
 

 
 

VOORZIENINGEN 

Aktiegroep Het Oude Westen 436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Batavier 
Educatief Centrum 280.58.88 
Volwassenenwerk 280.58.82 
Basiseducatie                            280.58.70 
Batavierenstraat 15 – 35 
Bibliotheek                                436.49.81 
Gaffelstraat 59a
Dierenhof                                   436.71.01 
Gouvernedwarsstraat 1 
Gezondheidscentrum/SMDC           436.34.38/ 
St. Mariastraat 75  436.30.60
Marokkaanse Vereniging            412.06.35 
Kogelvangerstraat 12 
Stichting Jong                            436.57.30 
Mathenesserlaan 173 
Gaffelstraat 61a 
Ruilwinkel                                  22.50.844 
Gaffeldwarsstraat 34 
Stichting WenK                         412.26.22 
Hoofdkantoor 
Kogelvangerstraat 10 
Gaffel                                        436.20.98 
Jongeren- en kinderwerk 
Gaffelstraat 63a 
Taal Druk Werkplaats                 436.08.97 
Gaffelstraat 61b 
Turks Participatieplatform           436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Servicepunt Oude Westen     282.96.76 
Adrianaplein 24       
Verpleeghuis Antonius                241.29.00 
Nieuwe Binnenweg 33 
Wijkgebouw Odeon                    436.38.55 
Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman 436 22 43         
Zorgcentrum Leeuwenhoek         436.14.88 
West Kruiskade 54 
Tennisclub Tiendstraat 411.39.42 
Speeltuin Weena 414.48.90
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BELANGRI JKE  TELEFOONNUMMERS  EN  WI JKVOORZ IEN INGEN IN  HET  OUDE  WESTEN

Alarm 112 
Politie/buurtagenten 0900 8844
Klachtennummer 0800 1545
Belastingtelefoon 0800 0543
Bureau Rechtshulp 410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling Centrum 282 25 27
Centrumraad 417 92 11
Coördinatiebureau Centrum  417 32 83
Crisiscentrum 476 39 44
Dierenambulance 415 56 66
Dierenbescherming 437 42 11
Eneco storingsdienst 467 40 00
Jeugdhulp 411 78 65
Kinderdagverblijven 412 26 22
De Nieuwe Unie 286 64 00
Ombudsman 411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Stadswinkel 0800 1545
Roteb                                   0800 1545
Speelcentrum Weena 414 48 90
Raad Kinderbescherming 413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartspraktijk Maasstad 422 41 43
WBR 240 60 00
Wijkpastoraat Oude Westen     436.70.70 

Gezondheidscentr. Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns 436 77 70 
Huisarts Erlings / Visser 436 55 30
Huisarts Hekman 436 32 65
Huisarts Jacobs 436 92 41
Huisarts Metz 436 19 75
Herhaalrecepten 436 78 79
Fysiotherapeuten 436 21 27
Diëtist/Thuiszorg Rotterdam 28260 00
Tandartsen Oude Westen      436 21 76
St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC) 
Alg. Maatschappelijk Werk 436 30 60
Sociaal Raadslieden                   436 30 60
Wijkbus Ouderen 436 90 47
Ouderenw./Servicepunt Sen. 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24

COLOFON

Uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen, 
Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00 
Fax 436 39 40, Email: buurtkrant@
aktiegroepoudewesten.nl
Website aktiegroepoudewesten.nl 
Lay Out Han Snaaijer
Fotografie Theo  Sprundel, 
Han Snaaijer

Redactie: Wim Roovers, Yilmaz 
Caliskan, Hannie Leeuwenhart, Han 
Snaaijer, Joke vd Zwaard , Marianne 
Maaskant, Ayse Tosun, 

Druk: Maassluisse Courant, 
Oplage: 4500 stuks 
Verschijnt 10 maal per jaar
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vrijwilligers gezocht
voor dierenhof en wijktuin

In het Wijkpark Oude Westen (tussen West-Kruiskade, Nieuwe 
Binnenweg en Gaffeldwarsstraat), een park met bomen, struiken en 
grasveldjes, liggen ook de wijktuin en dierenhof. Dit zijn bewoners-/
vrijwilligersprojecten, en zij kunnen op dit moment nieuwe vrijwil-
ligers gebruiken.

De dierenhof is een klein kinderboerderijtje met schapen, geiten, 
kippen, konijn en cavia’s. In de weekenden worden de dieren door 
vrijwilligers verzorgd.
De wijktuin is een siertuin in een hoek van het park, met bloemen-
perken, vijver, moestuin, pluktuin, zitjes. 
De tuin wordt grotendeels door vrijwilligers onderhouden en 
opengehouden.

Hebt u interesse en 
heeft u minimaal een 
dagdeel per week of 
per 2 weken beschik-
baar? Kom dan 
snel eens kijken en 
praten. U kunt con-
tact opnemen met 
de Buurtwinkel van 
Aktiegroep Het Oude 
Westen- Gaffelstraat 
1- tel. 4361700 en 
vragen naar Natalie 
Dupon of Wilma 
Kruger. Of stuurt u 
een mail: lma.kru-
ger@gmail.com

In Memoriam 
Osman

Het volgende gedicht 

‘’Huizen op een 

heuvel’’ 

van Willem Wilmink is 

voor Osman van WENK.

Huizen op een 
heuvel

De huizen op die 
heuvel daar

staan zo tevreden 
bij elkaar

hun pannendaken 
wit omlijnd,

hun muren waar 
de zon op schijnt.
Er stopt een auto 

op de helling:
iemand brengt 

zeker een bestel-
ling.

Nu zal hij wel naar 
binnen gaan,

schuift bij de keu-
kentafel aan,

vertelt er, net als 
elke week,

het kleine nieuws 
van deze streek

Ibrahim Gozen
In de bijna dertig jaar dat ik in 
het Oude Westen woon, heb ik 
allerlei soorten vrijwilligerswerk 
gedaan en dat heeft veel te 
maken met mijn vriendschap met 
Osman. Hij was een internatio-
nale man, hij hielp iedereen, dat 
bewonderde ik en het stimuleer-
de mij om ook dingen in en voor 
de wijk te doen. Ik ben met het 
wijkpark en het dierenhof bezig 
geweest, help altijd mee met de 
organisatie van het internationale 
kinderfeest, het Turkse republiek-
feest, de jaarlijkse iftr-maaltijd en 
de barbecue voor ouderen. Ik zit 
in de Turkse werkgroep en hielp 
Osman met de Turkse pagina 
van de buurtkrant. Twintig jaar 
geleden heeft Osman aan de 
woningcorporatie voorgesteld 
om volkstuintjes op binnenterrei-
nen mogelijk te maken. Daardoor 
is ons binnenterrein veranderd 
van een vuilnisbelt in een groen 
paradijsje, ik heb er zelf ook een 
tuin, en nu zijn er op vier plek-
ken volkstuinen. Mijn twee zonen 
hebben allebei op voetbalclub 
Leonidas gezeten en zijn nu 
jeugdtrainer bij Sparta. Mijn hele 
gezin zal Osman heel erg missen.  

Rectificatie

Ibrahim Tosun
Al 15 jaar ben ik vrijwilliger bij 
de Aktiegroep. Bij de groep 
Turkse Ouderen, maar ook bij de 
Senioren Werkgroep die nu Spirit 
55+ heet. Ik vind de interculture-
le samenwerking belangrijk want 
zo leer je elkaar kennen en res-
pecteren. Van Osman heb ik veel 
geleerd. Hij was als een broer 
voor me. Hij kon goed luisteren 
en was ruimdenkend. Het maakte 
hem niet uit uit welke etnische 
groep je kwam, hij was er altijd 
voor je. 

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig 

mens
kan zonder

Afgeproken werd dat Aktiegroep 
en Centrumraad twee maanden 
de tijd zouden nemen om met 
elkaar in gesprek te gaan. In de 
tussentijd zouden alle akties die 
het voorgenomen beleid tot uit-
voering zouden moeten brengen 
stopgezet worden.

Inmiddels zijn we in gesprek en 
hebben afgesproken dat wan-
neer we extra tijd nodig hebben 
we deze zullen nemen.

Adviseur
De Aktiegroep wordt vertegen-
woordigd door Kresten Reniers, 
Rob van der Meulen, Fatna 
Mir, Theo van Sprundel, Rini 
de Otter, Wim Landvreugd en 
Paul Claessens. De Centrumraad 
wordt vertegenwoordigd door 
portefeuillehouder Marjolijn 

Masselink, ambtenaar Wim van 
Ree en adviseur Ido de Vries. 
Omdat de Centrumraad een 
adviseur heeft aangetrokken 
heeft de Aktiegroep daar ook om 
gevraagd en gekregen in de per-
soon Van Els Desmet.
De sfeer in de gesprekken is 
goed. De Aktiegroepvertegen-
woordiging heeft het gevoel alles 
op tafel te kunnen leggen. Van 
de kant van de Centrumraad 
is te kennen gegeven dat men 
onder de indruk is van het net-
werk en het functioneren van 
de Aktiegroep en dat dit mede 
te danken is an de steun van de 
bewoners en de grote opkomst 

in Odeon. Ook is men bereid 
ondersteuning te regelen voor 
de Aktiegroep

Bestaande samenwerking
Voor de vertegenwoordigers 
van de Aktiegroep blijft de 
vraag waarom alles nu ineens 
anders zou moeten worden. 
De bestaande samenwerking 
wordt door zowel bewoners als 
opbouwwerkers als effectief en 
productief ervaren.
Dus met alleen ondersteuning 

van de Aktiegroep zijn we er 
niet. Het gaat om meer. Het net-
werk van mensen en activiteiten 
in het Oude Westen is een bewe-
ging die constant in moet spelen 
op wat er leeft in de wijk. Het 
moet zich daarom ook steeds 
vernieuwen. Het opbouwwerk 
speelt hierbij een cruciale rol. 
Hoe inhoud en opdracht aan het 
opbouwwerk tot stand zouden 
moeten komen is nu belangrijk-
ste onderwerp van gesprek.

Zoals bekend had de Centrumraad plannen om de opbouwwerkers uit de buurtwinkel weg 
te halen. In een enerverende vergadering op 5 februari in Odeon Heeft het Oude Westen aan 
het Dagelijks Bestuur duidelijk gemaakt dat dit niet geaccepteerd wordt.

Ondersteuning Turkse Werkgroep
Het overlijden van Osman is voor veel mensen en groepen een 
heel groot gemis. Vooral de Turkse Werkgroep mist Osman 
enorm. Daarom heeft SONOR al heel snel (in afwachting van een 
definitieve vervanging) voor een tijdelijke vervanger gezorgd. 
Ender Ören zal de komende 6 maanden de Turkse Werkgroep 
voor minimaal 8 uur per week komen versterken. 
Ender Ӧren, geboren 12 augustus 1940 in Tekirda/Turkije. Na zijn 
studie boekhouden/administratie te Istanbul is hij gaan werken 
bij de militaire dienst als onderwijzer. 
In 1971 kwam hij naar Nederland en besloot te gaan werken 
bij het RDM. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en vijf klein-
kinderen. In 1972 startte hij 
als vrijwilliger bij het clubhuis 
Zuiderjeugdhaven. Zo behaalt 
hij in 1990 zijn studie Sociaal 
Academie/Sociaal Cultureel 
Werk. In de jaren tussen 1986 
en 1992 komt hij te werk bij 
DROS-BIB aan het project 
stadsvernieuwing. Hij vindt 
een baan als opbouwwerker 
tussen 1993 en 2005 en ves-
tigt zich in Rotterdam Zuid. 
12 augustus 2005 is Ender 
Ӧren gepensioneerd. Naast 
zijn carrière heeft hij zich veel 
ingezet als vrijwilligerskracht, 
o.a.:
- stadsvernieuwing
- club/buurthuiswerk
- oudercommissie/stedelijk ouderraad
- Regionaal platform voor migranten ouderen

De activiteiten van de Turkse Werkgroep blijven doorgaan en 
iedere donderdagavond vindt er tussen 18.00 en 21.00 uur een 
spreekuur voor degenen die hier behoefte aan hebben.
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APRIL 2009

Stand van zaken 
opbouwwerk en Aktiegroep

Van de straat geplukt

Dirk Zijlstra

Concert in de Paradijskerk
Op vrijdag 
17 april 
van 19.00 tot 
21.00 uur is 
er een speci-
aal feestelijk 
optreden van 
leerlingen van 
het Roterdams 
Hellendaal 
Muziekin-
stituut. Dit 
muziekinsti-
tuut wil graag 
alle kinderen 
van het Oude 
Westen de kans 
geven om hun 
muzikale talen-
ten te ontwik-
kelen en gaat 
binnenkort een 
basiscursus 
aanbieden op 
de Augustinus-
school. 
Op 17 april 
is te horen hoever kinderen met hoogwaardige muzieklessen kunnen 
komen in westerse klassieke muziek.
Toegang gratis, wel even aanmelden bij 
maryoreilly@hellendaal.com of 0640032116. 

april 9.indd   1-2 28-03-2009   13:26:24



MAANDAG  TIJD   PRIJS PER   PLAATS
Naailessen  09.30 – 11.30  € 28,50  kwartaal Gaffel
Zanggroep  13.00 – 15.00      Gaffel
Opstapactiviteit 09.30 – 11.30   € 12,00 kwartaal Gaffel
Opstapactiviteit 13.00 – 15.00   € 12,00 kwartaal Gaffel
DINSDAG    
Naald en Draad 09.30 – 11.30   € 1,00 uur   Gaffel
WOENSDAG    
Opstapactiviteit 09.30 – 11.30   € 12,00 kwartaal Gaffel
Vrouweninloop 09.00 – 11.30   gratis    Gaffel
Kook cafe  17.00 – 19.00  € 3,00 keer   Gaffel
DONDERDAG    
Engels Glasgow 
middengr  09.15 – 10.30  €25,00  kwartaal Batavier
Engels London 
beginners  14.30 – 15.45  € 28,50 kwartaal Batavier
Engels Birmingham 
gevord  10.45 – 12.15   € 28,50 kwartaal Batavier
Engels Stratford 
vergevord  12.45 – 14.15  €28,50  kwartaal Batavier
Naailessen  19.00 – 21.00  €28,50  kwartaal Gaffel
VRIJDAG     
Kaartclub   13.00 – 15.00  gratis    Gaffel

Met de Rotterdampas wordt bij de meeste activiteiten korting gegeven op de vermelde prijzen.

Info Oude Westen – Educatief Centrum de Batavier – Batavierenstraat 
15 – 35 – 3014 JH – Rotterdam – 010 – 2805888/010 – 436 53 34.

DENK AAN WENK 
ACIVITEITENLADDER OUDE WESTEN 2009

Omdat hij een import en detail-
handel van luxe handschoenen 
in de Karel Doormanstraat had 
kwam hij, recent getrouwd, in 
aanmerking voor een huis in de 
Lijnbaanflats. Wel een van de 
kleinere want zonder kinderen, 
wat ze toen nog waren, kwamen 
ze niet in aanmerking voor een 
groter huis. Die waren bedoeld 
voor grote gezinnen. Later na de 
geboorte van de twee dochters 
heeft er alsnog een verhuizing 
plaatsgevonden naar de hoekwo-
ning in hetzelfde flatgebouw.
In het Rotterdam van de vijftiger 
jaren voelde Dirk zich heel snel 
op zijn gemak. 

Gereformeerde kerkenraad
Met zijn actieve en sociale instel-
ling was hij al vrij gauw lid van de 
kerkenraad van de Gereformeerde 
Kerk (GKN) in Rotterdam. Daarna 
werd hij eigenlijk als vanzelf-
sprekend gevraagd voor diverse 
andere besturen, waaronder veel 
schoolbesturen. 
Dirk is 11 jaar lid van de gemeen-
teraad geweest voor het CDA. 
Daardoor had hij veel contacten 

in Rotterdam zowel politiek als 
maatschappelijk. Die contacten 
kwamen hem goed van pas toen 
hij, eenmaal gepensioneerd, 
via de Seniorensociëteit van de 
Lijnbaan in aanraking kwam met 
de Senioren Werkgroep Centrum. 
Deze Senioren Werkgroep 
Centrum is een orgaan dat 
gevraagd en ongevraagd advie-
zen geeft aan het gemeente-
bestuur, de Centrumraad en 
alle instanties die zich met 
seniorenbeleid bezig houden. 
Ook organiseert de Werkgroep 
educatieve uitstapjes, zoals naar 
het Nederlandse en Europese 
parlement en ieder jaar is de 
Seniorendag weer een hoogte-
punt. Voor Dirk een ideale plek 
om zijn energie aan te wenden 
en op een nuttige manier politiek 
bezig te blijven. 

De Leeuwenhoek
Snel was hij dan ook voorzitter en 
dat is hij gebleven tot zijn visuele 
beperking en andere ongemakken 
het onmogelijk maakten.
Na diverse ziekenhuis en ver-
pleeghuisopnamen was terug 

naar huis, waar je een trapje op 
of af moest, geen optie meer. 
Goede raad was duur. Maar 
omdat Dirk bepaald geen onbe-
kende is in het Oude Westen 
kwam vrij snel de Leeuwenhoek 
op de West-Kruiskade in beeld. 
De aanvraag werd gedaan, maar 
hij moest geduld hebben want 
er werd nog volop gebouwd. 
Zijn vrouw hield hem trouw op 

de hoogte van de vorderingen. 
En zo kon het dan uiteindelijk 
gebeuren dat Dirk toenmaals 
een van de eerste bewoners van 
de Lijnbaanflats, nu een van de 
eerste gasten van de vernieuwde 
Leeuwenhoek was. 
Dirk heeft het prima naar zijn 
zin en heeft als devies: “Als we 
allemaal beter naar elkaar zouden 
luisteren zouden we elkaar beter 
begrijpen en samen veel meer 
bereiken”. 
Gezamenlijkheid maakt sterk. 

Dirk Zijlstra is in 1932 in Den Haag geboren. Maar in 1956 is hij in Rotterdam 
komen wonen en intussen zo vergroeid met deze stad dat hij zich met zichtbaar 
genoegen Rotterdammer noemt.

Zijn vrouw hield hem 
trouw op de hoogte 
van de vorderingen.

Wijkpark 
Oude 

Westen is 
weer bij 

de tijd
Misschien is het U al 
opgevallen: de klok in 
het Wijkpark loopt weer 
op tijd en ook verder is 
er van alles opgeknapt 
in het park aan de West-
Kruiskade.

Groene Duim
De reparatie van de klok was een 
van de wensen van de vrijwil-
ligers van het Wijkpark. Samen 
met een heel pakket aan verbete-
ringen was de klok opgenomen 
in de aanvraag voor een Groene 
Duim subsidie. De Gemeente 
Rotterdam heeft die aanvraag 
gehonoreerd en gemeentewer-
ken heeft in de afgelopen maan-
den de verschillende wensen 
uitgevoerd. Alleen de wens voor 
wegwijsborden naar wijktuin en 
dierenhof kon nog niet gereali-
seerd worden.

wijktuin
In de wijktuin is de bestrating 
vervangen en zijn de schelpen-
paden aangevuld. Een van de 
bloemenperken is afgegraven 
en van nieuwe aarde voorzien. 
Voor dat perk is ook een collectie 
nieuwe planten geleverd. Er zijn 
twee banken geplaatst. Achter de 
schuur is een afdak gemaakt om 
materialen op te slaan. En er is 
nog een stuk schutting geplaatst. 
De vrijwilligers en de bezoekers 
van de tuin zijn er erg blij mee.

dierenhof
Bij de dierenhof is de kale muur 
bij de wei voorzien van een toe-
passelijke muurschildering met 
een Hollands weidelandschap. Er 
is een kippenren geplaatst, om 

voorbereid te zijn als de vogel-
griep weer uitbarst. De bestrating 
voor de stal is rechtgelegd.

park met allure
Gemeentewerken had zelf ook 
plannen om het park een facelift 
te geven. In de afgelopen weken 
is de bestrating aan het voorplein 
opnieuw gelegd, zijn de paden 
opnieuw geasfalteerd en is de 
beplanting van de struikenper-
ken vernieuwd. Op 18 maart, 
Boomfeestdag, is de opknapbeurt 
bekroond met het planten van 5 
nieuwe bomen.
Het centrum van Rotterdam heeft 
weer een wijkpark met de allure 
van een stadspark! Kom snel eens 
wandelen, als u er een tijd niet 
geweest bent!

dierenhof en wijktuin
için gönüllüler aranmaktadır

Oude Westen Mahalle parkının içinde, 
(Park, West-Kruiskade, Nieuwe Bin-
nenweg, ve Gaffeldwarsstraat arasındaki 
alanda bulunmaktadır) ağaçları, çalılıkları, 
çimen sahaları olan küçük bir park ve die-
renhof  bulunmaktadır.
Dierenhof küçük bir çocuk çiftliği 
olup içinde; koyunlar, keçiler, tavuklar, 
tavşanlar ve kobaylar bulunmaktadir. Bu 
hayvanların bakımı gönüllüler tarafından 
yapılmaktadır.
Wijktuin, parkın bir köşesinde ve içinde; 
küçük bir havuz, çiçeklik, sebze bahçesi, 

hasat bahçesi, oturaklar bulunan bir süs bahçesidir.
Wijktuin’in bakımı ve açık tutulması genellikle gönüllüler tarafından yapmaktadır.
Parkta gönüllü çalışmayı enteresan buluyorsanız vede bir veya iki haftada bir yarım 
gününüzü bu iş için ayırabiliyorsanız, Aktiegroep Het Oude Westen’in Gaffelstraat 1 
numaradaki Buurtwinkel’ına gelerek veya 436 17 00 no’dan Natalie Dupon veya Wilma 
Kruger ile gürüşebilir veya wilma.kruger@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

Speeltuin Weena’da  çocuk 
eğlenceleri
2008 senesinin aralık ayında, centrumraad özel bir 
toplantı yaptı. Bu toplantıda Centrum bölgesindeki bütün 
kuruluşlar gerekleşmesini istedikleri dilekleriden 3 tanesi 
açıkladılar. Speeltuin olarak biz de 3 dileğimizi bildirdik. 
Clubhuis’ın çocuk eğlenceleri için kiralık olup olmadığını 
öğrenmek isteyenler bize telefon etmektedirler. Ne yazık 
ki bu mümkün değil. Bu isteklere cevap verebilmek için 
en büyük isteğimiz bir Mamalou arabasına sahip olmaktır. 
Çocukların yaş günlerini kutlayabilecekleri, beraberce 
oturabilecekleri, pastalarını birlikte yiyebilecekleri, hediy-
eleri birlikte açabilecekleri ve kirası herkese uygun olan, 
bir araba. Centrumraad yapılan müracaatları inceledi ve 3 
dileği seçti.

BİZ KAZANDIK. SEÇİLEN 3 DİLEKTEN 
BİR TANESİ BİZİM DİLEĞİMİZDİ. MAMA-
LOU ARABASI GELİYOR
Arabanın ne zaman geleceği belli değil fakat bu işin en 
kısa bir zamanda olması için gereken herşeyi yapıyoruz.
Speelcentrum’da çocuk eğlencesi yapmak mümkün değil, 
fakat biz değişik bir olanak geliştirdik. Bu da:
Çocuklara kendi evlerinde ucuz eğlence organize etmek. 
Mesela hakiki prenses eğlencesi, itfaiye eğlencesi, 
çocukların kendi pastalarını pişirebildikleri pastahane 
eğlencesi. Yakın bir zamanda 4 ila 8 yaş arasındaki, 8 ila 
10 çocuk için yapılacak eğlenceye uygun komple eğlence 
paketlerini kiraya vereceğiz. Paketlerin içinde unutulmaya-
cak bir eğlence  için gerekli bütün malzemeler mevcuttur. 
Sadece yiyecek ve içeceği hazırlamanız yeterlidir.
Daha fazla bilgi için mail’lerinizi,  speelcentrumweena@
hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.
(Speel-O-Theek’e üye olmak mecburidir)

Speelcentrum Weena Diergaardesingel 50 3014 AC Rotterdam

Ouderenwerk’in Leeuwenhoek’taki Türkçe ve Farsça 
konuşma saatleri tekrar başladı
Ouderenwerk’in Leeuwenhoek’taki Türkçe ve Farsça konuşma saatleri 9 şubat’tan iti-
baren tekrar başlamıştır. Faslılar için konuşma saati her Pazartesi günü saat 9.30 – 11.00 
arası, Türkler için konuşma saati her Perşembe günü saat 9.30 – 11.30 arası yapılmaktadır. 
Her iki konuşma saatinde de kültür tercümanları bulunmaktadır.

WENK’İN FAALİYETLER LİSTESİ  OUDE WESTEN 2009

PAZARTESİ  ZAMAN  UCRET HER  YER
Dikiş kursları   09.30 – 11.30 € 28,50 Üç ayda bir Gaffel
Şarkı grubu   13.00 – 15.00     Gaffel
Dil kursları   09.30 – 11.30 € 12,00 Üç ayda bir Gaffel
Dil kursları   13.00 – 15.00 € 12,00 Üç ayda bir Gaffel
SALI    
İğne ve iplik    09.30 – 11.30 € 1,00 saat   Gaffel
ÇARŞAMBA     
Dil kursları   09.30 – 11.30 € 12,00 Üç ayda bir Gaffel
Hanımlar bir arada  09.00 – 11.30 gratis    Gaffel
Yemekhane (Kook cafe)  17.00 – 19.00 € 3,00 Her  seferinde Gaffel
PERŞEMBE    
Engels Glasgow orta gr 09.15 – 10.30 € 25,00 Üç ayda bir Batavier
Engels London başlangıç 14.30 – 15.45 € 28,50 Üç ayda bir Batavier
Engels Birmingham yetişkin10.45 – 12.15 € 28,50 Üç ayda bir Batavier
Engels Stratford çokyetişkin 12.45 – 14.15 € 28,50 Üç ayda bir Batavier
Dikiş kursları   19.00 – 21.00 € 28,50 Üç ayda bir Gaffel
CUMA     
Kart klübü     13.00 – 15.00 ücretsiz   Gaffel

Rotterdampas’ı olanlara  pek çok faaliyetlerinin fiyatlarında indirim yapılmaktadır.
Daha fazla bigi için: Oude Westen – Educatief Centrum de Batavier – Batavierenstraat 15 
– 35 – 3014 JH – Rotterdam – 010 – 2805888/010 – 436 53 34.

Osman Doğan’ın vefatından sonra Ender 
Ӧren Aktiegroep ’ta Türk
Çalışma Grubu’ nun çalışmalarında, de-
stek ve yardım amaçlı, göreve başlamıştır. 
Gelin birlikte Ender Ӧren’i biraz yakından 
tanıyalım.

Ender Ӧren, 12 Ağustos 1940 Tekirdağ’ da doğumlu olup, 
Ankara – İstanbul’da  Lise, daha sonra Muhasebe eğitimi 
görmüş, yedeksubaylığını ögretmen olarak yapmış daha 
sonra muhasebeci olarak calışma hayatına atılmıştır.

1971 yılında Hollanda’ ya gelmiş, RDM’ de çalışma 
hayatına başlamıştır. Evli, iki çocuk babası ve beş torun sa-
hibidir. Gönüllu çalışmaya ilk defa 1972 yılında Clubhuis 
Zuiderjeugdhaven’ da başlamıştır. 
1986 yılında Sociaal Akademi’ye girmiş, Sociaal Cultureel 
Werk eğitimini 1990 yılında tamamlamıştır.
1986 ile 1992 yılları arasında şehiryenileme 
çalışmalarında,1993 ile 2005 yılları arasında sosyal 
danışman (opbouwwerker) olarak RIO ve BdF de çalışmış 
ve 12 augustos 2005 de emekliliğe ayrılmıştır.

Bunların yanında çeşitli alanlarda gönüllu çalışmalarına 
hala devam etmektedir.

Türk Çalışma Gru-
bu’nun calışmaları 
devam etmete-
dir. Perşembe 
akşamları saat 
18.00 - 21.00 
arasında “konuşma 
saati “ ne (spreek-
uur) gelebilirsiniz.

“SPEELCENTRUM WEENA”DA 23 NISAN ÇOCUK BAYRAMI
Mahallemiz Türk çalışma grubu, geçen sene olduğu gibi bu sene de 23 NİSAN ÇOCUK 
BAYRAMI’ nı,  26 nisan 2009 Pazar günü mahallemizdeki diğer kuruluşlar ile işbirliği 
içinde saat 12.30 – 16.30 arasında kutlayacaktır.

Eğlencenin programı:
• Türk halk oyunları grubunun gosterileri
• Çocuk oyunları
• Mahallemiz çocuk sanatçılarının sunacağıdans ve muzik
• Daha birçok sürprizler

AGENDA WENK 23+
De Meivakantie 2009 is van 

27 april t/m 5 mei.

Maandag 27/4 Koffiebreak  Cool   
   10.00 - 11.30       gratis
Chinese Cultuurhuis Batavier    
   13.30 – 16.00 Ӧ 2,00
Dinsdag 28/4 Koffiebreak Cool   
   10.00 – 11.30        gratis
Rondleiding Orthodox-Servische Kerk Batavier 
   13.00 – 16.00 Ӧ 2,00
Woensdag 29/4 Koffiebreak Cool   
   10.00 – 11.30        gratis
Het Park, wandeling voor rolstoelersLaurens   
   Antonius 14.00 – 16.00  

MOEDERDAG 
is dit jaar in COOL  

(week 19) 

LET OP DE FLYERS EN POSTERS!
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In december 2008 was er een 
speciale vergadering bij de cen-
trumraad. Alle diensten en instel-
lingen uit het centrumgebied 
mochten 3 wensen uitspreken.
Natuurlijk was het speelcen-
trum ook vertegenwoordigd 
en hebben we 3 kinderwensen 
ingediend. Wij worden zo vaak 
gebeld of we het clubhuis ver-
huren voor kinderfeestjes maar 
helaas is dat niet mogelijk. Toch 
willen wij die behoefte gaan 
vervullen en daarom was onze 
grootste wens een Mamalou 
wagen. 
Een plekje waar kinderen hun 
verjaardag kunnen gaan vieren.  
Een plekje dat voor iedereen 
betaalbaar is, waar je even apart 
kan zitten, waar je taart kan eten, 
cadeautjes uit kan pakken en 
samen met je vriendjes  veel lol 
kan beleven.
Na de eerste stemronde waren er 

nog 10 wensen over en ging de 
raad apart zitten om 3 wensen 
uit te kiezen  die vervuld gaan 
worden.   En... WIJ HEBBEN 
GEWONNEN WIJ ZIJN ÉÉN 
VAN DE WINNAARS.
DE MAMALOU-WAGEN KOMT 
ER !

Wanneer de wagen precies komt 
is nog niet bekend. Maar we zijn 
er hard mee bezig om de wagen 
zo snel mogelijk te realiseren.

Dus een kinderfeestje vieren in 
het speelcentrum is nu nog niet 
mogelijk maar wij hebben wel 
alvast een andere oplossing voor 
een leuk betaalbaar kinderfeestje 
bij u thuis..

Wat dacht u van een echt prin-
sessen- of brandweerfeest Of een 
bakkersfeest waarbij de kinderen 
hun eigen taartje gaan bakken.

Sinds kort verhuren wij complete 
feestpakketten 
geschikt voor 8 á 10 kinderen 
van 4 t/m 8 jaar.
 
In de kisten zit een alles voor een 
onvergetelijk feest. Van uitnodi-
ging tot verkleedkleren, 
een draaiboek en diverse spel-
letjes.
U hoeft zelf alleen te zorgen voor 

een hapje en een drankje. Voor 
meer informatie kunt u terecht in 
het speelcentrum of mailen naar 
speelcentrumweena@hotmail.
com 
(lidmaatschap Speel-O-Theek 
verplicht)
   
Speelcentrum Weena
Diergaardesingel 50
3014 AC Rotterdam

Cursus ontpiekeren voor mantelzorgers
 Ik word soms zo moe van mezelf”

Gezondheidscentrum Oude Westen 
en Cool
Gaffelstraat 24
3014 RB Rotterdam
Telefoon: 010 - 436 30 60

Openingstijden:

Maandag   9.00 – 12.30  en 13.30 – 17.00 
Dinsdag 9.00 – 12.30  
Woensdag 9.00 – 12.30  en 13.30 – 17.00 
Donderdag  9.00 – 12.30  en 13.30 – 15.00 
Vrijdag 9.00 – 12.30  

Wijkgebouw Stadsdriehoek
Kipstraat 37 
3011 RS Rotterdam 
Telefoon: 010 - 414 67 88

Openingstijden:

Maandag  9.00 – 12.30
Dinsdag  9.00 – 12.30  en 13.30 – 17.00 
Woensdag  9.00 – 12.30 
Donderdag  9.00 – 12.30  en 13.30 – 15.00
Vrijdag  9.00 – 12.30  en 13.30 – 15.00

Hulpdienst Centrum 
Haagseveer 94 
3011 DB Rotterdam 
Telefoon: 010 - 436 90 47

Openingstijden:
Maandag 9.00 -  12.30    en 13.30 – 17.00  

Dinsdag  9.00 – 12.30    en 13.30 – 17.00 
Woensdag  9.00 – 12.30    en 13.30 – 17.00 
Donderdag   9.00 – 12.30    en 13.30 – 15.00
Vrijdag  9.00 – 12.30   

Telefonisch ook bereikbaar 
op vrijdagmiddag.

Nieuwe 
openingstijden 
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum biedt op verschillende plaatsen in het Centrum 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Vanaf 1 april 2009 zijn onze openingstijden veranderd. In 
het gezondheidscentrum Oude Westen en Cool en wijkgebouw Stadsdriehoek kunt u ons bereiken 
via VraagWijzer Centrum. De telefoonnummers zijn hetzelfde gebleven. De Hulpdienst is rechtstreeks 
te bereiken. Op dit overzicht ziet u de nieuwe openingstijden. Onze medewerkers staan graag voor u 
klaar!

Vanaf 1 oktober 2008 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 op woensdag en 
op alle donderdagmiddagen is er een spreekuur van de diëtist 
in het gezondheidscentrum Oude Westen en Cool. 

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

De vogels in het Wijkpark aan de West-
Kruiskade hebben deze winter niet op 
een houtje hoeven te bijten. Kinderen 
van de vier basisscholen en de peuter-
speelzalen hebben de hele winter door 
gezorgd voor lekkere hapjes voor hen.

kerstbomen
In de Wijktuin stonden weer 4 afgedankte 
kerstbomen opgesteld, waar de kinderen 
speciaal klaargemaakte lekkernijen in konden 
hangen.
Wat kregen de vogels zoal voorgeschoteld? 
De peuters staken appelschijven aan de tak-
ken. Vooral de merels blijken daar dol op te 
zijn. Het was leuk te zien dat er allemaal hap-
jes uit de appels gepikt waren.

pindakaas
De kinderen van groep 3 smeerden pindakaas 
aan dennenappels en staken er daarna zonne-
bloempitten in. Ook een lekkernij!
Er werden natuurlijk de traditionele pinda-
snoeren geregen, maar ook 10 pinda’s uit-
tellen en in een netje stoppen was een leuke 
uitdaging voor de kleuters.

merel en koolmees
Natuurlijk werd er ook even gekeken welke 

vogels we allemaal tegenkomen in het park. 
Die mooie zwarte met gele snavel hadden 
ze wel eens gezien, maar dat hij merel heet 
was nog niet zo bekend. De duif kennen ze 
wel allemaal. Maar nog nooit gehoord dat 
zo’n klein vogeltje met geel, zwart en wit een 
koolmeesje heet. 

Kindergroenplan
Het Vogels Voeren is onderdeel van het 
Kindergroenplan Oude Westen. In dit project, 
gefinancierd door de Centrumraad, doen de 
kinderen van de vier basisscholen en 5 peu-
terspeelzalen mee aan “groene” activiteiten 
in de omgeving van de school. Naast het 
Vogels Voeren worden er ook vogels geob-
serveerd bij Vogels Kijken, en zijn de andere 
onderdelen Kabouterpad, Bomenroute en 
Oogstpad. Op enkele scholen hebben leerlin-
gen ook nog op het schoolplein getuinierd. 
De Praktijkschool in de Schietbaanstraat doet 
op een eigen  manier: elke donderdag komt 
een groepje meewerken in de wijktuin.

vrijwilligers
Bij de Bomenroute, Oogstpad, Kabouterpad 
en Vogels Kijken helpen vrijwilligers mee, 
zodat de activiteit in kleine groepjes uitge-
voerd kan worden. Dat is meteen een leuke 

kennismaking tussen kinderen en vrijwilligers, 
die veelal uit de wijk komen.

Lijkt het je leuk, en heb je tijd om af en toe 
een paar uurtjes mee te doen?
Laat het even weten in de Buurtwinkel, 
Gaffelstraat 1 (Wilma Kruger)

Kinderen helpen vogels de winter door

Het unieke van Zorgcentrum De Leeuwenhoek is dat 
daar kunst hangt van en voor de mensen. Het kunst-
atelier bestaat nu 5 jaar en blijkt een succes te zijn. 

Er hangen nu ruim 
400 schilderijen in het 
pand, door bewoners 
en bezoekers gemaakt. 
Wij willen binnenkort 
voor onze wijk en haar 
bewoners vanaf 55+ een 
nieuw atelier starten. 
Dit atelier komt op de 
begane grond op de 

hoek van de 
Josephstraat 
en de West-
Kruiskade. 
Mensen die 
interesse 
hebben voor 
tekenen en 
schilderen 
kunnen zich 
hiervoor 
opgeven. 
Er is begelei-
ding aanwe-

zig. In dit tweede atelier is er ook 
plek gereserveerd voor textielac-
tiviteiten zoals breien, borduren, 
haken, naaien en kleren verstel-
len. Ook hier kunt u zich voor op 

Voor een zinvolle 
dagbesteding

Voor meer informatie 
kunt u zich wenden 
tot Nelly Hoogvorst of 
Roel Braams. 

Wijzigingen spreekuur diëtist

Wat een heerlijkheid die nieuwe 
restvuilcontainers in de straat.
Toen ik wist dat ze gebruikt 
mochten worden ben ik gelijk 
naar beneden gerend, nou ja 
niet overdrijven gelopen om er 
een zakje met vuil in te gooien.
Ik mag nu tenminste legaal 
kleine zakken gebruiken.
Niet dat ik dat al niet deed. Ik 
vond het onzin om van die nieu-
we komozakken te kopen.
Rotterdam heeft zijn mond vol 
over recyclen en dan gooi je de 
zakjes die je krijgt toch niet zo 
maar weg.
Ik recycle nog wel meer. Papier 
en glas. Maar waar waren die 
bakken nou gebleven. Ik moest 
alles weer mee naar huis nemen 
omdat ik ze niet kon vinden.
Natuurlijk heb ik de Roteb even 
gebeld, maar die mensen moes-
ten even nadenken. Waar ston-
den ze ook al weer.
Ik kreeg antwoord, ik moet naar 
het Toni Koopmanplein.
Er was trouwens wel heel wat 
verwarring in het begin.
Mochten we de containers nou 
wel of niet gebruiken en moes-
ten we nou echt op die brief 
wachten.
Ik ben er in ieder geval blij dat 
ze er staan. Wel is er iets dat ik 
absoluut niet begrijp. Waarom 
staat het rond die containers 
nou vol met andere troep. We 
hadden met elkaar toch afge-
sproken dat we de wijk schoon 
zouden houden.
Wat ik ook wel zou willen weten 
is wanneer we in Rotterdam nou 
beginnen met het verzamelen 
van plastic. Moeten de straten 
dan weer open? 

Zondag 5 april vindt het maandelijkse Literair Café 
De Kotomisi Shop plaats. Deze aflevering is een co-
productie met De Leeuwenhoek. Er zijn drie gasten: 
Philomena Bijlhout, John Leerdam,en het jazz duo 
Ben Vrauwdeunt /Fred van Zegveld. 
In het programma van deze zondag vertelt 
Philomena Bijl onder meer over haar versche-
nen boek “Meer dan een dag”.Na haar aftreden, 
als Staatssecretaris Emancipatie- en Familiezaken 
in 2002, stopte haar werkzaam leven. Gedurende 
enkele jaren was het bijzon-
der stil rond Philomena. Nu 
komen langzaam de uitda-
gingen en opdrachten steeds 
meer terug. Over haar proces 
van verdriet, acceptatie en de 
draad weer oppakken vanuit 
een lange spirituele weg ver-
telt Philomena.
John Leerdam is Tweede 
Kamerlid voor de PvdA. 
John heeft zitting in diverse 
Kamercommissies die zich 
buigen over kunst, cultuur, 
media en koninkrijkszaken. 
Zijn bijdrage aan de ontwik-
keling van kunst en cultuur – 
vanuit zijn multiculti gedach-
tegoed hebben succes. Deze 
multi disciplinair ingestelde 

Nederlander met een Antilliaanse – Surinaamse ach-
tergrond heeft grote ambities. Wat die allemaal zijn 
komt hij tijdens deze literaire cafe vertellen. 

Ben Vrauwdeunt en Fred van Zegveld 
vormen een uniek jazz duo. Ben op de klarinet/
saxofoon en Fred op de piano/accordeon. Ben heeft 
de wereld rond getoerd met The Ramblers. Nog 
steeds is deze oude rot een kanjer van allure. Fred 
Zegveld – samengewerkt met o.a. Oscar Harris en 

Toon Hermans – is te vinden in 
de groove jazz soul hoek. 

Datum: Zondag 5 april 2009
Inloop: 11.30 uur                                   
Aanvang Jazz:14.00 uur 
Plaats: Zorgcentrum 
De Leeuwenhoek – West- 
Kruiskade 54 – 56 | Rotterdam
Voor vragen omtrent 
Literair Café De Kotomisi 
Shop kunt u 
contact opnemen met Fred 
Fitz-James: 06 25 220150
Voor De Leeuwenhoek met 
Gertrude van Velzen: 010 - 
4361488
www.kotomisishop.eu 

5 APRIL: LITERAIR CAFE DE KOTOMISI SHOP:
SPIRITUALITEIT – POLITIEK - JAZZzondag 5 april seizoensope-

ning van 12.00 tot 17.00 uur
met o.a diverse kinderspelen
rad van fortuin, een slangen-
show, optreden van een fakir
een echte draaimolen en om half 
vijf de trekking van de loterij.
leden betalen 0,50, niet leden 
1,50

kinderkledingbeurs

op vrijdag 10 en zaterdag 11 
april is het clubhuis gevuld met
mooie tweedehands zomer kin-
derkleding.
van 11.00 tot 16.00 uur bent 
u op beide dagen welkom 
om te komen snuffelen en voor 
een klein prijsje mooie kinderkle-
ding aan te schaffen.

Nieuwe openingstijden 
speel-O-theek

In het speelcentrum hebben we 
een speel-O-theek, een biblio-
theek maar dan met speelgoed.

In de zomeravonden zijn we 
voortaan ook geopend
op de maandagavond van 18.00 
uur tot 19.30 uur.
op woensdag zijn we geopend 

van 11.00 tot 14.00 uur 
en op zaterdag kunt u tussen 
11.00 en 13.00 uur speelgoed 
komen lenen.

vrijwilligers gezocht

Als het zonnetje schijnt is het al 
snel een gezellige drukke boel in 
de speeltuin.
Zeker in de weekenden kunnen 
we de hulp van ouders/buurtbe-
woners  goed gebruiken.
wie wil ons af en toe in het 
weekend komen helpen, 
bijv. bij het uitlenen van het 
speelgoed uit de container, het 
toezicht houdenof de verkoop 
van koffie, thee, ijs en snoep in 
het winkeltje.

Daarnaast zijn wij met spoed op 
zoek naar een administratieve 
duizendpoot die de ledenadmini-
stratie van de speeltuin en speel-
O-theek wil  bij houden.

Voor meer informatie kunt 
u terecht in het 
speelcentrum,
Diergaardesingel 50, 3014 
AC Rotterdam. 
Bellen kan natuurlijk ook 
tel.nr. 010-4144890

Activiteiten Speelcentrum 
Weena” 1001 nacht” 

Kan ik hier mijn kind 
laten opgroeien?

Debat nummer 1 over de toekomst van het Oude Westen
De afgelopen tien jaar is het aantal kinderen in het Oude 
Westen met een kwart gedaald. Is de wijk gewoon niet 
geschikt voor gezinnen en kan het Oude Westen zich beter 
instellen op jonge (en oude) kinderloze stedelingen die graag 
midden in de drukte van het winkel- en uitgaanscentrum 
wonen? Of moet het Oude Westen een wijk met kinderen 
blijven?

Wat is er nodig om het Oude Westen aantrekkelijker 
te maken voor gezinnen?

Wij nodigen vastbesloten en twijfelende (toekomstige) 
ouders, kinderlozen, grootouders, mensen die in het Oude 
Westen of ergens anders zijn opgegroeid, speeltuin- en club-
huiswerkers, onderwijzeressen, voetbaltrainers en alle ande-
ren met hart voor het Oude Westen uit om met ons over dit 
onderwerp van gedachten te wisselen.

Woensdag 21 april, 
19.30-22.00 uur in Odeon

De serie debatten over de toekomst van het Oude Westen 
worden georganiseerd door vereniging De Binnenweg, win-
keliersvereniging West-Kruiskade, De Leeuwenhoek, Stichting 
Wenk, Sonor, Wijkpastoraat en Aktiegroep Het Oude Westen. 

.Ik zou willen dat ik in mijn hoofd 
een knop kan omzetten zodat ik 
even stop met nadenken” Piekert 
u soms ook zo?
Nadenken en zorgen maken 
doen we allemaal wel eens. Dat is 
soms nodig om tot een beslissing 
of oplossing te komen. Piekeren 
is daarentegen niet effectief. Je 
bent eindeloos aan het malen 
zonder een stap verder te komen. 
Je slaapt slecht, bent vaak moe, 
voelt je gespannen of je hebt 
nergens zin in en kent weinig 
zelfvertrouwen. Kortom, het beïn-
vloedt het dagelijks leven! Hier 
kan je iets aan doen.

Piekeren is vooral nadenken over 
problemen die zich zouden kun-
nen voordoen. Piekeraars kun-
nen deze problemen niet van 
zich afzetten. Dit vreet energie. 
Negatieve gedachten over jezelf 
en over de toekomst die je niet 
meer kunt stoppen, zorgen 
ervoor dat je niet lekker in je vel 
zit. 

Wilt u leren hiermee om te 
gaan? 
Door de cursus ONTPIEKEREN 
voor mantelzorgers wordt dit 
mogelijk. U krijgt tips en trucs om 
van dat gepieker af te komen en 

negatieve gedachten te vervan-
gen door positieve. 
De cursus bestaat uit 4 bijeen-
komstenen en zal worden gehou-
den op dinsdag 7, 14,  21 en 
28 april van 13.00 – 15.30 uur 
in het Dienstencentrum aan het 
Goudseplein in Crooswijk.  

Als u zich wilt aanmelden of 
informatie wilt hebben neemt 
u dan contact op met het 
Steunpunt Mantelzorg, telefoon: 
414 67 88

“Speelcentrum 
Weena” viert 
wederom 
dit jaar het 
Internationale 
Kinderfeest
Het internationale kinder-
feest in Speelcentrum Weena 
op zondag 26 april 2009
van 12.30 uur tot 16.30 uur.

Ook dit jaar wordt het 
Internationale Kinderfeest, 
op initiatief van de 
Speelcentrum Weena, 
Aktiegroep het Oude Westen 
en Wenk, gevierd op zondag 
26 april 2009.

Het programma ziet er als 
volgt uit:
•		 Optredens	(kinder	 	
 volksdansgroepen en   
 muziek)
•	 Kinder(buiten)
 activiteiten
•	 en	nog	veel	meer…

Iedereen is van harte 
uitgenodigd en wel-
kom!

Tijd: 12.30 – 16.30 uur
Speelcentrum Weena

Turks en Marokkaans spreek-
uur van het Ouderenwerk 
terug in de Leeuwenhoek

Vanaf 9 februari zijn de Turkse en Marokkaanse spreekuren van het 
Ouderenwerk, weer gestart in de Leeuwenhoek.

Het Marokkaanse spreekuur is iedere maandag van 9.30 tot 11.00 
uur en het Turkse spreekuur is er iedere donderdag van 9.30 tot 

11.30 uur. Bij beide spreekuren is een cultuurtolk aanwezig.

Kinderfeestjes in Speelcentrum Weena
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Ron 
Hoogerwerf
buurtagent 
Adrianabuurt

Bas Munne
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Marc van Duin
buurtagent 
Diergaardebuurt meld misdaad anoniem 

0800-7000

Wim Rietveldt 
buurtagent van de 
Gouverne buurt.

“Het oprollen van een hennep-
kwekerij, arresteren van drugsdea-
lers, opvang van drugsverslaaf-
den.” Tijs Nederveen noemt een 
aantal dingen die de afgelopen 
tijd zijn gedaan tegen de drugs-
overlast in de wijk. “En samen 
met politie, Stadstoezicht en 
andere partners in de wijk gaan 
we door. Zeker nu het mooie 
weer er aan komt staat iedereen 
op scherp,” zegt Nederveen.

De politie en Stadstoezicht pak-
ken overlastgevers hard aan. 
De politie heeft 5 personen een 
gebiedsontzegging gegeven. “Dit 
betekent dat deze personen voor 
een bepaalde tijd niet in de wijk 
mogen komen,” legt Nederveen 
uit. De tijd dat iemand niet in 
de wijk mag zijn kan verschillen 
van 24 uur tot enkele weken. 
De stadsmarinier gaat verder: 
“Stadstoezicht heeft ook niet 
stil gezeten. Medewerkers van 
Stadstoezicht mogen voor kleine 

overtredingen een bekeuringen 
uitschrijven en dat doen ze ook 
veelvuldig!” 100 mensen kregen 
een bekeuring. 

Drugsdealer opgepakt
“Twee weken geleden heeft de 
politie een dealer opgepakt in de 
omgeving van de Tiendstraat,” 
vertelt Nederveen. “De dealer 
was bekend bij de politie en zit 
nu in de cel. De politie maakt van 
drugsdealers een dossier zodat 
goed vaststaat wat ze hebben 
gedaan.”

Hennepkwekerij opgerold
In de Speijkstraat is een hennep-
kwekerij opgerold. Het interven-
tieteam haalde 170 plantjes uit 
het huis. In het huis stond ook 
nog een zogeheten CO2- installa-
tie en dat is gevaarlijk. Als je lang 
in die ruimte staat, krijg je te wei-
nig zuurstof. “De eigenaar van 
de kwekerij is uit zijn huis gezet 
en moet zowel de kosten van het 

ontruimen van de kwekerij beta-
len als de herstelkosten van de 
woning,” vertelt de stadsmarinier.

Opvang drugsgebruikers
Een aantal verslaafden in de wijk 
heeft speciale zorg nodig. De 

GGD heeft, na berichten van 
politie en Stadstoezicht, zo’n 
verslaafde van de straat gehaald. 
Nederveen legt uit: “Deze per-
soon is voor langere tijd opge-
nomen in een speciaal program-
ma om daar aan zijn verslaving 
te werken.”  

Meld overlast!
Ervaart u (drugs)overlast? 
Meld het! U kunt dit doen via 
het telefoonnummer van de 
politie: 0900-8844. Of bij het 
Servicepunt in het Oude Westen, 
op adres: Adrianaplein 24-26, 
3014 XX Rotterdam. 
Of bel met: 010-282 96 76. 
Anoniem melden kan ook op 
nummer: 0800-7000.

“Wilt u rechtstreeks met mij in 
contact komen, dan kunt u 
bellen naar: 010-417 22 00 
of mij e-mailen: 
t.nederveen@bsd.rotterdam.nl,” 
zegt Nederveen. 

Vraagwijzer in het Oude Westen, binnenkort open! ‘Het mooie weer komt eraan: iedereen staat op scherp’
Heeft u wel eens vragen 
over gebeurtenissen in uw 
leven of omstandigheden 
waar u in zit en weet u niet 
meteen het antwoord? 
Dan kunt u bij Vraagwijzer 
terecht. Vraagwijzer kan 
u helpen met alle vragen 
rondom zorg, welzijn, inko-
mensondersteuning en aan-
passingen aan uw woning.

Binnenkort gaat VraagWijzer 
Centrum in het gezondheidscen-
trum Oude Westen open. 
Nu wordt er verbouwd om 
een mooie plek te maken voor 
Vraagwijzer. Voorlopig is de 
ingang nog aan de Mariastraat, 
maar na de verbouwing wordt 
dat Gaffelstraat 24. 

VraagWijzer is voor 
iedereen!
VraagWijzer is voor iedereen. 

U hoeft uw verhaal maar een 
keer te vertellen. Speciaal opge-
leide consulenten helpen u in 
een persoonlijk gesprek verder. 
VraagWijzer helpt u altijd verder 

met informatie en advies en 
regelt samen met u de hulp 
die het beste bij u past. Dat 
kan gaan om huishoudelijke 
hulp, een aanpassing zodat u 

Heeft u een parkeervergunning 
voor het Oude Westen en kunt 
u lastig een plekje vinden tijdens 
grote evenementen? Dan kunt 
u ook dit jaar, tijdens een aantal 
evenementen, met uw vergun-
ning parkeren in alle zogenaam-
de betaald parkeersectoren in 
Rotterdam. 

Afgelopen zomer zijn 50 
medewerkers van de dienst 
Stadstoezicht opgeleid tot 
Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaar (BOA).  Inmiddels 
zijn al deze mensen beëdigd. 
De bedoeling is dat vrijwel 
alle 600 medewerkers van 
Stadstoezicht op termijn 
BOA worden. “Zo kunnen 
wij meer betekenen voor de 
mensen. Simpelweg omdat 
we nu meer bevoegdheden 
hebben”, zegt teamleider Ed 
van der Berg van Stadstoe-
zicht. In onze wijk zijn de 
BOA’s al een aantal maanden 
actief. Met succes, vindt Ed.

“Eigenlijk hadden we wel gere-
kend op wat weerstand in het 
begin,” vertelt Ed. “Voorheen 
konden onze mensen eigenlijk 
alleen maar toezicht houden. 

langer thuis kunt wonen of hulp 
bij het invullen van een formulier 
voor een tegemoetkoming.

Openingstijden:
Maandag en woensdag van 9.00 
tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur.
Dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Donderdag van 9.00 tot 12.30 
uur en van 13.30 tot 15.00 uur.

Binnenkort ontvangen alle bewo-
ners van het Oude Westen een 
folder in de brievenbus met meer 
informatie over de VraagWijzer. 
Maar u kunt nu ook al kijken op 
www.rotterdam/vraagwijzer.nl 
voor meer informatie

In alle deelgemeenten van 
Rotterdam zijn Vraagwijzers. 
De Centrumraad is opdrachtgever 
voor Vraagwijzer in het centrum-
gebied. 

Adrianaplein 24-26 

3014 XX Rotterdam  

Telefoon: 
282 96 76 

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. 

Blijf a.u.b. 
uw meldingen, 

signalen en 
vragen over (drugs)

overlast 
doorgeven aan…

Beëdiging van de eerste 25 BOA’s van 
de dienst Stadstoezicht. Bewoners en 
ondernemers uit onze wijk zijn blij met 
de extra bevoegdheden van de BOA’s.  
   

BOA’s van Stadstoezicht werken 
met veel plezier in Oude Westen

Als iets de spuigaten uitliep, 
konden we niet zelf ingrijpen 
maar moesten we de politie 
inseinen. Nu hebben we meer 
bevoegdheden. We kunnen 
ook bekeuringen uitschrijven en 
boetes opleggen. We dachten 
dat die nieuwe aanpak bij som-
mige mensen misschien agres-
sie zou oproepen. Maar daar 
is helemaal geen sprake van. 
Onze mensen werken met veel 
plezier in het Oude Westen. 
Het gaat hartstikke goed. 

We hebben al die tijd nog nie-
mand in de boeien hoeven slaan, 
“ grapt Ed. 

Boa’s kunnen en mogen meer  
Voorheen werd er nog wel eens 
een loopje genomen met de 
mensen van Stadstoezicht. “Als 
een bewoner bijvoorbeeld een 
waarschuwing kreeg omdat hij 
of zij ergens fietste waar het niet 
mocht of omdat de hond op de 
stoep poepte, werden onze men-
sen gewoon genegeerd of uitge-

lachen. Dat gebeurt nu niet meer 
zo snel. Mensen weten dat wij nu 
meer mogen en kunnen. Alleen 
dat besef helpt al. Maar dat 
neemt niet weg dat onze mensen 
soms wel even hun spierballen 
moeten laten zien, figuurlijk. Dan 
begaat iemand een overtreding 
én weigert hij of zij zich ook nog 
eens te legitimeren. Ja, dan moet 
zo iemand helaas toch worden 
afgevoerd naar het politiebu-
reau.”

Draagvlak is groot 
Volgens Ed is het draagvlak in 
onze wijk groot. “We krijgen 
regelmatig positieve reacties 
op ons werk. Dat is prettig. 
Ondernemers, maar ook bewo-
ners, laten merken dat ze onze 
inzet waarderen. Er wordt goed 
samengewerkt. De mensen in 
de wijk weten ons te vinden als 
er iets is. Ook het contact met 
andere partijen die een bijdrage 
leveren aan de veiligheid en leef-
baarheid van de wijk, zoals de 
politie, is goed. We werken nauw 
samen. En allemaal hebben we 
hetzelfde doel voor ogen: zorgen 
dat de wijk schoon, heel, veilig 
én bereikbaar blijft.”
“Ik heb echt het gevoel dat we 
op de goede weg zitten,”, zegt 
Ed. “Natuurlijk is het op een 
beperkte schaal en zijn het kleine 
stapjes die we zetten, maar bij 
elkaar vormen die kleine stapjes 
toch een grote sprong. En daar 
doen we het voor.”
         

Stadsmarinier Tijs Nederveen is blij met de BOA’s in de wijk. 

“Het is goed dat Stadstoezicht de BOA-opleidingen voor haar medewerkers in het Oude 

Westen versneld heeft opgepakt. De opleidingen zijn zo goed als afgerond en nu gaan 

ze volop aan de bak in de praktijk! En dat kan het Oude Westen goed gebruiken.”

Parkeren in het Oude Westen tijdens evenementen

 Stadsmarinier Tijs Nederveen over de resultaten van de drugsaanpak

Op sommige plekken mag u uw 
auto niet neerzetten. Dit zijn 
bijvoorbeeld winkelstraten en op 
gereserveerde parkeerplekken. 
Voor een overzicht met plekken 
waar u niet mag parkeren, kunt 
u kijken op www.rotterdam.nl/
parkeren.

Welke evenementen
Voor onderstaande evenementen 
geldt deze regeling:

•	 Marathon	(4	en	5	april)
•	 Zomercarnaval	Parade	
 (24 en 25 juli)
•	 Danceparade	(7	en	8		 	
 augustus)
•	 Bavaria	City	Racing	
 (15 en 16 augustus)
•	 Wereldhavendagen	
 (3, 4, 5 en 6 september)

De gemeente heeft alle vergun-
ninghouders van de binnenstad-
sectoren per brief ingelicht over 
deze regeling.

Vragen
Heeft u nog vragen over het 
parkeren tijdens evenementen, 
bel dan gratis naar: 0800-1545. 
Of kijk op de website 
www.rotterdam.nl/parkeren 
voor meer informatie. 

Melden 
helpt! 
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Marc van Duin
buurtagent 
Diergaardebuurt meld misdaad anoniem 

0800-7000

Wim Rietveldt 
buurtagent van de 
Gouverne buurt.

“Het oprollen van een hennep-
kwekerij, arresteren van drugsdea-
lers, opvang van drugsverslaaf-
den.” Tijs Nederveen noemt een 
aantal dingen die de afgelopen 
tijd zijn gedaan tegen de drugs-
overlast in de wijk. “En samen 
met politie, Stadstoezicht en 
andere partners in de wijk gaan 
we door. Zeker nu het mooie 
weer er aan komt staat iedereen 
op scherp,” zegt Nederveen.

De politie en Stadstoezicht pak-
ken overlastgevers hard aan. 
De politie heeft 5 personen een 
gebiedsontzegging gegeven. “Dit 
betekent dat deze personen voor 
een bepaalde tijd niet in de wijk 
mogen komen,” legt Nederveen 
uit. De tijd dat iemand niet in 
de wijk mag zijn kan verschillen 
van 24 uur tot enkele weken. 
De stadsmarinier gaat verder: 
“Stadstoezicht heeft ook niet 
stil gezeten. Medewerkers van 
Stadstoezicht mogen voor kleine 

overtredingen een bekeuringen 
uitschrijven en dat doen ze ook 
veelvuldig!” 100 mensen kregen 
een bekeuring. 

Drugsdealer opgepakt
“Twee weken geleden heeft de 
politie een dealer opgepakt in de 
omgeving van de Tiendstraat,” 
vertelt Nederveen. “De dealer 
was bekend bij de politie en zit 
nu in de cel. De politie maakt van 
drugsdealers een dossier zodat 
goed vaststaat wat ze hebben 
gedaan.”

Hennepkwekerij opgerold
In de Speijkstraat is een hennep-
kwekerij opgerold. Het interven-
tieteam haalde 170 plantjes uit 
het huis. In het huis stond ook 
nog een zogeheten CO2- installa-
tie en dat is gevaarlijk. Als je lang 
in die ruimte staat, krijg je te wei-
nig zuurstof. “De eigenaar van 
de kwekerij is uit zijn huis gezet 
en moet zowel de kosten van het 

ontruimen van de kwekerij beta-
len als de herstelkosten van de 
woning,” vertelt de stadsmarinier.

Opvang drugsgebruikers
Een aantal verslaafden in de wijk 
heeft speciale zorg nodig. De 

GGD heeft, na berichten van 
politie en Stadstoezicht, zo’n 
verslaafde van de straat gehaald. 
Nederveen legt uit: “Deze per-
soon is voor langere tijd opge-
nomen in een speciaal program-
ma om daar aan zijn verslaving 
te werken.”  

Meld overlast!
Ervaart u (drugs)overlast? 
Meld het! U kunt dit doen via 
het telefoonnummer van de 
politie: 0900-8844. Of bij het 
Servicepunt in het Oude Westen, 
op adres: Adrianaplein 24-26, 
3014 XX Rotterdam. 
Of bel met: 010-282 96 76. 
Anoniem melden kan ook op 
nummer: 0800-7000.

“Wilt u rechtstreeks met mij in 
contact komen, dan kunt u 
bellen naar: 010-417 22 00 
of mij e-mailen: 
t.nederveen@bsd.rotterdam.nl,” 
zegt Nederveen. 

Vraagwijzer in het Oude Westen, binnenkort open! ‘Het mooie weer komt eraan: iedereen staat op scherp’
Heeft u wel eens vragen 
over gebeurtenissen in uw 
leven of omstandigheden 
waar u in zit en weet u niet 
meteen het antwoord? 
Dan kunt u bij Vraagwijzer 
terecht. Vraagwijzer kan 
u helpen met alle vragen 
rondom zorg, welzijn, inko-
mensondersteuning en aan-
passingen aan uw woning.

Binnenkort gaat VraagWijzer 
Centrum in het gezondheidscen-
trum Oude Westen open. 
Nu wordt er verbouwd om 
een mooie plek te maken voor 
Vraagwijzer. Voorlopig is de 
ingang nog aan de Mariastraat, 
maar na de verbouwing wordt 
dat Gaffelstraat 24. 

VraagWijzer is voor 
iedereen!
VraagWijzer is voor iedereen. 

U hoeft uw verhaal maar een 
keer te vertellen. Speciaal opge-
leide consulenten helpen u in 
een persoonlijk gesprek verder. 
VraagWijzer helpt u altijd verder 

met informatie en advies en 
regelt samen met u de hulp 
die het beste bij u past. Dat 
kan gaan om huishoudelijke 
hulp, een aanpassing zodat u 

Heeft u een parkeervergunning 
voor het Oude Westen en kunt 
u lastig een plekje vinden tijdens 
grote evenementen? Dan kunt 
u ook dit jaar, tijdens een aantal 
evenementen, met uw vergun-
ning parkeren in alle zogenaam-
de betaald parkeersectoren in 
Rotterdam. 

Afgelopen zomer zijn 50 
medewerkers van de dienst 
Stadstoezicht opgeleid tot 
Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaar (BOA).  Inmiddels 
zijn al deze mensen beëdigd. 
De bedoeling is dat vrijwel 
alle 600 medewerkers van 
Stadstoezicht op termijn 
BOA worden. “Zo kunnen 
wij meer betekenen voor de 
mensen. Simpelweg omdat 
we nu meer bevoegdheden 
hebben”, zegt teamleider Ed 
van der Berg van Stadstoe-
zicht. In onze wijk zijn de 
BOA’s al een aantal maanden 
actief. Met succes, vindt Ed.

“Eigenlijk hadden we wel gere-
kend op wat weerstand in het 
begin,” vertelt Ed. “Voorheen 
konden onze mensen eigenlijk 
alleen maar toezicht houden. 

langer thuis kunt wonen of hulp 
bij het invullen van een formulier 
voor een tegemoetkoming.

Openingstijden:
Maandag en woensdag van 9.00 
tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur.
Dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Donderdag van 9.00 tot 12.30 
uur en van 13.30 tot 15.00 uur.

Binnenkort ontvangen alle bewo-
ners van het Oude Westen een 
folder in de brievenbus met meer 
informatie over de VraagWijzer. 
Maar u kunt nu ook al kijken op 
www.rotterdam/vraagwijzer.nl 
voor meer informatie

In alle deelgemeenten van 
Rotterdam zijn Vraagwijzers. 
De Centrumraad is opdrachtgever 
voor Vraagwijzer in het centrum-
gebied. 

Adrianaplein 24-26 

3014 XX Rotterdam  

Telefoon: 
282 96 76 

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. 

Blijf a.u.b. 
uw meldingen, 

signalen en 
vragen over (drugs)

overlast 
doorgeven aan…

Beëdiging van de eerste 25 BOA’s van 
de dienst Stadstoezicht. Bewoners en 
ondernemers uit onze wijk zijn blij met 
de extra bevoegdheden van de BOA’s.  
   

BOA’s van Stadstoezicht werken 
met veel plezier in Oude Westen

Als iets de spuigaten uitliep, 
konden we niet zelf ingrijpen 
maar moesten we de politie 
inseinen. Nu hebben we meer 
bevoegdheden. We kunnen 
ook bekeuringen uitschrijven en 
boetes opleggen. We dachten 
dat die nieuwe aanpak bij som-
mige mensen misschien agres-
sie zou oproepen. Maar daar 
is helemaal geen sprake van. 
Onze mensen werken met veel 
plezier in het Oude Westen. 
Het gaat hartstikke goed. 

We hebben al die tijd nog nie-
mand in de boeien hoeven slaan, 
“ grapt Ed. 

Boa’s kunnen en mogen meer  
Voorheen werd er nog wel eens 
een loopje genomen met de 
mensen van Stadstoezicht. “Als 
een bewoner bijvoorbeeld een 
waarschuwing kreeg omdat hij 
of zij ergens fietste waar het niet 
mocht of omdat de hond op de 
stoep poepte, werden onze men-
sen gewoon genegeerd of uitge-

lachen. Dat gebeurt nu niet meer 
zo snel. Mensen weten dat wij nu 
meer mogen en kunnen. Alleen 
dat besef helpt al. Maar dat 
neemt niet weg dat onze mensen 
soms wel even hun spierballen 
moeten laten zien, figuurlijk. Dan 
begaat iemand een overtreding 
én weigert hij of zij zich ook nog 
eens te legitimeren. Ja, dan moet 
zo iemand helaas toch worden 
afgevoerd naar het politiebu-
reau.”

Draagvlak is groot 
Volgens Ed is het draagvlak in 
onze wijk groot. “We krijgen 
regelmatig positieve reacties 
op ons werk. Dat is prettig. 
Ondernemers, maar ook bewo-
ners, laten merken dat ze onze 
inzet waarderen. Er wordt goed 
samengewerkt. De mensen in 
de wijk weten ons te vinden als 
er iets is. Ook het contact met 
andere partijen die een bijdrage 
leveren aan de veiligheid en leef-
baarheid van de wijk, zoals de 
politie, is goed. We werken nauw 
samen. En allemaal hebben we 
hetzelfde doel voor ogen: zorgen 
dat de wijk schoon, heel, veilig 
én bereikbaar blijft.”
“Ik heb echt het gevoel dat we 
op de goede weg zitten,”, zegt 
Ed. “Natuurlijk is het op een 
beperkte schaal en zijn het kleine 
stapjes die we zetten, maar bij 
elkaar vormen die kleine stapjes 
toch een grote sprong. En daar 
doen we het voor.”
         

Stadsmarinier Tijs Nederveen is blij met de BOA’s in de wijk. 

“Het is goed dat Stadstoezicht de BOA-opleidingen voor haar medewerkers in het Oude 

Westen versneld heeft opgepakt. De opleidingen zijn zo goed als afgerond en nu gaan 

ze volop aan de bak in de praktijk! En dat kan het Oude Westen goed gebruiken.”

Parkeren in het Oude Westen tijdens evenementen

 Stadsmarinier Tijs Nederveen over de resultaten van de drugsaanpak

Op sommige plekken mag u uw 
auto niet neerzetten. Dit zijn 
bijvoorbeeld winkelstraten en op 
gereserveerde parkeerplekken. 
Voor een overzicht met plekken 
waar u niet mag parkeren, kunt 
u kijken op www.rotterdam.nl/
parkeren.

Welke evenementen
Voor onderstaande evenementen 
geldt deze regeling:

•	 Marathon	(4	en	5	april)
•	 Zomercarnaval	Parade	
 (24 en 25 juli)
•	 Danceparade	(7	en	8		 	
 augustus)
•	 Bavaria	City	Racing	
 (15 en 16 augustus)
•	 Wereldhavendagen	
 (3, 4, 5 en 6 september)

De gemeente heeft alle vergun-
ninghouders van de binnenstad-
sectoren per brief ingelicht over 
deze regeling.

Vragen
Heeft u nog vragen over het 
parkeren tijdens evenementen, 
bel dan gratis naar: 0800-1545. 
Of kijk op de website 
www.rotterdam.nl/parkeren 
voor meer informatie. 

Melden 
helpt! 

april 9.indd   5-6 28-03-2009   13:26:29



In december 2008 was er een 
speciale vergadering bij de cen-
trumraad. Alle diensten en instel-
lingen uit het centrumgebied 
mochten 3 wensen uitspreken.
Natuurlijk was het speelcen-
trum ook vertegenwoordigd 
en hebben we 3 kinderwensen 
ingediend. Wij worden zo vaak 
gebeld of we het clubhuis ver-
huren voor kinderfeestjes maar 
helaas is dat niet mogelijk. Toch 
willen wij die behoefte gaan 
vervullen en daarom was onze 
grootste wens een Mamalou 
wagen. 
Een plekje waar kinderen hun 
verjaardag kunnen gaan vieren.  
Een plekje dat voor iedereen 
betaalbaar is, waar je even apart 
kan zitten, waar je taart kan eten, 
cadeautjes uit kan pakken en 
samen met je vriendjes  veel lol 
kan beleven.
Na de eerste stemronde waren er 

nog 10 wensen over en ging de 
raad apart zitten om 3 wensen 
uit te kiezen  die vervuld gaan 
worden.   En... WIJ HEBBEN 
GEWONNEN WIJ ZIJN ÉÉN 
VAN DE WINNAARS.
DE MAMALOU-WAGEN KOMT 
ER !

Wanneer de wagen precies komt 
is nog niet bekend. Maar we zijn 
er hard mee bezig om de wagen 
zo snel mogelijk te realiseren.

Dus een kinderfeestje vieren in 
het speelcentrum is nu nog niet 
mogelijk maar wij hebben wel 
alvast een andere oplossing voor 
een leuk betaalbaar kinderfeestje 
bij u thuis..

Wat dacht u van een echt prin-
sessen- of brandweerfeest Of een 
bakkersfeest waarbij de kinderen 
hun eigen taartje gaan bakken.

Sinds kort verhuren wij complete 
feestpakketten 
geschikt voor 8 á 10 kinderen 
van 4 t/m 8 jaar.
 
In de kisten zit een alles voor een 
onvergetelijk feest. Van uitnodi-
ging tot verkleedkleren, 
een draaiboek en diverse spel-
letjes.
U hoeft zelf alleen te zorgen voor 

een hapje en een drankje. Voor 
meer informatie kunt u terecht in 
het speelcentrum of mailen naar 
speelcentrumweena@hotmail.
com 
(lidmaatschap Speel-O-Theek 
verplicht)
   
Speelcentrum Weena
Diergaardesingel 50
3014 AC Rotterdam

Cursus ontpiekeren voor mantelzorgers
 Ik word soms zo moe van mezelf”

Gezondheidscentrum Oude Westen 
en Cool
Gaffelstraat 24
3014 RB Rotterdam
Telefoon: 010 - 436 30 60

Openingstijden:

Maandag   9.00 – 12.30  en 13.30 – 17.00 
Dinsdag 9.00 – 12.30  
Woensdag 9.00 – 12.30  en 13.30 – 17.00 
Donderdag  9.00 – 12.30  en 13.30 – 15.00 
Vrijdag 9.00 – 12.30  

Wijkgebouw Stadsdriehoek
Kipstraat 37 
3011 RS Rotterdam 
Telefoon: 010 - 414 67 88

Openingstijden:

Maandag  9.00 – 12.30
Dinsdag  9.00 – 12.30  en 13.30 – 17.00 
Woensdag  9.00 – 12.30 
Donderdag  9.00 – 12.30  en 13.30 – 15.00
Vrijdag  9.00 – 12.30  en 13.30 – 15.00

Hulpdienst Centrum 
Haagseveer 94 
3011 DB Rotterdam 
Telefoon: 010 - 436 90 47

Openingstijden:
Maandag 9.00 -  12.30    en 13.30 – 17.00  

Dinsdag  9.00 – 12.30    en 13.30 – 17.00 
Woensdag  9.00 – 12.30    en 13.30 – 17.00 
Donderdag   9.00 – 12.30    en 13.30 – 15.00
Vrijdag  9.00 – 12.30   

Telefonisch ook bereikbaar 
op vrijdagmiddag.

Nieuwe 
openingstijden 
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum biedt op verschillende plaatsen in het Centrum 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Vanaf 1 april 2009 zijn onze openingstijden veranderd. In 
het gezondheidscentrum Oude Westen en Cool en wijkgebouw Stadsdriehoek kunt u ons bereiken 
via VraagWijzer Centrum. De telefoonnummers zijn hetzelfde gebleven. De Hulpdienst is rechtstreeks 
te bereiken. Op dit overzicht ziet u de nieuwe openingstijden. Onze medewerkers staan graag voor u 
klaar!

Vanaf 1 oktober 2008 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 op woensdag en 
op alle donderdagmiddagen is er een spreekuur van de diëtist 
in het gezondheidscentrum Oude Westen en Cool. 

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

De vogels in het Wijkpark aan de West-
Kruiskade hebben deze winter niet op 
een houtje hoeven te bijten. Kinderen 
van de vier basisscholen en de peuter-
speelzalen hebben de hele winter door 
gezorgd voor lekkere hapjes voor hen.

kerstbomen
In de Wijktuin stonden weer 4 afgedankte 
kerstbomen opgesteld, waar de kinderen 
speciaal klaargemaakte lekkernijen in konden 
hangen.
Wat kregen de vogels zoal voorgeschoteld? 
De peuters staken appelschijven aan de tak-
ken. Vooral de merels blijken daar dol op te 
zijn. Het was leuk te zien dat er allemaal hap-
jes uit de appels gepikt waren.

pindakaas
De kinderen van groep 3 smeerden pindakaas 
aan dennenappels en staken er daarna zonne-
bloempitten in. Ook een lekkernij!
Er werden natuurlijk de traditionele pinda-
snoeren geregen, maar ook 10 pinda’s uit-
tellen en in een netje stoppen was een leuke 
uitdaging voor de kleuters.

merel en koolmees
Natuurlijk werd er ook even gekeken welke 

vogels we allemaal tegenkomen in het park. 
Die mooie zwarte met gele snavel hadden 
ze wel eens gezien, maar dat hij merel heet 
was nog niet zo bekend. De duif kennen ze 
wel allemaal. Maar nog nooit gehoord dat 
zo’n klein vogeltje met geel, zwart en wit een 
koolmeesje heet. 

Kindergroenplan
Het Vogels Voeren is onderdeel van het 
Kindergroenplan Oude Westen. In dit project, 
gefinancierd door de Centrumraad, doen de 
kinderen van de vier basisscholen en 5 peu-
terspeelzalen mee aan “groene” activiteiten 
in de omgeving van de school. Naast het 
Vogels Voeren worden er ook vogels geob-
serveerd bij Vogels Kijken, en zijn de andere 
onderdelen Kabouterpad, Bomenroute en 
Oogstpad. Op enkele scholen hebben leerlin-
gen ook nog op het schoolplein getuinierd. 
De Praktijkschool in de Schietbaanstraat doet 
op een eigen  manier: elke donderdag komt 
een groepje meewerken in de wijktuin.

vrijwilligers
Bij de Bomenroute, Oogstpad, Kabouterpad 
en Vogels Kijken helpen vrijwilligers mee, 
zodat de activiteit in kleine groepjes uitge-
voerd kan worden. Dat is meteen een leuke 

kennismaking tussen kinderen en vrijwilligers, 
die veelal uit de wijk komen.

Lijkt het je leuk, en heb je tijd om af en toe 
een paar uurtjes mee te doen?
Laat het even weten in de Buurtwinkel, 
Gaffelstraat 1 (Wilma Kruger)

Kinderen helpen vogels de winter door

Het unieke van Zorgcentrum De Leeuwenhoek is dat 
daar kunst hangt van en voor de mensen. Het kunst-
atelier bestaat nu 5 jaar en blijkt een succes te zijn. 

Er hangen nu ruim 
400 schilderijen in het 
pand, door bewoners 
en bezoekers gemaakt. 
Wij willen binnenkort 
voor onze wijk en haar 
bewoners vanaf 55+ een 
nieuw atelier starten. 
Dit atelier komt op de 
begane grond op de 

hoek van de 
Josephstraat 
en de West-
Kruiskade. 
Mensen die 
interesse 
hebben voor 
tekenen en 
schilderen 
kunnen zich 
hiervoor 
opgeven. 
Er is begelei-
ding aanwe-

zig. In dit tweede atelier is er ook 
plek gereserveerd voor textielac-
tiviteiten zoals breien, borduren, 
haken, naaien en kleren verstel-
len. Ook hier kunt u zich voor op 

Voor een zinvolle 
dagbesteding

Voor meer informatie 
kunt u zich wenden 
tot Nelly Hoogvorst of 
Roel Braams. 

Wijzigingen spreekuur diëtist

Wat een heerlijkheid die nieuwe 
restvuilcontainers in de straat.
Toen ik wist dat ze gebruikt 
mochten worden ben ik gelijk 
naar beneden gerend, nou ja 
niet overdrijven gelopen om er 
een zakje met vuil in te gooien.
Ik mag nu tenminste legaal 
kleine zakken gebruiken.
Niet dat ik dat al niet deed. Ik 
vond het onzin om van die nieu-
we komozakken te kopen.
Rotterdam heeft zijn mond vol 
over recyclen en dan gooi je de 
zakjes die je krijgt toch niet zo 
maar weg.
Ik recycle nog wel meer. Papier 
en glas. Maar waar waren die 
bakken nou gebleven. Ik moest 
alles weer mee naar huis nemen 
omdat ik ze niet kon vinden.
Natuurlijk heb ik de Roteb even 
gebeld, maar die mensen moes-
ten even nadenken. Waar ston-
den ze ook al weer.
Ik kreeg antwoord, ik moet naar 
het Toni Koopmanplein.
Er was trouwens wel heel wat 
verwarring in het begin.
Mochten we de containers nou 
wel of niet gebruiken en moes-
ten we nou echt op die brief 
wachten.
Ik ben er in ieder geval blij dat 
ze er staan. Wel is er iets dat ik 
absoluut niet begrijp. Waarom 
staat het rond die containers 
nou vol met andere troep. We 
hadden met elkaar toch afge-
sproken dat we de wijk schoon 
zouden houden.
Wat ik ook wel zou willen weten 
is wanneer we in Rotterdam nou 
beginnen met het verzamelen 
van plastic. Moeten de straten 
dan weer open? 

Zondag 5 april vindt het maandelijkse Literair Café 
De Kotomisi Shop plaats. Deze aflevering is een co-
productie met De Leeuwenhoek. Er zijn drie gasten: 
Philomena Bijlhout, John Leerdam,en het jazz duo 
Ben Vrauwdeunt /Fred van Zegveld. 
In het programma van deze zondag vertelt 
Philomena Bijl onder meer over haar versche-
nen boek “Meer dan een dag”.Na haar aftreden, 
als Staatssecretaris Emancipatie- en Familiezaken 
in 2002, stopte haar werkzaam leven. Gedurende 
enkele jaren was het bijzon-
der stil rond Philomena. Nu 
komen langzaam de uitda-
gingen en opdrachten steeds 
meer terug. Over haar proces 
van verdriet, acceptatie en de 
draad weer oppakken vanuit 
een lange spirituele weg ver-
telt Philomena.
John Leerdam is Tweede 
Kamerlid voor de PvdA. 
John heeft zitting in diverse 
Kamercommissies die zich 
buigen over kunst, cultuur, 
media en koninkrijkszaken. 
Zijn bijdrage aan de ontwik-
keling van kunst en cultuur – 
vanuit zijn multiculti gedach-
tegoed hebben succes. Deze 
multi disciplinair ingestelde 

Nederlander met een Antilliaanse – Surinaamse ach-
tergrond heeft grote ambities. Wat die allemaal zijn 
komt hij tijdens deze literaire cafe vertellen. 

Ben Vrauwdeunt en Fred van Zegveld 
vormen een uniek jazz duo. Ben op de klarinet/
saxofoon en Fred op de piano/accordeon. Ben heeft 
de wereld rond getoerd met The Ramblers. Nog 
steeds is deze oude rot een kanjer van allure. Fred 
Zegveld – samengewerkt met o.a. Oscar Harris en 

Toon Hermans – is te vinden in 
de groove jazz soul hoek. 

Datum: Zondag 5 april 2009
Inloop: 11.30 uur                                   
Aanvang Jazz:14.00 uur 
Plaats: Zorgcentrum 
De Leeuwenhoek – West- 
Kruiskade 54 – 56 | Rotterdam
Voor vragen omtrent 
Literair Café De Kotomisi 
Shop kunt u 
contact opnemen met Fred 
Fitz-James: 06 25 220150
Voor De Leeuwenhoek met 
Gertrude van Velzen: 010 - 
4361488
www.kotomisishop.eu 

5 APRIL: LITERAIR CAFE DE KOTOMISI SHOP:
SPIRITUALITEIT – POLITIEK - JAZZzondag 5 april seizoensope-

ning van 12.00 tot 17.00 uur
met o.a diverse kinderspelen
rad van fortuin, een slangen-
show, optreden van een fakir
een echte draaimolen en om half 
vijf de trekking van de loterij.
leden betalen 0,50, niet leden 
1,50

kinderkledingbeurs

op vrijdag 10 en zaterdag 11 
april is het clubhuis gevuld met
mooie tweedehands zomer kin-
derkleding.
van 11.00 tot 16.00 uur bent 
u op beide dagen welkom 
om te komen snuffelen en voor 
een klein prijsje mooie kinderkle-
ding aan te schaffen.

Nieuwe openingstijden 
speel-O-theek

In het speelcentrum hebben we 
een speel-O-theek, een biblio-
theek maar dan met speelgoed.

In de zomeravonden zijn we 
voortaan ook geopend
op de maandagavond van 18.00 
uur tot 19.30 uur.
op woensdag zijn we geopend 

van 11.00 tot 14.00 uur 
en op zaterdag kunt u tussen 
11.00 en 13.00 uur speelgoed 
komen lenen.

vrijwilligers gezocht

Als het zonnetje schijnt is het al 
snel een gezellige drukke boel in 
de speeltuin.
Zeker in de weekenden kunnen 
we de hulp van ouders/buurtbe-
woners  goed gebruiken.
wie wil ons af en toe in het 
weekend komen helpen, 
bijv. bij het uitlenen van het 
speelgoed uit de container, het 
toezicht houdenof de verkoop 
van koffie, thee, ijs en snoep in 
het winkeltje.

Daarnaast zijn wij met spoed op 
zoek naar een administratieve 
duizendpoot die de ledenadmini-
stratie van de speeltuin en speel-
O-theek wil  bij houden.

Voor meer informatie kunt 
u terecht in het 
speelcentrum,
Diergaardesingel 50, 3014 
AC Rotterdam. 
Bellen kan natuurlijk ook 
tel.nr. 010-4144890

Activiteiten Speelcentrum 
Weena” 1001 nacht” 

Kan ik hier mijn kind 
laten opgroeien?

Debat nummer 1 over de toekomst van het Oude Westen
De afgelopen tien jaar is het aantal kinderen in het Oude 
Westen met een kwart gedaald. Is de wijk gewoon niet 
geschikt voor gezinnen en kan het Oude Westen zich beter 
instellen op jonge (en oude) kinderloze stedelingen die graag 
midden in de drukte van het winkel- en uitgaanscentrum 
wonen? Of moet het Oude Westen een wijk met kinderen 
blijven?

Wat is er nodig om het Oude Westen aantrekkelijker 
te maken voor gezinnen?

Wij nodigen vastbesloten en twijfelende (toekomstige) 
ouders, kinderlozen, grootouders, mensen die in het Oude 
Westen of ergens anders zijn opgegroeid, speeltuin- en club-
huiswerkers, onderwijzeressen, voetbaltrainers en alle ande-
ren met hart voor het Oude Westen uit om met ons over dit 
onderwerp van gedachten te wisselen.

Woensdag 21 april, 
19.30-22.00 uur in Odeon

De serie debatten over de toekomst van het Oude Westen 
worden georganiseerd door vereniging De Binnenweg, win-
keliersvereniging West-Kruiskade, De Leeuwenhoek, Stichting 
Wenk, Sonor, Wijkpastoraat en Aktiegroep Het Oude Westen. 

.Ik zou willen dat ik in mijn hoofd 
een knop kan omzetten zodat ik 
even stop met nadenken” Piekert 
u soms ook zo?
Nadenken en zorgen maken 
doen we allemaal wel eens. Dat is 
soms nodig om tot een beslissing 
of oplossing te komen. Piekeren 
is daarentegen niet effectief. Je 
bent eindeloos aan het malen 
zonder een stap verder te komen. 
Je slaapt slecht, bent vaak moe, 
voelt je gespannen of je hebt 
nergens zin in en kent weinig 
zelfvertrouwen. Kortom, het beïn-
vloedt het dagelijks leven! Hier 
kan je iets aan doen.

Piekeren is vooral nadenken over 
problemen die zich zouden kun-
nen voordoen. Piekeraars kun-
nen deze problemen niet van 
zich afzetten. Dit vreet energie. 
Negatieve gedachten over jezelf 
en over de toekomst die je niet 
meer kunt stoppen, zorgen 
ervoor dat je niet lekker in je vel 
zit. 

Wilt u leren hiermee om te 
gaan? 
Door de cursus ONTPIEKEREN 
voor mantelzorgers wordt dit 
mogelijk. U krijgt tips en trucs om 
van dat gepieker af te komen en 

negatieve gedachten te vervan-
gen door positieve. 
De cursus bestaat uit 4 bijeen-
komstenen en zal worden gehou-
den op dinsdag 7, 14,  21 en 
28 april van 13.00 – 15.30 uur 
in het Dienstencentrum aan het 
Goudseplein in Crooswijk.  

Als u zich wilt aanmelden of 
informatie wilt hebben neemt 
u dan contact op met het 
Steunpunt Mantelzorg, telefoon: 
414 67 88

“Speelcentrum 
Weena” viert 
wederom 
dit jaar het 
Internationale 
Kinderfeest
Het internationale kinder-
feest in Speelcentrum Weena 
op zondag 26 april 2009
van 12.30 uur tot 16.30 uur.

Ook dit jaar wordt het 
Internationale Kinderfeest, 
op initiatief van de 
Speelcentrum Weena, 
Aktiegroep het Oude Westen 
en Wenk, gevierd op zondag 
26 april 2009.

Het programma ziet er als 
volgt uit:
•		 Optredens	(kinder	 	
 volksdansgroepen en   
 muziek)
•	 Kinder(buiten)
 activiteiten
•	 en	nog	veel	meer…

Iedereen is van harte 
uitgenodigd en wel-
kom!

Tijd: 12.30 – 16.30 uur
Speelcentrum Weena

Turks en Marokkaans spreek-
uur van het Ouderenwerk 
terug in de Leeuwenhoek

Vanaf 9 februari zijn de Turkse en Marokkaanse spreekuren van het 
Ouderenwerk, weer gestart in de Leeuwenhoek.

Het Marokkaanse spreekuur is iedere maandag van 9.30 tot 11.00 
uur en het Turkse spreekuur is er iedere donderdag van 9.30 tot 

11.30 uur. Bij beide spreekuren is een cultuurtolk aanwezig.

Kinderfeestjes in Speelcentrum Weena
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MAANDAG  TIJD   PRIJS PER   PLAATS
Naailessen  09.30 – 11.30  € 28,50  kwartaal Gaffel
Zanggroep  13.00 – 15.00      Gaffel
Opstapactiviteit 09.30 – 11.30   € 12,00 kwartaal Gaffel
Opstapactiviteit 13.00 – 15.00   € 12,00 kwartaal Gaffel
DINSDAG    
Naald en Draad 09.30 – 11.30   € 1,00 uur   Gaffel
WOENSDAG    
Opstapactiviteit 09.30 – 11.30   € 12,00 kwartaal Gaffel
Vrouweninloop 09.00 – 11.30   gratis    Gaffel
Kook cafe  17.00 – 19.00  € 3,00 keer   Gaffel
DONDERDAG    
Engels Glasgow 
middengr  09.15 – 10.30  €25,00  kwartaal Batavier
Engels London 
beginners  14.30 – 15.45  € 28,50 kwartaal Batavier
Engels Birmingham 
gevord  10.45 – 12.15   € 28,50 kwartaal Batavier
Engels Stratford 
vergevord  12.45 – 14.15  €28,50  kwartaal Batavier
Naailessen  19.00 – 21.00  €28,50  kwartaal Gaffel
VRIJDAG     
Kaartclub   13.00 – 15.00  gratis    Gaffel

Met de Rotterdampas wordt bij de meeste activiteiten korting gegeven op de vermelde prijzen.

Info Oude Westen – Educatief Centrum de Batavier – Batavierenstraat 
15 – 35 – 3014 JH – Rotterdam – 010 – 2805888/010 – 436 53 34.

DENK AAN WENK 
ACIVITEITENLADDER OUDE WESTEN 2009

Omdat hij een import en detail-
handel van luxe handschoenen 
in de Karel Doormanstraat had 
kwam hij, recent getrouwd, in 
aanmerking voor een huis in de 
Lijnbaanflats. Wel een van de 
kleinere want zonder kinderen, 
wat ze toen nog waren, kwamen 
ze niet in aanmerking voor een 
groter huis. Die waren bedoeld 
voor grote gezinnen. Later na de 
geboorte van de twee dochters 
heeft er alsnog een verhuizing 
plaatsgevonden naar de hoekwo-
ning in hetzelfde flatgebouw.
In het Rotterdam van de vijftiger 
jaren voelde Dirk zich heel snel 
op zijn gemak. 

Gereformeerde kerkenraad
Met zijn actieve en sociale instel-
ling was hij al vrij gauw lid van de 
kerkenraad van de Gereformeerde 
Kerk (GKN) in Rotterdam. Daarna 
werd hij eigenlijk als vanzelf-
sprekend gevraagd voor diverse 
andere besturen, waaronder veel 
schoolbesturen. 
Dirk is 11 jaar lid van de gemeen-
teraad geweest voor het CDA. 
Daardoor had hij veel contacten 

in Rotterdam zowel politiek als 
maatschappelijk. Die contacten 
kwamen hem goed van pas toen 
hij, eenmaal gepensioneerd, 
via de Seniorensociëteit van de 
Lijnbaan in aanraking kwam met 
de Senioren Werkgroep Centrum. 
Deze Senioren Werkgroep 
Centrum is een orgaan dat 
gevraagd en ongevraagd advie-
zen geeft aan het gemeente-
bestuur, de Centrumraad en 
alle instanties die zich met 
seniorenbeleid bezig houden. 
Ook organiseert de Werkgroep 
educatieve uitstapjes, zoals naar 
het Nederlandse en Europese 
parlement en ieder jaar is de 
Seniorendag weer een hoogte-
punt. Voor Dirk een ideale plek 
om zijn energie aan te wenden 
en op een nuttige manier politiek 
bezig te blijven. 

De Leeuwenhoek
Snel was hij dan ook voorzitter en 
dat is hij gebleven tot zijn visuele 
beperking en andere ongemakken 
het onmogelijk maakten.
Na diverse ziekenhuis en ver-
pleeghuisopnamen was terug 

naar huis, waar je een trapje op 
of af moest, geen optie meer. 
Goede raad was duur. Maar 
omdat Dirk bepaald geen onbe-
kende is in het Oude Westen 
kwam vrij snel de Leeuwenhoek 
op de West-Kruiskade in beeld. 
De aanvraag werd gedaan, maar 
hij moest geduld hebben want 
er werd nog volop gebouwd. 
Zijn vrouw hield hem trouw op 

de hoogte van de vorderingen. 
En zo kon het dan uiteindelijk 
gebeuren dat Dirk toenmaals 
een van de eerste bewoners van 
de Lijnbaanflats, nu een van de 
eerste gasten van de vernieuwde 
Leeuwenhoek was. 
Dirk heeft het prima naar zijn 
zin en heeft als devies: “Als we 
allemaal beter naar elkaar zouden 
luisteren zouden we elkaar beter 
begrijpen en samen veel meer 
bereiken”. 
Gezamenlijkheid maakt sterk. 

Dirk Zijlstra is in 1932 in Den Haag geboren. Maar in 1956 is hij in Rotterdam 
komen wonen en intussen zo vergroeid met deze stad dat hij zich met zichtbaar 
genoegen Rotterdammer noemt.

Zijn vrouw hield hem 
trouw op de hoogte 
van de vorderingen.

Wijkpark 
Oude 

Westen is 
weer bij 

de tijd
Misschien is het U al 
opgevallen: de klok in 
het Wijkpark loopt weer 
op tijd en ook verder is 
er van alles opgeknapt 
in het park aan de West-
Kruiskade.

Groene Duim
De reparatie van de klok was een 
van de wensen van de vrijwil-
ligers van het Wijkpark. Samen 
met een heel pakket aan verbete-
ringen was de klok opgenomen 
in de aanvraag voor een Groene 
Duim subsidie. De Gemeente 
Rotterdam heeft die aanvraag 
gehonoreerd en gemeentewer-
ken heeft in de afgelopen maan-
den de verschillende wensen 
uitgevoerd. Alleen de wens voor 
wegwijsborden naar wijktuin en 
dierenhof kon nog niet gereali-
seerd worden.

wijktuin
In de wijktuin is de bestrating 
vervangen en zijn de schelpen-
paden aangevuld. Een van de 
bloemenperken is afgegraven 
en van nieuwe aarde voorzien. 
Voor dat perk is ook een collectie 
nieuwe planten geleverd. Er zijn 
twee banken geplaatst. Achter de 
schuur is een afdak gemaakt om 
materialen op te slaan. En er is 
nog een stuk schutting geplaatst. 
De vrijwilligers en de bezoekers 
van de tuin zijn er erg blij mee.

dierenhof
Bij de dierenhof is de kale muur 
bij de wei voorzien van een toe-
passelijke muurschildering met 
een Hollands weidelandschap. Er 
is een kippenren geplaatst, om 

voorbereid te zijn als de vogel-
griep weer uitbarst. De bestrating 
voor de stal is rechtgelegd.

park met allure
Gemeentewerken had zelf ook 
plannen om het park een facelift 
te geven. In de afgelopen weken 
is de bestrating aan het voorplein 
opnieuw gelegd, zijn de paden 
opnieuw geasfalteerd en is de 
beplanting van de struikenper-
ken vernieuwd. Op 18 maart, 
Boomfeestdag, is de opknapbeurt 
bekroond met het planten van 5 
nieuwe bomen.
Het centrum van Rotterdam heeft 
weer een wijkpark met de allure 
van een stadspark! Kom snel eens 
wandelen, als u er een tijd niet 
geweest bent!

dierenhof en wijktuin
için gönüllüler aranmaktadır

Oude Westen Mahalle parkının içinde, 
(Park, West-Kruiskade, Nieuwe Bin-
nenweg, ve Gaffeldwarsstraat arasındaki 
alanda bulunmaktadır) ağaçları, çalılıkları, 
çimen sahaları olan küçük bir park ve die-
renhof  bulunmaktadır.
Dierenhof küçük bir çocuk çiftliği 
olup içinde; koyunlar, keçiler, tavuklar, 
tavşanlar ve kobaylar bulunmaktadir. Bu 
hayvanların bakımı gönüllüler tarafından 
yapılmaktadır.
Wijktuin, parkın bir köşesinde ve içinde; 
küçük bir havuz, çiçeklik, sebze bahçesi, 

hasat bahçesi, oturaklar bulunan bir süs bahçesidir.
Wijktuin’in bakımı ve açık tutulması genellikle gönüllüler tarafından yapmaktadır.
Parkta gönüllü çalışmayı enteresan buluyorsanız vede bir veya iki haftada bir yarım 
gününüzü bu iş için ayırabiliyorsanız, Aktiegroep Het Oude Westen’in Gaffelstraat 1 
numaradaki Buurtwinkel’ına gelerek veya 436 17 00 no’dan Natalie Dupon veya Wilma 
Kruger ile gürüşebilir veya wilma.kruger@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

Speeltuin Weena’da  çocuk 
eğlenceleri
2008 senesinin aralık ayında, centrumraad özel bir 
toplantı yaptı. Bu toplantıda Centrum bölgesindeki bütün 
kuruluşlar gerekleşmesini istedikleri dilekleriden 3 tanesi 
açıkladılar. Speeltuin olarak biz de 3 dileğimizi bildirdik. 
Clubhuis’ın çocuk eğlenceleri için kiralık olup olmadığını 
öğrenmek isteyenler bize telefon etmektedirler. Ne yazık 
ki bu mümkün değil. Bu isteklere cevap verebilmek için 
en büyük isteğimiz bir Mamalou arabasına sahip olmaktır. 
Çocukların yaş günlerini kutlayabilecekleri, beraberce 
oturabilecekleri, pastalarını birlikte yiyebilecekleri, hediy-
eleri birlikte açabilecekleri ve kirası herkese uygun olan, 
bir araba. Centrumraad yapılan müracaatları inceledi ve 3 
dileği seçti.

BİZ KAZANDIK. SEÇİLEN 3 DİLEKTEN 
BİR TANESİ BİZİM DİLEĞİMİZDİ. MAMA-
LOU ARABASI GELİYOR
Arabanın ne zaman geleceği belli değil fakat bu işin en 
kısa bir zamanda olması için gereken herşeyi yapıyoruz.
Speelcentrum’da çocuk eğlencesi yapmak mümkün değil, 
fakat biz değişik bir olanak geliştirdik. Bu da:
Çocuklara kendi evlerinde ucuz eğlence organize etmek. 
Mesela hakiki prenses eğlencesi, itfaiye eğlencesi, 
çocukların kendi pastalarını pişirebildikleri pastahane 
eğlencesi. Yakın bir zamanda 4 ila 8 yaş arasındaki, 8 ila 
10 çocuk için yapılacak eğlenceye uygun komple eğlence 
paketlerini kiraya vereceğiz. Paketlerin içinde unutulmaya-
cak bir eğlence  için gerekli bütün malzemeler mevcuttur. 
Sadece yiyecek ve içeceği hazırlamanız yeterlidir.
Daha fazla bilgi için mail’lerinizi,  speelcentrumweena@
hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.
(Speel-O-Theek’e üye olmak mecburidir)

Speelcentrum Weena Diergaardesingel 50 3014 AC Rotterdam

Ouderenwerk’in Leeuwenhoek’taki Türkçe ve Farsça 
konuşma saatleri tekrar başladı
Ouderenwerk’in Leeuwenhoek’taki Türkçe ve Farsça konuşma saatleri 9 şubat’tan iti-
baren tekrar başlamıştır. Faslılar için konuşma saati her Pazartesi günü saat 9.30 – 11.00 
arası, Türkler için konuşma saati her Perşembe günü saat 9.30 – 11.30 arası yapılmaktadır. 
Her iki konuşma saatinde de kültür tercümanları bulunmaktadır.

WENK’İN FAALİYETLER LİSTESİ  OUDE WESTEN 2009

PAZARTESİ  ZAMAN  UCRET HER  YER
Dikiş kursları   09.30 – 11.30 € 28,50 Üç ayda bir Gaffel
Şarkı grubu   13.00 – 15.00     Gaffel
Dil kursları   09.30 – 11.30 € 12,00 Üç ayda bir Gaffel
Dil kursları   13.00 – 15.00 € 12,00 Üç ayda bir Gaffel
SALI    
İğne ve iplik    09.30 – 11.30 € 1,00 saat   Gaffel
ÇARŞAMBA     
Dil kursları   09.30 – 11.30 € 12,00 Üç ayda bir Gaffel
Hanımlar bir arada  09.00 – 11.30 gratis    Gaffel
Yemekhane (Kook cafe)  17.00 – 19.00 € 3,00 Her  seferinde Gaffel
PERŞEMBE    
Engels Glasgow orta gr 09.15 – 10.30 € 25,00 Üç ayda bir Batavier
Engels London başlangıç 14.30 – 15.45 € 28,50 Üç ayda bir Batavier
Engels Birmingham yetişkin10.45 – 12.15 € 28,50 Üç ayda bir Batavier
Engels Stratford çokyetişkin 12.45 – 14.15 € 28,50 Üç ayda bir Batavier
Dikiş kursları   19.00 – 21.00 € 28,50 Üç ayda bir Gaffel
CUMA     
Kart klübü     13.00 – 15.00 ücretsiz   Gaffel

Rotterdampas’ı olanlara  pek çok faaliyetlerinin fiyatlarında indirim yapılmaktadır.
Daha fazla bigi için: Oude Westen – Educatief Centrum de Batavier – Batavierenstraat 15 
– 35 – 3014 JH – Rotterdam – 010 – 2805888/010 – 436 53 34.

Osman Doğan’ın vefatından sonra Ender 
Ӧren Aktiegroep ’ta Türk
Çalışma Grubu’ nun çalışmalarında, de-
stek ve yardım amaçlı, göreve başlamıştır. 
Gelin birlikte Ender Ӧren’i biraz yakından 
tanıyalım.

Ender Ӧren, 12 Ağustos 1940 Tekirdağ’ da doğumlu olup, 
Ankara – İstanbul’da  Lise, daha sonra Muhasebe eğitimi 
görmüş, yedeksubaylığını ögretmen olarak yapmış daha 
sonra muhasebeci olarak calışma hayatına atılmıştır.

1971 yılında Hollanda’ ya gelmiş, RDM’ de çalışma 
hayatına başlamıştır. Evli, iki çocuk babası ve beş torun sa-
hibidir. Gönüllu çalışmaya ilk defa 1972 yılında Clubhuis 
Zuiderjeugdhaven’ da başlamıştır. 
1986 yılında Sociaal Akademi’ye girmiş, Sociaal Cultureel 
Werk eğitimini 1990 yılında tamamlamıştır.
1986 ile 1992 yılları arasında şehiryenileme 
çalışmalarında,1993 ile 2005 yılları arasında sosyal 
danışman (opbouwwerker) olarak RIO ve BdF de çalışmış 
ve 12 augustos 2005 de emekliliğe ayrılmıştır.

Bunların yanında çeşitli alanlarda gönüllu çalışmalarına 
hala devam etmektedir.

Türk Çalışma Gru-
bu’nun calışmaları 
devam etmete-
dir. Perşembe 
akşamları saat 
18.00 - 21.00 
arasında “konuşma 
saati “ ne (spreek-
uur) gelebilirsiniz.

“SPEELCENTRUM WEENA”DA 23 NISAN ÇOCUK BAYRAMI
Mahallemiz Türk çalışma grubu, geçen sene olduğu gibi bu sene de 23 NİSAN ÇOCUK 
BAYRAMI’ nı,  26 nisan 2009 Pazar günü mahallemizdeki diğer kuruluşlar ile işbirliği 
içinde saat 12.30 – 16.30 arasında kutlayacaktır.

Eğlencenin programı:
• Türk halk oyunları grubunun gosterileri
• Çocuk oyunları
• Mahallemiz çocuk sanatçılarının sunacağıdans ve muzik
• Daha birçok sürprizler

AGENDA WENK 23+
De Meivakantie 2009 is van 

27 april t/m 5 mei.

Maandag 27/4 Koffiebreak  Cool   
   10.00 - 11.30       gratis
Chinese Cultuurhuis Batavier    
   13.30 – 16.00 Ӧ 2,00
Dinsdag 28/4 Koffiebreak Cool   
   10.00 – 11.30        gratis
Rondleiding Orthodox-Servische Kerk Batavier 
   13.00 – 16.00 Ӧ 2,00
Woensdag 29/4 Koffiebreak Cool   
   10.00 – 11.30        gratis
Het Park, wandeling voor rolstoelersLaurens   
   Antonius 14.00 – 16.00  

MOEDERDAG 
is dit jaar in COOL  

(week 19) 

LET OP DE FLYERS EN POSTERS!
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VOORZIENINGEN 

Aktiegroep Het Oude Westen 436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Batavier 
Educatief Centrum 280.58.88 
Volwassenenwerk 280.58.82 
Basiseducatie                            280.58.70 
Batavierenstraat 15 – 35 
Bibliotheek                                436.49.81 
Gaffelstraat 59a
Dierenhof                                   436.71.01 
Gouvernedwarsstraat 1 
Gezondheidscentrum/SMDC           436.34.38/ 
St. Mariastraat 75  436.30.60
Marokkaanse Vereniging            412.06.35 
Kogelvangerstraat 12 
Stichting Jong                            436.57.30 
Mathenesserlaan 173 
Gaffelstraat 61a 
Ruilwinkel                                  22.50.844 
Gaffeldwarsstraat 34 
Stichting WenK                         412.26.22 
Hoofdkantoor 
Kogelvangerstraat 10 
Gaffel                                        436.20.98 
Jongeren- en kinderwerk 
Gaffelstraat 63a 
Taal Druk Werkplaats                 436.08.97 
Gaffelstraat 61b 
Turks Participatieplatform           436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Servicepunt Oude Westen     282.96.76 
Adrianaplein 24       
Verpleeghuis Antonius                241.29.00 
Nieuwe Binnenweg 33 
Wijkgebouw Odeon                    436.38.55 
Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman 436 22 43         
Zorgcentrum Leeuwenhoek         436.14.88 
West Kruiskade 54 
Tennisclub Tiendstraat 411.39.42 
Speeltuin Weena 414.48.90
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BELANGRI JKE  TELEFOONNUMMERS  EN  WI JKVOORZ IEN INGEN IN  HET  OUDE  WESTEN

Alarm 112 
Politie/buurtagenten 0900 8844
Klachtennummer 0800 1545
Belastingtelefoon 0800 0543
Bureau Rechtshulp 410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling Centrum 282 25 27
Centrumraad 417 92 11
Coördinatiebureau Centrum  417 32 83
Crisiscentrum 476 39 44
Dierenambulance 415 56 66
Dierenbescherming 437 42 11
Eneco storingsdienst 467 40 00
Jeugdhulp 411 78 65
Kinderdagverblijven 412 26 22
De Nieuwe Unie 286 64 00
Ombudsman 411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Stadswinkel 0800 1545
Roteb                                   0800 1545
Speelcentrum Weena 414 48 90
Raad Kinderbescherming 413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartspraktijk Maasstad 422 41 43
WBR 240 60 00
Wijkpastoraat Oude Westen     436.70.70 

Gezondheidscentr. Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns 436 77 70 
Huisarts Erlings / Visser 436 55 30
Huisarts Hekman 436 32 65
Huisarts Jacobs 436 92 41
Huisarts Metz 436 19 75
Herhaalrecepten 436 78 79
Fysiotherapeuten 436 21 27
Diëtist/Thuiszorg Rotterdam 28260 00
Tandartsen Oude Westen      436 21 76
St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC) 
Alg. Maatschappelijk Werk 436 30 60
Sociaal Raadslieden                   436 30 60
Wijkbus Ouderen 436 90 47
Ouderenw./Servicepunt Sen. 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24

COLOFON

Uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen, 
Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00 
Fax 436 39 40, Email: buurtkrant@
aktiegroepoudewesten.nl
Website aktiegroepoudewesten.nl 
Lay Out Han Snaaijer
Fotografie Theo  Sprundel, 
Han Snaaijer

Redactie: Wim Roovers, Yilmaz 
Caliskan, Hannie Leeuwenhart, Han 
Snaaijer, Joke vd Zwaard , Marianne 
Maaskant, Ayse Tosun, 

Druk: Maassluisse Courant, 
Oplage: 4500 stuks 
Verschijnt 10 maal per jaar
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vrijwilligers gezocht
voor dierenhof en wijktuin

In het Wijkpark Oude Westen (tussen West-Kruiskade, Nieuwe 
Binnenweg en Gaffeldwarsstraat), een park met bomen, struiken en 
grasveldjes, liggen ook de wijktuin en dierenhof. Dit zijn bewoners-/
vrijwilligersprojecten, en zij kunnen op dit moment nieuwe vrijwil-
ligers gebruiken.

De dierenhof is een klein kinderboerderijtje met schapen, geiten, 
kippen, konijn en cavia’s. In de weekenden worden de dieren door 
vrijwilligers verzorgd.
De wijktuin is een siertuin in een hoek van het park, met bloemen-
perken, vijver, moestuin, pluktuin, zitjes. 
De tuin wordt grotendeels door vrijwilligers onderhouden en 
opengehouden.

Hebt u interesse en 
heeft u minimaal een 
dagdeel per week of 
per 2 weken beschik-
baar? Kom dan 
snel eens kijken en 
praten. U kunt con-
tact opnemen met 
de Buurtwinkel van 
Aktiegroep Het Oude 
Westen- Gaffelstraat 
1- tel. 4361700 en 
vragen naar Natalie 
Dupon of Wilma 
Kruger. Of stuurt u 
een mail: lma.kru-
ger@gmail.com

In Memoriam 
Osman

Het volgende gedicht 

‘’Huizen op een 

heuvel’’ 

van Willem Wilmink is 

voor Osman van WENK.

Huizen op een 
heuvel

De huizen op die 
heuvel daar

staan zo tevreden 
bij elkaar

hun pannendaken 
wit omlijnd,

hun muren waar 
de zon op schijnt.
Er stopt een auto 

op de helling:
iemand brengt 

zeker een bestel-
ling.

Nu zal hij wel naar 
binnen gaan,

schuift bij de keu-
kentafel aan,

vertelt er, net als 
elke week,

het kleine nieuws 
van deze streek

Ibrahim Gozen
In de bijna dertig jaar dat ik in 
het Oude Westen woon, heb ik 
allerlei soorten vrijwilligerswerk 
gedaan en dat heeft veel te 
maken met mijn vriendschap met 
Osman. Hij was een internatio-
nale man, hij hielp iedereen, dat 
bewonderde ik en het stimuleer-
de mij om ook dingen in en voor 
de wijk te doen. Ik ben met het 
wijkpark en het dierenhof bezig 
geweest, help altijd mee met de 
organisatie van het internationale 
kinderfeest, het Turkse republiek-
feest, de jaarlijkse iftr-maaltijd en 
de barbecue voor ouderen. Ik zit 
in de Turkse werkgroep en hielp 
Osman met de Turkse pagina 
van de buurtkrant. Twintig jaar 
geleden heeft Osman aan de 
woningcorporatie voorgesteld 
om volkstuintjes op binnenterrei-
nen mogelijk te maken. Daardoor 
is ons binnenterrein veranderd 
van een vuilnisbelt in een groen 
paradijsje, ik heb er zelf ook een 
tuin, en nu zijn er op vier plek-
ken volkstuinen. Mijn twee zonen 
hebben allebei op voetbalclub 
Leonidas gezeten en zijn nu 
jeugdtrainer bij Sparta. Mijn hele 
gezin zal Osman heel erg missen.  

Rectificatie

Ibrahim Tosun
Al 15 jaar ben ik vrijwilliger bij 
de Aktiegroep. Bij de groep 
Turkse Ouderen, maar ook bij de 
Senioren Werkgroep die nu Spirit 
55+ heet. Ik vind de interculture-
le samenwerking belangrijk want 
zo leer je elkaar kennen en res-
pecteren. Van Osman heb ik veel 
geleerd. Hij was als een broer 
voor me. Hij kon goed luisteren 
en was ruimdenkend. Het maakte 
hem niet uit uit welke etnische 
groep je kwam, hij was er altijd 
voor je. 

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig 

mens
kan zonder

Afgeproken werd dat Aktiegroep 
en Centrumraad twee maanden 
de tijd zouden nemen om met 
elkaar in gesprek te gaan. In de 
tussentijd zouden alle akties die 
het voorgenomen beleid tot uit-
voering zouden moeten brengen 
stopgezet worden.

Inmiddels zijn we in gesprek en 
hebben afgesproken dat wan-
neer we extra tijd nodig hebben 
we deze zullen nemen.

Adviseur
De Aktiegroep wordt vertegen-
woordigd door Kresten Reniers, 
Rob van der Meulen, Fatna 
Mir, Theo van Sprundel, Rini 
de Otter, Wim Landvreugd en 
Paul Claessens. De Centrumraad 
wordt vertegenwoordigd door 
portefeuillehouder Marjolijn 

Masselink, ambtenaar Wim van 
Ree en adviseur Ido de Vries. 
Omdat de Centrumraad een 
adviseur heeft aangetrokken 
heeft de Aktiegroep daar ook om 
gevraagd en gekregen in de per-
soon Van Els Desmet.
De sfeer in de gesprekken is 
goed. De Aktiegroepvertegen-
woordiging heeft het gevoel alles 
op tafel te kunnen leggen. Van 
de kant van de Centrumraad 
is te kennen gegeven dat men 
onder de indruk is van het net-
werk en het functioneren van 
de Aktiegroep en dat dit mede 
te danken is an de steun van de 
bewoners en de grote opkomst 

in Odeon. Ook is men bereid 
ondersteuning te regelen voor 
de Aktiegroep

Bestaande samenwerking
Voor de vertegenwoordigers 
van de Aktiegroep blijft de 
vraag waarom alles nu ineens 
anders zou moeten worden. 
De bestaande samenwerking 
wordt door zowel bewoners als 
opbouwwerkers als effectief en 
productief ervaren.
Dus met alleen ondersteuning 

van de Aktiegroep zijn we er 
niet. Het gaat om meer. Het net-
werk van mensen en activiteiten 
in het Oude Westen is een bewe-
ging die constant in moet spelen 
op wat er leeft in de wijk. Het 
moet zich daarom ook steeds 
vernieuwen. Het opbouwwerk 
speelt hierbij een cruciale rol. 
Hoe inhoud en opdracht aan het 
opbouwwerk tot stand zouden 
moeten komen is nu belangrijk-
ste onderwerp van gesprek.

Zoals bekend had de Centrumraad plannen om de opbouwwerkers uit de buurtwinkel weg 
te halen. In een enerverende vergadering op 5 februari in Odeon Heeft het Oude Westen aan 
het Dagelijks Bestuur duidelijk gemaakt dat dit niet geaccepteerd wordt.

Ondersteuning Turkse Werkgroep
Het overlijden van Osman is voor veel mensen en groepen een 
heel groot gemis. Vooral de Turkse Werkgroep mist Osman 
enorm. Daarom heeft SONOR al heel snel (in afwachting van een 
definitieve vervanging) voor een tijdelijke vervanger gezorgd. 
Ender Ören zal de komende 6 maanden de Turkse Werkgroep 
voor minimaal 8 uur per week komen versterken. 
Ender Ӧren, geboren 12 augustus 1940 in Tekirda/Turkije. Na zijn 
studie boekhouden/administratie te Istanbul is hij gaan werken 
bij de militaire dienst als onderwijzer. 
In 1971 kwam hij naar Nederland en besloot te gaan werken 
bij het RDM. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en vijf klein-
kinderen. In 1972 startte hij 
als vrijwilliger bij het clubhuis 
Zuiderjeugdhaven. Zo behaalt 
hij in 1990 zijn studie Sociaal 
Academie/Sociaal Cultureel 
Werk. In de jaren tussen 1986 
en 1992 komt hij te werk bij 
DROS-BIB aan het project 
stadsvernieuwing. Hij vindt 
een baan als opbouwwerker 
tussen 1993 en 2005 en ves-
tigt zich in Rotterdam Zuid. 
12 augustus 2005 is Ender 
Ӧren gepensioneerd. Naast 
zijn carrière heeft hij zich veel 
ingezet als vrijwilligerskracht, 
o.a.:
- stadsvernieuwing
- club/buurthuiswerk
- oudercommissie/stedelijk ouderraad
- Regionaal platform voor migranten ouderen

De activiteiten van de Turkse Werkgroep blijven doorgaan en 
iedere donderdagavond vindt er tussen 18.00 en 21.00 uur een 
spreekuur voor degenen die hier behoefte aan hebben.
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APRIL 2009

Stand van zaken 
opbouwwerk en Aktiegroep

Van de straat geplukt

Dirk Zijlstra

Concert in de Paradijskerk
Op vrijdag 
17 april 
van 19.00 tot 
21.00 uur is 
er een speci-
aal feestelijk 
optreden van 
leerlingen van 
het Roterdams 
Hellendaal 
Muziekin-
stituut. Dit 
muziekinsti-
tuut wil graag 
alle kinderen 
van het Oude 
Westen de kans 
geven om hun 
muzikale talen-
ten te ontwik-
kelen en gaat 
binnenkort een 
basiscursus 
aanbieden op 
de Augustinus-
school. 
Op 17 april 
is te horen hoever kinderen met hoogwaardige muzieklessen kunnen 
komen in westerse klassieke muziek.
Toegang gratis, wel even aanmelden bij 
maryoreilly@hellendaal.com of 0640032116. 
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