.
In de praktijk blijkt dat het geleerde hierdoor beter blijft hangen en
dat de cursisten er veel leerplezier aan beleven. De herhaling en de
fysieke inspanning zorgen ervoor dat de woorden er letterlijk ingestampt worden.
WENK gaat in samenwerking met de gemeente Rotterdam en
stichting Doen Doet deze cursus aanbieden aan allochtone vrouwen in het Oude Westen. In tien lessen van anderhalf uur komen
onderwerpen als kennismaken, boodschappen doen en en bezoek
aan de dokter aan bod.
Een groep enthousiaste vrouwen heeft zich inmiddels aangemeld.
Graag zouden we u uitnodigen om bij één van de lessen aanwezig
te zijn.
Taalbom-lessen worden iedere dinsdagochtend gegeven van 09:30
tot 11:00, Gerrit Sterkmannplein 19. Prijs: € 10,00, met
Rotterdampas € 7,00
Voor vragen kunt u bellen met Taalbom instructrice Liza Soffner
06-11228867
Of Milka Martijn van WENK 23+, 06-26210709
www.taalbom.nl

Nooit stoppen
Op de vraag of Ivy ooit van plan
is het wat rustiger aan te gaan
doen, antwoordt ze volmondig:
“Zolang God mij de kracht en
het vermogen geeft om door te
kunnen gaan, zal ik nooit stoppen met het verlenen van hulp
aan elk levend wezen om me
heen en blijf ik een luisterend
oor voor de mensen om me
heen!”

van het Rotterdamse callcentrum in Assen.
Uw melding over openbare verlichting op Bloemkwekersstraat is
doorgegeven aan afd. Bruggen,
Verlichting en Objecten. De sto-

ring is tot onze spijt nog niet verholpen. U krijgt uiterlijk december 2008 nader bericht van ons
over de storing. De reden van
deze vertraging is: uw melding
over de openbare verlichtng is bij
ons bekend en in behandeling.
Mocht u nog vragen en/of
opmerkingen hebben over deze
melding, dan kunt u tussen
09.00 en 16.00 uur contact
opnemen met Mw Bezooijen-den
Ouden op telefoonnummer
4893468. Met vriendelijke groet,
Afd. Bruggen, Verlichting en
Objecten.
PS U kunt uw meldingen, eventueel met foto, ook via www.rotterdam.nl doorgeven.
De reacties aan de telefoon zijn
ook interessant: “U hoeft zich
geen zorgen te maken, het komt
niet op uw rekening.” Of “De
gemeente heeft met Eneco afgesproken dat zij voor de kosten

OFFERFEEST/KURBAN BAYRAMINIZ
HAYIRLI OLSUN

DECEMBER STRAATFEEST
SINTERKLAAS, KERST OF OUD & NIEUW
HET GRATIS FEESTPAKKET VOOR UW STRAAT STAAT KLAAR
U kunt het feestpakket ophalen bij Opzoomer Mee.
U moet uw straat natuurlijk wel eerst even aanmelden.
Wacht daar niet te lang mee want op = op.

WAT ZIT ER IN HET FEESTPAKKET?
•Uitnodigingskaarten
•50 kaarten om iedereen uit te nodigen
•Versiering
•50 meter lint en 30 Sjappo’s (grote kartonnen kerstballen)
•Kortingsbon lichtslang van 45 meter (U betaalt slechts
een tientje)
•Catering
•Pakjes koffie, thee en cacao
•Plastic bekertjes en lepeltjes
•Speculaasjes en chocolaatjes
•Waardebon van 175 euro
Om zelf uw straatfeest(en) nog mooier te maken
WILT U OOK EEN KERSTBOOM VAN 7 METER?
Geef dit dan aan op de aanmeldkaart. Gemeentewerken plaatst de kerstboom op dinsdag 9 december en
zet er een piek op.

Schandalige energieverspilling van
Eneco in het Oude Westen

wel nu u deze krant leest)

Nederlands leren
tijdens het sporten

haar enthousiasme aanstekelijk
werkt.
“Ik help iedereen van wie ik denk
dat die dat nodig hebben of die
het aan me vragen. Het maakt
mij niet uit wie of waar die persoon vandaan komt. Elk levend
wezen heeft recht op hulp en
waar ik kan zal ik die geven, ik
kan moeilijk nee zeggen. Verder
werk ik regelmatig in het buitenland, zoals India. Ik ben net
terug uit Afrika, daar heb ik
ongeveer vier weken als vrijwilliger in een gehandicapteninstelling gewerkt. Ik spreek verschillende talen, namelijk Nederlands,
Spaans, Engels en Papiaments.”

Rotterdam Groene Stad??

dag branden. Heel de maand
In 2003 verhuisde Ivy van de

Oude westen spreekt. Je ziet aan
haar dat ze hier op haar plaats is.
“ Ik put veel energie
uit mijn geloof “
“Ik ben nog steeds zeer actief in
de wijk en ken hierdoor veel
mensen. Ik word vaak uitgenodigd voor uiteenlopende zaken,
van verjaardagen, bruiloften tot
aan droevige bijeenkomsten zoals
begrafenissen.
Tegenwoordig doe ik veel vrijwilligerswerk. Ik werk in de gezondheidszorg in de Leeuwenhoek,
ben actief in een kerkelijke organisatie in west, ik geef individuele
ondersteuning en houd toespraken in de kerk. Ik ben gelovig,
dus vanuit mijn geloofsovertuiging help ik de medemens. Ik
put veel energie uit mijn geloof
en merk dat mijn geloof mijn
kracht is om nooit op te geven.
Tevens ben ik werkzaam bij het
Leger des Heils. Als ik dit zo
opsom, vraag ik me hardop af
waar ik de tijd vandaan haal. Nou
u mag best weten dat ik vaak tijd
tekort kom.” Het is prachtig om
te zien en te voelen hoeveel energie Ivy uitstraalt en te merken dat

opdraaien.” Uiteindelijk betalen
wij natuurlijk gewoon met zijn
allen hiervoor: in geld maar
vooral in milieukosten. “Ik vind
het ook erg,” zegt de mevrouw
van Gemeentewerken, “We hebben het al vaak bij Eneco aangekaart. Ze denken dat het aan een
versleten kabel ligt, maar het
heeft bij hen blijkbaar geen prioriteit om die op te sporen en het
probleem op te lossen.”
Eneco bestookt ons met groenestroom-campagnes. De gemeente Rotterdam stuurt ons spaarlampen, maar krijgt het niet voor
elkaar om Eneco zo ver te krijgen
om deze schandalige energieverspilling te stoppen. “Blijft u vooral veel klagen” adviseerde
mevrouw van Gemeentewerken.
Wie weet een betere list?
De bewoner met het beste
idee krijgt van ons een leuk
zonne-energie-buitenlampje.

DE KLEINE LETTERTJES
• Uw straat telt 50 woningen. Werk zo nodig samen met een ander straat of bel Opzoomer Mee: 213 10 55.
• Ook een kerstboom? Zorg dan dat uw aanvraag voor 1 december binnen is. Let op: de plek van de boom moet per
wagen bereikbaar zijn. U versiert de boom en ruimt hem op.

FEESTTENT
Wilt u er tijdens het straatfeest warm en droog bijzitten? Bel 213 10 55 en reserveer de feesttent van
Opzoomer Mee.

VOOR MEER INFO: BEL OPZOOMERMEE (213 10 55) VOOR DE
AANMELDKAART / OSMAN DOGAN 436 17 00. AKTIEGROEP OUDE WESTEN
ADRES: GAFFELSTRAAT 1-3

OPZOOMER VUURWERKACTIE 2008!
Als de feestdagen straks weer achter de rug zijn, en
het oudejaar door al het vuurwerk is “weg” geknald,
zullen de straten in onze wijk weer erg bevuilt zijn.
Hierom hebben we weer - net als vorig jaar - een
vuurwerkveegactie georganiseerd .
Iedereen die mee wil doen aan deze actie kan zich
opgeven bij de Aktiegroep. Doe dit wel zo snel
mogelijk!
Tevens krijgen alle kinderen die mee doen
een leuke verrassing! De actie is op dinsdag 2 januari 2009.
Opgeven kan bij Osman Dogan Tel:010-4361700

Het Islamitische offerfeest Kurban
vindt dit jaar plaats van 8 tot en
met 10 december. Dit offerfeest is
het op één na belangrijkste feest
voor de moslims. Ook is dit het
hoogtepunt van de bedevaart naar
Mekka, de Hadj. In de vroege ochtend gaat men tijdens Kurban
eerst naar de Moskee voor het
gezamenlijke Feestgebed. Daarna
wordt er een schaap ter offer
gebracht. Het vlees wordt verveeld
in drie delen. Eén deel is voor
armen, wezen en hulpbehoevenden, een ander deel voor familie,
vrienden en buren en tot slot nog
een deel voor het eigen gezin. Ook is Kurban een feest van vrede,
verzoening en vergiffenis. Eerst worden ouderen, zieken en ouders
bezocht en gefeliciteerd, daarna buren, familie en vrienden en daarna
begint het gezamenlijke feest. Daar worden uitgebreide maaltijden en
zoetigheid gegeten en worden er extra zakgeld en cadeaus voor de
kinderen gegeven.

OPZOOMER MEE 2 OCAK 2009 TARIHINDE SOKAKLARIMIZI TEMIZLEME
KAMPANYASI
(Vuurwerkactie van Opzoomer Mee op 2 januari 2009)
31 aralik aksamlarinda eski seneyi geride b›rak›p yeni seneye girerken, sokakta kullanilan “vuurwerk” den geriye kalan çöplerin
mahallemiz sokaklarini ne kadar çok kirlettigini hepimiz görmekteyiz. Ayni zamanda sokakta patlamayan “vuurwerk” lerin çocuklarimiz açisindan ne kadar tehlikeli olduguda maglumunuz. iste
bu sebeplerden dolay› Opzoomer Mee 2 ocak tarihin birinde
geçerli olmak ızere, sokaklar› temizlemek kampanyas› bafllatm›fl
bulunuyor. fiayet bu kampanya ya kat›lmak isterseniz, Opzoomer
Mee bu konuda sizlere temin edecegi malzemeler listesi flöyle:
sıpırgeler, çöp torbalar›, eldivenler, gını hat›rlama an›fl›na bir
hat››a, vs. Ayn› zamanda o gın yapm›fl oldugunuz yeme, içme
masraflar›n›zda ayr›ca Œdenecektir. Bu konuda daha genifl bilgi
için Buurtwinkel Osman Dogan’a dan›sabilirsiniz. Adres
Gaffelstraat 1 tel: 010-436 17 00 - 0655931649

UZMAN ÖGRETMENLER TARAFINDAN
YÖNETILEN TÜRKÇE OKUMA YAZMA
DERSLERINE DEVAM EDILIYOR.
(De Turkse taallessen voor kinderen van 7 tot 12 jaar door
Turks&Nederlands bevoegde leraren).
Rotterdam flehrinin merkez mahallesi olan Het Oude Westen’de
ikamet eden Türk velilerin 2006 y›l›nda bafllatt›g› Türkçe okuma
yazma dersleri 2007 y›l›nda da büyük bir baflar› ile devam etmektedir. 12 yafl›n› dolduran çocuklar›m›z›n Türkçe dersi yafl›n› doldurup ayr›lmas› münasebetiyle derslere yeni talebe kay›tlar›na
bafllanm›flt›r. Velilerimiz ve ögretmenlerimizin Hollandaca lisan›na
da çok önem vermelerinden dolay›, Türkçe derslerine kat›labilme
yafl› 6,5 - 7 olarak saptad›k.
Yaln›z lisan dersi ile yetinmeyen Türk çal›flma gurubu,
çocuklar›m›za yönelik Türk Halk oyunlar› dersleride organize
etmektedir. Mahellemiz çap›nda yapt›¤›m›z bu faaliyetlerin
yan›nda di¤er faliyetler konusunda da genis bilgi almak isterseniz
Buurtwinkel/Aktiegroep da Osman Dogan a müracaat edebilirsiniz. Adres Gaffelstraat 1 Tel:010-436 17 00

Vrouwelijke kracht in beeld
in het Oude Westen

TÜRK ÇALISMA GURUBU / T.P.P.C + T.O.O.W.

Expositie van Karin Oppelland, nog te zien tot half januari 2009

WENSEN ALLE WIJKBEWONERS EEN PRETTIGE

WENK organiseert in Educatief Centrum de Batavier
een expositie van fotografe Karin Oppelland.
De expositie heeft de naam ´The female spirit in
pictures´ en gaat over de wereldwijde kracht van
vrouwen.
Tweeëntwintig portretten die Oppelland maakte tijdens de WereldVrouwenconferentie in Peking '95
zullen te zien zijn. Begin dit jaar waren een aantal
van deze portretten te zien tijdens de Zonta
Vrouwenlunch in het Oude Westenpark in
Rotterdam. Een paar van de gefotografeerde vrouwen herkenden zich op de foto's die in de tent hingen. En zo was Peking '95 even verbonden met
Rotterdam. Ditmaal zullen alle portretten tentoongesteld worden tot half januari 2009.

KERST, EN EEN GEZOND EN VREEDZAAM 2009

(Turks werkgroep TPPC/TOOW een saz (Turks muziekinstrument) cursus op alle donderdagen in de buurtwinkel m.i.v. donderdag 27
november van 18.30 uur tot 19.30 uur voor alle bewoners van 7 tot
70 jaar
gestart)

(AKTIEGROEP/
BUURTWINKEL
PAZARTES‹
22 ARALIK 2008
TARIHINDEN
PAZARTESI
5 OCAK 2009
TARIHINE
KADAR
KAPALIDIR).

Mahalleniz
Türk çal›flma
gurubu olarak, büyük
istek üzerine saz kursu
bafllatm›fl
bulunuyoruz. Kurs
her yafltaki
kifliye uygun
olup,
Perflembe
akflamlar›
saat 18.30 ile 19.30 aras› Buurtwinkel/Aktiegroep da (Gaffelstraat
1) verilmektedir. Bu konuda daha genifl bilgi için bizzat veya telefonla Osman Dogan dan bilgi alabilirsiniz. Adres Gaffelstraat 1
tel: 436 17 00

De expositie werd om 14:00 geopend door WENK
directeur Yvonne Roolaard en Karin Oppelland.
Om de vrouwelijke kracht in zaken te laten zien was
er ook een hoedenshow van ontwerpburo Corsage.
Alle hoeden zijn ontworpen en gemaakt in samenwerking met bewoners van het Oude Westen.

Tot slot was er nog een optreden van Encore!
Een Rotterdams vrouwen a-capella koor dat bestaat
sinds 1999. Op deze middag brachten hun verrassende vocalen the female spirit muzikaal tot leven
Karin Oppelland is in Ahornis (Duitsland) geboren.
Ze studeerde eerst sociale pedagogiek in Nurnberg
en later fotografie aan de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten in Den Haag. Sinds 1987 woont
en werkt Karin Oppelland in Rotterdam.
Terugkerend thema in haar werk is dat vrouwelijke
kracht een heel ander perspectief werpt op business
en community.
Educatief Centrum de Batavier van 14:00 tot 16:00
Batavierenstraat 15-35
3014 JH Rotterdam
Voor vragen belt u Wenk 23+
Betty de Groot 06 414 83 742
Gwen Haslinghuis 06 510 65 761

HERKESE BAGLAMA (SAZ) KURSU

MARINIERDEC08DEF

28-11-2008

11:41
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WIJKVOORZIENINGEN IN HET OUDE WESTEN
VOORZIENINGEN

Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1
2 Batavier
Educatief Centrum
Volwassenenwerk
Basiseducatie
Batavierenstraat 15 – 35
3 Bibliotheek
Gaffelstraat 61a
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
West Kruiskade 55
14 Verpleeghuis Antonius
Nieuwe Binnenweg 33
15 Wijkgebouw Odeon
Gouvernestraat 56
16 Wijkpastoraat Oude Westen
Sint Mariastraat 142b
17 Zorgcentrum Leeuwenhoek
West Kruiskade 54
1

2
17
13
17
12

4

1
9
6

16

3

11 10

15

5
8
14

7

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

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

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

436.20.98

436.08.97
436.17.00
282.96.76
241.29.00
436.38.55
436.70.70
436.14.88

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

WENK KERSTKALENDER DECEMBER 2008
DATUM
Ma 15 dec
Di 16 dec
Wo 17 dec

Do 18 dec
Zo 21 dec
Ma 22 dec
Ma 22 dec
Ma 22 dec
Di 23 dec
Di 23 dec
Wo 24 dec
Ma 29 dec
Ma 29 dec
Di 30 dec
Di 30 dec
Di 30 dec
Wo 31 dec
Wo 31 dec
Vrij 2 jan
Vrij 2 jan
Vrij 2 jan

WAT TE DOEN
Engeltjes in de kerstboom….knutselen
Kerststukjes maken in de Seniorenhuiskamer
Winterplein met winterspelen met o.a,
Kerststukjes maken
Soep onder de Kerstboom
Schaatsen op de Mullerpier
WereldKerstBuffet

TIJD
13.30 – 16.30 u
13.00 – 15.00 u

WAAR
Stadsdriehoek
Gaffel

10.00 – 12.00 u
12.00 – 13.00 u
14.00 – 16.00 u
16.30 – 19.00 u

Cool
Cool

Kerstbrunch in de Seniorenhuiskamer
Romeo en Julia
Knutselprogramma
Beauty - avond
Voetbaltoernooi
Kerstdiner bij Kaarslicht
KerstCampus
Sprookjesbingo
Sporten op het plein
Film op groot scherm
Schaatsen (eigen schaatsen)
Koken
Jongerenavond
Oliebollenontbijt
Poolen
Schitteren als een Ster Playbackshow
Cooltown Cinema
Uit Eten bij ROC Zadkine

11.00 – 13.00 u
16.00 – 22.00 u
13.30 – 15.30 u
17.00 – 19.00 u
11.30 – 18.00 u
13.30 – 15.30 u
12.00 – 18.00 u
13.30 – 15.30 u
13.30 – 15.30 u
13.00 – 17.00 u
12.00 – 16.00 u
13.00 – 18.00 u
19.00 – 21.30 u
10.00 – 12.00 u
13.00 – 17.00 u
13.30 – 15.30 u
13.30 – 15.30 u
16.00 – 20.00 u

COLOFON
Uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen,
Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00

Fax 436 39 40,
Email www.buurtkrant@
aktiegroepoudewesten.nl
Website www.aktiegroepoudewesten.nl

Lay Out Han Snaaijer
Fotografie:
Theo Sprundel, Han Snaaijer
Redactie:
Wim Roovers, Osman Dogan,

WIE
23 jaar en ouder
23 jaar en ouder

PRIJS P.P
2,00
gratis

23 jaar en ouder
2,00
23 jaar en ouder
0,50
4 – 12 jaar
4,00 / 2,00
Gaffel
23 jaar en ouder,
kinderen onder begeleiding van ouders 3,00/ 1,50
Gaffel
23 jaar en ouder
gratis
Hip Hop Huis
15 – 23 jaar Meiden 20,00
Gaffel/Cool
4 – 12 jaar
0,50
Batavier
15 – 23 jaar Meiden 1,50
Cool
15 -23 jaar
gratis
Gaffel/Cool
4 – 15 jaar
1,00
Cool
15 – 23 jaar
7,50
Gaffel/Cool
4 – 12 jaar
0,50
Cool/Gaffel
4 – 12 jaar
gratis
Cool
15 – 23 jaar
gratis
Gaffel/Cool
4 – 15 jaar
4/2
Cool
15 – 23 jaar
2,50
Cool
15 – 23 jaar
gratis
Gaffel/Cool
4 – 12 jaar
0,50
Blaak
15 – 23 jaar
2,50
Cool/Gaffel
4 – 12 jaar
0,50
Cool
4 – 12 jaar
0,50
Gaffel
15 – 23 jaar Meiden 9,00

Hannie Leeuwenhart, Mar
Melchers, Han Snaaijer, Joke
vd Zwaard , Gina Thysse,
Rachida Benali.
Druk: Maassluisse Courant,

Oplage: 4500 stuks
Verschijnt 10 maal per jaar

