VOORZIENINGEN

Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1
2 Batavier
Educatief Centrum
Volwassenenwerk
Basiseducatie
Batavierenstraat 15 – 35
3 Bibliotheek
Gaffelstraat 59a
4 Dierenhof
Gouvernedwarsstraat 1
5 Gezondheidscentrum/SMDC
St. Mariastraat 75
6 De Kunstmarkt
van Speykstraat 129
7
Stichting Jong
Mathenesserlaan 173
Gaffelstraat 61a
8 Ruilwinkel
Gaffeldwarsstraat 34
9 Stichting WenK
Hoofdkantoor
Kogelvangerstraat 10
10 Gaffel
Jongeren- en kinderwerk
Gaffelstraat 63a
11 Taal Druk Werkplaats
Gaffelstraat 61b
12 Turks Participatieplatform
Gaffelstraat 1
13 Servicepunt Oude Westen
Adrianaplein 24
14 Verpleeghuis Antonius
Nieuwe Binnenweg 33
15 Wijkgebouw Odeon
Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman
17 Zorgcentrum Leeuwenhoek
West Kruiskade 54
Tennisclub Tiendstraat
19 Speeltuin Weena
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280.58.88
280.58.82
280.58.70
436.49.81
436.71.01
436.34.38
436.30.60
243 08 16
436.57.30
225.08.44
412.26.22
436.20.98
436.08.97
436.17.00
282.96.76
241.29.00
436.38.55
436 22 43
436.14.88
411.39.42
414.48.90

Alarm
Politie/buurtagenten
Klachtennummer
Belastingtelefoon
Bureau Rechtshulp
Bureau Slachtofferhulp
Buurtbemiddeling Centrum
Centrumraad
Coördinatiebureau Centrum
Crisiscentrum
Dierenambulance
Dierenbescherming
Eneco storingsdienst
Jeugdhulp
Kinderdagverblijven
Woonstad
Ombudsman
Onbenutte Kwaliteiten
Parkeerwinkel
Roteb
Speelcentrum Weena
Raad Kinderbescherming
STAP vrijwilligerswerk
Tandartspraktijk Maasstad
WBR
Wijkpastoraat Oude Westen

Peter Langeveld
zondag 13 september
14.30 -17.00 uur

in Centrum Beeldende Kunst
Nieuwe Binnenweg 75, Rotterdam.
Kijk eens naar onze website

www.aktiegroepoudewesten.nl

Op zoek naar dierbare
kunst en kitch in de wijk
nieuwe woningen zijn
allerlei aanknopingspunten te vinden voor
de geschiedenis van
de wijk en van de stad.
Maar die hebben niet
het eeuwige leven. Als
we historisch waardevolle zaken willen
behouden, moeten we
eerst weten waar die
staan en wat ze voorstellen. Daarom stelt de
buurtkrant aan u voor
om de deskundige een handje te helpen. Stuur
ons een foto op van een gebouw, een plekje,
een oud ornament of een reclamebord waar
we volgens u zuinig op moeten zijn. U kunt
ons ook een tip geven, dan gaan wij er wel
met een fototoestel op af. Als we voldoende
foto’s en tips krijgen, maken we er een speciale
buurtkrant met dierbare dingen en dierbare
herinneringen van. En even voor de duidelijkheid: ook naoorlogse dingen en herinneringen
kunnen de moeite van het bewaren zijn!

112
0900 88 44
0800 15 45
0800 05 43
410 66 77
436 01 04
282 25 27
417 92 11
417 32 83
476 39 44
415 56 66
437 42 11
467 40 00
411 78 65
412 26 22
286 64 00
411 16 00
404 99 09
0800 1545
0800 1545
414 48 90
413 47 60
436 30 90
422 41 43
240 60 00
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
Sociaal Raadslieden
436 30
Hulpdienst/Wijkbus Ouderen
436 90
Ouderenw./Servicepunt Sen.
414 67
Steunpunt Mantelzorg
404 75
VraagWijzer
436 30

OUDE WESTEN
IFTAR IN
LAURENS
ANTONIUS
BINNENWEG

Sluiting van tentoonstelling
met foto’s van

Het Oude Westen is een
oude wijk, maar om nou te
zeggen dat onze wijk vol
staat met monumenten,
nee. Bureau Monumenten
van de Gemeente Rotterdam
denkt daar blijkbaar anders
over, want het heeft architectuurhistorica Evelien
van Es gevraagd om een
Cultuurhistorische Verkenning
in onze wijk uit te voeren.
Achter die gerenoveerde
geveltjes en in die straten met

436.17.00

TELEFOONNUMMERS

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WIJKVOORZIENINGEN IN HET OUDE WESTEN

De ramadan is de
negende maand
in de islamitische
maankalender.
Het is de maand
van inkeer,
waarop tussen de
dageraad en zonsondergang gevast
wordt. Maar het
is ook een feestmaand. Het is een
maand van bezinning, tolerantie,
liefdadigheid en
verbroedering.
Het is een maand
waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid
centraal staat. Vanuit dit
gevoel van saamhorigheid
organiseren Laurens Antonius
Binnenweg samen met
diverse groepen in het Oude
Westen op donderdag 10
september een Iftar maaltijd
voor bewoners van het Oude
Westen en anderen.
Een Iftar maaltijd is de maaltijd die direct na zonsondergang genuttigd wordt.
Volgens de overlevering van
Mohamed wordt de vasten
gebroken met een oneven
aantal dadels en een glas
melk, maar de diverse culturen geven hier een eigen
invulling aan. Hierna volgt
voor de islamieten een gebed
en dan begint de gezamenlijke Iftar maaltijd.
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Meer levendigheid door meer
bedrijvigheid in het Oude Westen

Van de straat geplukt

Een discussiebijeenkomst op dinsdagavond 29 september
19.30 – 22.00 uur, in Odeon
Hebben we intussen niet
genoeg garages? Welke eisen
zouden aan ondernemers
gesteld moeten worden?
Waar zitten de mensen met
plannen en ideeën voor een
bedrijf? Hoe kunnen we jonge
mensen een kans geven?
We gaan ook proberen vast
te stellen waar de belemmeringen zitten (bv in het vrijgeven van bedrijfspanden voor
nieuwe ondernemers) en hoe
die op te lossen zijn.

60
60
47
88
24
60

De Oude Westen Iftar heeft
plaats in het vernieuwde
restaurant van Antonius
Binnenweg.
Inschrijven tot uiterlijk
8 september 2009 bij
Döndü Özdemir
tel. 06-19493094

in dit nummer:

ST.MARIASTRAAT, Zeep en oliehandel
Op deze avond willen we met
elkaar praten over het soort
bedrijvigheid dat de wijk voor
de bewoners, ondernemers en
bezoekers aantrekkelijker zou
maken. We gaan niet alleen
maar dromen. Winkels als de
VIVO, de snoep- en oliewinkel
van mevrouw Langendam,
Martin ’t Houtje, bakkerij
Hoogendijk, de drogisterij aan
de Gaffeldwarsstraat komen
niet terug.
Wat is wel haalbaar en welk
type bedrijvigheid is goed
te combineren met prettig
wonen?

de zogenaamde groentesoepgroep, ofwel de vitale coalitie
van onderop, een club bewoners, ondernemers en professionals van het Oude Westen.

Gerard Roijackers

Dit is de tweede discussieavond over de toekomst van
de wijk, georganiseerd door

EEN MELKBOER Adrianastraat
We zorgen weer voor mensen
die met vuur een stelling kunnen verdedigen, columnisten
die uit ervaring en uit hun hart
spreken, deskundigen die de
feiten op een rijtje kunnen zetten en scherpe recensenten.
De gespreksleiding is
deze keer in handen van
Oudewestenaar Alia Azzouzi.

Dinsdag
29 september
19.30-22.00
uur
in Odeon

ST.MARIASTRAAT, Kleermaker

Iedereen met hart voor de wijk is van harte uitgenodigd
COLOFON
Uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen,
Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00
Fax 436 39 40, Email www.
buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
Website www.aktiegroepoudewesten.nl
Lay Out Han Snaaijer
Fotografie Theo Sprundel,
Han Snaaijer
Redactie: Mariannne Maaskant,
Wim Roovers, Ender Oren
Yilmaz Caliskan, Hannie
Leeuwenhart, Sati Yesildal,Han
Snaaijer, Joke vd Zwaard en
Andre Hart
Druk: Maassluisse Courant,
Oplage: 4500 stuks
Verschijnt 10 maal per jaar

Sapperdeflap... Speelcentrum Weena wint Mamaloe-wagen!
Vorig jaar december was er een speciale
raadsvergadering van de centrumraad.
Alle diensten en instellingen uit het
centrumgebied waren uitgenodigd en
mochten een hartenwens inleveren.
Natuurlijk heeft het Speelcentrum ook
een hartenwens ingediend. Regelmatig
worden we gebeld of het clubhuis
gehuurd kan worden
voor kinderfeestjes en
omdat dat bij ons niet
mogelijk is wilden we
graag een Mamaloewagen die gehuurd kan
worden voor kinderfeestjes op de tuin. Aan
het eind van de vergadering werd de winnaar
van de hartenwens
bekend gemaakt. En
wij mochten de wagen

aanschaffen.
Woensdag 8 juli was het zover. Na een
optocht door het centrum arriveerde
de wagen op het speelcentrum. Het
hele Pipo gezelschap was natuurlijk
aanwezig. Marjolein Masselink (portefeuille houder welzijn) en Marc van
Duin (wijkagent) vervulden de rol van

Snuf en Snuitje en hebben tevergeefs
geprobeerd de PPPPP-arels aan de man
te brengen. Nadat de wagen de hekken van het speelcentrum was binnen
gereden hebben we samen met alle
kinderen en andere aanwezigen met Jip
en Janneke champagne getoast op de
komst van de wagen. Verder konden de
kinderen o.a. taartjes eten met de Dikke
Deur en een ritje maken op het ezeltje
NoNoNoNO.
De wagen kan gehuurd worden voor
het vieren van kinderfeestjes op de tuin
en is betaalbaar voor iedere portemonnee. Bewoners uit het centrum gebied
krijgen voorrang en betalen slechts 10
euro huur (3 uur). U mag zelf voor eten
en drinken zorgen maar kan dat ook
via ons regelen. Wilt u wat extra’s dan
kan er een compleet feestpakket bij
gehuurd worden. Voor meer informatie

kunt u terecht in het speelcentrum.
Verder zal de Mamaloe-wagen ook
gebruikt gaan worden voor kleinschalige activiteiten zoals o.a. een voorleesuurtje voor de kleintjes.

winkelstraat. Alleen bezocht door
blank middenklassepubliek en
afgewend van de wijk. Van onze
vereniging mag iedereen lid worden, dus ook het Centrum voor
Beeldende Kunst, Verpleeghuis
Anthonius, Stichting Wenk en
de Paradijskerk. We organiseren
nu al twee jaar, samen met Bart
en Edward, ex-medewerkers van
Wenk, Inside Out, een alternatieve braderie waar ook kinderen
met een stand mogen staan,
en een Koninginnedag voor
kinderen. Ook het kerstfeest in
de Paradijskerk was bijzonder.
Turkse en Marokkaanse vrouwen
hadden lekker eten gemaakt,
er was een verhalenverteller, er
werden samen liedjes gezongen
en iedereen kreeg een boek mee
naar huis. Dat gaan we dit jaar
weer doen.

Gerard Roijackers groeide op in Den Haag, richtte in de jaren zeventig de Kraakbond Utrecht op en ging achter zijn vriendin Carrie aan
naar het Oude Westen in Rotterdam. Naast de zorg voor de kinderen,
werd hij winkelier op de Nieuwe Binnenweg. Sinds anderhalf jaar is
hij voorzitter van de Vereniging Nieuwe Binnenweg. Geen traditionele
winkeliersvereniging, hij wil met activiteiten winkelstraat en wijk
met elkaar verbinden. Overal moeten kinderen bij en er moet veel
meer bedrijvigheid in de zijstraten komen.
Ik ben van 1951, geboren
in Roermond, opgegroeid in
Den Haag en gaan studeren in
Utrecht. Eerst rechten, daarna
Nederlands. Allebei niet afgemaakt, ik had het veel te druk
met de Kraakbond. Dat begon als
vrijwilligerswerk, mensen adviseren over woonrechten. Het werk
van de Kraakbond breidde zich
echter steeds meer uit en het
Jongeren Advies Centrum nam
mij in dienst. Op een bepaald
moment beheerden we honderd
huizen en zaten we met vijftien
medewerkers in de kelder van een
kraakpand. We hielpen mensen
bij het kraken, gaven ze juridisch
advies, maar letten er ook op dat
ze goed met de panden en de
buurt omgingen. Ik kwam wel
eens in een politiecel terecht,
maar kwam daar ook altijd snel
weer uit. Kraken mag als een
pand meer dan een jaar leeg
staat en de politie was al lang blij
dat wij de boel een beetje netjes
hielden. Na zes jaar ging Carrie
bij het JAC in Rotterdam werken,
ik ging erachteraan en vond een
baan bij een vergelijkbare instelling in Den Haag. Dat was een
hevige periode, veel experimenteren, politiek en werk liep behoorlijk door elkaar.
Toen Slinger, ons eerste kind
geboren was, zijn we een andere

koers gaan varen. Carrie zette
het vrouwenwerkproject Swindle
op en ik het mannenwerkproject Spullenhulp. Daarna heb
ik nog even een ontbijtwinkel
gehad op de Coolsestraat en een
schoenenkledingwinkel in de
Van Speijckstraat. Toen Carrie uit
haar winkel weg moest, zijn we
samen op de Nieuwe Binnenweg
gaan zitten. Dat werd Black
Widow, een speciale kledingwinkel. Vroeger heette het gothic,
tegenwoordig EMO. Ik ben ook
een aantal jaren groothandel/

diverse plekken in het Oude
Westen gewoond. Allebei de
kinderen hebben hier in de wijk
op de Augustinusschool gezeten.
Slinger is inmiddels doctor in iets
ingewikkeld informatica-achtigs,
Blixa studeert communicatiewetenschappen in Utrecht.
De Nieuwe Binnenweg verbinden met het Oude Westen
Vereniging De Binnenweg is ook
een beetje mijn lege-nest-project.
Ik zocht naar een nieuwe bezigheid naast de winkel en vond bij

“Mensen met een bedrijf zorgen
voor aanloop, levendigheid, maar
houden ook hun stoepje schoon en
spreken mensen aan die er een
zootje van maken.”
leverancier van deze kleding
geweest voor diverse winkels
in Nederland. Die haalde ik uit
Engeland, tegenwoordig wordt
het allemaal in China gemaakt. Ik
heb toen een paar winkels overgenomen, maar daar ben ik mee
gestopt omdat ons tweede kind
in het begin veel ziek was.
In de loop derjaren heb ik op

wethouder Schreijer financiële
steun voor het opzetten van activiteiten op dit eerste deel van
de Nieuwe Binnenweg. Anke
Griffioen en Jeanne Hoogenboom
hadden met het opknappen van
De Boogjes en het concept Kunst
met een Knipoog belangrijk voorwerk gedaan. Ik vond de Nieuwe
Binnenweg altijd een beetje rare

De winkels en bedrijvigheid moeten niet enkel geconcentreerd
zijn in de twee winkelstraten. Er
moet weer veel meer in de zijstraten gebeuren. Jarenlang was
alles en iedereen hier gericht op
rust. Elk initiatief dat niet uit de
koker van een bekende instelling of ‘de wijk’ kwam, werd als
bedreiging gezien. Zo maak je
geen leuke en ook geen schoonheel-en-veilige wijk. Mensen met
een bedrijf zorgen voor aanloop,
levendigheid, maar houden ook
hun stoepje schoon en spreken
mensen aan die er een zootje
van maken. Een centrumwijk als
het Oude Westen kan natuurlijk
niet 24 uur stil zijn. Horeca kan
overlast geven, daar heb ik zelf
ook last van, maar je moet ook
bereid zijn om mee te denken
met horecamensen die zich sociaal opstellen en willen samenwerken. Mijn toekomstproject is
om van de Gouvernestraat een
Music Mile te maken. Er zitten
veel bedrijfspanden in die straat,
maar ze zijn dichtgeplakt of hebben al tien jaar dezelfde etalage,
er gaat niks van uit. Mijn droom
is dat daar over tien jaar allemaal bedrijfjes en winkels zitten
die iets met muziekproductie te
maken hebben. Voordat het zo
ver is, moeten er nog een hele
hoop knoppen om, onder andere
bij Woonstad, de eigenaar van
de meeste panden. Ik word er
wel eens boos en moedeloos
van, maar ik houd van het Oude
Westen, het is gewoon heel erg
de moeite waard om me ervoor
in te zetten.

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig
mens kan
zonder

Wees geen dief uit uw
eigen portemonnee.
Vanaf 1 juli 2009 betaalt u in de
meeste gevallen meer huur als
u een huurhuis hebt. Zodoende
heeft u recht op meer huurtoeslag als u die nu al heeft. In vele
gevallen zal dat ongeveer het
bedrag zijn dat u nu per maand
meer moet betalen vanaf 1 juli
2009. Zodoende zal uw daadwerkelijke huurverhoging minimaal
zijn. Dus als voorbeeld in plaats
van 10,- meer per maand kan
dat soms maar 2,50 zijn, dus
slechts 30,- per jaar in plaats van
€ 120 per jaar meer. Bel naar de
Belastingtelefoon, 0800-0543,
voor een wijzigingsformulier om
deze huurprijswijziging door te
geven aan de Belastingdienst. Of
bel de Vraagwijzer van de wijk
Cool, 010-436 30 60, of bezoek
het Vraagwijzer Centrum in
het gezondheidscentrum in de
Gaffelstraat 24/Sint Mariastraat
75. Of bel de Vraagwijzer van de
wijk Stadsdriehoek,
010-414 67 88, of bezoek het
Vraagwijzer Centrum in het wijkgebouw in de Kipstraat 37.
Of bel de Bewonersorganisatie
Cool 010-412 17 87.

Spirit 55+
Organiseert op donderdag 1 oktober 2009 de
jaarlijkse seniorendag
voor alle oudere wijkbewoners in Oude Westen,
Cool en Stadsdriehoek.
Deze seniorendag wordt
gehouden in het wijkgebouw
Stadsdriehoek Kipstraat 37
van 12.30 tot 17.00 uur.
Er is een feestelijk programma met muziek, modeshow,
dans, verhalen van vroeger,
informatie Vraagwijzer en
Spirit 55+. En natuurlijk lekkere hapjes en drankjes.
Deze seniorendag is extra
feestelijk omdat op deze dag
Spirit 55+, de seniorenorganisatie voor alle centrumbewoners officieel van start zal
gaan.
Vanuit het Oude Westen
rijdt er een busje naar de
Kipstraat, voor bewoners
die slecht ter been zijn.
Aanmelden hiervoor via
telnr 06 2489602

RUILPUNT TERUG IN DE GAFFELDWARSSTRAAT
Het was druk op 9 mei tussen de Kogelvangerstraat en de Gaffeldwarsstraat.
Mensen liepen af en aan met grote dozen. Het Ruilpunt kon na de brand eindelijk weer terug naar haar
oude stekkie.
Alle spullen zijn uit gezocht. De koopjes staan boven en gaan weg voor de helft van de punten en die
blijven daar tot eind september staan. Beneden staan de spullen tegen de gewone punten.
Waarschijnlijk komt de exposite die er voor de brand hing dan ook weer terug.
Dat betekent niet dat de expositie nu niet te zien is. Op de website www.expopunt.nl kan je alles zien
wat er hing.
Sinds 24 augustus is het Ruilpunt na een korte vakantie ook weer open op de gewone dagen.
Maandag
van 12.00 uur tot 16.00 uur
Dinsdag
van 12.00 uur tot 16.00 uur
Woensdag
van 12.00 uur tot 16.00 uur

Je bent dus weer welkom in de Gaffeldwarsstraat 34 b.

KİRA YARDIM PARASI

HUURTOESLAG

Het Oude Westen Türk Çalιşma Grubu
Anne ve babalar için eğitim kursu
Onderwijs en opvoedingscursus voor ouders
1. Hollandada Eğitim Sistemi ve Türk ve diğer Etnik Azınlık Çocukların
Durumu (17 en 31 mei)
Het Nederlandse onderwijssysteem en de positie van (Turkse) allochtone kinderen.
2. Okul Öncesi Dönemde Çocuk Eğitimi (7,14 en 21 juni)
De ontwikkelingsstimulering van kinderen in de voorschoolse periode
3. Temel Eğitim Okulu (6 en 13 september)
De Basisschool
4. Eğitimde velinin rolleri (27 september)
De rol van ouders in het onderwijs
5. Temel Eğitim Okulu Sonrası Okul Seçimi ve Orta Öğretim Okulları
De schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs (11 oktober en 1 november)
6. Ailede Çocuk Eğitimi
Opvoeding in het gezin (22 en 29 november)
7. Çocuklarda Dil Gelişimi ve Çok Dillilik (17 en 24 januari 2010)
Taalontwikkeling –en stimulering en meertaligheid
8. Bedensel, Zihinsel ve Sosyal Özürlü Çocuklar İçin Özel Eğitim
(31 januari en 7 februari)
Het Speciaal onderwijs voor kinderen met lichamelijke, emotionele en sociale
beperkingen en leermoeilijkheden
9. Ergenlik Dönemi ve gençlerle ilişkiler (7 en 14 maart )
Pubertijd en omgaan met jeugd
10. Meslek Eğitim Okulları (MBO, HBO) (21 en 28 maart )
Scholen voor het beroepsonderwijs (MBO, HBO)

YENI OPBOUWWERKER
Oude Westen Aktie Groep’un yeni opbouwwerkeri Satı Yeşildal, 1973 Sivas (Türkiye) doğumludur.
Babası 1975 senesinde Hollanda’ya gelmiş,
Hellevoetsluis’te Farmfrites firmasında çalışmaya
başlamış, 4 sene sonra da ailesini Rotterdam’a
getirtmiştir.
Satı’nın okul hayatı Rotterdam’a gelmesiyle
başlar ve 2003 senesinde Hogeschool Rotterdam’da cultureel maatschappelijke vorming
bölümünü okuyarak öğrenimini tamamlar. 172
santim boyunda, blue-jean’li, kareli T- şortlu, Maria Callas gibi gözleri olan Satı, ilk önce Sonor’un
Schiedam daki işinde çalışır ve Nisan ayından
itibaren de Oude Westen Opbouwwerk grubunda
çalışmaktadır.
Mahalle gazetesi: “Satı, Opbouwwerker kimdir?”
Satı: “Opbouwwerker çok yönlü bir sosyal görevlidir. Gruplaşmış insanların, sokaklarını daha iyi
yaşanabilir bir hale getirmek istemelerinde, sosyal
problemlerin çozülmesinde, anne ve babalara
çocuklarının eğitim ve öğrenim konularında destek olur ve yardım eder”.
Mahalle gazetesi: “Oude westen hakkında ne
düşünüyorsun?”
Satı: “ fevkalade, çok hoş bir mahalle, çeşitli kültürlere ait insanların yaşadığı, pek çok işyerlerinin
bulunduğu, güzel bir yaşam havası olan gerçek bir
mahalle. Burada yaşadığını hissediyorsun,
başka mahallelerde bu yok.”
Mahalle gazetesi: “ Şu anda en geçerli problem
nedir?”
Satı: “ Aktiegroep, opbouwwerk en centrumraad
arasında bazı konularda yanlış anlamalar mevcuttur.
Bu yüzden kurumların birbirleri ile daha açık ve
daha belirgin bir tarzda görüşmeleri ve
konuşmaları gerekmektedir.”
Mahalle gazetesi:“ Allochtonen-problematiek
hakkında ne düşünüyorsun?”
Satı: “ Uyum ile ilgili kurslar şu anda iyi bir
netice vermiyor. Polonyalıların ve Macarların
problemlerine
bakın, Her iki ülke de Avrupa Birliğinin yeni üyeleri bu yüzden bu ülkelerden gelen insanlar

uyum kurslarına katılamıyorlar. 20 sene önce Türkiye ve Fas’tan gelen insanların karşılaştıkları
problemler şu anda yeniden ortaya çıkmaktadır.
Uyum kursları mahalle seviyesinde organize
edildiği
zaman daha iyi netice vermektedir.”
Mahalle gazetesi:“Aktiegroep Rotterdam da, 1970
li senelerden bu yana Politik Links bir grup olarak
tanınıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun.?”
Satı: “ Şu anda mahallede aktif almalari sevindirici.
Mahalle gazetesi: “ Akşamları kendini Kruiskade
de emniyetli hissediyormusun?”
Satı: “ Evet, daha önce çalıştığım Schiedam
Nieuwland’dan daha emniyetli hissediyorum.”
Mahalle gazetesi: “ Hangi müziği daha çok seviyorsun?”
Satı: “ Çeşitli müzikleri seviyorum. Jazz, blues,
Türk müziği, fado. Rammstein.
Mahalle gazetesi: “Oude westen de en beğendiğin
dükkân hangisidir?”
Satı: “ West-Kruiskade’deki De Chinese supermarkt.”
Mahalle gazetesi: “ En beğendiğin kahve hangisidir?”
Satı : “ Terasta oturup yemek yemek için Boudewijn, müzik için De White Elephant.
Mahalle gazetesi: “Feyenoord’mu? Sparta’mı?”
Sati : “Galatasaray. Turkije’nin Feyenoord’u.”
Quark

Eğer kiracı iseniz, 1 temmuz 2009 tarihinden itibaren
fazla kira ödemektesiniz.
Şayet kira yardım parası (huurtoeslag) alıyorsanız,
bu yardım parasının da artması gerekmektedir.
Kiranızdaki artışı Vergi dairesine bildirmek için gerekli
formülü (wijzigingsformulier) 0800-0543 numaraya
telefon ederek isteyebilirsiniz, Veya Cool mahallesindeki
Vraagwijzer’e, 010-436 30 60’a telefon edebilirsiniz,
veya, Gaffelstraat 24/Sint Mariastraat 75
adresindeki gezondheidscentrumda bulunan
Vraagwijzer Centrum’a gidebilirsiniz, veya
Stadsdriehoek mahallesindeki Vraagwijzer’e, 010414 67 88’e telefon edebilirsiniz veya of bezoek het
in het wijkgebouw in de Kipstraat 37 adresindeki
Wijkgebouw’in içinde bulunan Vraagwijzer Centrum’a
gidebilirsiniz veya, Bewonersorganisatie Cool 010412 17 87’ye telefon edebilirsiniz..

LAURENS ANTONIUS
BINNENWEG’de
İFTAR YEMEĞİ
Laurens Antonius Binnenweg, Oude Westen
mahallesindeki çeşitli gruplarla birlikte 10 eylül 2009
Perşembe günü, mahalle sakinleri ve diğerleri için bir
iftar yemeği organize
etmiştir. İftar
yemeği, AntoniusBinnenweg
’in restore edilmiş
restoranında verilecektir. İftar yemeğine
katılmakisteyenler en
geç 8 eylül 2009 tarihine kadar
bayan Döndü Özdemir’e telefon edebilir ve isimlerini
yazdırabilirler. tel. 06-19493094

OPENING KUNSTMARKT
(Sanat eserleri satan yerin
açılması)
Sayın bayanlar ve baylar,
29 augustus 2009 Cumartesi günü, Oude Westen
mahallesinde, Van Speykstraat 129 adresinde, bir
Kunstmarkt (sanat eserlerinin satıldığı bir dükkân)
açılacaktır.Van Speykstraat’taki bu dükkânda, semt sakinlerinin satın alabilme kapasitelerine uygun sanat eserleri
satılacaktır. Eylül ayı içerisinde, her hafta sonu (12 ve
13 eylul hariç),8 – 14 yaşlar arasındaki çocuklar için bir
atelyeler
(workshop) açılacaktır.
Ayrıca 14 yaşından
daha büyük olan çocuklar
için de graffiti esas alinan
atelyeler açılacaktır.
Daha fazla bilgiyi
aşağıdaki
internet adreslerinden
alabilirsiniz
www.wow-rotterdam.nl
www.dekunstsuper.nl
www.dekunstmarkt.nl

OPENING BAART KUNST
Zaterdag 29 augustus 2009
opende de Kunstmarkt zijn deuren aan de Van Speykstraat 129,
nabij de kruising met de Nieuwe
Binnenweg. De over een vloeroppervlak van 250 m2 beschikkende
KunstMarkt is een onderdeel
van De KunstSuper. Deze in
Bospolder-Tussendijken aan de
Grote Visserijstraat 7b gevestigde
galerie zal zich in de toekomst
vooral richten op haar expositiefunctie. In de KunstMarkt aan de
Van Speykstraat kan de bezoeker
‘betaalbare kunst uit het schap’
aanschaffen. Mede gezien de sociaal-economische positie van veel
bewoners in het Oude Westen
acht de KunstMarkt het van
groot belang de toegang – en
daarnaast de aankoopprijzen van
de kunstwerken – laagdrempelig

te houden. Bezoekersaantallen
in de KunstSuper aan de Grote
Visserijstraat hebben al aangetoond dat deze benadering een
geslaagde is.
Tegelijkertijd met de opening
van de KunstMarkt vindt ook
de aftrap plaats voor de WOWinspiratieroute. WOW staat voor
Werelds Oude Westen en maakt
deel uit van het initiatief om de
wijk een beter woon-, werk- en
leefklimaat te verschaffen. De
gemeente Rotterdam, de centrumraad en woningcorporatie
Woonstad Rotterdam hebben
hiertoe de handen ineengeslagen.
Zij investeren in projecten op het
gebied van veiligheid, welzijn,
netwerken, wonen, openbare
ruimte en ondernemen. Huidige

Even voorstellen: Sati Yesildal
Sati Yesildal, de nieuwe opbouwwerker voor aktiegroep het oude westen, werd in 1973 inSivas (Turkije)
geboren. Haar vader kwam in ’75 naar Nederland om
bij Farmfrites inHellevoetsluis te gaan werken. Vier
jaar later liet hij zijn gezin naar Rotterdam overkomen.
Daar ging Sati voor het eerst naar school om in 2003
van de Hogeschool Rotterdam af testuderen in cultureel maatschappelijke vorming.
Sati, 1 meter 72, blue-jeans, geblokt T-shirt en Maria
Callas ogen, werkte voor stichting-Sonor eerst in
Schiedam, en nu, sinds april, in het oude westen waar
ze het team komt versterken.

bewoners en ondernemers moeten zo aan het Oude Westen
worden gebonden. Toekomstige
bewoners en ondernemers
moeten worden verleid zich in
de wijk te vestigen. De WOWinspiratieroute voert belangstellenden langs verschillende kunstobjecten in het Oude Westen. Dat
de inzet van kunst betrokkenheid
bij de buurt verhoogt, bewees de
aanwezigheid van de KunstSuper
in Bospolder-Tussendijken al eerder.
Gedurende de maand september
vinden er ieder weekend – uitgezonderd dat van 12 en 13
september – workshops plaats.
In en rond de KunstMarkt zal
één workshop zijn gericht op
kinderen van 8 t/m 14 jaar. Een

andere workshop heeft graffiti als basis en richt zich op wat
oudere jeugd. De ontdekkingsreis
naar kunst en de wijk het Oude
Westen vormt een belangrijke
leidraad van de workshops. Om
de opening van de KunstMarkt
nog verder over het voetlicht te
brengen vinden zogenoemde
guerrilla-acties plaats. Op vrijdag
21 augustus zullen vanaf 16:00
tot 20:00 uur twee nageschilderde internationale topwerken van
Museum Boymans van Beuningen
naar de Van Speykstraat worden
gedragen tijdens twee sacrale
optochten. Het betreft hier inderdaad replica’s van “Waterlelies”
en “Guernica”. Met de echte versies van Monet en Picasso in zijn
bezit zou De KunstMarkt direct
zijn laagdrempeligheid verliezen.
Zaterdag 29 augustus beleeft de
guerrilla-actie haar reprise tijdens
de opening van de KunstMarkt,
van 12:00 tot 16:00 uur.

BUURTKRANT OUDE WESTEN
GEEN ZINNIG MENS KAN
ZONDER

Meer info op:
www.wow-rotterdam.nl
www.dekunstsuper.nl
www.dekunstmarkt.nl

WORKSHOP Wat is Kunst?

Graffiti workshop

De andere workshop richt zich wat meer op de oudere jeugd
(14 t/m 18 jaar). Graffiti vormt de basis voor de ontdekkingstochtnaar kunst en het Oude Westen.
De workshops worden gehouden op 29 en 30 augustus en op
6 en 20 september. De tijden zijn van 12.00 tot 14.00 uur en
van 14.30 tot 17.00 uur. Inschrijven kan door een mailtje te
sturen aan info@dekunstmarkt.nl, onder vermelding van de
workshop waaraan je wilt deelnemen.

BURENRUZIE? DAT
LOSSEN WE SAMEN OP!
ken trouwens beter op buurtnivo.”
Buurtkrant : “Aktiegroep het
oude westen staat bekend als het
laatste rode bolwerk
van Rotterdam. Met een aktieverleden dat teruggaat tot de jaren
70. Wat vind je daarvan?”
Sati : “Zijn ze gelukkig nog
steeds. Ze hebben hier hart voor
de wijk.”
Buurtkrant : “Voel je je veilig,
s’avonds op de Kruiskade?”
Sati : “Ja, veiliger dan in
Schiedam Nieuwland waar ik
eerst werkte.”
Buurtkrant : “Favoriete
muziek?”
Sati : “Ik hou van wereldmuziek.
Jazz, blues, Turkse muziek, fado.
Maar ook Rammstein, Radiohead.
Buurtkrant : “Favoriete winkel
in het oude westen?”
Sati : “De Chinese supermarkt op
de West-Kruiskade.”
Buurtkrant : “Favoriete kroeg?”
Sati : “Boudewijn, om te eten en
een terrasje te pakken. De White
Elephant voor de muziek.
mijn broer heeft daar nog sarod
gespeeld.”
Buurtkrant : “Feyenoord of
Sparta?”
Sati : “Galatasaray. Het
Feyenoord van Turkije.”

iets voor u?

Deze workshop richt zich speciaal op kinderen in de leeftijd
van 8 t/m 14 jaar. Hierbij zullen de kinderen op ontdekkingsreis
gaan naar kunst en hun ontdekkingen vervolgens omzetten
in een eigen kunstwerk, geïnspireerd door de kunstenaars,
kunstobjecten en het Oude Westen.

Je kan ook langskomen bij de KunstMarkt aan de Van
Speykstraat 129om je aan te melden of bellen met
010 – 243 08 16. Meer informatie over de route en de
workshops is te vinden op www.dekunstmarkt.nl

Buurtkrant : “Sati, wat is dat
eigenlijk, een opbouwwerker?”
Sati : “Een opbouwwerker is een
soort sociale duizendpoot. Hij of
zij helpt groepen mensen
dingen gedaan te krijgen, straten
leefbaarder te maken, sociale
problemen op te lossen en
ouders te ondersteunen bij
opvoeding en scholing.”
Buurtkrant : “Wat vind je van
het oude westen?”
Sati : “Fantasties, een hele leuke
wijk. Multi-culti, bedrijvig en een
goeie sfeer. Dit is pas een
ECHTE wijk. De stadsdriehoek
bijv. leeft niet, ademt niet. Dat
gevoel heb ik hier wel.”
“Hart voor de wijk”
Buurtkrant : “Actuele problemen?”
Sati : “Er zijn heel veel misverstanden ontstaan tussen
aktiegroep, opbouwwerk en
centrumraad. Daarom moeten
we helderder en duidelijker gaan
communiceren.”
Buurtkrant : “Je visie op de
allochtonen-problematiek?”
Sati : “Het aanbod aan integratie
werkt op het ogenblik niet. Kijk
naar de problemen met
de Polen en de Hongaren. Ze
zijn pas lid van de Europese Unie
geworden waardoor ze niet
meer in aanmerking komen voor
een integratie-cursus. De problemen die 20 jaar geleden
Bij de Turken en de Marokkanen
speelden, herhalen zich hierdoor
weer. Integratie-cursussen wer-

Vrijwillige coach Thuisadministratie

Bij buurtbemiddeling kunt u
terecht als u problemen heeft
met uw buren.
In de stad wonen we dicht op
elkaar. Meestal gaat dit goed,
soms gaat het fout.
Over en weer kunnen irritaties
ontstaan over bijvoorbeeld harde
muziek, stank, huisdieren, rennende kinderen enzovoort.
Als het u niet lukt deze problemen zelf op te lossen kunnen
de buurtbemiddelaars u hierbij
helpen.
Zij helpen de ruzie uit te praten
en afspraken te maken voor de
toekomst.
De bemiddelaars zijn onpartijdig en alles wordt vertrouwelijk
behandeld.
U kunt contact opnemen met
buurtbemiddeling Centrum op
onderstaand adres.

Ook instellingen of huiseigenaren
kunnen doorverwijzen naar buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling Centrum
kantooradres
Adrianaplein 24-26
3014 XX Rotterdam
Telefoon 010- 28 22 527
Mobiel 06- 18 50 03 16
www.buurtbemiddelingcentrum.nl
centrum@buurtbemiddeling.
org

Vrijwilligers gezocht
Binnenkort wordt het restaurant van Antonius Binnenweg geopend.
Onze revalidatiecliënten zullen zo veel mogelijk het ontbijt, de lunch
en het diner in het restaurant gaan gebruiken. Om de cliënten
vooral goed te kunnen helpen met het zelfstandig eten hebben we
natuurlijk extra helpende handen nodig. Cliënten die niet zelfstandig naar beneden kunnen komen zullen moeten worden gehaald.
In het restaurant moeten bezoekers wegwijs worden gemaakt en er
kan hulp worden geboden bij de maaltijd zelf. Wij zijn dan ook
op zoek naar vrijwilligers die willen assisteren bij de maaltijden in
het restaurant. Bent u klantvriendelijk en representatief en lijkt het
u leuk om te helpen in ons nieuwe restaurant, neemt u dan even
contact op met de coördinator vrijwilligerswerk: Christa Andeweg.
Loopt u gerust even langs voor verdere informatie op maan- dinsen donderdag of belt u haar 010-2412884

Uitwisseling
bewonersorganisatie
Vreewijk
8 juli werden we uitgenodigd
door bewonersorganisatie
Vreewijk om kijkje te nemen
in hun keuken. 15 man sterk
gingen we met tram naar de
bewonersorganisatie. Eerste wat
gelijk al opvalt is de zeeën van
ruimte en het groen in de wijk
. Totaal tegenovergestelde als
in Oude Westen. De voorzitter,
heer Hendriksen van bewonersorganisatie verwelkomt ons allen
en legt uit hoe zij als vrijwilligers
zich hard maken voor de wijk.
Daarna krijgen we een rondleiding. Deze route zal meer
op architectuur en inrichting
openbare ruimtes zijn. Ook is
er een rondleiding wat meer
een groen route is. Onderweg
ontkomen we niet aan het groen
en de Turkse vrijwilligers beginnen al de pruimen te plukken
die verleidelijk aan de bomen
hangen. Groene, rode en gele
pruimen bomen worden belaagd
door de Turkse vrouwen en
langzaam aan beginnen andere
vrijwilligers ook te genieten van
de overheerlijke rijpe pruimen.
Ondanks onze route wat juist de
bouw en opbouw van de wijk
inhield zagen we toch ook veel
van het groen. Een bewoner
was zo vriendelijk om zijn tuin
te laten zien en iedereen werd
er stil van. Als laatste komen we
terecht bij Fucsialand. Opgericht
en onderhouden door vrijwilligers. Uiteindelijk komen we
bij de sportvereniging die ons
verwelkomt met een lekker koel
drankje. Na het nuttigen van een
overheerlijke bbq danken we de
vrijwilligers die dit programma
georganiseerd hebben en maken
afspraken om volgend jaar weer
een uitwisseling te doen met
elkaar.

Eindelijk had ik weer eens een
afspraak met mijn zus, je weet
wel die met de scootmobiel.
Ze kwam zondagmorgen koffie bij me drinken en natuurlijk
bij kletsen. Omdat het zulk
prachtig weer was zijn we
naar het wijkpark gegaan.
Thermosfles en koekjes mee.
Het altijd zo opgeruimde park
lag er verschrikkelijk bij. Je
struikelde over de lege plastic zakken, de eetbakjes van
KFC en de lege flesjes. Nou
moet je weten dat er die dag
daarvoor zomercarnaval is
geweest. Het was weer hartstikke leuk en ik heb er van
genoten, maar ik heb geleerd
dat je je afval altijd in de vuilbakken gooit. Nou dat was
in het park duidelijk niet het
geval. Nou moet ik zeggen
dat de bakken vol waren en er
echt niets meer bij kon, maar
om het dan maar gewoon
neer te gooien vind ik ook
zo wat. De Roteb heeft wel
de West Kruiskade schoongemaakt maar niet het park.
Ik heb pas gehoord dat er
iemand van de Centrumraad
een stadspark van ons wijkpark wil maken. Ze vinden
dat er niet genoeg gebeurt. Ik
vraag me af of ze wel eens zijn
komen kijken. Die stuurgroep
van het park heeft zelf leuke
ideeen, b.v. het plan van vorig
jaar om beelden te maken van
natuurlijk materiaal. Helaas
heeft de man die een deel van
de organisatie op zich had
genomen nooit meer iets van
zich laten horen. Ik wil maar
zeggen plannen genoeg, daar
hoeft de centrumraad zich
toch niet mee te bemoeien. En
eerlijk gezegd hou ik m’n hart
vast als iedereen en alles iets
gaat organiseren. Wij zitten
met de troep. Of zouden ze
dat dan zelf opruimen?

De Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Centrum start
in oktober een nieuw project:
Thuisadministratie.
Steeds meer mensen hebben
problemen met het op orde
houden van de persoonlijke
administatie. De rekeningen
en formulieren stapelen zich
op, met alle gevolgen van
dien. In het project
Thuisadministatie gaan vrijwillige coaches deze mensen de
helpende hand bieden. De
Stichting Maatschappelijke

DE
TOEKOMST
WENKT
NAAR
JOU!
WENK, welzijn en kinderopvang in hart centrum Rotterdam

Peuterspeelzaal
Peuterplus Sterren
en Zon gaan
samen

Donderdag 9 juli jl. hebben
de leidsters van de peutergroep Sterren afscheid genomen van hun lokaal in de
Batavier.
Met tranen in hun hart en op
hun gezicht.
Deden zij de deur voor de
laatste keer dicht.
Hun maatjes Zon en Maan
waren al voorgegaan…
en toen bleven de sterren nog
stralen,

OPROEP MENSEN VOOR
THEETERRAS - WINTERTUIN
De 6 mensen die op dit moment het theeterras in de wijktuin runnen zitten dringend verlegen om nieuwe mensen.
Met 2 andere vrijwilligers zouden we al heel tevreden zijn.
Het werk is niet moeilijk. Tafels en stoelen klaarzetten, thee zetten,
gesprekken aangaan en natuurlijk thee schenken.
De bedoeling is dat je 1 keer per maand meehelpt. Het theeterras
is open op woensdagmiddag van 2 uur tot 4 uur en daar komt
dan een half uur voorbereiding
en een half uur opruimen bij.
In oktober gaan we naar de wintertuin in het Ruilpunt.

Voor de mensen die interesse hebben.
Bel naar de buurtwinkel telnr. 4361700.

Dienstverlening Centrum is
op zoek naar deze vrijwillige
coaches! Wellicht is dit iets
voor u?
Als coach leert u mensen om
structuur in hun administratie
te brengen. Hiervoor komt u
regelmatig bij uw klant aan
huis. U helpt de post door te
nemen en papieren te ordenen.
Ook helpt u bij het maken van
een inkomsten- en uitgavenoverzicht of het invullen van

eenvoudige formulieren.
Om vrijwillige coach te worden hoeft u geen speciale
opleiding of achtergrond te
hebben. Wie inzicht heeft in
het voeren van een administratie én er plezier in heeft
een ander te helpen, is welkom! Ter voorbereiding krijgt
u een training. Na de training
volgt de kennismaking met
uw eigen klant. Uw inzet als
coach biedt u een zinvolle
tijdsbesteding. Het kost u

ongeveer twee tot vier uur per
week. Met vragen waar u als
coach tegenaan loopt, kunt
u terecht bij de coördinator
Thuisadministatie.
Bent u geïnteresseerd?
Neemt u dan contact op
met Veronique Vaarten,
projectcoördinator
Thuisadministratie,
telefoon 010 – 240 06 22
of per e-mail
v.vaarten@smdc.nl.

maar helaas ze konden Mars
niet halen.
Ook Venus bleek niet binnen
bereik..
en dus nu raken zij hun vertrouwde stekkie kwijt.
Maar zij zullen niet lang
treuren, want na de zomervakantie starten zij in de
Augustinusschool. Vanaf
maandag 24 augustus zijn
alle peuters van de Batavier
welkom bij de peuterspeelzaal in de Augustinusschool,
Josephstraat 12, telnr.436 42
07
Leidsters, Reena, Faouzia,
Gaitrie,
Peuterspeelzaal
DIAMANTJES
Wist u dat WENK in
basisschool de Dialoog,
Kogelvangerstraat 114 een
peuterspeelzaal heeft?
Deze peuterspeelzaal werkt met de
Piramidemethode
bekend van de Citotoets. Op
woensdag 27 mei
hebben wij een

openingsfeest gehad.
De openingsceremonie werd
uitgevoerd door de directeur
Wilmar Spies en onze leidinggevende Astrid Gondorf. De
schaar werd gedragen door
2 van onze kleuters van de
basisschool. Het was een
pracht moment toen het lint
werd doorgeknipt. Wij voelen ons heel welkom binnen
de school en zijn blij met de
goede samenwerking.
Onze peuters hebben de Citotoets taal en ordenen
erg goed gemaakt.
Zelfs onze jongste
peuter scoorde ruim
voldoende. Wij zijn erg
trots op onze kids!!!
Leidsters Zulma, Joyce

Vaarwel
Fouad
In 2000 kwam Fouad als stagiaire binnenwandelen in het
oude westen. Een jongen met
een bescheiden opstelling
en een zachte stem. Maar al
snel zal blijken dat Fouad een
jongen is die weet wat hij wil.
Zijn eerste belangrijke taak
was het ondersteunen van de
huiswerkklas. Hier blijkt het
natuurtalent van Fouad, het
stimuleren van mensen, of
het nou jonge mensen zijn
zoals bij de huiswerkklas of
zoals later zal blijken senioren
en andere bewoners. Fouad
is een opbouwwerker zoals
wij ons voor iedere wijk in
Rotterdam zouden wensen.
In de negen jaren die Fouad
werkzaam is in het Oude
Westen zet hij zijn handen en
tanden in verschillende projecten in de wijk. Deze projecten
variëren van schoonmaakcampagnes tot Mensen Maken de
Stad. Ook een luisterend oor

bieden aan bewoners met
woon en welzijnsklachten;
Fouad maakt er altijd tijd voor.
Dit maakt hem bij uitstek
geschikt om via de Senioren
Wergroep Centrum de senioren van het centrum van
Rotterdam, maar zeker ook de
senioren van het Oude westen
zichtbaarder te maken voor de
politiek. Het succes van Spirit
55+ nu is voor een belangrijk
deel te danken aan het geduld

PEUTERSPEELZALEN WENK
VEEL GOEDKOPER
3,60 per maand voor
1 dagdeel per week
7,20 per maand voor 2
dagdelenper week
Voor dit bedrag kunnen
peuters meedoen aan
allerlei leuke activiteiten
binnen en buiten de
peuterspeelzaal.
Inschrijven
Centrale Balie WENK,
Kogelvangerstraat 10,
412 26 22

en stimuleren van Fouad.
Naast zijn groei in het Oude
Westen als goede opbouwwerker wordt hij ingezet in
wijk Vreewijk. Alsof dat nog
niet genoeg is maakt hij zich
ook sterk voor de organisatie
Sonor en neemt hij plaats in
de ondernemingsraad. Zijn
passie voor het vak opbouwwerk maakt dat hij gedreven is
en blijft.
Naast zijn professionele groei
sticht hij ook een gezin.
Ja dan valt het tegen om alles
zo goed mogelijk te combineren. Uiteindelijk heeft hij een
keuze gemaakt en kiest voor
een werkplek buiten oude
westen. Hoe spijtig het ook
voor onze wijk zal zijn, zijn
afwezigheid zal niet onopgemerkt blijven. We wensen
hem heel veel sterkte op zijn
nieuwe werkplek in Rotterdam
Zuid.
Op 23 september is er voor
iedereen gelegenheid om
afscheid van Fouad te nemen.
Dank voor je enorme bijdrage in het Oude westen
en heel veel succes op je
nieuwe werkplek; we zullen je missen.

Nieuwe ronde bewonersinitiatieven
2009 Oude Westen gestart
De ronde bewonersinitiatieven 2009 is gestart.
De Centrumraad wil dit keer nog meer goede ideeën
horen. Heeft u een goed idee om het Oude Westen
te verbeteren? Een plan voor de straat, de hele
buurt of…? Laat het de Centrumraad vóór 15 oktober weten!
Verbeteringen in de wijk
De Centrumraad vindt het
belangrijk dat bewoners worden betrokken bij verbeteringen van hun wijk. Marjolijn
Masselink, portefeuillehouder
Welzijn bij de Centrumraad:
“Verantwoordelijkheid voor de
eigen leefomgeving klinkt prachtig. Het belonen van ideeën van
bewoners, voor hun eigen straat
en wijk, maakt van die mooie
woorden werkelijkheid. Bewoners
kijken iedere dag met eigen ogen
naar hun straat en hun wijk. Zij
weten zelf heel goed wat hun
straat of wijk mooier en aantrekkelijker maakt. Een zelfgemaakt
plan dat zelf wordt uitgevoerd,
maakt de straat en de bewoner
sterk.”
Voorwaarden
Het ministerie van VROM heeft
extra geld beschikbaar gesteld
voor de bewonersinitiatieven. Er
is een aantal voorwaarden aan
verbonden:
• Er moeten meerdere bewoners
bij het idee betrokken zijn;
• het idee moet het wonen
en werken in de wijk en/of de
contacten tussen bewoners
verbeteren;
• het moet meer zijn dan een
eenmalige bijeenkomst zoals
een buurtbarbecue;
• het idee moet de betrokkenheid van bewoners versterken
en het moet ten
goede komen 		
aan de
leefomgeving in
de 		
wijk.

Verfilming
bewonersinitiatieven
Afgelopen voorjaar ontvingen
negen bewoners uit het Oude
Westen een geldbedrag van de
Centrumraad om hun eigen
ideeën uit te voeren. Zij hadden
stuk voor stuk wervelende ideeën
om hun wijk te verbeteren. Van
deze bewonersinitiatieven is een
film gemaakt. Deze film dient als
inspiratie en maakt onderdeel uit
van de wervingscampagne voor
de ronde bewonersinitiatieven
2009. De film is op dvd gratis
verkrijgbaar en wordt binnenkort
in uw wijk verspreid. U kunt de
4 strings attached (St. Augustinusschool)
dvd ook ophalen bij de aktiegroep,
Gaffelstraat 1-3. Op www.wowrotterdam.nl kunt u meer zien en
horen over de bedenkers van deze
bewonersinitiatieven en hoe zij
hun idee tot uitvoer brengen.
Meld uw idee!
Heeft u ook een goed idee om het
Oude Westen te verbeteren?
Meld het idee vóór 15 oktober bij
de Centrumraad!
Dat kan op de volgende manieren:

Naailes in de Gaffel

• Via het inschrijfformulier,
te vinden op
www.wow-rotterdam.nl of
www.centrumraad.rotterdam.nl;

• Schriftelijk per e-mail of brief.  
E-mailadres:
centrumraad@bsd.rotterdam.nl
Postadres:
Centrumraad, Postbus 70012,
3000 KP Rotterdam. Onder
vermelding van ‘bewonersinitiatieven’.
Voor ondersteuning kunt u terecht
bij de Centrumraad of bij het
opbouwwerk in uw wijk.
Zij kunnen u ook begeleiden bij
het invullen van het inschrijfformulier. Nadat alle ideeën zijn ingediend beoordeelt een onafhankelijke jury alle voorstellen.

Kunstproject in de Leeuwenhoek

Ook in de zomer een veiliger Oude Westen
Stadsmarinier Tijs Nederveen over de laatste resultaten in ‘zijn’ wijk
al langer bekend bij de politie.
Bij verschillende acties heeft de
politie informatie verzameld
over drugsdealers. Met deze
informatie kan een dealer, als hij
opgepakt wordt, langer worden
vastgezet.

Het is alweer twee maanden
geleden dat de voorjaarsactie
in het Oude Westen beëindigd is. Toen zijn er goede
resultaten behaald om de
wijk schoner en leefbaarder
te maken. “We hebben sindsdien niet stil gezeten,” zegt
Tijs Nederveen, stadsmarinier
Oude Westen. Nederveen
lacht: “Ook tijdens de vakantie zijn we druk aan het werk.
Extra drugsacties, hennepkwekerijen oprollen, nieuwe
containers in de wijk plaatsen; dat zijn een paar dingen
die we hebben aangepakt.”

Nieuwe afvalcontainers
Om de wijk schoner te maken
heeft Roteb in de hele wijk (met
uitzondering van de Westersingel)
afvalcontainers geplaatst.
“Voorheen zetten bewoners
twee keer per week hun afval
op de stoep. Dat zorgde voor
veel rommel op straat. Nu kunnen bewoners hun huisvuil gelijk
in de containers gooien en is
het een stuk schoner op straat,”
vertelt Nederveen. “Om de straten schoon te houden, is het
belangrijk dat mensen de containers goed gebruiken,” zegt de
stadsmarinier. “Zet bijvoorbeeld

Coffeeshops gesloten
Vanaf 1 juni zijn er in de wijk
vijf coffeeshops gesloten: Desire,
Alpha Blondy, Greenhouse, De
Lachende Paus op de Nieuwe
Binnenweg en The Best in de
Schietbaanstraat. Deze coffeeshops moesten dicht volgens de

geen afval naast de containers,
verpak restafval in een zak, maak
hem goed dicht en sluit de klep
om stankoverlast tegen te gaan.”
Meer tips over het gebruik van
de containers kunt u vinden op
www.roteb.nl.
Tegengaan overlast
Vanaf april heeft de politie 22
gebiedsontzeggingen uitgedeeld.
Nederveen legt uit: “Een gebiedsontzegging wordt uitgedeeld aan
iemand die ernstige overlast veroorzaakt. Die persoon mag dan
voor een bepaalde tijd niet meer
in het Oude Westen komen. Op

Tijdens een actie ‘preventief
fouilleren’ heeft de politie
drugs gevonden in Café Nelis.
Daarom heeft burgemeester
Aboutaleb besloten het café
aan het Tiendplein voor een
jaar te sluiten.
Volgens de burgemeester was de
hoeveelheid drugs die is gevonden zó veel dat er sprake is van
een handelsvoorraad. Hierdoor is
het aannemelijk dat in Café Nelis
werd gedeald en daarom heeft de
burgemeester de zaak gesloten.

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

Het Servicepunt Oude Westen
Adrianaplein 24-26 3014 XX Rotterdam
Telefoon: 282 96 76

Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00-18.00 en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

deze manier kan men de overlast
verminderen. Als iemand zich er
niet aan houdt, dan mag de politie die persoon oppakken.”
Ook heeft de politie preventief
fouilleeracties uitgevoerd in de
wijk. Naast drugs zijn ook een
honkbalknuppel, een vuurwapen
en een zakmes in beslag genomen.
Extra acties tegen drugs
Er zijn de laatste maanden extra
acties geweest tegen de drugsoverlast in de wijk. De politie
heeft twee drugsdealers aangehouden. De twee dealers zijn

Café Nelis twaalf maanden dicht
Door de sluiting moet de overlast
voor de omgeving verminderen
en wordt het rustiger in de buurt.
Tegengaan drugsoverlast
Het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid van het
Oude Westen is erg belangrijk.
“Drugsoverlast wordt door
bewoners ervaren als een groot
probleem. Daarom pakken we
overlastgevende plekken stevig
aan,” vertelt Tijs Nederveen,
stadsmarinier Oude Westen.
“Met de sluiting van Café Nelis
is opnieuw een belangrijke stap

Even voorstellen:

Melden helpt!

nieuwe, strengere regels van de
gemeente Rotterdam. In totaal
zijn er 16 coffeeshops door de
hele stad gesloten. De coffeeshops
staan in de buurt van scholen en
dat mag niet meer. “Voor sommige jongeren zijn softdrugs zo normaal dat ze niet meer nadenken
over de gevolgen van het gebruik
van softdrugs,” zegt Nederveen.
“Vandaar dat coffeeshops in een
straal van 200 meter bij scholen
dicht moeten.” Ook zijn er twee
hennepkwekerijen opgerold in de
wijk.

Ron Hoogerwerf
buurtagent
Adrianabuurt

gezet in het tegengaan van
drugsoverlast in de wijk.”
Wijkveiligheid
Naast het tegengaan van overlast
en drugshandel, vormen schoon
en heel, diefstal en geweld de
speerpunten in het programma
van de stadsmarinier. Zo is eerder
dit jaar de Voorjaarsactie in de
wijk gehouden. “Er gaan al veel
dingen goed in de wijk. Met alle
samenwerkingspartners werken
we hard om het Oude Westen
nog veiliger én beter te maken,”
zegt Nederveen.

De buurtagenten van het Oude Westen

Marc van Duin

Bas Munne

buurtagent
Diergaardebuurt

buurtagent
Saftlevenbuurt en
Nieuwe Binnenweg

Fred Bravenboer
buurtagent
Josephbuurt

Saloua Ben Larbi

Wim Rietveldt

buurtagente
Zijdewindebuurt

buurtagent van de
Gouvernebuurt.

meld misdaad anoniem

0800-7000

Nieuwe ronde bewonersinitiatieven
2009 Oude Westen gestart
De ronde bewonersinitiatieven 2009 is gestart.
De Centrumraad wil dit keer nog meer goede ideeën
horen. Heeft u een goed idee om het Oude Westen
te verbeteren? Een plan voor de straat, de hele
buurt of…? Laat het de Centrumraad vóór 15 oktober weten!
Verbeteringen in de wijk
De Centrumraad vindt het
belangrijk dat bewoners worden betrokken bij verbeteringen van hun wijk. Marjolijn
Masselink, portefeuillehouder
Welzijn bij de Centrumraad:
“Verantwoordelijkheid voor de
eigen leefomgeving klinkt prachtig. Het belonen van ideeën van
bewoners, voor hun eigen straat
en wijk, maakt van die mooie
woorden werkelijkheid. Bewoners
kijken iedere dag met eigen ogen
naar hun straat en hun wijk. Zij
weten zelf heel goed wat hun
straat of wijk mooier en aantrekkelijker maakt. Een zelfgemaakt
plan dat zelf wordt uitgevoerd,
maakt de straat en de bewoner
sterk.”
Voorwaarden
Het ministerie van VROM heeft
extra geld beschikbaar gesteld
voor de bewonersinitiatieven. Er
is een aantal voorwaarden aan
verbonden:
• Er moeten meerdere bewoners
bij het idee betrokken zijn;
• het idee moet het wonen
en werken in de wijk en/of de
contacten tussen bewoners
verbeteren;
• het moet meer zijn dan een
eenmalige bijeenkomst zoals
een buurtbarbecue;
• het idee moet de betrokkenheid van bewoners versterken
en het moet ten
goede komen 		
aan de
leefomgeving in
de 		
wijk.

Verfilming
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Afgelopen voorjaar ontvingen
negen bewoners uit het Oude
Westen een geldbedrag van de
Centrumraad om hun eigen
ideeën uit te voeren. Zij hadden
stuk voor stuk wervelende ideeën
om hun wijk te verbeteren. Van
deze bewonersinitiatieven is een
film gemaakt. Deze film dient als
inspiratie en maakt onderdeel uit
van de wervingscampagne voor
de ronde bewonersinitiatieven
2009. De film is op dvd gratis
verkrijgbaar en wordt binnenkort
in uw wijk verspreid. U kunt de
4 strings attached (St. Augustinusschool)
dvd ook ophalen bij de aktiegroep,
Gaffelstraat 1-3. Op www.wowrotterdam.nl kunt u meer zien en
horen over de bedenkers van deze
bewonersinitiatieven en hoe zij
hun idee tot uitvoer brengen.
Meld uw idee!
Heeft u ook een goed idee om het
Oude Westen te verbeteren?
Meld het idee vóór 15 oktober bij
de Centrumraad!
Dat kan op de volgende manieren:

Naailes in de Gaffel

• Via het inschrijfformulier,
te vinden op
www.wow-rotterdam.nl of
www.centrumraad.rotterdam.nl;

• Schriftelijk per e-mail of brief.  
E-mailadres:
centrumraad@bsd.rotterdam.nl
Postadres:
Centrumraad, Postbus 70012,
3000 KP Rotterdam. Onder
vermelding van ‘bewonersinitiatieven’.
Voor ondersteuning kunt u terecht
bij de Centrumraad of bij het
opbouwwerk in uw wijk.
Zij kunnen u ook begeleiden bij
het invullen van het inschrijfformulier. Nadat alle ideeën zijn ingediend beoordeelt een onafhankelijke jury alle voorstellen.
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het een stuk schoner op straat,”
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geen afval naast de containers,
verpak restafval in een zak, maak
hem goed dicht en sluit de klep
om stankoverlast tegen te gaan.”
Meer tips over het gebruik van
de containers kunt u vinden op
www.roteb.nl.
Tegengaan overlast
Vanaf april heeft de politie 22
gebiedsontzeggingen uitgedeeld.
Nederveen legt uit: “Een gebiedsontzegging wordt uitgedeeld aan
iemand die ernstige overlast veroorzaakt. Die persoon mag dan
voor een bepaalde tijd niet meer
in het Oude Westen komen. Op

Tijdens een actie ‘preventief
fouilleren’ heeft de politie
drugs gevonden in Café Nelis.
Daarom heeft burgemeester
Aboutaleb besloten het café
aan het Tiendplein voor een
jaar te sluiten.
Volgens de burgemeester was de
hoeveelheid drugs die is gevonden zó veel dat er sprake is van
een handelsvoorraad. Hierdoor is
het aannemelijk dat in Café Nelis
werd gedeald en daarom heeft de
burgemeester de zaak gesloten.

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

Het Servicepunt Oude Westen
Adrianaplein 24-26 3014 XX Rotterdam
Telefoon: 282 96 76

Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00-18.00 en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

deze manier kan men de overlast
verminderen. Als iemand zich er
niet aan houdt, dan mag de politie die persoon oppakken.”
Ook heeft de politie preventief
fouilleeracties uitgevoerd in de
wijk. Naast drugs zijn ook een
honkbalknuppel, een vuurwapen
en een zakmes in beslag genomen.
Extra acties tegen drugs
Er zijn de laatste maanden extra
acties geweest tegen de drugsoverlast in de wijk. De politie
heeft twee drugsdealers aangehouden. De twee dealers zijn

Café Nelis twaalf maanden dicht
Door de sluiting moet de overlast
voor de omgeving verminderen
en wordt het rustiger in de buurt.
Tegengaan drugsoverlast
Het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid van het
Oude Westen is erg belangrijk.
“Drugsoverlast wordt door
bewoners ervaren als een groot
probleem. Daarom pakken we
overlastgevende plekken stevig
aan,” vertelt Tijs Nederveen,
stadsmarinier Oude Westen.
“Met de sluiting van Café Nelis
is opnieuw een belangrijke stap

Even voorstellen:

Melden helpt!

nieuwe, strengere regels van de
gemeente Rotterdam. In totaal
zijn er 16 coffeeshops door de
hele stad gesloten. De coffeeshops
staan in de buurt van scholen en
dat mag niet meer. “Voor sommige jongeren zijn softdrugs zo normaal dat ze niet meer nadenken
over de gevolgen van het gebruik
van softdrugs,” zegt Nederveen.
“Vandaar dat coffeeshops in een
straal van 200 meter bij scholen
dicht moeten.” Ook zijn er twee
hennepkwekerijen opgerold in de
wijk.

Ron Hoogerwerf
buurtagent
Adrianabuurt

gezet in het tegengaan van
drugsoverlast in de wijk.”
Wijkveiligheid
Naast het tegengaan van overlast
en drugshandel, vormen schoon
en heel, diefstal en geweld de
speerpunten in het programma
van de stadsmarinier. Zo is eerder
dit jaar de Voorjaarsactie in de
wijk gehouden. “Er gaan al veel
dingen goed in de wijk. Met alle
samenwerkingspartners werken
we hard om het Oude Westen
nog veiliger én beter te maken,”
zegt Nederveen.

De buurtagenten van het Oude Westen

Marc van Duin

Bas Munne

buurtagent
Diergaardebuurt

buurtagent
Saftlevenbuurt en
Nieuwe Binnenweg

Fred Bravenboer
buurtagent
Josephbuurt

Saloua Ben Larbi

Wim Rietveldt

buurtagente
Zijdewindebuurt

buurtagent van de
Gouvernebuurt.

meld misdaad anoniem

0800-7000

OPENING BAART KUNST
Zaterdag 29 augustus 2009
opende de Kunstmarkt zijn deuren aan de Van Speykstraat 129,
nabij de kruising met de Nieuwe
Binnenweg. De over een vloeroppervlak van 250 m2 beschikkende
KunstMarkt is een onderdeel
van De KunstSuper. Deze in
Bospolder-Tussendijken aan de
Grote Visserijstraat 7b gevestigde
galerie zal zich in de toekomst
vooral richten op haar expositiefunctie. In de KunstMarkt aan de
Van Speykstraat kan de bezoeker
‘betaalbare kunst uit het schap’
aanschaffen. Mede gezien de sociaal-economische positie van veel
bewoners in het Oude Westen
acht de KunstMarkt het van
groot belang de toegang – en
daarnaast de aankoopprijzen van
de kunstwerken – laagdrempelig

te houden. Bezoekersaantallen
in de KunstSuper aan de Grote
Visserijstraat hebben al aangetoond dat deze benadering een
geslaagde is.
Tegelijkertijd met de opening
van de KunstMarkt vindt ook
de aftrap plaats voor de WOWinspiratieroute. WOW staat voor
Werelds Oude Westen en maakt
deel uit van het initiatief om de
wijk een beter woon-, werk- en
leefklimaat te verschaffen. De
gemeente Rotterdam, de centrumraad en woningcorporatie
Woonstad Rotterdam hebben
hiertoe de handen ineengeslagen.
Zij investeren in projecten op het
gebied van veiligheid, welzijn,
netwerken, wonen, openbare
ruimte en ondernemen. Huidige

Even voorstellen: Sati Yesildal
Sati Yesildal, de nieuwe opbouwwerker voor aktiegroep het oude westen, werd in 1973 inSivas (Turkije)
geboren. Haar vader kwam in ’75 naar Nederland om
bij Farmfrites inHellevoetsluis te gaan werken. Vier
jaar later liet hij zijn gezin naar Rotterdam overkomen.
Daar ging Sati voor het eerst naar school om in 2003
van de Hogeschool Rotterdam af testuderen in cultureel maatschappelijke vorming.
Sati, 1 meter 72, blue-jeans, geblokt T-shirt en Maria
Callas ogen, werkte voor stichting-Sonor eerst in
Schiedam, en nu, sinds april, in het oude westen waar
ze het team komt versterken.

bewoners en ondernemers moeten zo aan het Oude Westen
worden gebonden. Toekomstige
bewoners en ondernemers
moeten worden verleid zich in
de wijk te vestigen. De WOWinspiratieroute voert belangstellenden langs verschillende kunstobjecten in het Oude Westen. Dat
de inzet van kunst betrokkenheid
bij de buurt verhoogt, bewees de
aanwezigheid van de KunstSuper
in Bospolder-Tussendijken al eerder.
Gedurende de maand september
vinden er ieder weekend – uitgezonderd dat van 12 en 13
september – workshops plaats.
In en rond de KunstMarkt zal
één workshop zijn gericht op
kinderen van 8 t/m 14 jaar. Een

andere workshop heeft graffiti als basis en richt zich op wat
oudere jeugd. De ontdekkingsreis
naar kunst en de wijk het Oude
Westen vormt een belangrijke
leidraad van de workshops. Om
de opening van de KunstMarkt
nog verder over het voetlicht te
brengen vinden zogenoemde
guerrilla-acties plaats. Op vrijdag
21 augustus zullen vanaf 16:00
tot 20:00 uur twee nageschilderde internationale topwerken van
Museum Boymans van Beuningen
naar de Van Speykstraat worden
gedragen tijdens twee sacrale
optochten. Het betreft hier inderdaad replica’s van “Waterlelies”
en “Guernica”. Met de echte versies van Monet en Picasso in zijn
bezit zou De KunstMarkt direct
zijn laagdrempeligheid verliezen.
Zaterdag 29 augustus beleeft de
guerrilla-actie haar reprise tijdens
de opening van de KunstMarkt,
van 12:00 tot 16:00 uur.

BUURTKRANT OUDE WESTEN
GEEN ZINNIG MENS KAN
ZONDER

Meer info op:
www.wow-rotterdam.nl
www.dekunstsuper.nl
www.dekunstmarkt.nl

WORKSHOP Wat is Kunst?

Graffiti workshop

De andere workshop richt zich wat meer op de oudere jeugd
(14 t/m 18 jaar). Graffiti vormt de basis voor de ontdekkingstochtnaar kunst en het Oude Westen.
De workshops worden gehouden op 29 en 30 augustus en op
6 en 20 september. De tijden zijn van 12.00 tot 14.00 uur en
van 14.30 tot 17.00 uur. Inschrijven kan door een mailtje te
sturen aan info@dekunstmarkt.nl, onder vermelding van de
workshop waaraan je wilt deelnemen.

BURENRUZIE? DAT
LOSSEN WE SAMEN OP!
ken trouwens beter op buurtnivo.”
Buurtkrant : “Aktiegroep het
oude westen staat bekend als het
laatste rode bolwerk
van Rotterdam. Met een aktieverleden dat teruggaat tot de jaren
70. Wat vind je daarvan?”
Sati : “Zijn ze gelukkig nog
steeds. Ze hebben hier hart voor
de wijk.”
Buurtkrant : “Voel je je veilig,
s’avonds op de Kruiskade?”
Sati : “Ja, veiliger dan in
Schiedam Nieuwland waar ik
eerst werkte.”
Buurtkrant : “Favoriete
muziek?”
Sati : “Ik hou van wereldmuziek.
Jazz, blues, Turkse muziek, fado.
Maar ook Rammstein, Radiohead.
Buurtkrant : “Favoriete winkel
in het oude westen?”
Sati : “De Chinese supermarkt op
de West-Kruiskade.”
Buurtkrant : “Favoriete kroeg?”
Sati : “Boudewijn, om te eten en
een terrasje te pakken. De White
Elephant voor de muziek.
mijn broer heeft daar nog sarod
gespeeld.”
Buurtkrant : “Feyenoord of
Sparta?”
Sati : “Galatasaray. Het
Feyenoord van Turkije.”

iets voor u?

Deze workshop richt zich speciaal op kinderen in de leeftijd
van 8 t/m 14 jaar. Hierbij zullen de kinderen op ontdekkingsreis
gaan naar kunst en hun ontdekkingen vervolgens omzetten
in een eigen kunstwerk, geïnspireerd door de kunstenaars,
kunstobjecten en het Oude Westen.

Je kan ook langskomen bij de KunstMarkt aan de Van
Speykstraat 129om je aan te melden of bellen met
010 – 243 08 16. Meer informatie over de route en de
workshops is te vinden op www.dekunstmarkt.nl

Buurtkrant : “Sati, wat is dat
eigenlijk, een opbouwwerker?”
Sati : “Een opbouwwerker is een
soort sociale duizendpoot. Hij of
zij helpt groepen mensen
dingen gedaan te krijgen, straten
leefbaarder te maken, sociale
problemen op te lossen en
ouders te ondersteunen bij
opvoeding en scholing.”
Buurtkrant : “Wat vind je van
het oude westen?”
Sati : “Fantasties, een hele leuke
wijk. Multi-culti, bedrijvig en een
goeie sfeer. Dit is pas een
ECHTE wijk. De stadsdriehoek
bijv. leeft niet, ademt niet. Dat
gevoel heb ik hier wel.”
“Hart voor de wijk”
Buurtkrant : “Actuele problemen?”
Sati : “Er zijn heel veel misverstanden ontstaan tussen
aktiegroep, opbouwwerk en
centrumraad. Daarom moeten
we helderder en duidelijker gaan
communiceren.”
Buurtkrant : “Je visie op de
allochtonen-problematiek?”
Sati : “Het aanbod aan integratie
werkt op het ogenblik niet. Kijk
naar de problemen met
de Polen en de Hongaren. Ze
zijn pas lid van de Europese Unie
geworden waardoor ze niet
meer in aanmerking komen voor
een integratie-cursus. De problemen die 20 jaar geleden
Bij de Turken en de Marokkanen
speelden, herhalen zich hierdoor
weer. Integratie-cursussen wer-

Vrijwillige coach Thuisadministratie

Bij buurtbemiddeling kunt u
terecht als u problemen heeft
met uw buren.
In de stad wonen we dicht op
elkaar. Meestal gaat dit goed,
soms gaat het fout.
Over en weer kunnen irritaties
ontstaan over bijvoorbeeld harde
muziek, stank, huisdieren, rennende kinderen enzovoort.
Als het u niet lukt deze problemen zelf op te lossen kunnen
de buurtbemiddelaars u hierbij
helpen.
Zij helpen de ruzie uit te praten
en afspraken te maken voor de
toekomst.
De bemiddelaars zijn onpartijdig en alles wordt vertrouwelijk
behandeld.
U kunt contact opnemen met
buurtbemiddeling Centrum op
onderstaand adres.

Ook instellingen of huiseigenaren
kunnen doorverwijzen naar buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling Centrum
kantooradres
Adrianaplein 24-26
3014 XX Rotterdam
Telefoon 010- 28 22 527
Mobiel 06- 18 50 03 16
www.buurtbemiddelingcentrum.nl
centrum@buurtbemiddeling.
org

Vrijwilligers gezocht
Binnenkort wordt het restaurant van Antonius Binnenweg geopend.
Onze revalidatiecliënten zullen zo veel mogelijk het ontbijt, de lunch
en het diner in het restaurant gaan gebruiken. Om de cliënten
vooral goed te kunnen helpen met het zelfstandig eten hebben we
natuurlijk extra helpende handen nodig. Cliënten die niet zelfstandig naar beneden kunnen komen zullen moeten worden gehaald.
In het restaurant moeten bezoekers wegwijs worden gemaakt en er
kan hulp worden geboden bij de maaltijd zelf. Wij zijn dan ook
op zoek naar vrijwilligers die willen assisteren bij de maaltijden in
het restaurant. Bent u klantvriendelijk en representatief en lijkt het
u leuk om te helpen in ons nieuwe restaurant, neemt u dan even
contact op met de coördinator vrijwilligerswerk: Christa Andeweg.
Loopt u gerust even langs voor verdere informatie op maan- dinsen donderdag of belt u haar 010-2412884

Uitwisseling
bewonersorganisatie
Vreewijk
8 juli werden we uitgenodigd
door bewonersorganisatie
Vreewijk om kijkje te nemen
in hun keuken. 15 man sterk
gingen we met tram naar de
bewonersorganisatie. Eerste wat
gelijk al opvalt is de zeeën van
ruimte en het groen in de wijk
. Totaal tegenovergestelde als
in Oude Westen. De voorzitter,
heer Hendriksen van bewonersorganisatie verwelkomt ons allen
en legt uit hoe zij als vrijwilligers
zich hard maken voor de wijk.
Daarna krijgen we een rondleiding. Deze route zal meer
op architectuur en inrichting
openbare ruimtes zijn. Ook is
er een rondleiding wat meer
een groen route is. Onderweg
ontkomen we niet aan het groen
en de Turkse vrijwilligers beginnen al de pruimen te plukken
die verleidelijk aan de bomen
hangen. Groene, rode en gele
pruimen bomen worden belaagd
door de Turkse vrouwen en
langzaam aan beginnen andere
vrijwilligers ook te genieten van
de overheerlijke rijpe pruimen.
Ondanks onze route wat juist de
bouw en opbouw van de wijk
inhield zagen we toch ook veel
van het groen. Een bewoner
was zo vriendelijk om zijn tuin
te laten zien en iedereen werd
er stil van. Als laatste komen we
terecht bij Fucsialand. Opgericht
en onderhouden door vrijwilligers. Uiteindelijk komen we
bij de sportvereniging die ons
verwelkomt met een lekker koel
drankje. Na het nuttigen van een
overheerlijke bbq danken we de
vrijwilligers die dit programma
georganiseerd hebben en maken
afspraken om volgend jaar weer
een uitwisseling te doen met
elkaar.

Eindelijk had ik weer eens een
afspraak met mijn zus, je weet
wel die met de scootmobiel.
Ze kwam zondagmorgen koffie bij me drinken en natuurlijk
bij kletsen. Omdat het zulk
prachtig weer was zijn we
naar het wijkpark gegaan.
Thermosfles en koekjes mee.
Het altijd zo opgeruimde park
lag er verschrikkelijk bij. Je
struikelde over de lege plastic zakken, de eetbakjes van
KFC en de lege flesjes. Nou
moet je weten dat er die dag
daarvoor zomercarnaval is
geweest. Het was weer hartstikke leuk en ik heb er van
genoten, maar ik heb geleerd
dat je je afval altijd in de vuilbakken gooit. Nou dat was
in het park duidelijk niet het
geval. Nou moet ik zeggen
dat de bakken vol waren en er
echt niets meer bij kon, maar
om het dan maar gewoon
neer te gooien vind ik ook
zo wat. De Roteb heeft wel
de West Kruiskade schoongemaakt maar niet het park.
Ik heb pas gehoord dat er
iemand van de Centrumraad
een stadspark van ons wijkpark wil maken. Ze vinden
dat er niet genoeg gebeurt. Ik
vraag me af of ze wel eens zijn
komen kijken. Die stuurgroep
van het park heeft zelf leuke
ideeen, b.v. het plan van vorig
jaar om beelden te maken van
natuurlijk materiaal. Helaas
heeft de man die een deel van
de organisatie op zich had
genomen nooit meer iets van
zich laten horen. Ik wil maar
zeggen plannen genoeg, daar
hoeft de centrumraad zich
toch niet mee te bemoeien. En
eerlijk gezegd hou ik m’n hart
vast als iedereen en alles iets
gaat organiseren. Wij zitten
met de troep. Of zouden ze
dat dan zelf opruimen?

De Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Centrum start
in oktober een nieuw project:
Thuisadministratie.
Steeds meer mensen hebben
problemen met het op orde
houden van de persoonlijke
administatie. De rekeningen
en formulieren stapelen zich
op, met alle gevolgen van
dien. In het project
Thuisadministatie gaan vrijwillige coaches deze mensen de
helpende hand bieden. De
Stichting Maatschappelijke

DE
TOEKOMST
WENKT
NAAR
JOU!
WENK, welzijn en kinderopvang in hart centrum Rotterdam

Peuterspeelzaal
Peuterplus Sterren
en Zon gaan
samen

Donderdag 9 juli jl. hebben
de leidsters van de peutergroep Sterren afscheid genomen van hun lokaal in de
Batavier.
Met tranen in hun hart en op
hun gezicht.
Deden zij de deur voor de
laatste keer dicht.
Hun maatjes Zon en Maan
waren al voorgegaan…
en toen bleven de sterren nog
stralen,

OPROEP MENSEN VOOR
THEETERRAS - WINTERTUIN
De 6 mensen die op dit moment het theeterras in de wijktuin runnen zitten dringend verlegen om nieuwe mensen.
Met 2 andere vrijwilligers zouden we al heel tevreden zijn.
Het werk is niet moeilijk. Tafels en stoelen klaarzetten, thee zetten,
gesprekken aangaan en natuurlijk thee schenken.
De bedoeling is dat je 1 keer per maand meehelpt. Het theeterras
is open op woensdagmiddag van 2 uur tot 4 uur en daar komt
dan een half uur voorbereiding
en een half uur opruimen bij.
In oktober gaan we naar de wintertuin in het Ruilpunt.

Voor de mensen die interesse hebben.
Bel naar de buurtwinkel telnr. 4361700.

Dienstverlening Centrum is
op zoek naar deze vrijwillige
coaches! Wellicht is dit iets
voor u?
Als coach leert u mensen om
structuur in hun administratie
te brengen. Hiervoor komt u
regelmatig bij uw klant aan
huis. U helpt de post door te
nemen en papieren te ordenen.
Ook helpt u bij het maken van
een inkomsten- en uitgavenoverzicht of het invullen van

eenvoudige formulieren.
Om vrijwillige coach te worden hoeft u geen speciale
opleiding of achtergrond te
hebben. Wie inzicht heeft in
het voeren van een administratie én er plezier in heeft
een ander te helpen, is welkom! Ter voorbereiding krijgt
u een training. Na de training
volgt de kennismaking met
uw eigen klant. Uw inzet als
coach biedt u een zinvolle
tijdsbesteding. Het kost u

ongeveer twee tot vier uur per
week. Met vragen waar u als
coach tegenaan loopt, kunt
u terecht bij de coördinator
Thuisadministatie.
Bent u geïnteresseerd?
Neemt u dan contact op
met Veronique Vaarten,
projectcoördinator
Thuisadministratie,
telefoon 010 – 240 06 22
of per e-mail
v.vaarten@smdc.nl.

maar helaas ze konden Mars
niet halen.
Ook Venus bleek niet binnen
bereik..
en dus nu raken zij hun vertrouwde stekkie kwijt.
Maar zij zullen niet lang
treuren, want na de zomervakantie starten zij in de
Augustinusschool. Vanaf
maandag 24 augustus zijn
alle peuters van de Batavier
welkom bij de peuterspeelzaal in de Augustinusschool,
Josephstraat 12, telnr.436 42
07
Leidsters, Reena, Faouzia,
Gaitrie,
Peuterspeelzaal
DIAMANTJES
Wist u dat WENK in
basisschool de Dialoog,
Kogelvangerstraat 114 een
peuterspeelzaal heeft?
Deze peuterspeelzaal werkt met de
Piramidemethode
bekend van de Citotoets. Op
woensdag 27 mei
hebben wij een

openingsfeest gehad.
De openingsceremonie werd
uitgevoerd door de directeur
Wilmar Spies en onze leidinggevende Astrid Gondorf. De
schaar werd gedragen door
2 van onze kleuters van de
basisschool. Het was een
pracht moment toen het lint
werd doorgeknipt. Wij voelen ons heel welkom binnen
de school en zijn blij met de
goede samenwerking.
Onze peuters hebben de Citotoets taal en ordenen
erg goed gemaakt.
Zelfs onze jongste
peuter scoorde ruim
voldoende. Wij zijn erg
trots op onze kids!!!
Leidsters Zulma, Joyce

Vaarwel
Fouad
In 2000 kwam Fouad als stagiaire binnenwandelen in het
oude westen. Een jongen met
een bescheiden opstelling
en een zachte stem. Maar al
snel zal blijken dat Fouad een
jongen is die weet wat hij wil.
Zijn eerste belangrijke taak
was het ondersteunen van de
huiswerkklas. Hier blijkt het
natuurtalent van Fouad, het
stimuleren van mensen, of
het nou jonge mensen zijn
zoals bij de huiswerkklas of
zoals later zal blijken senioren
en andere bewoners. Fouad
is een opbouwwerker zoals
wij ons voor iedere wijk in
Rotterdam zouden wensen.
In de negen jaren die Fouad
werkzaam is in het Oude
Westen zet hij zijn handen en
tanden in verschillende projecten in de wijk. Deze projecten
variëren van schoonmaakcampagnes tot Mensen Maken de
Stad. Ook een luisterend oor

bieden aan bewoners met
woon en welzijnsklachten;
Fouad maakt er altijd tijd voor.
Dit maakt hem bij uitstek
geschikt om via de Senioren
Wergroep Centrum de senioren van het centrum van
Rotterdam, maar zeker ook de
senioren van het Oude westen
zichtbaarder te maken voor de
politiek. Het succes van Spirit
55+ nu is voor een belangrijk
deel te danken aan het geduld

PEUTERSPEELZALEN WENK
VEEL GOEDKOPER
3,60 per maand voor
1 dagdeel per week
7,20 per maand voor 2
dagdelenper week
Voor dit bedrag kunnen
peuters meedoen aan
allerlei leuke activiteiten
binnen en buiten de
peuterspeelzaal.
Inschrijven
Centrale Balie WENK,
Kogelvangerstraat 10,
412 26 22

en stimuleren van Fouad.
Naast zijn groei in het Oude
Westen als goede opbouwwerker wordt hij ingezet in
wijk Vreewijk. Alsof dat nog
niet genoeg is maakt hij zich
ook sterk voor de organisatie
Sonor en neemt hij plaats in
de ondernemingsraad. Zijn
passie voor het vak opbouwwerk maakt dat hij gedreven is
en blijft.
Naast zijn professionele groei
sticht hij ook een gezin.
Ja dan valt het tegen om alles
zo goed mogelijk te combineren. Uiteindelijk heeft hij een
keuze gemaakt en kiest voor
een werkplek buiten oude
westen. Hoe spijtig het ook
voor onze wijk zal zijn, zijn
afwezigheid zal niet onopgemerkt blijven. We wensen
hem heel veel sterkte op zijn
nieuwe werkplek in Rotterdam
Zuid.
Op 23 september is er voor
iedereen gelegenheid om
afscheid van Fouad te nemen.
Dank voor je enorme bijdrage in het Oude westen
en heel veel succes op je
nieuwe werkplek; we zullen je missen.

winkelstraat. Alleen bezocht door
blank middenklassepubliek en
afgewend van de wijk. Van onze
vereniging mag iedereen lid worden, dus ook het Centrum voor
Beeldende Kunst, Verpleeghuis
Anthonius, Stichting Wenk en
de Paradijskerk. We organiseren
nu al twee jaar, samen met Bart
en Edward, ex-medewerkers van
Wenk, Inside Out, een alternatieve braderie waar ook kinderen
met een stand mogen staan,
en een Koninginnedag voor
kinderen. Ook het kerstfeest in
de Paradijskerk was bijzonder.
Turkse en Marokkaanse vrouwen
hadden lekker eten gemaakt,
er was een verhalenverteller, er
werden samen liedjes gezongen
en iedereen kreeg een boek mee
naar huis. Dat gaan we dit jaar
weer doen.

Gerard Roijackers groeide op in Den Haag, richtte in de jaren zeventig de Kraakbond Utrecht op en ging achter zijn vriendin Carrie aan
naar het Oude Westen in Rotterdam. Naast de zorg voor de kinderen,
werd hij winkelier op de Nieuwe Binnenweg. Sinds anderhalf jaar is
hij voorzitter van de Vereniging Nieuwe Binnenweg. Geen traditionele
winkeliersvereniging, hij wil met activiteiten winkelstraat en wijk
met elkaar verbinden. Overal moeten kinderen bij en er moet veel
meer bedrijvigheid in de zijstraten komen.
Ik ben van 1951, geboren
in Roermond, opgegroeid in
Den Haag en gaan studeren in
Utrecht. Eerst rechten, daarna
Nederlands. Allebei niet afgemaakt, ik had het veel te druk
met de Kraakbond. Dat begon als
vrijwilligerswerk, mensen adviseren over woonrechten. Het werk
van de Kraakbond breidde zich
echter steeds meer uit en het
Jongeren Advies Centrum nam
mij in dienst. Op een bepaald
moment beheerden we honderd
huizen en zaten we met vijftien
medewerkers in de kelder van een
kraakpand. We hielpen mensen
bij het kraken, gaven ze juridisch
advies, maar letten er ook op dat
ze goed met de panden en de
buurt omgingen. Ik kwam wel
eens in een politiecel terecht,
maar kwam daar ook altijd snel
weer uit. Kraken mag als een
pand meer dan een jaar leeg
staat en de politie was al lang blij
dat wij de boel een beetje netjes
hielden. Na zes jaar ging Carrie
bij het JAC in Rotterdam werken,
ik ging erachteraan en vond een
baan bij een vergelijkbare instelling in Den Haag. Dat was een
hevige periode, veel experimenteren, politiek en werk liep behoorlijk door elkaar.
Toen Slinger, ons eerste kind
geboren was, zijn we een andere

koers gaan varen. Carrie zette
het vrouwenwerkproject Swindle
op en ik het mannenwerkproject Spullenhulp. Daarna heb
ik nog even een ontbijtwinkel
gehad op de Coolsestraat en een
schoenenkledingwinkel in de
Van Speijckstraat. Toen Carrie uit
haar winkel weg moest, zijn we
samen op de Nieuwe Binnenweg
gaan zitten. Dat werd Black
Widow, een speciale kledingwinkel. Vroeger heette het gothic,
tegenwoordig EMO. Ik ben ook
een aantal jaren groothandel/

diverse plekken in het Oude
Westen gewoond. Allebei de
kinderen hebben hier in de wijk
op de Augustinusschool gezeten.
Slinger is inmiddels doctor in iets
ingewikkeld informatica-achtigs,
Blixa studeert communicatiewetenschappen in Utrecht.
De Nieuwe Binnenweg verbinden met het Oude Westen
Vereniging De Binnenweg is ook
een beetje mijn lege-nest-project.
Ik zocht naar een nieuwe bezigheid naast de winkel en vond bij

“Mensen met een bedrijf zorgen
voor aanloop, levendigheid, maar
houden ook hun stoepje schoon en
spreken mensen aan die er een
zootje van maken.”
leverancier van deze kleding
geweest voor diverse winkels
in Nederland. Die haalde ik uit
Engeland, tegenwoordig wordt
het allemaal in China gemaakt. Ik
heb toen een paar winkels overgenomen, maar daar ben ik mee
gestopt omdat ons tweede kind
in het begin veel ziek was.
In de loop derjaren heb ik op

wethouder Schreijer financiële
steun voor het opzetten van activiteiten op dit eerste deel van
de Nieuwe Binnenweg. Anke
Griffioen en Jeanne Hoogenboom
hadden met het opknappen van
De Boogjes en het concept Kunst
met een Knipoog belangrijk voorwerk gedaan. Ik vond de Nieuwe
Binnenweg altijd een beetje rare

De winkels en bedrijvigheid moeten niet enkel geconcentreerd
zijn in de twee winkelstraten. Er
moet weer veel meer in de zijstraten gebeuren. Jarenlang was
alles en iedereen hier gericht op
rust. Elk initiatief dat niet uit de
koker van een bekende instelling of ‘de wijk’ kwam, werd als
bedreiging gezien. Zo maak je
geen leuke en ook geen schoonheel-en-veilige wijk. Mensen met
een bedrijf zorgen voor aanloop,
levendigheid, maar houden ook
hun stoepje schoon en spreken
mensen aan die er een zootje
van maken. Een centrumwijk als
het Oude Westen kan natuurlijk
niet 24 uur stil zijn. Horeca kan
overlast geven, daar heb ik zelf
ook last van, maar je moet ook
bereid zijn om mee te denken
met horecamensen die zich sociaal opstellen en willen samenwerken. Mijn toekomstproject is
om van de Gouvernestraat een
Music Mile te maken. Er zitten
veel bedrijfspanden in die straat,
maar ze zijn dichtgeplakt of hebben al tien jaar dezelfde etalage,
er gaat niks van uit. Mijn droom
is dat daar over tien jaar allemaal bedrijfjes en winkels zitten
die iets met muziekproductie te
maken hebben. Voordat het zo
ver is, moeten er nog een hele
hoop knoppen om, onder andere
bij Woonstad, de eigenaar van
de meeste panden. Ik word er
wel eens boos en moedeloos
van, maar ik houd van het Oude
Westen, het is gewoon heel erg
de moeite waard om me ervoor
in te zetten.

Buurtkrant
Oude Westen
Geen zinnig
mens kan
zonder

Wees geen dief uit uw
eigen portemonnee.
Vanaf 1 juli 2009 betaalt u in de
meeste gevallen meer huur als
u een huurhuis hebt. Zodoende
heeft u recht op meer huurtoeslag als u die nu al heeft. In vele
gevallen zal dat ongeveer het
bedrag zijn dat u nu per maand
meer moet betalen vanaf 1 juli
2009. Zodoende zal uw daadwerkelijke huurverhoging minimaal
zijn. Dus als voorbeeld in plaats
van 10,- meer per maand kan
dat soms maar 2,50 zijn, dus
slechts 30,- per jaar in plaats van
€ 120 per jaar meer. Bel naar de
Belastingtelefoon, 0800-0543,
voor een wijzigingsformulier om
deze huurprijswijziging door te
geven aan de Belastingdienst. Of
bel de Vraagwijzer van de wijk
Cool, 010-436 30 60, of bezoek
het Vraagwijzer Centrum in
het gezondheidscentrum in de
Gaffelstraat 24/Sint Mariastraat
75. Of bel de Vraagwijzer van de
wijk Stadsdriehoek,
010-414 67 88, of bezoek het
Vraagwijzer Centrum in het wijkgebouw in de Kipstraat 37.
Of bel de Bewonersorganisatie
Cool 010-412 17 87.

Spirit 55+
Organiseert op donderdag 1 oktober 2009 de
jaarlijkse seniorendag
voor alle oudere wijkbewoners in Oude Westen,
Cool en Stadsdriehoek.
Deze seniorendag wordt
gehouden in het wijkgebouw
Stadsdriehoek Kipstraat 37
van 12.30 tot 17.00 uur.
Er is een feestelijk programma met muziek, modeshow,
dans, verhalen van vroeger,
informatie Vraagwijzer en
Spirit 55+. En natuurlijk lekkere hapjes en drankjes.
Deze seniorendag is extra
feestelijk omdat op deze dag
Spirit 55+, de seniorenorganisatie voor alle centrumbewoners officieel van start zal
gaan.
Vanuit het Oude Westen
rijdt er een busje naar de
Kipstraat, voor bewoners
die slecht ter been zijn.
Aanmelden hiervoor via
telnr 06 2489602

RUILPUNT TERUG IN DE GAFFELDWARSSTRAAT
Het was druk op 9 mei tussen de Kogelvangerstraat en de Gaffeldwarsstraat.
Mensen liepen af en aan met grote dozen. Het Ruilpunt kon na de brand eindelijk weer terug naar haar
oude stekkie.
Alle spullen zijn uit gezocht. De koopjes staan boven en gaan weg voor de helft van de punten en die
blijven daar tot eind september staan. Beneden staan de spullen tegen de gewone punten.
Waarschijnlijk komt de exposite die er voor de brand hing dan ook weer terug.
Dat betekent niet dat de expositie nu niet te zien is. Op de website www.expopunt.nl kan je alles zien
wat er hing.
Sinds 24 augustus is het Ruilpunt na een korte vakantie ook weer open op de gewone dagen.
Maandag
van 12.00 uur tot 16.00 uur
Dinsdag
van 12.00 uur tot 16.00 uur
Woensdag
van 12.00 uur tot 16.00 uur

Je bent dus weer welkom in de Gaffeldwarsstraat 34 b.

KİRA YARDIM PARASI

HUURTOESLAG

Het Oude Westen Türk Çalιşma Grubu
Anne ve babalar için eğitim kursu
Onderwijs en opvoedingscursus voor ouders
1. Hollandada Eğitim Sistemi ve Türk ve diğer Etnik Azınlık Çocukların
Durumu (17 en 31 mei)
Het Nederlandse onderwijssysteem en de positie van (Turkse) allochtone kinderen.
2. Okul Öncesi Dönemde Çocuk Eğitimi (7,14 en 21 juni)
De ontwikkelingsstimulering van kinderen in de voorschoolse periode
3. Temel Eğitim Okulu (6 en 13 september)
De Basisschool
4. Eğitimde velinin rolleri (27 september)
De rol van ouders in het onderwijs
5. Temel Eğitim Okulu Sonrası Okul Seçimi ve Orta Öğretim Okulları
De schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs (11 oktober en 1 november)
6. Ailede Çocuk Eğitimi
Opvoeding in het gezin (22 en 29 november)
7. Çocuklarda Dil Gelişimi ve Çok Dillilik (17 en 24 januari 2010)
Taalontwikkeling –en stimulering en meertaligheid
8. Bedensel, Zihinsel ve Sosyal Özürlü Çocuklar İçin Özel Eğitim
(31 januari en 7 februari)
Het Speciaal onderwijs voor kinderen met lichamelijke, emotionele en sociale
beperkingen en leermoeilijkheden
9. Ergenlik Dönemi ve gençlerle ilişkiler (7 en 14 maart )
Pubertijd en omgaan met jeugd
10. Meslek Eğitim Okulları (MBO, HBO) (21 en 28 maart )
Scholen voor het beroepsonderwijs (MBO, HBO)

YENI OPBOUWWERKER
Oude Westen Aktie Groep’un yeni opbouwwerkeri Satı Yeşildal, 1973 Sivas (Türkiye) doğumludur.
Babası 1975 senesinde Hollanda’ya gelmiş,
Hellevoetsluis’te Farmfrites firmasında çalışmaya
başlamış, 4 sene sonra da ailesini Rotterdam’a
getirtmiştir.
Satı’nın okul hayatı Rotterdam’a gelmesiyle
başlar ve 2003 senesinde Hogeschool Rotterdam’da cultureel maatschappelijke vorming
bölümünü okuyarak öğrenimini tamamlar. 172
santim boyunda, blue-jean’li, kareli T- şortlu, Maria Callas gibi gözleri olan Satı, ilk önce Sonor’un
Schiedam daki işinde çalışır ve Nisan ayından
itibaren de Oude Westen Opbouwwerk grubunda
çalışmaktadır.
Mahalle gazetesi: “Satı, Opbouwwerker kimdir?”
Satı: “Opbouwwerker çok yönlü bir sosyal görevlidir. Gruplaşmış insanların, sokaklarını daha iyi
yaşanabilir bir hale getirmek istemelerinde, sosyal
problemlerin çozülmesinde, anne ve babalara
çocuklarının eğitim ve öğrenim konularında destek olur ve yardım eder”.
Mahalle gazetesi: “Oude westen hakkında ne
düşünüyorsun?”
Satı: “ fevkalade, çok hoş bir mahalle, çeşitli kültürlere ait insanların yaşadığı, pek çok işyerlerinin
bulunduğu, güzel bir yaşam havası olan gerçek bir
mahalle. Burada yaşadığını hissediyorsun,
başka mahallelerde bu yok.”
Mahalle gazetesi: “ Şu anda en geçerli problem
nedir?”
Satı: “ Aktiegroep, opbouwwerk en centrumraad
arasında bazı konularda yanlış anlamalar mevcuttur.
Bu yüzden kurumların birbirleri ile daha açık ve
daha belirgin bir tarzda görüşmeleri ve
konuşmaları gerekmektedir.”
Mahalle gazetesi:“ Allochtonen-problematiek
hakkında ne düşünüyorsun?”
Satı: “ Uyum ile ilgili kurslar şu anda iyi bir
netice vermiyor. Polonyalıların ve Macarların
problemlerine
bakın, Her iki ülke de Avrupa Birliğinin yeni üyeleri bu yüzden bu ülkelerden gelen insanlar

uyum kurslarına katılamıyorlar. 20 sene önce Türkiye ve Fas’tan gelen insanların karşılaştıkları
problemler şu anda yeniden ortaya çıkmaktadır.
Uyum kursları mahalle seviyesinde organize
edildiği
zaman daha iyi netice vermektedir.”
Mahalle gazetesi:“Aktiegroep Rotterdam da, 1970
li senelerden bu yana Politik Links bir grup olarak
tanınıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun.?”
Satı: “ Şu anda mahallede aktif almalari sevindirici.
Mahalle gazetesi: “ Akşamları kendini Kruiskade
de emniyetli hissediyormusun?”
Satı: “ Evet, daha önce çalıştığım Schiedam
Nieuwland’dan daha emniyetli hissediyorum.”
Mahalle gazetesi: “ Hangi müziği daha çok seviyorsun?”
Satı: “ Çeşitli müzikleri seviyorum. Jazz, blues,
Türk müziği, fado. Rammstein.
Mahalle gazetesi: “Oude westen de en beğendiğin
dükkân hangisidir?”
Satı: “ West-Kruiskade’deki De Chinese supermarkt.”
Mahalle gazetesi: “ En beğendiğin kahve hangisidir?”
Satı : “ Terasta oturup yemek yemek için Boudewijn, müzik için De White Elephant.
Mahalle gazetesi: “Feyenoord’mu? Sparta’mı?”
Sati : “Galatasaray. Turkije’nin Feyenoord’u.”
Quark

Eğer kiracı iseniz, 1 temmuz 2009 tarihinden itibaren
fazla kira ödemektesiniz.
Şayet kira yardım parası (huurtoeslag) alıyorsanız,
bu yardım parasının da artması gerekmektedir.
Kiranızdaki artışı Vergi dairesine bildirmek için gerekli
formülü (wijzigingsformulier) 0800-0543 numaraya
telefon ederek isteyebilirsiniz, Veya Cool mahallesindeki
Vraagwijzer’e, 010-436 30 60’a telefon edebilirsiniz,
veya, Gaffelstraat 24/Sint Mariastraat 75
adresindeki gezondheidscentrumda bulunan
Vraagwijzer Centrum’a gidebilirsiniz, veya
Stadsdriehoek mahallesindeki Vraagwijzer’e, 010414 67 88’e telefon edebilirsiniz veya of bezoek het
in het wijkgebouw in de Kipstraat 37 adresindeki
Wijkgebouw’in içinde bulunan Vraagwijzer Centrum’a
gidebilirsiniz veya, Bewonersorganisatie Cool 010412 17 87’ye telefon edebilirsiniz..

LAURENS ANTONIUS
BINNENWEG’de
İFTAR YEMEĞİ
Laurens Antonius Binnenweg, Oude Westen
mahallesindeki çeşitli gruplarla birlikte 10 eylül 2009
Perşembe günü, mahalle sakinleri ve diğerleri için bir
iftar yemeği organize
etmiştir. İftar
yemeği, AntoniusBinnenweg
’in restore edilmiş
restoranında verilecektir. İftar yemeğine
katılmakisteyenler en
geç 8 eylül 2009 tarihine kadar
bayan Döndü Özdemir’e telefon edebilir ve isimlerini
yazdırabilirler. tel. 06-19493094

OPENING KUNSTMARKT
(Sanat eserleri satan yerin
açılması)
Sayın bayanlar ve baylar,
29 augustus 2009 Cumartesi günü, Oude Westen
mahallesinde, Van Speykstraat 129 adresinde, bir
Kunstmarkt (sanat eserlerinin satıldığı bir dükkân)
açılacaktır.Van Speykstraat’taki bu dükkânda, semt sakinlerinin satın alabilme kapasitelerine uygun sanat eserleri
satılacaktır. Eylül ayı içerisinde, her hafta sonu (12 ve
13 eylul hariç),8 – 14 yaşlar arasındaki çocuklar için bir
atelyeler
(workshop) açılacaktır.
Ayrıca 14 yaşından
daha büyük olan çocuklar
için de graffiti esas alinan
atelyeler açılacaktır.
Daha fazla bilgiyi
aşağıdaki
internet adreslerinden
alabilirsiniz
www.wow-rotterdam.nl
www.dekunstsuper.nl
www.dekunstmarkt.nl

VOORZIENINGEN

Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1
2 Batavier
Educatief Centrum
Volwassenenwerk
Basiseducatie
Batavierenstraat 15 – 35
3 Bibliotheek
Gaffelstraat 59a
4 Dierenhof
Gouvernedwarsstraat 1
5 Gezondheidscentrum/SMDC
St. Mariastraat 75
6 De Kunstmarkt
van Speykstraat 129
7
Stichting Jong
Mathenesserlaan 173
Gaffelstraat 61a
8 Ruilwinkel
Gaffeldwarsstraat 34
9 Stichting WenK
Hoofdkantoor
Kogelvangerstraat 10
10 Gaffel
Jongeren- en kinderwerk
Gaffelstraat 63a
11 Taal Druk Werkplaats
Gaffelstraat 61b
12 Turks Participatieplatform
Gaffelstraat 1
13 Servicepunt Oude Westen
Adrianaplein 24
14 Verpleeghuis Antonius
Nieuwe Binnenweg 33
15 Wijkgebouw Odeon
Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman
17 Zorgcentrum Leeuwenhoek
West Kruiskade 54
Tennisclub Tiendstraat
19 Speeltuin Weena
1

19
2
17
18

17
12
9
6

16

11 10

4

1
16

3
5

8

15

14

13

7

280.58.88
280.58.82
280.58.70
436.49.81
436.71.01
436.34.38
436.30.60
243 08 16
436.57.30
225.08.44
412.26.22
436.20.98
436.08.97
436.17.00
282.96.76
241.29.00
436.38.55
436 22 43
436.14.88
411.39.42
414.48.90

Alarm
Politie/buurtagenten
Klachtennummer
Belastingtelefoon
Bureau Rechtshulp
Bureau Slachtofferhulp
Buurtbemiddeling Centrum
Centrumraad
Coördinatiebureau Centrum
Crisiscentrum
Dierenambulance
Dierenbescherming
Eneco storingsdienst
Jeugdhulp
Kinderdagverblijven
Woonstad
Ombudsman
Onbenutte Kwaliteiten
Parkeerwinkel
Roteb
Speelcentrum Weena
Raad Kinderbescherming
STAP vrijwilligerswerk
Tandartspraktijk Maasstad
WBR
Wijkpastoraat Oude Westen

Peter Langeveld
zondag 13 september
14.30 -17.00 uur

in Centrum Beeldende Kunst
Nieuwe Binnenweg 75, Rotterdam.
Kijk eens naar onze website

www.aktiegroepoudewesten.nl

Op zoek naar dierbare
kunst en kitch in de wijk
nieuwe woningen zijn
allerlei aanknopingspunten te vinden voor
de geschiedenis van
de wijk en van de stad.
Maar die hebben niet
het eeuwige leven. Als
we historisch waardevolle zaken willen
behouden, moeten we
eerst weten waar die
staan en wat ze voorstellen. Daarom stelt de
buurtkrant aan u voor
om de deskundige een handje te helpen. Stuur
ons een foto op van een gebouw, een plekje,
een oud ornament of een reclamebord waar
we volgens u zuinig op moeten zijn. U kunt
ons ook een tip geven, dan gaan wij er wel
met een fototoestel op af. Als we voldoende
foto’s en tips krijgen, maken we er een speciale
buurtkrant met dierbare dingen en dierbare
herinneringen van. En even voor de duidelijkheid: ook naoorlogse dingen en herinneringen
kunnen de moeite van het bewaren zijn!

112
0900 88 44
0800 15 45
0800 05 43
410 66 77
436 01 04
282 25 27
417 92 11
417 32 83
476 39 44
415 56 66
437 42 11
467 40 00
411 78 65
412 26 22
286 64 00
411 16 00
404 99 09
0800 1545
0800 1545
414 48 90
413 47 60
436 30 90
422 41 43
240 60 00
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
Sociaal Raadslieden
436 30
Hulpdienst/Wijkbus Ouderen
436 90
Ouderenw./Servicepunt Sen.
414 67
Steunpunt Mantelzorg
404 75
VraagWijzer
436 30

OUDE WESTEN
IFTAR IN
LAURENS
ANTONIUS
BINNENWEG

Sluiting van tentoonstelling
met foto’s van

Het Oude Westen is een
oude wijk, maar om nou te
zeggen dat onze wijk vol
staat met monumenten,
nee. Bureau Monumenten
van de Gemeente Rotterdam
denkt daar blijkbaar anders
over, want het heeft architectuurhistorica Evelien
van Es gevraagd om een
Cultuurhistorische Verkenning
in onze wijk uit te voeren.
Achter die gerenoveerde
geveltjes en in die straten met

436.17.00

TELEFOONNUMMERS

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WIJKVOORZIENINGEN IN HET OUDE WESTEN

De ramadan is de
negende maand
in de islamitische
maankalender.
Het is de maand
van inkeer,
waarop tussen de
dageraad en zonsondergang gevast
wordt. Maar het
is ook een feestmaand. Het is een
maand van bezinning, tolerantie,
liefdadigheid en
verbroedering.
Het is een maand
waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid
centraal staat. Vanuit dit
gevoel van saamhorigheid
organiseren Laurens Antonius
Binnenweg samen met
diverse groepen in het Oude
Westen op donderdag 10
september een Iftar maaltijd
voor bewoners van het Oude
Westen en anderen.
Een Iftar maaltijd is de maaltijd die direct na zonsondergang genuttigd wordt.
Volgens de overlevering van
Mohamed wordt de vasten
gebroken met een oneven
aantal dadels en een glas
melk, maar de diverse culturen geven hier een eigen
invulling aan. Hierna volgt
voor de islamieten een gebed
en dan begint de gezamenlijke Iftar maaltijd.
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Meer levendigheid door meer
bedrijvigheid in het Oude Westen

Van de straat geplukt

Een discussiebijeenkomst op dinsdagavond 29 september
19.30 – 22.00 uur, in Odeon
Hebben we intussen niet
genoeg garages? Welke eisen
zouden aan ondernemers
gesteld moeten worden?
Waar zitten de mensen met
plannen en ideeën voor een
bedrijf? Hoe kunnen we jonge
mensen een kans geven?
We gaan ook proberen vast
te stellen waar de belemmeringen zitten (bv in het vrijgeven van bedrijfspanden voor
nieuwe ondernemers) en hoe
die op te lossen zijn.

60
60
47
88
24
60

De Oude Westen Iftar heeft
plaats in het vernieuwde
restaurant van Antonius
Binnenweg.
Inschrijven tot uiterlijk
8 september 2009 bij
Döndü Özdemir
tel. 06-19493094

in dit nummer:

ST.MARIASTRAAT, Zeep en oliehandel
Op deze avond willen we met
elkaar praten over het soort
bedrijvigheid dat de wijk voor
de bewoners, ondernemers en
bezoekers aantrekkelijker zou
maken. We gaan niet alleen
maar dromen. Winkels als de
VIVO, de snoep- en oliewinkel
van mevrouw Langendam,
Martin ’t Houtje, bakkerij
Hoogendijk, de drogisterij aan
de Gaffeldwarsstraat komen
niet terug.
Wat is wel haalbaar en welk
type bedrijvigheid is goed
te combineren met prettig
wonen?

de zogenaamde groentesoepgroep, ofwel de vitale coalitie
van onderop, een club bewoners, ondernemers en professionals van het Oude Westen.

Gerard Roijackers

Dit is de tweede discussieavond over de toekomst van
de wijk, georganiseerd door

EEN MELKBOER Adrianastraat
We zorgen weer voor mensen
die met vuur een stelling kunnen verdedigen, columnisten
die uit ervaring en uit hun hart
spreken, deskundigen die de
feiten op een rijtje kunnen zetten en scherpe recensenten.
De gespreksleiding is
deze keer in handen van
Oudewestenaar Alia Azzouzi.

Dinsdag
29 september
19.30-22.00
uur
in Odeon

ST.MARIASTRAAT, Kleermaker

Iedereen met hart voor de wijk is van harte uitgenodigd
COLOFON
Uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen,
Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00
Fax 436 39 40, Email www.
buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
Website www.aktiegroepoudewesten.nl
Lay Out Han Snaaijer
Fotografie Theo Sprundel,
Han Snaaijer
Redactie: Mariannne Maaskant,
Wim Roovers, Ender Oren
Yilmaz Caliskan, Hannie
Leeuwenhart, Sati Yesildal,Han
Snaaijer, Joke vd Zwaard en
Andre Hart
Druk: Maassluisse Courant,
Oplage: 4500 stuks
Verschijnt 10 maal per jaar

Sapperdeflap... Speelcentrum Weena wint Mamaloe-wagen!
Vorig jaar december was er een speciale
raadsvergadering van de centrumraad.
Alle diensten en instellingen uit het
centrumgebied waren uitgenodigd en
mochten een hartenwens inleveren.
Natuurlijk heeft het Speelcentrum ook
een hartenwens ingediend. Regelmatig
worden we gebeld of het clubhuis
gehuurd kan worden
voor kinderfeestjes en
omdat dat bij ons niet
mogelijk is wilden we
graag een Mamaloewagen die gehuurd kan
worden voor kinderfeestjes op de tuin. Aan
het eind van de vergadering werd de winnaar
van de hartenwens
bekend gemaakt. En
wij mochten de wagen

aanschaffen.
Woensdag 8 juli was het zover. Na een
optocht door het centrum arriveerde
de wagen op het speelcentrum. Het
hele Pipo gezelschap was natuurlijk
aanwezig. Marjolein Masselink (portefeuille houder welzijn) en Marc van
Duin (wijkagent) vervulden de rol van

Snuf en Snuitje en hebben tevergeefs
geprobeerd de PPPPP-arels aan de man
te brengen. Nadat de wagen de hekken van het speelcentrum was binnen
gereden hebben we samen met alle
kinderen en andere aanwezigen met Jip
en Janneke champagne getoast op de
komst van de wagen. Verder konden de
kinderen o.a. taartjes eten met de Dikke
Deur en een ritje maken op het ezeltje
NoNoNoNO.
De wagen kan gehuurd worden voor
het vieren van kinderfeestjes op de tuin
en is betaalbaar voor iedere portemonnee. Bewoners uit het centrum gebied
krijgen voorrang en betalen slechts 10
euro huur (3 uur). U mag zelf voor eten
en drinken zorgen maar kan dat ook
via ons regelen. Wilt u wat extra’s dan
kan er een compleet feestpakket bij
gehuurd worden. Voor meer informatie

kunt u terecht in het speelcentrum.
Verder zal de Mamaloe-wagen ook
gebruikt gaan worden voor kleinschalige activiteiten zoals o.a. een voorleesuurtje voor de kleintjes.

