
VOORZIENINGEN

Aktiegroep Het Oude Westen 436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Batavier 
Educatief Centrum 280.58.88 
Volwassenenwerk 280.58.82 
Basiseducatie                            280.58.70 
Batavierenstraat 15 – 35 
Bibliotheek                                436.49.81 
Gaffelstraat 59a
Dierenhof                                   436.71.01 
Gouvernedwarsstraat 1 
Gezondheidscentrum/SMDC           436.34.38 
St. Mariastraat 75  436.30.60
De Kunstmarkt 243 08 16
van Speykstraat 129
Stichting Jong                            436.57.30 
Mathenesserlaan 173 
Gaffelstraat 61a 
Ruilwinkel                                  225.08.44 
Gaffeldwarsstraat 34 
Stichting WenK                         412.26.22 
Hoofdkantoor 
Kogelvangerstraat 10 
Gaffel                                        436.20.98 
Jongeren- en kinderwerk 
Gaffelstraat 63a 
Taal Druk Werkplaats                 436.08.97 
Gaffelstraat 61b 
Turks Participatieplatform           436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Servicepunt Oude Westen     282.96.76 
Adrianaplein 24       
Verpleeghuis Antonius                241.29.00 
Nieuwe Binnenweg 33 
Wijkgebouw Odeon                    436.38.55 
Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman 436 22 43         
Zorgcentrum Leeuwenhoek         436.14.88 
West Kruiskade 54 
Tennisclub Tiendstraat 411.39.42 
Speeltuin Weena 414.48.90
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BELANGRI JKE  TELEFOONNUMMERS  EN  WI JKVOORZ IEN INGEN IN  HET  OUDE  WESTEN
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Uitgave van de Aktiegroep Oude Westen  Gaffelstraat 1 - 3 3014 RA Rotterdam telefoon 010 - 4361700 Website www.aktiegroepoudewesten.nl
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Alarm 112 
Politie/buurtagenten 0900 88 44
Klachtennummer 0800 15 45
Belastingtelefoon 0800 05 43
Bureau Rechtshulp 410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling Centrum 282 25 27
Centrumraad 417 92 11
Stadsmarinier T.Nederveen         417 22 00
Coördinatiebureau Centrum  417 32 83
Crisiscentrum 476 39 44
Dierenambulance 415 56 66
Dierenbescherming 437 42 11
Eneco storingsdienst 467 40 00
Jeugdhulp 411 78 65
Kinderdagverblijven 412 26 22
Woonstad 286 64 00
Ombudsman 411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Parkeerwinkel 0800 1545
Roteb                                   0800 1545
Speelcentrum Weena 414 48 90
Raad Kinderbescherming 413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartspraktijk Maasstad 422 41 43
WBR 240 60 00
Wijkpastoraat Oude Westen     436.70.70 

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

COLOFON

Aktiegroep Het Oude Westen,  Tel 436 17 00 Fax 436 39 40, 
Email www.buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
www.aktiegroepoudewesten.nl 
Lay Out: Han Snaaijer  Fotografi e: Theo Sprundel, Han Snaaijer
Redactie: M. Maaskant, W. Roovers, E. Oren Y. Caliskan, H. Leeuwenhart, S. 
Yesildal, H. Snaaijer, J. vd Zwaard, Kristen Reniers en A. Hart. 
Druk: Maassluisse Courant, Oplage: 4500 stuks, Verschijnt 10 maal per jaar

Het Oude Westen aan het 
eind van de jaren zestig 
Na ‘Woodstock’ en voor 
‘Kralingen’. De Kruiskade werd 
door Surinaamse migranten 
overgenomen en kreeg de bij-
naam ‘Kroeskade’. In de Jan 
Porcellistraat 28, werd het 
illegale ‘cafe aan huis’ van de 
Surinaamse zanger en muzikant 
Teddy Treurniet (bezocht door 
‘langharigen’ als Jules Deelder 
en Simon Vinkenoog), druk-
ker en drukker. Teddy huurde 
toen de leegstaande Sint-Joseph 
kerk aan de Kruiskade, “Waar 
nu dat bejaar-denhuis staat”. De 
kerk werd omgetoverd tot “DE 
TEMPEL”, een vrijplaats voor de 
Rotter-damse underground, waar 
blacks en blanken in goede sferen 
mixten. Er waren concerten, kleine 
boutiques, Laurel en Hardy fi lms 
en een aparte Boeddha bar waar 
plaatjes gedraaid werden.
Bezoeker Peter Graute (toen 20) 
was platenverkoper bij de fi rma 
Dankers aan de Coolsingel : “Men 
zegt wel eens, dat als je je nog iets 
van de sixties kan herinneren, je 
er niet bijgeweest ben. Dat geldt 
speciaal voor de Tempel. Het 
was een kleinschalig pop-podium 
in een ronde, hoge kerk. Prima 
acoustiek. Enigzins vergelijkbaar 
met Parkzicht. Helemaal under-
ground. Vrijdenken...open mind...
geen vooroordelen...geen ras : Een 
hippie paleisje”.

“NIGHTS IN WHITE SATIN” 
Graute : “Teddy was een fantas-
tische zanger met een superlage 
stem. Met zijn Surinaamse band 
“The Needles” trad ie zelfs in 
Duitsland op. En niet te vergeten 
was hij SEXMAN, een project dat 
hij met Cor Vaandrager deed.. 
Teddy kende iedereen, en ieder-
een kende Teddy. Bands die 
optraden in de Tempel waren: The 

Free, The Swinging Soul Machine 
en Shocking Blue.

“FOREVER CHANGES” 
Graute : “In het cafegedeelte 
(Boeddha) werden de nieuwe 
platen van Dankers gedraaid : Jimi 
Hendrix, Moby Grape, Arthur Lee’s 
band Love, James Brown, Dyke 
and the Blazers, Marvin Holmes, 
de Meters. Disjockeys die ik me 
kan herinneren : Hennie de Wildt 
(slaggitarist van de Roadrunners 
Sect), Guillaume Sparenberg, 
Teddy zelf, maar vooral toch twee 
piepjonge zusjes met korte rokjes, 
Mieke en Willy van der Linden.
D.J. Willij  Vanderlinden : “Drie 
of vier hoge, grijsbruine koe-
pels... dat was het psychedelische 
voormij...en rooie loungebanken 
met lage tafeltjes en waterpijpen 
daarop. De eerste keer dat ik er 
met mijn zus kwam vroeg Teddy 
“Vind je het hier leuk ?”. En heel 
arrogant zei ik “Nee, ik vind de 
muziek klote”. Toen mochten we 
gelijk gaan draaien.

“AS TEARS GO BY”
Vanderlinde : “Ik draaide wat ik 
mooi vond: no concession.female 
touch.non-agressive..
psychedelisch..Mooie liedjes 
als “If six was nine” van Jimi 
Hendrix..“Spinning wheel”.. 
het singeltje van Deelders band 
Popera, met Rosalie en Rob 
Peters..Pearls before swine..
de Stoons. Het zat elke avond 
stampend vol. Mensen kwamen 
na optredens uit de Doelen. 
Bankiersdochter Astrid Slavenburg, 
de rijkste vrouw van Rotterdam, 
stripte op “As tears go by” van 
Marianne Faithfull.”
Eenmalig bezoeker Walter 
Tegelaar : “It was a pool of sin..
Teveel drugs..Ik vermeed het.”
Bezoekster Maja de Haan : Het 

was gewoon een jongerencen-
trum met een bar en een podium. 
Blowen werd gedoogd. Ik was 
toen net vijftien en het grappige 
eraan is, dat ik er als kind nog 
gedoopt ben. Die hele lap grond 
van Antonius (naast Watt-red.) tot 
Joseph was katholiek.  Dat werd 
door de hippies overgenomen. 
Love and Peace.”
Bezoeker Peter Bulthuis (toen 
28) : “Het stond er blauw van 
de hasjlucht. Frans Vogel ging in 
de bak voor Hasj. Het was after 
Woodstock en de gemeente wilde 
wel een soort Paradiso. Met glas 
in lood. En muurschilderingen van 
Leentje Leduc.”

Het einde van de Tempel kwam  
onverwacht. Er waren al een paar 
politieinvallen geweest, maar de 
werkelijke reden tot sluiting was  
minder prozaisch dan ‘drugs’..
Bezoeker Lorenzo Chuqui  : 
“Teddy en zijn partner Mau Fabri 
betaalden de huur aan een zekere 
Jimmy. Dat was de hoofdhuurder.  
Na anderhalf jaar bleek dat die 
de huur nooit betaald had. Toen 
werd de zaak met grof geweld 
door de politie ontruimd. Bont en 
blauw.”

De publieke functie van de Tempel 
werd overgenomen door ‘Eksit’ 
en ‘De Ruimte’. Dat de Tempel de 
tijdgeest goed had aangevoeld, 
blijkt wel uit het enorme succes 
van het Popfestival Kralingen, 
enige maanden later. En voor de 
essentie (met een slissende S), 
komen we uit bij de altijd relaxte, 
Surinaamse masseur Orlando 
Jardin : “De Tempel was een 
ge-wel-di-ge plek...je kon er wat 
roke...je kon er wat drinkeh..en er 
waren mooie jongens die swing-
den op de Floyd..de Soft Machine, 
Sly en de Family Stone.. Santana.. 
de Hoe. Het was KLASSE!”

KRUISKADE 1969: HIPPIE-PODIUM “DE TEMPEL”  Door Andre Hart

Met microfoon: 
Teddy Treurniet

Kijk eens naar onze website

www.aktiegroepoudewesten.nl

Bibliotheek Nieuwe Westen 
opent de Kinderboekenweek op 
woensdagmiddag 7 oktober met 
een dansworkshop voor kinderen 
van 4 t/m 7 jaar. Hier leren kin-
deren alvast de teveel gesnoepte 

onsjes er af te 
dansen. De 
workshop begint 
om 14.30 uur 
en deelname is 
gratis.     
 
Grafi sch kun-
stenares Maaike 
Slingerland 
opent de 

Kinderboekenweek op Bibliotheek 
Delfshaven met een workshop 
tekenen over het thema ‘Aan 
tafel!’. 
 
In Bibliotheek Het Oude 
Westen en aangrenzend wijkge-
bouw De Gaffel vindt op woens-
dagmiddag 14 oktober de 
afsluitende presentatie plaats van 
het Kinderboekenweekproject 
‘Het Buikenbeest’ door leerlin-
gen van de Asch van Wijk- en de 
Augustinusschool. Het project 
is een samenwerkingsproject 
tussen Bibliotheek Het Oude 
Westen, Stichting Wenk en de 
Taaldrukwerkplaats.  
 En natuurlijk zijn er op alle-

drie vestigingen gedurende de 
Kinderboekenweek nog veel 
meer verschillende activiteiten 
voor kinderen. Kijk voor nadere 
informatie op de website www.
bibliotheek.rotterdam.nl van 
Bibliotheek Rotterdam of op de 
aankondigingsposters in de vesti-
gingen.
 
Bibliotheek Delfshaven, Rösener 
Manzstraat 80, 3026 TV  Rotterdam, 
tel. 010 476 3137.
Bibliotheek Nieuwe Westen, 
Vierambachtsstraat 107, 3022 AJ  
Rotterdam, tel. 010 4767478
Bibliotheek Oude Westen, 
Gaffelstraat 59b, 3014 RC  Rotterdam, 
tel. 010 4364981

Erik Hoefl aak van Woonstad heeft ambitieuze plannen met het Oude Westen. In de komende 10 jaar 
wil hij met 1000 woningen iets doen. Hij is programmamanager voor de wijk en zorgt ervoor dat er 
projectleiders komen, dat er kaders zijn, en ook dat nieuwe intitiatieven in het uitvoeringsprogram-
ma worden opgenomen. Hij heeft er duidelijk zin in.

Hennepkwekerijen 
in de Zijdewindestraat

Gaffelstraat (Foto Henk Dieks)

Ambitieuze plannen met het Oude Westen

Wat vind je van het 
Oude Westen?
“Ik vind het één van de leukste 
wijken van Rotterdam. Een echte 
stawijk, bruist van de energie, 
veel initiatieven van bewoners. 
Ik hou van de warmte die het 
uitstraalt en het Aktiegroepcafé is 
natuurlijk uniek. Ik heb 5 jaar in 
de Tarwewijk gewerkt, maar dat 
was eigenlijk saai. Er gebeurt wel 
van alles, maar vooral negatieve 
dingen, er zijn minder initiatieven 
van bewoners. Hier in het Oude 
Westen is het constructiever. 
Iedereen heeft wel een mening, 
maar er valt gewoon over te pra-
ten.”

Wat kan er nog verbeterd 
worden?
“Vooral de uitstraling: er zit veel 
meer in. Kijk bijvoorbeeld naar 
de bedrijfsruimten. Woonstad 
heeft een aantal bedrijfspanden 
in de wijk, maar daar is jaren 
niets aan gedaan. Afgezien van 
de Kruiskade en de Binnenweg 
zijn er nog 100 panden die in 
de straatjes liggen. Daar valt 
een kwaliteitsslag in te maken. 
En dat gaan we dus doen. De 
Gouvernestraat wordt een Music 
Mile, op de Diergaardesingel 
komt een Mediawerkplaats en het 
Rijnhoutplein komt in het teken 
te staan van kunst en ambachten. 
Het is de bedoeling de plinten 
van de bebouwing levendiger 
te maken. Want anders blijft het 
Oude Westen een verborgen 
parel.”
“Het is de bedoeling dat er meer 
positieve aandacht ontstaat voor 

het Oude Westen, dat de ogen 
van mensen open gaan, zodat 
mensen hier willen wonen. Het is 
er allemaal wel, maar het wordt 
niet gezien. Ik merk het als ik 
rondleidingen geef aan nieuwe 
werknemers, dan gaat er een 
wereld voor hen open. Vandaar 
ook de WOW-campagne die 
we samen met de Centrumraad 
doen.”

Is dat gericht op de mensen 
die er wonen of op mensen 
van buiten?
“Allebei. Er zijn veel mensen die 
hier willen blijven wonen. Maar 
ik vind dat er positieve redenen 
moeten zijn om in het Oude 
Westen te willen wonen. Dus 
niet alleen goedkoop wonen. 
Met de WOW campagne willen 
we de bijzondere plekken in het 
Oude Westen op de kaart zet-
ten. We richten ons op mensen 
die van het stadse leven houden. 
Iedereen die samen iets van deze 
wijk wil maken, is welkom. En 
waar het kan richten we ons op 
gezinnen. ”

Kun je drie projecten 
noemen die binnenkort 
opgestart worden?
“In november wordt begonnen 
met de woningen  tussen de Van 
Speijkstraat en de Adrianastraat: 
de uitstraling is achterhaald, de 
portieken en achterkanten zijn 
slecht. Er komen nu bakstenen 
gevels, nieuwe portieken en aan 
de achterkant tegels tegen de 
muur. Zodat het een mooi blok 
wordt.”

Een tweede project is de 
Gaffelstraat. Daar maakt 
Woonstad het mogelijk dat men-
sen zelf hun eigen droomhuis 
kunnen bouwen.  Er wordt een 
rijtje huizen gesloopt en daar kan 
een aantal kopers gezamenlijk een 
nieuw rijtje ontwerpen en bou-
wen. “We hebben daar een aantal 
gegadigden voor. De enige eisen 
die gesteld worden zijn de eisen 
van de gemeente. De sloop vindt 
begin volgend jaar plaats, zodat 
in 2011 met de bouw begonnen 
kan worden. Maar dat is afhanke-
lijk van het plan van de groep.”
 Als derde noemt Erik de 
Mediawerkplaats op de 
Diergaardesingel die begin 
november de deuren opent. “Dat 
is voor een deel opleiding en voor 
een deel commerciële activiteiten. 
Jongeren krijgen er een opleiding 
op het gebied van media, RAMP 
TV gaat er zitten, de Hogeschool 
Rotterdam wil misschien de pan-
den gaan gebruiken. De bedoe-
ling is jongeren te trekken, het 
onderwijs naar ze toe brengen. 
Maar het is niet alleen voor de 
jongeren van het Oude Westen.”

Hoe wil je de bewoners 
erbij betrekken?
“Dat gebeurt per bouwplan. We 
organiseren bewonersgesprekken 
en bijeenkomsten met bewoners 
die het direct aangaat. We bekij-
ken per bouwplan op welke wijze 
we deze bewoners daarbij betrek-
ken.  
“En op een hoger planniveau, 
waarbij dingen aan de orde 
komen die de hele wijk aan-

gaan  zullen we alle bewoners 
betrekken. Dit kan Woonstad 
niet alleen, daarom doen we dit 
samen met de Centrumraad en 
dS+V.

Erik heeft nog veel meer plannen 
met het Oude Westen. Al gereali-
seerd is de Kunstsuper in de Van 
Speijkstraat. Die is in augustus 
open gegaan. Voorwaarde dat de 

kunstenaars ook iets voor de wijk 
wouden betekenen en zo is de 
Kunstroute ontstaan. Erg belang-
rijk vind hij ook de POP-panden 
op de Schietbaanstraat en de 
Van Speijkstraat. Daar is al jaren 
niets mee gebeurd, dus het wordt 
hoog tijd. En zo kan hij nog wel 
even doorgaan. We gaan het alle-
maal zien. 

In de stadswoningen aan de 
Zijdewindestraat zijn in de zes jaar 
dat ze er staan al zes hennepkwe-
kerijen opgerold. Steeds gebeurt 
het weer dat er een pand wordt 
verhuurd aan iemand die daar 
nauwelijks wordt gesignaleerd en 
die na verloop van tijd een plan-
tage in de woning  aangelegd 
blijkt te hebben. De bewoners 
van de Zijdewindestraat zijn hier-
door verontrust.
“Ik vind het schokkend dat dit 
naast mij gebeurt,” aldus een van 
de bewoners, “dat je er direct 
mee geconfronteerd wordt, is 
schrikken. Niet alleen de hennep, 
maar ook de risico’s van de instal-
latie en de georganiseerde crimi-
naliteit die erachter zit. Dat is een 
griezelig idee.” Een andere bewo-
ner spreekt van machteloosheid.
De politie doet er wel het nodige 
aan: “Alle tips worden serieus 
genomen, wanneer ze iets ver-
moeden gaan ze meten met 
warmtemeters en volgens de wijk-
agent wordt er regelmatig gecon-
troleerd.” Ook worden bewoners 
in huis-aan-huis-bladen alert 
gemaakt op de verschijnselen die 
op de aanwezigheid van een hen-
nepkwekerij wijzen.
De hennepkwekerijen worden 
steeds aangetroffen in huurwo-
ningen die verhuurd worden door 
Woonstad, en die kan volgens de 
bewoners nog wel wat actiever 
zijn in de preventie van plantages: 
“Toen wij dit huis wilden huren, 
moesten wij allerlei gegevens 
overleggen: over ons inkomen, 

waar wij werkten en ook een ver-
klaring van de vorige verhuurder 
dat de huur op tijd werd betaald. 
Ze mogen ook wel wat verder 

vragen: wanneer één iemand 
alleen een heel huis wil huren, 
moeten ze daar goed naar kijken. 
Ze zouden om een verklaring 
van goed gedrag kunnen vragen 
of zo, maar ik weet niet in hoe-
verre dat mogelijk is.” Een andere 
bewoner vindt de huren te hoog: 
“Wanneer ze � 850 vragen, dan is 
dat alleen weggelegd voor men-
sen die dat kunnen betalen. Dan 
is het nog maar de vraag of ze er 
eerlijk aankomen. Als de huizen 
� 200 goedkoper zijn, komen er 
gewoon eerlijke gezinnen in.”
De ondervraagde bewoners heb-
ben er nog geen vertrouwen in 
dat het in de toekomst beter zal 
gaan. Zij willen daarom in overleg 
met Woonstad, stadsmarinier en 
politie gaan zoeken naar oplossin-
gen voor de stadswoningen in de 
Zijdewindestraat. 
Wordt vervolgd.

“Het thema van de Kinderboekenweek 2009,  is “Aan tafel!”, eten en snoepen 
in kinderboeken. Dat maakt deze Kinderboekenweek tot de lekkerste ooit. De 
bibliotheken Delfshaven, Het Nieuwe Westen en Oude Westen organiseren 
allerlei lekkere activiteiten voor de jeugd tot 12 jaar. De Kinderboekenweek 
2009 duurt van 7 oktober tot en met 17 oktober.



Iftarmaaltijd verbroedert! 

Op 11 september nam ik deel aan de iftarmaaltijd bij de 
Aktiegroep. De Turkse werkgroep organiseerde een iftarmaal-
tijd. De Turkse werkgroep is een actieve groep mensen uit het 
Oude Westen. Ze organiseren tal van activiteiten zoals volks-
dansen, Turkse lessen, sierraden maken. Ze maken deel uit 
van de Aktiegroep en leveren bij diverse activiteiten zoals: Het 
Nieuwjaarsfeest en het Zomerfeest hun bijdrage. Vrijdag werd 
eerst wat uitgelegd over de Ramadan en vervolgens ging imam 
Ramazan voor in het gebed. Daarna kon iedereen genieten van 
de maaltijd. Diverse vrijwilligers en medewerkers waren aanwe-
zig bij de maaltijd. Het was de eerste iftarmaaltijd maaltijd zon-
der Osman Dogan. Zijn bijdrage en aanwezigheid werd gisteren 
gemist en ik vind het knap hoe de Turkse werkgroep de draad 
weer heeft opgepakt. Osman zou heel erg trots zijn! Het was 
leuk om na de maaltijd nog even na te praten. Je zit dan heel 
anders bij elkaar dan op het kantoor. Ik wil graag mijn compli-
menten uitspreken voor iedereen die heeft meegeholpen. 
Ik vind zo’n maaltijd ook een echte bijdrage aan de verbroede-
ring binnen de wijk   door Linda Nelisse

IFTARMAALTIJD op 10 september 2009
Op donderdag 10 september 2009 organiseerde  Laurens regio centrum i.s.m. 
de Marokkaanse Culturele Vereniging Oude Westen en de Turkse Ouderen Oude 
Westen, de Iftar maaltijd met als thema Ontmoeting en saamhorigheid. 
De Iftar maaltijd is de maaltijd die men nuttigt tijdens de Ramadan na zonson-
dergang in deze  vastenmaand.

Bewoners van Antonius Binnenweg, buurtbewoners, moslims en christenen 
zaten naast elkaar aan de lange feestelijk gedekte tafels. Nadat men welkom 
werd geheten, volgde een uitleg over het vasten, daarna werd er stil gestaan bij 
het thema  Ontmoeting en saamhorigheid. Net voor zonsondergang werd het 
gebed voorgelezen, waarna men kon genieten van de Multi culturele maaltijd. 
De sfeer was geweldig en tussen de gangen door was er de gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te gaan. 
Na de maaltijd kon men thee halen bij de speciale Turkse en Marokkaanse thee-
kramen. Zo rond 22.00 uur liep deze gezellige avond teneinde. Een avond om 
niet te vergeten en zeker voor herhaling vatbaar. Met dank aan de inzet van de 
vele vrijwilligers.

İftar yemeği arkadaşlığı arttırıyor
11 eylül Cuma günü, Aktiegroepta verilen 
ve Türk Çalışma grubunun organize ettiği 
iftar yemeğine davet edildim. Türk Çalışma 
Grubu’nun üyeleri, Oude Westen’de aktif 
bir grup. Grup; Folklor gösterileri, ilko-
kula giden çocuklara Türkçe lisan ve kül-
tür dersleri, hanımlara takı yapma kursu 
ve diğer çeşitli faaliyetleri organize etme 
yanında, Aktiegroep’un organize etiiği, 
yılbaşı eğlencesine, yazeğlencesine ve diğer 
çalışmalara katılmaktadır. Cuma günü iftar 
yemeğinden önce davetlilere, ramazan 
hakkında bilgi verildi daha sonra imam 
Ramazan dua okudu ve bunu takiben herkes 
yemeğe başladı. Yemekte Aktie Groep’ta 
çalışan gönüllüler ve çalışanlar mevcuttu. 
Bu Osman Doğan’sız geçen ilk iftar yemeği 
idi. Onun katkısı ve olmayışı özlenildi. 
Türk Çalışma grubunun çalışmaları tekrar 
ele almasını taktirle karşıladım. Osman 
buna şahit olsaydı iftehar ederdi. Bütün gün 
birlikte çalışan insanların yemekten sonra 

sohbet etmeleri değişik ve hoştu. Bu akşamın organi-
zasyonunda emeği geçen herkesi tebrik ederim. Iftar 
yemeğinin mahallede yaşayan insanların birbirleri ile 
daha iyi arkadaş olabilmelerine  katkıda bulunacağına 
inanıyorum.
 
Linda Nelissen  

toegang 
gratis

Op zaterdagavond 12 sep-
tember was ik aanwezig bij 
een vleermuisexcursie die 
in het kader van de Open 
Monumenten Dag gehouden 
werd in het Wijkpark aan de 
West-Kruiskade. Niels Zwart 
van Bureau Stadsnatuur 
Rotterdam begon de excursie 
met een korte lezing over de 
vleermuizen in Rotterdam. 
Van dit enige vliegende 
zoogdier(tje) ter wereld 
komen 9 soorten voor in 
Rotterdam. Ze gebruiken hol-
tes van bomen, maar ook de 
ruimtes tussen spouwmuren 
van gebouwen en zolders van 
kerkgebouwen om te over-
winteren en als kraamkamer. 
De diertjes zijn erg klein en 
geven geen enkele overlast, 
waardoor ze vaak niet eens 
opgemerkt worden.
De vleermuizen gebruiken 

groene plekken in de stad om 
te foerageren (eten te zoe-
ken): honderden muggen en 
andere insecten worden door 
zo’n vleermuisje verorberd. 
Of dat geen nuttige medebe-
woners van de stad zijn!
Ze vliegen pas uit na zons-
ondergang, dus de meeste 
Rotterdammers zullen niet 
vaak vleermuizen tegenko-
men. Bovendien vliegen ze 
razendsnel en maken gelui-
den die we met het blote oor 
niet kunnen horen.
Op 12 september gingen 
we daarom op pad met de 
batdetector, een apparaatje 
dat de vleermuisgeluiden 
hoorbaar weergeeft. En ja 
hoor, tussen de bomen van 
het wijkpark, en vooral ach-
terin in de donkere wijktuin 
ontvingen we de signalen 
en zagen we in de straal van 

de zaklamp de vleermuizen 
boven ons hoofd cirkelen. We 
konden zelfs aan de geluiden 
horen als er een mug ver-
schalkt werd. Verrassend om 
zo kennis te maken met deze 
bijzondere medestadsbewo-
ners!
Kent u de wijktuin of het 
wijkpark nog niet zo goed? 
Kom eens een kijkje nemen 
tussen 8.00 uur (in het week-
end 10.00 uur) en zonson-
dergang.
Bent u overtuigd van het 
belang van zo’n groene oase 
midden in de stad en hebt 
u wat tijd over? We kunnen 
nog hulp gebruiken bij het 
onderhoud van de wijktuin. 
Informatie en aanmelden in 
de Buurtwinkel, Gaffelstraat 
1- tel. 4361700. Vragen naar 
Natalie Dupon of Wilma 
Kruger 

Vleermuizen in het Wijkpark

foto van Ziels de Zwarte. n.b. vleermuizen vangen 
gebeurt alleen voor wetenschappelijk onderzoek en is 
in andere gevallen verboden.

Ik ben opgegroeid in Zwijn- 
drecht, maar mijn ouders 
gingen elk weekend naar 
Rotterdam: naar de markt, het 
Kralingsebos, naar mijn opa 
en oma in Schiebroek en pizza 
eten bij Angelo Betti. Toen ik op 
mijn zeventiende voor het eerst 
zelfstandig uitging, ontdekte ik 
in Night Town hiphop muziek. 
Dat is helemaal mijn muziek, 
ik wilde zelf ook draaien, maar 
mijn ouders vonden dat ik eerst 
mijn school moest afmaken. 
Ik heb stiekum gespaard voor 
draaitafels en die heb ik uit-
gepakt toen ik in Rotterdam 
kwam wonen. Als ik ergens 
vol van ben, kan ik een grote 
mond hebben en daardoor 
stond ik al na twee maanden 
in Off Corso te draaien. Niet 
dat dat heel goed ging, maar 
het was wel tof. Inmiddels 
heb ik al overal gedraaid: in 
Club Zonder Concessie aan 
de Kruiskade, Club Vie op de 
Maasboulevard en Catwalk op 
het Weena. In WATT stond ik in 
het voorprogramma van Winne, 
een bekende Rotterdamse rap-
per, van Rico en Sticks van de 
groep Opgezwolle uit Zwolle, 
en van Ghostface Killah, de 
rapper van Wu-Tang Clan, 
een rapformatie uit New York. 
Soms doe ik ook wel eens iets 
voor het goede doel. Tijdens 

het laatste festival ‘De wereld 
van Witte de With’ deed ik mee 
aan de ‘Tietenrace’, draaien op 
een open pickup-busje met wat 
mooie meiden om me heen, 
om geld in te zamelen voor 
onderzoek naar borstkanker.   

Ik ben nu 26 jaar, ik verdien 
de kost met uitzendbureau-
werk in de horeca en ik doe 
de HBO-opleiding Media- en 
entertain-management. Ik heb 
een leerzame stage gedaan bij 
John 106, een organisatie die 
crossovers organiseert tussen 
dichters, schrijvers en hip hop 
muziek. Ze organiseerden tien 
jaar lang Crime Jazz avonden 
in Night Town en Rotown. Ik 
moest de persberichten schrij-
ven, informatie verzamelen voor 
de fl yers en tickets boeken voor 
artiesten. Doordat ik een keer 
een dag een soort van tour-
manager van de rapper GMB 
moest zijn, kwam ik erachter 
dat ik het liefst artist manager 
zou worden, de persoon die de 
artiest alle niet-creatieve dingen 
uit handen neemt. Ook mee op 
tournee gaan en daardoor veel 
van de wereld zien.

Daarnaast wil ik wel mijn eigen 
creatieve projecten houden. 
Behalve dj, ook fi lms maken. 
Mijn talent als cineaste is door 

school ontdekt. Ik was uit een 
groepje gezet dat samen een 
fi lm moest maken. Hoewel er 
nog maar een maand tijd was, 
besloot ik om nog zelfstandig 
een fi lm te maken. Ik heb een 
cameraman gezocht, vrienden 
als spelers gevraagd, een sce-
nario bedacht, muziek uitge-
zocht en zelf beats gemaakt, 

 
Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen voor het vrije vakman/
vrouwschap en nemen de fi nanciële onzekerheid voor lief. Ze hebben geen etalage, 
wel vaak een mooie website en  de kenners weten hen te vinden. De buurtkrant 
gaat op zoek naar de verborgen bedrijvigheid in de zijstraten. Nummer 3 vonden 
we in de Diergaardesingel.

Ankie de Romijn: dj en fi lmmaakster

op allerlei lokaties opnames 
gemaakt en op de allerlaatste 
dagen alles aan elkaar ge-edit. 
De fi lms werden beoordeeld 
door een jury van hotshots van 
het Rotterdamse fi lmfonds en 
die was unaniem van mening 
dat mijn fi lm de prijs verdiende, 
vanwege de energie voor en 
achter de camera en vanwege 
het grootstedelijke beeld van 
Rotterdam dat net zo goed ook 
New York zou kunnen zijn.  En 
omdat de fi lm je van het begin 
mee zuigt. Dat was heel erg 
kicken natuurlijk. Ik kreeg het 
advies om de fi lm in te sturen 
naar nationale en internationale 
korte-fi lm-festivals. Dat wil ik 
ook doen, want dat zou me aan 
geld kunnen helpen voor een 
echte lange skate-fi lm. Ik skate 
zelf niet, maar het fascineert 

me dat mensen zo graag iets 
doen dat ze bereid zijn daar 
pijn voor te leiden. Ik zit er vaak 
op Westblaak naar te kijken en 
naar de muziek te luisteren in 
het weekend, het is leuk als een 
skater synchroon gaat met de 
muziek die je hoort, dan is het 
net een soort van dans.

Ik woon hier nu twee jaar aan 
de Diergaardesingel. Midden 
in de stad en toch rustig. Je 
hoort hier de vogels. Ik heb 
een tuintje, maar ik zit liever 
op het stoepje voor bij de 
deur zodat ik beweging en 
mensen zie. Vooral ’s avonds, 
als er licht op het mooie 
Groothandelsgebouw staat, 
doet het uitzicht me denken 
aan Barcelona en lijkt het of het 
hier 30 graden warmer is. 

AKTIVITEITEN IN DE LEEUWENHOEK (55plus) T/M EIND OKTOBER

Ma. 5 oktober : 
Dierenworkshop met Natasja om 
14.00

Zo. 11 oktober : optreden van 
“LOS CUBANOS” om 14.00

Wo. 14 oktober: 
BEAUTYDAG van 10.00-16.00

Za. 17 oktober :
19.00 optreden “HARCK”(Irisch!)
Wo. 21 oktober :
DIVALI met dansschool Sri 
Srawati

Zo. 25 oktober : 
Optreden “VLUG en 
LENIG”(o.a.Sixtees)

Zo. 1 november : 
Optreden “ANDRE HAZES look 
alike”om 14.00

U BENT VAN HARTE WELKOM 

op de Westkruiskade 54 

TEL.010-4361488

GEZOCHT
Enthousiaste 

mensen, 
die onder leiding 
van een zeer erva-

ren coupeuse 
kleding willen 
leren maken.

Geïnteresseerd?
Elke donderdag 
van 19.00-21.00 

uur

Waar? Aktiegroep 
Oude Westen
Kosten? 10,- 
per maand

Zien we je snel?

Verborgen bedrijvigheid



Dag van de Mantelzorg
Op dinsdag 10 november wordt in het hele land voor de 
twaalfde keer de Dag van de Mantelzorg gevierd.
Het thema dit jaar is: Mantelzorg? Doe het samen!  
Het delen van de zorg en het uitwisselen van ervaringen is belangrijk. 
Het kan een veilig gevoel geven, als er mensen zijn, die de zorg even 
over kunnen nemen. Bijvoorbeeld hulpvaardige familieleden, vrijwil-
ligers, praktische of huishoudelijke hulpen, een regelmatig contact met 
het Steunpunt Mantelzorg, maken dat mantelzorgers de zorg beter 
aan kunnen.

Natuurlijk gaan we 10 november ook de Rotterdamse mantelzorgers 
in het zonnetje zetten! We zijn volop met de organisatie bezig en 
het beloofd een leuke en ontspannende dag te worden. Dit jaar gaat 
het Steunpunt Mantelzorg Centrum samen met de Steunpunten van 
Delfshaven, Noord en Alexanderpolder een dag voor mantelzorgers 
organiseren in :
             

Diergaarde Blijdorp

De (gratis) Dag begint om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Voor een 
lunch wordt gezorgd. Alleen mantelzorgers, mensen die langdurig en 
intensief zorgen voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehan-
dicapte partner, ouder, kind, vriend of buur kunnen zich voor deze 
dag telefonisch aanmelden: 010 – 414 67 88. 
Eind oktober krijgt u een toegangskaart voor de Dag van de 
Mantelzorg thuis gestuurd. Er zijn een beperkt aantal kaarten, dus 
wacht niet te lang. 

Aangezien het nu alleen voor mantelzorgers is willen we graag weten 
of er mensen zijn, die hulp nodig hebben voor de thuisblijvers. Laat 
dat ons zo spoedig mogelijk weten, dan kunnen we samen met u naar 
vervangende zorg zoeken

Voorlichtingsochtend op 14 oktober

Leven in Balans
U kent het vast wel; dagen dat u zich goed voelt, het leven u 
toelacht en dagen dat u snel geïrriteerd bent, moe, prikkel-
baar en snel huilt. 
U bent dan uit balans. Dat kan door allerhande zaken komen.
Soms vragen kinderen, vrienden, (schoon)
ouders heel veel van u…
Soms zorgt u lange tijd voor een ziek of 
gehandicapt familielid…….
Soms hebt u het zo druk dat u nergens 
aan toe komt…
Misschien voelt u zich soms moe, gestrest 
of heeft u hoofdpijn….

Herkent u zich hierin? En wilt u er 
meer over weten? 
Kom dan naar de voorlichting op woensdagochtend 14 okto-
ber  van 10.00 tot 11.30 uur in Buurthuis ‘de Gaffel’ in de 
Gaffelstraat 63 A. 
Medewerkers van Context: Centrum voor GGZ preventie geven tips 
die u helpen voorkomen dat het allemaal te veel wordt. Ook geven 
zij tips hoe u zich weer beter kunt gaan voelen. U krijgt uitleg  over 
draaglast en draagkracht. Maar ook gaat u zelf aan de slag met enkele 
ontspanningsoefeningen. 

De voorlichting wordt georganiseerd door Stichting Wenk, samen met 
Steunpunt Mantelzorg Centrum en Context: Centrum voor GGZ pre-
ventie.

De voorlichting is gratis.

Aanvragen 
Mantelzorgcompliment
Als blijk van waardering kunnen mantelzorgers ieder jaar 
een fi nancieel extraatje van � 250,- ontvangen. Dit heet het 
mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment is alleen 
voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor een ziek 
kind, ander familielid, partner, vriend of kennis thuis zorgen. 
Iedereen die al een AWBZ indicatie heeft die is afgegeven 
door het entrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of door Bureau 
Jeugdzorg krijgt vanzelf bericht. 

Voor mensen die geen indicatie hebben, 
maar wel intensief mantelzorgtaken ver-
richten, kan een indicatie worden aange-
vraagd. Het gaat hierbij om zorg waarvoor 
anders professionele hulp van thuiszorg 
nodig is. Zoals hulp bij wassen en aankle-
den. 
Het compliment heeft geen gevolgen 
voor de belasting, een eventuele uitkering, 
zorgtoeslag of huurtoeslag van de mantel-
zorger.
Er zijn nogal wat regels omtrent de aanvraag, dus mocht u er meer 
over willen weten neemt u dan contact op met het Steunpunt: � 010 
– 414 67 88  Wij kunnen samen met u kijken of u in aanmerking komt 
voor het compliment. Ook kunt u elke donderdag tussen 10.00 – 
12.00 uur naar het mantelzorgspreekuur in de Mariastraat 75 komen. 
Let op: de indicatie moet uiterlijk eind oktober worden aangevraagd!

Herfstvakantiekalender Wenk Welzijn 2009

Sporten in Odeon                                  

Sporten voor Jongeren en Ouderen

Kinderen van 4-12 jaar
Voetbaltoernooi
Buurthuis Cool.
Ma 19/10: 13.30 – 15.30 u.
Gratis.
Contactpersoon Atilla 06 - 41 48 37 37.
In samenwerking met TOS.
Spelenkermis
Wijkgebouw Stadsdriehoek.
Di 20/10: 13.30 – 15.30 u.
Gratis.
Contactpersoon Atilla 06 - 41 48 37 37.
In samenwerking met TOS.
VoetbalToernooi
Wijkgebouw Odeon.
Di 20/10: 10.00 – 17.00 u.
gratis.
Contactpersoon Atilla 06 - 41 48 37 37.
Samenwerkingsverband TOS en Sport en 
Recreatie Rotterdam
Zwemmen in de Wilgenring
Buurthuis Gaffel.
Wo 21/10: 12.00 – 17.30 u.
� 3,50 incl. iets lekkers.
Inschrijven voor 19/10 in Gaffel en Cool.
Contactpersoon Stadsdriehoek Nazir 06 - 
41 48 37 29. Schrijf op tijd in: Vol = Vol. 
Spelletjesdag
Josephplein.
Do 22/10: 13.30 – 15.30 u.
gratis.
Contactpersoon Atilla 06 – 41 48 37 37.
Thuis Op Straat activiteit.
Theatervoorstelling
Buurthuis Cool
Do 22/10: 13.30 – 15.00 u.
� 1,00
Gamesday: Wii en Playstation
Buurthuis de Gaffel.
Vrij 23/10: 13.30 – 16.00 u.
gratis.
Contactpersoon Nazir 06 - 41 48 37 29.

Tieners van 12-15 jaar

Voetbaltoernooi Buurthuis Cool.
Ma 19 /10: 13.30 – 15.30 u.
Gratis.
Contactpersoon Atilla 06  - 41 48 37 37.
In samenwerking met TOS.
Spelenkermis
Wijkgebouw Stadsdriehoek.
Di 20/10: 13.30 – 15.30 u.

Gratis.
Contactpersoon Atilla 06 - 41 48 37 37.
In samenwerking met TOS.
VoetbalToernooi
Wijkgebouw Odeon.
Di 20/10: 10.00 – 17.00 u.
gratis.
Contactpersoon Atilla 06 - 41 48 37 37.
Samenwerkingsverband TOS en 
Sportbureau Rotterdam
Zwemmen in de Wilgenring
Buurthuis Gaffel.
Wo 21/10: 12.00 – 17.30 u.
� 3,50 incl. iets lekkers.
Inschrijven voor 19/10 in Gaffel en Cool.
Contactpersoon Stadsdriehoek Nazir 06 - 
41 48 37 29. Schrijf op tijd in: Vol = Vol.
Spelletjesdag
Josephplein.
Do 22/10: 13.30 – 15.30 u.
gratis.
Contactpersoon Atilla 06 – 41 48 37 37.
Thuis Op Straat activiteit.
Gamesday: Wii en Playstation
Buurthuis de Gaffel.
Vrij 23/10: 13.30 – 16.00 u.
gratis.
Contactpersoon Nazir 06 - 41 48 37 29.

Voor jongeren van 15-23 
jaar

SpellenToernooi
Buurthuis de Gaffel en Buurthuis 
Cool
Ma 19/10: 13.00 – 17.00 u.
Gratis
Contactpersoon Ramish 06 – 41 57 65 16, 
Jamal, 
06 – 41 48 37 30.
Voorbereiding Jongerennacht XXL
Buurthuis de Gaffel, Buurthuis Cool.
Di 20/10: 13.00 – 17.00 u.
gratis.
Contactpersoon Ramish 06 - 41 57 65 16, 
Jamal 06 - 41 48 37 30.
Ken je Rotterdam: QUIZ.
Buurthuis Cool.
Di 20/10: 19.00 – 21.30 u.
gratis.
Contactpersoon  Jamal 06 - 41 48 37 30.
Ken je Rotterdam: QUIZ
Buurthuis Gaffel.

Wo 21/10: 19.00 – 21.30 u. gratis.
Contactpersoon Ramish 06 - 41 57 65 16, 
Jamal 
06 - 41 48 37 30.
Jongerennacht XXL
Buurthuis Cool.
Wo 21/10: 20.00 – 9.00 u.
� 2,00.
American Day of zelf eten meebrengen.
Contactpersoon Jurgen 06 - 41 48 37 54.
Ontbijt
Buurthuis Cool.
Wo 21/10: 08.00 – 09.00 u.
� 1,00.
Contactpersoon Jurgen 06 - 41 48 37 54.
Jongerennacht XXL
Buurthuis de Gaffel.
Do 22/10: 20.00 – 09.00 u.
� 2,00.
American Day of zelf eten meebrengen.
Contactpersoon Ramish 06 - 41 57 65 16.
Ontbijt
Buurthuis de Gaffel.
Do 22/10: 08.00 – 09.00 u.
� 1,00.
Contactpersoon Ramish 06  - 41 57 65 16.
spelletjesdag Josephplein Do 22/10: 
13.30 – 15.30 u. gratis
Contactpersoon Atilla 06 – 41 48 37 37
Thuis Op Straat activiteit

Voor 23 jaar en ouder

Spido
Laurens Antonius Binnenweg.
Ma 19/10: 13.30 – 17.00 u.
5,00.
Gratis met Rotterdam Pas Bon.
Contactpersoon: Jeffrey 06 - 41 48 37 31.
Belastingmuseum
Buurthuis Cool.
Di 20/10: 13.00 – 15.00 u.
gratis.
Contactpersoon Jeffrey 06 - 41 48 37 31.
Kinderen kunnen onderbegeleiding ouder/
verzorger mee
Panorama Mesdag
Bruna Centraal Station
Wo 21/10: 9.00 – 15.00 u.
Entree museum gratis.
Kosten openbaar vervoer voor eigen reke-
ning.
max. 10 deelnemers.
Contactpersoon Jeffrey 06 - 41 48 37 31.
Spelletjesdag
Josephplein
Do 22/10: 13.30 – 15.30 u.
gratis
Contactpersoon Atilla 06 – 41 48 37 37
Thuis Op Straat activiteit

woensdag 14 oktober 2009

tuinmarkt
van 12.00- 17.00 uur

in de wijktuin (achter in het wijkpark)

 

Zet eens wat bloembollen in de tuin of 
op het balkon

bloembollen • planten • tuinspullen        
zaden • potten • vogelvoer

Hebt U tuinspulletjes voor de markt?
(de opbrengst is voor de wijktuin)

Afgeven in de Buurtwinkel, 
Gaffelstraat 1

Speelcentrum Weena 
organiseert weer een 
grote kledingmarkt 

met tweedehands kin-
derkleren voor kinde-

ren van 2-12 jaar.
De verkoop is op 
vrijdag 2 en zater-
dag 3 oktober van 

11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis (ook 

in de speeltuin).
Speelcentrum Weena- 
Diergaardesingel 50- 
3014 AC Rotterdam- 

tel. 4144890

Vandaag weer de Havenloods 
niet gekregen. Zouden ze het 
afspreken bij die 3 redacties van 
Echo, Maasstad en Havenloods?
Als jij rondbrengt dan hoeven 
wij het niet te doen. Dat is 
natuurlijk maar een geintje, 
maar ik vind het wel raar dat 
dan de ene en dan de andere 
krant in de bus ligt. Erger 
nog vaak ligt er helemaal 
niets. Ik hou het meest van de 
Havenloods, misschien omdat 
hij al zo lang bestaat. Ik lees 
niet graag maar die huis aan 
huis bladen die spel ik. Op die 
manier kom ik te weten wat 
er voor leuke gratis activiteiten 
zijn en wat er de afgelopen 
week is gebeurd. De berichtjes 
van de politie lees ik ook graag. 
Je moet tenslotte op de hoogte 
blijven van wat er in je wijk 
gebeurt, al zouden de journa-
listen wel wat vaker over de 
leuke dingen in de wijk mogen 
schrijven. Ik mis ook al een paar 
weken de reclamefolders. Af 
en toe zie ik een grote stapel 
liggen en pik ik er een pakje 
tussen uit. Ik moet toch weten 
wat de aanbiedingen zijn. En 
geloof het of niet, ik ben niet 
de enige. Het is natuurlijk geen 
lolletje om door weer en wind 
de bladen en de folders rond 
te brengen. Maar daar denk je 
toch eerst aan voor dat je dat 
baantje neemt. Lekker makke-
lijk, wel je geld ontvangen en je 
stapeltje maar ergens dumpen. 
Ik loop straks maar even langs 
de Aktiegroep, daar ligt de 
Havenloods ook en ik kan gelijk 
even mijn benen strekken.  

kinder-
kleding-
markt op 

de speeltuin

Soms leiden gebeurtenissen of 
omstandigheden tot vragen waar 
u niet direct een antwoord op 
heeft. Dan kunt u bij VraagWijzer 
terecht. Bij VraagWijzer kunt u 
terecht met alle vragen rondom 
zorg, problemen rond wonen, 
welzijn en inkomensondersteu-
ning. VraagWijzer Centrum advi-
seert, ondersteunt, begeleidt en 
zoekt in overleg met u naar een 
passende oplossing!

U kunt bijvoorbeeld hulp 
krijgen bij: 
•het regelen van huishoudelijke   
hulp 
•de aanvraag van fi nanciële ver-
goedingen en tegemoetkomingen 
van de overheid 
•het regelen van ondersteuning 
voor minder validen 
•nog héél veel andere zaken 
rondom zorg, welzijn en inko-
mensondersteuning!

Bij VraagWijzer kunt u in een per-
soonlijk gesprek uw vraag stellen 
aan een deskundige consulent. 
VraagWijzer helpt u verder met 
informatie en advies. VraagWijzer 
regelt, als dat nodig is, samen 
met u de hulp die het best bij uw 
vraag past. VraagWijzer Centrum 

is niet alleen voor ouderen, 
maar voor álle inwoners van het 
Centrum van Rotterdam! 

Sinds 31 maart 2009 zijn in 
het Centrum twee locaties 
van VraagWijzer open. U vindt 
VraagWijzer in wijkgebouw 
Stadsdriehoek en gezondheids-
centrum Oude Westen en Cool.

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

Openingstijden:
Maandag 9.00 – 12.30 en 13.30 
– 17.00 
Dinsdag 9.00 – 12.30  
Woensdag 9.00 – 12.30  en 
13.30 – 17.00 

Donderdag 9.00 – 12.30  en 
13.30 – 15.00 
Vrijdag 9.00 – 12.30  
Wijkgebouw Stadsdriehoek
Kipstraat 37 
3011 RS Rotterdam 
Telefoon: 010 - 414 67 88

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

VraagWijzer, wat 
is dat precies?

Buurtkrant
Oude Westen geen
zinnig mens kan

zonder

Film wijktuin in 
Architectuur Biënnale

Van 26 september tot 13 december wordt de 
fi lm “Urban Green” die door Christina Liesegang 
gemaakt is over de Wijktuin Oude Westen ver-

toond op de RDM-Campus in Heijplaat. 

De fi lm is daar onderdeel van de tentoonstelling 
“Parallel Cases” waarin studenten en onderzoe-
kers van 28 universiteiten hun visie tonen op het 
thema “Open City”. De fi lm over onze wijktuin is 

de inzending van de Erasmusuniversiteit. 
Je vindt het RDM-terrein in de Heijplaatstraat 21- 

3089 JD Rotterdam- tel. 0102832310. 
Toegang 5 euro, met kaartje van de boot de 

Aqualiner 2,50 euro

Spreekuur: Samen 
door een Deur

Voor klachten m.b.t. uw woning, buren-
overlast, vuil in de portiek, lekkages e.d. 

die u al doorgegeven heeft aan Woonstad, 
maar die nog niet verholpen zijn kunt u 

terecht bij het Spreekuur Samen door een 
Deur, Buurtwinkel van de Aktiegroep het 

Oude Westen Gaffelstraat 1-3. 
De spreekuurtijden zijn: dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 15.00 uur, woensdagoch-

tend van 10.30 uur tot 11.30 uur en don-
derdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.

 Steppen
Dinsdag 10:00 – 11:00 uur 
Alleen voor vrouwen 
2,00 per keer o.l.v. Frieda 
50+ gymnastiek
Woensdag 10:00 - 11:00 uur 
Gemengd  2,00 per keer
o.l.v. Frieda 
Fitgym 50+
Vrijdag 10:00 – 11:00 uur 
Alleen voor vrouwen 
�2,00 per keer o.l.v. Frieda 

Sporten voor Jongeren
Boksen en Basketbal
Maandag 19:00 – 21:30 uur 
13 tot 21 jaar Gratis
O.l.v. Kid.

Voetbal
Woensdag 19:00 – 21:30 uur 
13 tot 21 jaar Gratis O.l.v. Kid.
Instuif ( voetbal, basketbal, 
streetdance, etc) Vrijdag 17:30 
-18:30 uur  13 tot 21 jaar 
Gratis O.l.v. Kid.

Sporten voor kinderen 
Instuif
Woensdag 15:30 - 17:00 uur 
6 t/m 12 jaar
Diverse thema`s: Racketdagen, 
Alles op wielen, Fitheid test, Bal-
sporten, Zeskamp, Stoeispelen en 
veel meer
Gratis

U / je kunt vrijblijvend aan alle les-
sen meedoen zonder inschrijving

Voor 
informatie:

Sport en Recreatie 
Rotterdam

Gouvernestraat 56d
3014 PP Rotterdam

010- 41104 63 / 010-
4363855 Website: 

ww.rotterdamsportstad

Voor de spelregels kijkt u op www.stichting-wenk.nl. Bij slecht weer biedt TOS, Thuis Op Straat, een alternatief programma aan 
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Gouverne buurt.

Een nieuwe wijkteamchef in het Oude Westen

Tijs Nederveen vertelt: “De 
informatie die wij van bewoners 
en ondernemers krijgen is erg 
belangrijk. Zij zijn de ogen en 
oren van de wijk en weten pre-
cies wat er speelt. 
De wijkambassadeurs zijn belang-
rijk voor het Oude Westen. 
Daarom hebben we deze avond 
georganiseerd. Dit is het eerste 
gesprek en samen met Ellen Perik 
ga ik nog meer van deze bijeen-
komsten houden.” 

De bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst staat 
een aantal vragen op het pro-
gramma. Zo wil de stadsmarinier 
weten hoe de ambassadeurs hun 
eigen rol zien, maar ook hoe zij 
de samenwerking met de stads-
marinier ervaren en wat zij van 
de veiligheid in hun straat vin-
den. “Vanavond praten we over 
de ervaringen van de wijkambas-
sadeurs,” aldus Nederveen.

Thuis
Wijkambassadeurs Joyce de Waal 
en Jamina Boudadi hebben voor 
deze bijeenkomst ook andere 
ambassadeurs uitgenodigd om te 
praten met de stadsmarinier en 
gebiedsmanager. Alle vrouwen 
zetten zich actief in voor het 
Oude Westen. De gastvrouw van 
de avond, Joyce de Waal, is blij 
met het bezoek. De Waal: “Erg 
fijn dat deze mensen de moeite 
nemen om naar ons te komen 
luisteren. Het is goed dat zij ook 
aan dít stukje van de wijk aan-
dacht besteden.” 

De Saftlevenstraat
De wijkambassadeurs wonen 
allemaal in de buurt van de 
Saftlevenstraat. Ze zijn tevreden 
over hun wijk. De Waal vertelt: 
“Het is een gezellige buurt met 
leuke buren en een goede sociale 
controle. Kinderen hangen niet 
tot laat op straat en ook met de 
oudere jeugd zijn er geen 
problemen. Het contact met 
buurtagent Bas Munne is goed.” 

Toch kunnen een aantal dingen 
beter, zoals meer speelruimte 
voor de kinderen, het aanpak-
ken van verkeersoverlast en het 
opknappen van de portieken. 
De stadsmarinier en gebieds-
manager gaan hiermee aan de 
slag. Nederveen: “Ik vond het 
een leuke en geslaagde avond. 
Zo hoor je wat er echt speelt! Ik 
kijk uit naar de volgende bijeen-
komst.”

Het Wijkweb
De wijkambassadeurs zijn deel-
nemers aan het Wijkweb. Het 
Wijkweb bestaat uit bewoners, 
ondernemers en (gemeente-
lijke) organisaties uit het Oude 
Westen. Samen vormen zij een 
netwerk van personen die elkaar 
snel kunnen informeren. De 
ambassadeurs spelen een belang-
rijke rol in het aangeven van 
signalen vanuit de wijk en het 
verspreiden van nieuws en 
andere informatie. Dankzij het 
Wijkweb is het makkelijker om 
mensen te bereiken.

Herman zit al 29 jaar bij de politie 
in Rotterdam en was de laatste 
jaren chef wijkpolitie in het oos-
ten van de stad. Daarvoor werkte 
hij in Feijenoord. Waarom nu het 
Oude Westen? Herman: “Na 15 
jaar hetzelfde werk wilde ik weg 
uit de vertrouwde omgeving. Ik 
vond een nieuwe uitdaging in het 
Oude Westen.”

Het werk
Als wijkteamchef is Herman ver-
antwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding van het wijkteam van de 
politie. Dat doet hij samen met 
collega-chef, Roel Rosendaal. 
Door zijn werk zit Herman meer 
binnen dan zijn collega’s. Maar 
dat wil niet zeggen dat hij de 
mensen op straat niet belangrijk 

vindt. “Kijk maar,” zegt Herman, 
“ik heb iedere week een ‘Rondje 
Wijk’ in mijn agenda staan. Dan 
maak ik een wandeling met één 
van de buurtagenten. Zo raak ik 
meer vertrouwd met de wijk en 
hoor ik van bewoners of 
winkeliers wat er speelt.” 

Ogen en oren 
van de wijk
Stadsmarinier en gebieds-
manager op bezoek 
bij wijkambassadeurs

Melden 
helpt!

Adrianaplein 
24-26 

3014 XX 
Rotterdam 
Telefoon:
282 96 76

Blijf a.u.b. 
uw meldingen, 

signalen en 
vragen over 
(drugs)over-

last doorgeven 
aan…

Herman Arnaud de Calavon: ‘Ik ben een 
echte fan van de wijk aan het worden’

Het is een gezellige boel in de huiskamer van wijk-
ambassadeur Joyce de Waal. Samen met vijf andere 
vrouwen praten zij vanavond met stadsmarinier van 
het Oude Westen, Tijs Nederveen, en gebiedsmanager 
van de Centrumraad, Ellen Perik. Deze avond is de 
eerste bijeenkomst voor wijkambassadeurs bij één 
van hen thuis.

Geopend van maandag t/m vrij-

dag van 10.00-18.00 en op zater-

dag van 10.00-16.00 uur. 

WOW- inspiratieroute
De Kunstmarkt vormt een onder-
deel van de Kunstsuper. Zij ont-
wikkelen uiteenlopende projecten 
op het snijvlak van communicatie 
en kunst. Zij hebben ook de 
WOW-inspiratieroute opgezet. 
De inspiratieroute leidt bewo-
ners en bezoekers van het Oude 
Westen door de wijk via verschil-
lende kunstobjecten. Tijdens het 
afleggen van de route passeer je 
verschillende kunstobjecten en 
andere leuke interessante, aan de 
wijk gerelateerde objecten. De 
aftrap van deze inspiratieroute 
vond tegelijkertijd plaats met de 
opening op 29 augustus.   
   
Te zien zijn onder meer het beeld 
‘Look ma, I can fly’ van Arjan 
Krieken op het podium van het 
centrum voor beeldende kunst. 
Op het Rijnhoutplein heeft kun-
stenaar Paul Vinken een houten 
sculptuur in een kooi geplaatst.   
De route is een ware ontdek-
kingtocht door het Oude Westen, 
een wandeling waard! Je kan de 
wandeling tot en met 11 oktober 
maken. 
Meer informatie over de route 
vind je op 
www.dekunstmarkt.nl. Je kunt 
hier ook de plattegrond down-
loaden. 

Kunstmarkt in het Oude Westen

De campagne is ontwikkeld door Woonstad Rotterdam, Centrumraad en de 
gemeente, in samenwerking met Via Handelskade. De identiteit van de wijk is 
het uitgangspunt, binden en verleiden is het doel.

MWR, Media Werkplaats Rotter
dam en RAMP.TV zijn sinds 
kort gevestigd aan de Diergaar-
desingel 65 in het Oude Wes-
ten. Op de plaats waar vroeger 
autowerkplaatsen waren geves-
tigd zijn nu een beeldstudio, 
een audio studio en montage-
ruimtes gemaakt.  

Open Dag Mediawerkplaats en RAMP.TV

Op zaterdag 31 oktober houdt de 
Mediawerkplaats een open dag. 
Bewoners uit het Oude Westen 
kunnen dan kennismaken met 
deze creatieve onderneming. 
Jong en oud zijn van harte wel-
kom om tussen 15.00 uur en 
17.00 uur het prachtige pand 
te bezoeken. Kinderen kunnen 

zelf een klein filmpje maken. 
Bewoners kunnen voor de camera 
hun mening geven over de wijk, 
je kunt een kijkje nemen bij een 
video montage en er zijn natuur-
lijk hapjes en drankjes. Maar 
bovenal is het een gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. 
Kom ook! 

Zaterdag 31 oktober: kennismaking met de wijk 

De Kunstmarkt heeft zich onlangs in de van Speykstraat 129 gevestigd, om de hoek van de 
Nieuwe Binnenweg. De Kunstmarkt vormt onderdeel van de Kunstsuper, een onderneming in 
het Oude Westen op het snijvlak van communicatie en kunst. In de gerenoveerde ruimte -van 
maar liefst 250 vierkante meter- vind je een groot en bijzonder assortiment kunst- en design-
producten. Mensen kunnen gewoon naar binnenlopen bij de Kunstmarkt. 

Bezoek van Minister Eberhard van der Laan aan de Kunstmarkt op 28 september

INITIATIEVEN OP FILM 
VASTLEGGEN, WOW!
Met WOW zetten we de ver-
borgen kanten van het Oude 
Westen in het middelpunt van de 
belangstelling. Het doel van deze 
WOW-campagne is de verborgen 
en bijzondere plekken en initiatie-
ven van het Oude Westen in de 
schijnwerpers te zetten, de zoge-
noemde WOW-spots zichtbaar te 
maken. Bewoners, ondernemers 
en scholen zijn als geen ander in 
staat die bijzondere plekken aan 
te wijzen. 

Verschillende initiatieven en eve-
nementen in de wijk zijn ook al 
vastgelegd op film, zoals de thai-
boksschool, het keti koti festival 
of de bewonersinitiatieven. Heb 
je een bijzonder initiatief waarvan 
je vindt dat een filmpje gemaakt 
moet worden, kan je dat melden 
op www.wow-rotterdam.nl   
Kijk ook op deze website om een 
indruk te krijgen van de bijzon-
dere filmpjes die gemaakt zijn 
of informatie over projecten in 
het Oude 
Westen. 

Het Oude Westen heeft een nieuwe wijkteamchef van de politie. Misschien bent 

u hem al op straat tegengekomen. Herman Arnaud de Calavon is de opvolger van 

Theo Kion. Met een glimlach vertelt hij: “Ik word steeds vaker herkend. ‘De baas is 

op straat’, zeggen ze dan.”

Eigen ervaringen 
Veel mensen zeggen dat het 
Oude Westen een ‘rotwijk’ is. 
Herman vindt dat dit beeld niet 
klopt. “Toen ik hier kwam, wist ik 
nog niets van de buurt,” legt hij 
uit. “Maar nu weet ik beter. Het 
enthousiasme van de mensen in 
het Oude Westen blijft me verba-
zen. Dat geeft me het gevoel dat 
ik niet alleen sta. Natuurlijk kan 
het altijd beter, maar de kritiek 
op de wijk hoor ik niet terug op 
straat.”

Visie voor de wijk 
In het Oude Westen werken veel 
partijen aan de veiligheid van de 
wijk. De verdeling van taken is, 
volgens Herman, een punt van 
aandacht. “De politie kan niet 
alles zelf oplossen,” vertelt hij, 
“goede samenwerking is daarom 
belangrijk. Maar binnen die 
samenwerking heeft iedere 
partner zijn eigen kennis en rol.” 
Iets waar Herman veel van ver-
wacht is het opknappen van de 
West-Kruiskade. Herman: “De 
plannen zijn nog in ontwikkeling, 
maar het gaat mooi worden. Ook 
de politie heeft hier zijn aandeel 
in.”

Fan van het Oude Westen
Herman begint een echte fan 
van het Oude Westen te worden. 
Hij geniet van zijn wandelingen 
met de buurtagenten. “Vooral 
’s ochtends, als de buurt nog 
wakker wordt en ik de lucht van 
versgebakken brood bij de bakker 
ruik. Heerlijk.” Het Oude Westen 
is een levendige wijk volgens 
Herman. “Er gebeurt hier altijd 
wat. Bewoners organiseren bij-
voorbeeld een barbecue voor de 
buurt.” Herman geeft toe dat er 
soms ook minder leuke dingen 
gebeuren. “Maar daar werken we 
hard aan!”

Op de foto: wijkteamchef Herman Arnaud 
de Calavon 

Het 
Servicepunt 

Oude Westen
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Een nieuwe wijkteamchef in het Oude Westen

Tijs Nederveen vertelt: “De 
informatie die wij van bewoners 
en ondernemers krijgen is erg 
belangrijk. Zij zijn de ogen en 
oren van de wijk en weten pre-
cies wat er speelt. 
De wijkambassadeurs zijn belang-
rijk voor het Oude Westen. 
Daarom hebben we deze avond 
georganiseerd. Dit is het eerste 
gesprek en samen met Ellen Perik 
ga ik nog meer van deze bijeen-
komsten houden.” 

De bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst staat 
een aantal vragen op het pro-
gramma. Zo wil de stadsmarinier 
weten hoe de ambassadeurs hun 
eigen rol zien, maar ook hoe zij 
de samenwerking met de stads-
marinier ervaren en wat zij van 
de veiligheid in hun straat vin-
den. “Vanavond praten we over 
de ervaringen van de wijkambas-
sadeurs,” aldus Nederveen.

Thuis
Wijkambassadeurs Joyce de Waal 
en Jamina Boudadi hebben voor 
deze bijeenkomst ook andere 
ambassadeurs uitgenodigd om te 
praten met de stadsmarinier en 
gebiedsmanager. Alle vrouwen 
zetten zich actief in voor het 
Oude Westen. De gastvrouw van 
de avond, Joyce de Waal, is blij 
met het bezoek. De Waal: “Erg 
fijn dat deze mensen de moeite 
nemen om naar ons te komen 
luisteren. Het is goed dat zij ook 
aan dít stukje van de wijk aan-
dacht besteden.” 

De Saftlevenstraat
De wijkambassadeurs wonen 
allemaal in de buurt van de 
Saftlevenstraat. Ze zijn tevreden 
over hun wijk. De Waal vertelt: 
“Het is een gezellige buurt met 
leuke buren en een goede sociale 
controle. Kinderen hangen niet 
tot laat op straat en ook met de 
oudere jeugd zijn er geen 
problemen. Het contact met 
buurtagent Bas Munne is goed.” 

Toch kunnen een aantal dingen 
beter, zoals meer speelruimte 
voor de kinderen, het aanpak-
ken van verkeersoverlast en het 
opknappen van de portieken. 
De stadsmarinier en gebieds-
manager gaan hiermee aan de 
slag. Nederveen: “Ik vond het 
een leuke en geslaagde avond. 
Zo hoor je wat er echt speelt! Ik 
kijk uit naar de volgende bijeen-
komst.”

Het Wijkweb
De wijkambassadeurs zijn deel-
nemers aan het Wijkweb. Het 
Wijkweb bestaat uit bewoners, 
ondernemers en (gemeente-
lijke) organisaties uit het Oude 
Westen. Samen vormen zij een 
netwerk van personen die elkaar 
snel kunnen informeren. De 
ambassadeurs spelen een belang-
rijke rol in het aangeven van 
signalen vanuit de wijk en het 
verspreiden van nieuws en 
andere informatie. Dankzij het 
Wijkweb is het makkelijker om 
mensen te bereiken.

Herman zit al 29 jaar bij de politie 
in Rotterdam en was de laatste 
jaren chef wijkpolitie in het oos-
ten van de stad. Daarvoor werkte 
hij in Feijenoord. Waarom nu het 
Oude Westen? Herman: “Na 15 
jaar hetzelfde werk wilde ik weg 
uit de vertrouwde omgeving. Ik 
vond een nieuwe uitdaging in het 
Oude Westen.”

Het werk
Als wijkteamchef is Herman ver-
antwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding van het wijkteam van de 
politie. Dat doet hij samen met 
collega-chef, Roel Rosendaal. 
Door zijn werk zit Herman meer 
binnen dan zijn collega’s. Maar 
dat wil niet zeggen dat hij de 
mensen op straat niet belangrijk 

vindt. “Kijk maar,” zegt Herman, 
“ik heb iedere week een ‘Rondje 
Wijk’ in mijn agenda staan. Dan 
maak ik een wandeling met één 
van de buurtagenten. Zo raak ik 
meer vertrouwd met de wijk en 
hoor ik van bewoners of 
winkeliers wat er speelt.” 

Ogen en oren 
van de wijk
Stadsmarinier en gebieds-
manager op bezoek 
bij wijkambassadeurs
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Herman Arnaud de Calavon: ‘Ik ben een 
echte fan van de wijk aan het worden’

Het is een gezellige boel in de huiskamer van wijk-
ambassadeur Joyce de Waal. Samen met vijf andere 
vrouwen praten zij vanavond met stadsmarinier van 
het Oude Westen, Tijs Nederveen, en gebiedsmanager 
van de Centrumraad, Ellen Perik. Deze avond is de 
eerste bijeenkomst voor wijkambassadeurs bij één 
van hen thuis.

Geopend van maandag t/m vrij-

dag van 10.00-18.00 en op zater-

dag van 10.00-16.00 uur. 

WOW- inspiratieroute
De Kunstmarkt vormt een onder-
deel van de Kunstsuper. Zij ont-
wikkelen uiteenlopende projecten 
op het snijvlak van communicatie 
en kunst. Zij hebben ook de 
WOW-inspiratieroute opgezet. 
De inspiratieroute leidt bewo-
ners en bezoekers van het Oude 
Westen door de wijk via verschil-
lende kunstobjecten. Tijdens het 
afleggen van de route passeer je 
verschillende kunstobjecten en 
andere leuke interessante, aan de 
wijk gerelateerde objecten. De 
aftrap van deze inspiratieroute 
vond tegelijkertijd plaats met de 
opening op 29 augustus.   
   
Te zien zijn onder meer het beeld 
‘Look ma, I can fly’ van Arjan 
Krieken op het podium van het 
centrum voor beeldende kunst. 
Op het Rijnhoutplein heeft kun-
stenaar Paul Vinken een houten 
sculptuur in een kooi geplaatst.   
De route is een ware ontdek-
kingtocht door het Oude Westen, 
een wandeling waard! Je kan de 
wandeling tot en met 11 oktober 
maken. 
Meer informatie over de route 
vind je op 
www.dekunstmarkt.nl. Je kunt 
hier ook de plattegrond down-
loaden. 

Kunstmarkt in het Oude Westen

De campagne is ontwikkeld door Woonstad Rotterdam, Centrumraad en de 
gemeente, in samenwerking met Via Handelskade. De identiteit van de wijk is 
het uitgangspunt, binden en verleiden is het doel.

MWR, Media Werkplaats Rotter
dam en RAMP.TV zijn sinds 
kort gevestigd aan de Diergaar-
desingel 65 in het Oude Wes-
ten. Op de plaats waar vroeger 
autowerkplaatsen waren geves-
tigd zijn nu een beeldstudio, 
een audio studio en montage-
ruimtes gemaakt.  

Open Dag Mediawerkplaats en RAMP.TV

Op zaterdag 31 oktober houdt de 
Mediawerkplaats een open dag. 
Bewoners uit het Oude Westen 
kunnen dan kennismaken met 
deze creatieve onderneming. 
Jong en oud zijn van harte wel-
kom om tussen 15.00 uur en 
17.00 uur het prachtige pand 
te bezoeken. Kinderen kunnen 

zelf een klein filmpje maken. 
Bewoners kunnen voor de camera 
hun mening geven over de wijk, 
je kunt een kijkje nemen bij een 
video montage en er zijn natuur-
lijk hapjes en drankjes. Maar 
bovenal is het een gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. 
Kom ook! 

Zaterdag 31 oktober: kennismaking met de wijk 

De Kunstmarkt heeft zich onlangs in de van Speykstraat 129 gevestigd, om de hoek van de 
Nieuwe Binnenweg. De Kunstmarkt vormt onderdeel van de Kunstsuper, een onderneming in 
het Oude Westen op het snijvlak van communicatie en kunst. In de gerenoveerde ruimte -van 
maar liefst 250 vierkante meter- vind je een groot en bijzonder assortiment kunst- en design-
producten. Mensen kunnen gewoon naar binnenlopen bij de Kunstmarkt. 

Bezoek van Minister Eberhard van der Laan aan de Kunstmarkt op 28 september

INITIATIEVEN OP FILM 
VASTLEGGEN, WOW!
Met WOW zetten we de ver-
borgen kanten van het Oude 
Westen in het middelpunt van de 
belangstelling. Het doel van deze 
WOW-campagne is de verborgen 
en bijzondere plekken en initiatie-
ven van het Oude Westen in de 
schijnwerpers te zetten, de zoge-
noemde WOW-spots zichtbaar te 
maken. Bewoners, ondernemers 
en scholen zijn als geen ander in 
staat die bijzondere plekken aan 
te wijzen. 

Verschillende initiatieven en eve-
nementen in de wijk zijn ook al 
vastgelegd op film, zoals de thai-
boksschool, het keti koti festival 
of de bewonersinitiatieven. Heb 
je een bijzonder initiatief waarvan 
je vindt dat een filmpje gemaakt 
moet worden, kan je dat melden 
op www.wow-rotterdam.nl   
Kijk ook op deze website om een 
indruk te krijgen van de bijzon-
dere filmpjes die gemaakt zijn 
of informatie over projecten in 
het Oude 
Westen. 

Het Oude Westen heeft een nieuwe wijkteamchef van de politie. Misschien bent 

u hem al op straat tegengekomen. Herman Arnaud de Calavon is de opvolger van 

Theo Kion. Met een glimlach vertelt hij: “Ik word steeds vaker herkend. ‘De baas is 

op straat’, zeggen ze dan.”

Eigen ervaringen 
Veel mensen zeggen dat het 
Oude Westen een ‘rotwijk’ is. 
Herman vindt dat dit beeld niet 
klopt. “Toen ik hier kwam, wist ik 
nog niets van de buurt,” legt hij 
uit. “Maar nu weet ik beter. Het 
enthousiasme van de mensen in 
het Oude Westen blijft me verba-
zen. Dat geeft me het gevoel dat 
ik niet alleen sta. Natuurlijk kan 
het altijd beter, maar de kritiek 
op de wijk hoor ik niet terug op 
straat.”

Visie voor de wijk 
In het Oude Westen werken veel 
partijen aan de veiligheid van de 
wijk. De verdeling van taken is, 
volgens Herman, een punt van 
aandacht. “De politie kan niet 
alles zelf oplossen,” vertelt hij, 
“goede samenwerking is daarom 
belangrijk. Maar binnen die 
samenwerking heeft iedere 
partner zijn eigen kennis en rol.” 
Iets waar Herman veel van ver-
wacht is het opknappen van de 
West-Kruiskade. Herman: “De 
plannen zijn nog in ontwikkeling, 
maar het gaat mooi worden. Ook 
de politie heeft hier zijn aandeel 
in.”

Fan van het Oude Westen
Herman begint een echte fan 
van het Oude Westen te worden. 
Hij geniet van zijn wandelingen 
met de buurtagenten. “Vooral 
’s ochtends, als de buurt nog 
wakker wordt en ik de lucht van 
versgebakken brood bij de bakker 
ruik. Heerlijk.” Het Oude Westen 
is een levendige wijk volgens 
Herman. “Er gebeurt hier altijd 
wat. Bewoners organiseren bij-
voorbeeld een barbecue voor de 
buurt.” Herman geeft toe dat er 
soms ook minder leuke dingen 
gebeuren. “Maar daar werken we 
hard aan!”

Op de foto: wijkteamchef Herman Arnaud 
de Calavon 

Het 
Servicepunt 

Oude Westen



Dag van de Mantelzorg
Op dinsdag 10 november wordt in het hele land voor de 
twaalfde keer de Dag van de Mantelzorg gevierd.
Het thema dit jaar is: Mantelzorg? Doe het samen!  
Het delen van de zorg en het uitwisselen van ervaringen is belangrijk. 
Het kan een veilig gevoel geven, als er mensen zijn, die de zorg even 
over kunnen nemen. Bijvoorbeeld hulpvaardige familieleden, vrijwil-
ligers, praktische of huishoudelijke hulpen, een regelmatig contact met 
het Steunpunt Mantelzorg, maken dat mantelzorgers de zorg beter 
aan kunnen.

Natuurlijk gaan we 10 november ook de Rotterdamse mantelzorgers 
in het zonnetje zetten! We zijn volop met de organisatie bezig en 
het beloofd een leuke en ontspannende dag te worden. Dit jaar gaat 
het Steunpunt Mantelzorg Centrum samen met de Steunpunten van 
Delfshaven, Noord en Alexanderpolder een dag voor mantelzorgers 
organiseren in :
             

Diergaarde Blijdorp

De (gratis) Dag begint om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Voor een 
lunch wordt gezorgd. Alleen mantelzorgers, mensen die langdurig en 
intensief zorgen voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehan-
dicapte partner, ouder, kind, vriend of buur kunnen zich voor deze 
dag telefonisch aanmelden: 010 – 414 67 88. 
Eind oktober krijgt u een toegangskaart voor de Dag van de 
Mantelzorg thuis gestuurd. Er zijn een beperkt aantal kaarten, dus 
wacht niet te lang. 

Aangezien het nu alleen voor mantelzorgers is willen we graag weten 
of er mensen zijn, die hulp nodig hebben voor de thuisblijvers. Laat 
dat ons zo spoedig mogelijk weten, dan kunnen we samen met u naar 
vervangende zorg zoeken

Voorlichtingsochtend op 14 oktober

Leven in Balans
U kent het vast wel; dagen dat u zich goed voelt, het leven u 
toelacht en dagen dat u snel geïrriteerd bent, moe, prikkel-
baar en snel huilt. 
U bent dan uit balans. Dat kan door allerhande zaken komen.
Soms vragen kinderen, vrienden, (schoon)
ouders heel veel van u…
Soms zorgt u lange tijd voor een ziek of 
gehandicapt familielid…….
Soms hebt u het zo druk dat u nergens 
aan toe komt…
Misschien voelt u zich soms moe, gestrest 
of heeft u hoofdpijn….

Herkent u zich hierin? En wilt u er 
meer over weten? 
Kom dan naar de voorlichting op woensdagochtend 14 okto-
ber  van 10.00 tot 11.30 uur in Buurthuis ‘de Gaffel’ in de 
Gaffelstraat 63 A. 
Medewerkers van Context: Centrum voor GGZ preventie geven tips 
die u helpen voorkomen dat het allemaal te veel wordt. Ook geven 
zij tips hoe u zich weer beter kunt gaan voelen. U krijgt uitleg  over 
draaglast en draagkracht. Maar ook gaat u zelf aan de slag met enkele 
ontspanningsoefeningen. 

De voorlichting wordt georganiseerd door Stichting Wenk, samen met 
Steunpunt Mantelzorg Centrum en Context: Centrum voor GGZ pre-
ventie.

De voorlichting is gratis.

Aanvragen 
Mantelzorgcompliment
Als blijk van waardering kunnen mantelzorgers ieder jaar 
een fi nancieel extraatje van � 250,- ontvangen. Dit heet het 
mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment is alleen 
voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor een ziek 
kind, ander familielid, partner, vriend of kennis thuis zorgen. 
Iedereen die al een AWBZ indicatie heeft die is afgegeven 
door het entrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of door Bureau 
Jeugdzorg krijgt vanzelf bericht. 

Voor mensen die geen indicatie hebben, 
maar wel intensief mantelzorgtaken ver-
richten, kan een indicatie worden aange-
vraagd. Het gaat hierbij om zorg waarvoor 
anders professionele hulp van thuiszorg 
nodig is. Zoals hulp bij wassen en aankle-
den. 
Het compliment heeft geen gevolgen 
voor de belasting, een eventuele uitkering, 
zorgtoeslag of huurtoeslag van de mantel-
zorger.
Er zijn nogal wat regels omtrent de aanvraag, dus mocht u er meer 
over willen weten neemt u dan contact op met het Steunpunt: � 010 
– 414 67 88  Wij kunnen samen met u kijken of u in aanmerking komt 
voor het compliment. Ook kunt u elke donderdag tussen 10.00 – 
12.00 uur naar het mantelzorgspreekuur in de Mariastraat 75 komen. 
Let op: de indicatie moet uiterlijk eind oktober worden aangevraagd!

Herfstvakantiekalender Wenk Welzijn 2009

Sporten in Odeon                                  

Sporten voor Jongeren en Ouderen

Kinderen van 4-12 jaar
Voetbaltoernooi
Buurthuis Cool.
Ma 19/10: 13.30 – 15.30 u.
Gratis.
Contactpersoon Atilla 06 - 41 48 37 37.
In samenwerking met TOS.
Spelenkermis
Wijkgebouw Stadsdriehoek.
Di 20/10: 13.30 – 15.30 u.
Gratis.
Contactpersoon Atilla 06 - 41 48 37 37.
In samenwerking met TOS.
VoetbalToernooi
Wijkgebouw Odeon.
Di 20/10: 10.00 – 17.00 u.
gratis.
Contactpersoon Atilla 06 - 41 48 37 37.
Samenwerkingsverband TOS en Sport en 
Recreatie Rotterdam
Zwemmen in de Wilgenring
Buurthuis Gaffel.
Wo 21/10: 12.00 – 17.30 u.
� 3,50 incl. iets lekkers.
Inschrijven voor 19/10 in Gaffel en Cool.
Contactpersoon Stadsdriehoek Nazir 06 - 
41 48 37 29. Schrijf op tijd in: Vol = Vol. 
Spelletjesdag
Josephplein.
Do 22/10: 13.30 – 15.30 u.
gratis.
Contactpersoon Atilla 06 – 41 48 37 37.
Thuis Op Straat activiteit.
Theatervoorstelling
Buurthuis Cool
Do 22/10: 13.30 – 15.00 u.
� 1,00
Gamesday: Wii en Playstation
Buurthuis de Gaffel.
Vrij 23/10: 13.30 – 16.00 u.
gratis.
Contactpersoon Nazir 06 - 41 48 37 29.

Tieners van 12-15 jaar

Voetbaltoernooi Buurthuis Cool.
Ma 19 /10: 13.30 – 15.30 u.
Gratis.
Contactpersoon Atilla 06  - 41 48 37 37.
In samenwerking met TOS.
Spelenkermis
Wijkgebouw Stadsdriehoek.
Di 20/10: 13.30 – 15.30 u.

Gratis.
Contactpersoon Atilla 06 - 41 48 37 37.
In samenwerking met TOS.
VoetbalToernooi
Wijkgebouw Odeon.
Di 20/10: 10.00 – 17.00 u.
gratis.
Contactpersoon Atilla 06 - 41 48 37 37.
Samenwerkingsverband TOS en 
Sportbureau Rotterdam
Zwemmen in de Wilgenring
Buurthuis Gaffel.
Wo 21/10: 12.00 – 17.30 u.
� 3,50 incl. iets lekkers.
Inschrijven voor 19/10 in Gaffel en Cool.
Contactpersoon Stadsdriehoek Nazir 06 - 
41 48 37 29. Schrijf op tijd in: Vol = Vol.
Spelletjesdag
Josephplein.
Do 22/10: 13.30 – 15.30 u.
gratis.
Contactpersoon Atilla 06 – 41 48 37 37.
Thuis Op Straat activiteit.
Gamesday: Wii en Playstation
Buurthuis de Gaffel.
Vrij 23/10: 13.30 – 16.00 u.
gratis.
Contactpersoon Nazir 06 - 41 48 37 29.

Voor jongeren van 15-23 
jaar

SpellenToernooi
Buurthuis de Gaffel en Buurthuis 
Cool
Ma 19/10: 13.00 – 17.00 u.
Gratis
Contactpersoon Ramish 06 – 41 57 65 16, 
Jamal, 
06 – 41 48 37 30.
Voorbereiding Jongerennacht XXL
Buurthuis de Gaffel, Buurthuis Cool.
Di 20/10: 13.00 – 17.00 u.
gratis.
Contactpersoon Ramish 06 - 41 57 65 16, 
Jamal 06 - 41 48 37 30.
Ken je Rotterdam: QUIZ.
Buurthuis Cool.
Di 20/10: 19.00 – 21.30 u.
gratis.
Contactpersoon  Jamal 06 - 41 48 37 30.
Ken je Rotterdam: QUIZ
Buurthuis Gaffel.

Wo 21/10: 19.00 – 21.30 u. gratis.
Contactpersoon Ramish 06 - 41 57 65 16, 
Jamal 
06 - 41 48 37 30.
Jongerennacht XXL
Buurthuis Cool.
Wo 21/10: 20.00 – 9.00 u.
� 2,00.
American Day of zelf eten meebrengen.
Contactpersoon Jurgen 06 - 41 48 37 54.
Ontbijt
Buurthuis Cool.
Wo 21/10: 08.00 – 09.00 u.
� 1,00.
Contactpersoon Jurgen 06 - 41 48 37 54.
Jongerennacht XXL
Buurthuis de Gaffel.
Do 22/10: 20.00 – 09.00 u.
� 2,00.
American Day of zelf eten meebrengen.
Contactpersoon Ramish 06 - 41 57 65 16.
Ontbijt
Buurthuis de Gaffel.
Do 22/10: 08.00 – 09.00 u.
� 1,00.
Contactpersoon Ramish 06  - 41 57 65 16.
spelletjesdag Josephplein Do 22/10: 
13.30 – 15.30 u. gratis
Contactpersoon Atilla 06 – 41 48 37 37
Thuis Op Straat activiteit

Voor 23 jaar en ouder

Spido
Laurens Antonius Binnenweg.
Ma 19/10: 13.30 – 17.00 u.
5,00.
Gratis met Rotterdam Pas Bon.
Contactpersoon: Jeffrey 06 - 41 48 37 31.
Belastingmuseum
Buurthuis Cool.
Di 20/10: 13.00 – 15.00 u.
gratis.
Contactpersoon Jeffrey 06 - 41 48 37 31.
Kinderen kunnen onderbegeleiding ouder/
verzorger mee
Panorama Mesdag
Bruna Centraal Station
Wo 21/10: 9.00 – 15.00 u.
Entree museum gratis.
Kosten openbaar vervoer voor eigen reke-
ning.
max. 10 deelnemers.
Contactpersoon Jeffrey 06 - 41 48 37 31.
Spelletjesdag
Josephplein
Do 22/10: 13.30 – 15.30 u.
gratis
Contactpersoon Atilla 06 – 41 48 37 37
Thuis Op Straat activiteit

woensdag 14 oktober 2009

tuinmarkt
van 12.00- 17.00 uur

in de wijktuin (achter in het wijkpark)

 

Zet eens wat bloembollen in de tuin of 
op het balkon

bloembollen • planten • tuinspullen        
zaden • potten • vogelvoer

Hebt U tuinspulletjes voor de markt?
(de opbrengst is voor de wijktuin)

Afgeven in de Buurtwinkel, 
Gaffelstraat 1

Speelcentrum Weena 
organiseert weer een 
grote kledingmarkt 

met tweedehands kin-
derkleren voor kinde-

ren van 2-12 jaar.
De verkoop is op 
vrijdag 2 en zater-
dag 3 oktober van 

11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis (ook 

in de speeltuin).
Speelcentrum Weena- 
Diergaardesingel 50- 
3014 AC Rotterdam- 

tel. 4144890

Vandaag weer de Havenloods 
niet gekregen. Zouden ze het 
afspreken bij die 3 redacties van 
Echo, Maasstad en Havenloods?
Als jij rondbrengt dan hoeven 
wij het niet te doen. Dat is 
natuurlijk maar een geintje, 
maar ik vind het wel raar dat 
dan de ene en dan de andere 
krant in de bus ligt. Erger 
nog vaak ligt er helemaal 
niets. Ik hou het meest van de 
Havenloods, misschien omdat 
hij al zo lang bestaat. Ik lees 
niet graag maar die huis aan 
huis bladen die spel ik. Op die 
manier kom ik te weten wat 
er voor leuke gratis activiteiten 
zijn en wat er de afgelopen 
week is gebeurd. De berichtjes 
van de politie lees ik ook graag. 
Je moet tenslotte op de hoogte 
blijven van wat er in je wijk 
gebeurt, al zouden de journa-
listen wel wat vaker over de 
leuke dingen in de wijk mogen 
schrijven. Ik mis ook al een paar 
weken de reclamefolders. Af 
en toe zie ik een grote stapel 
liggen en pik ik er een pakje 
tussen uit. Ik moet toch weten 
wat de aanbiedingen zijn. En 
geloof het of niet, ik ben niet 
de enige. Het is natuurlijk geen 
lolletje om door weer en wind 
de bladen en de folders rond 
te brengen. Maar daar denk je 
toch eerst aan voor dat je dat 
baantje neemt. Lekker makke-
lijk, wel je geld ontvangen en je 
stapeltje maar ergens dumpen. 
Ik loop straks maar even langs 
de Aktiegroep, daar ligt de 
Havenloods ook en ik kan gelijk 
even mijn benen strekken.  

kinder-
kleding-
markt op 

de speeltuin

Soms leiden gebeurtenissen of 
omstandigheden tot vragen waar 
u niet direct een antwoord op 
heeft. Dan kunt u bij VraagWijzer 
terecht. Bij VraagWijzer kunt u 
terecht met alle vragen rondom 
zorg, problemen rond wonen, 
welzijn en inkomensondersteu-
ning. VraagWijzer Centrum advi-
seert, ondersteunt, begeleidt en 
zoekt in overleg met u naar een 
passende oplossing!

U kunt bijvoorbeeld hulp 
krijgen bij: 
•het regelen van huishoudelijke   
hulp 
•de aanvraag van fi nanciële ver-
goedingen en tegemoetkomingen 
van de overheid 
•het regelen van ondersteuning 
voor minder validen 
•nog héél veel andere zaken 
rondom zorg, welzijn en inko-
mensondersteuning!

Bij VraagWijzer kunt u in een per-
soonlijk gesprek uw vraag stellen 
aan een deskundige consulent. 
VraagWijzer helpt u verder met 
informatie en advies. VraagWijzer 
regelt, als dat nodig is, samen 
met u de hulp die het best bij uw 
vraag past. VraagWijzer Centrum 

is niet alleen voor ouderen, 
maar voor álle inwoners van het 
Centrum van Rotterdam! 

Sinds 31 maart 2009 zijn in 
het Centrum twee locaties 
van VraagWijzer open. U vindt 
VraagWijzer in wijkgebouw 
Stadsdriehoek en gezondheids-
centrum Oude Westen en Cool.

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

Openingstijden:
Maandag 9.00 – 12.30 en 13.30 
– 17.00 
Dinsdag 9.00 – 12.30  
Woensdag 9.00 – 12.30  en 
13.30 – 17.00 

Donderdag 9.00 – 12.30  en 
13.30 – 15.00 
Vrijdag 9.00 – 12.30  
Wijkgebouw Stadsdriehoek
Kipstraat 37 
3011 RS Rotterdam 
Telefoon: 010 - 414 67 88

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

VraagWijzer, wat 
is dat precies?

Buurtkrant
Oude Westen geen
zinnig mens kan

zonder

Film wijktuin in 
Architectuur Biënnale

Van 26 september tot 13 december wordt de 
fi lm “Urban Green” die door Christina Liesegang 
gemaakt is over de Wijktuin Oude Westen ver-

toond op de RDM-Campus in Heijplaat. 

De fi lm is daar onderdeel van de tentoonstelling 
“Parallel Cases” waarin studenten en onderzoe-
kers van 28 universiteiten hun visie tonen op het 
thema “Open City”. De fi lm over onze wijktuin is 

de inzending van de Erasmusuniversiteit. 
Je vindt het RDM-terrein in de Heijplaatstraat 21- 

3089 JD Rotterdam- tel. 0102832310. 
Toegang 5 euro, met kaartje van de boot de 

Aqualiner 2,50 euro

Spreekuur: Samen 
door een Deur

Voor klachten m.b.t. uw woning, buren-
overlast, vuil in de portiek, lekkages e.d. 

die u al doorgegeven heeft aan Woonstad, 
maar die nog niet verholpen zijn kunt u 

terecht bij het Spreekuur Samen door een 
Deur, Buurtwinkel van de Aktiegroep het 

Oude Westen Gaffelstraat 1-3. 
De spreekuurtijden zijn: dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 15.00 uur, woensdagoch-

tend van 10.30 uur tot 11.30 uur en don-
derdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.

 Steppen
Dinsdag 10:00 – 11:00 uur 
Alleen voor vrouwen 
2,00 per keer o.l.v. Frieda 
50+ gymnastiek
Woensdag 10:00 - 11:00 uur 
Gemengd  2,00 per keer
o.l.v. Frieda 
Fitgym 50+
Vrijdag 10:00 – 11:00 uur 
Alleen voor vrouwen 
�2,00 per keer o.l.v. Frieda 

Sporten voor Jongeren
Boksen en Basketbal
Maandag 19:00 – 21:30 uur 
13 tot 21 jaar Gratis
O.l.v. Kid.

Voetbal
Woensdag 19:00 – 21:30 uur 
13 tot 21 jaar Gratis O.l.v. Kid.
Instuif ( voetbal, basketbal, 
streetdance, etc) Vrijdag 17:30 
-18:30 uur  13 tot 21 jaar 
Gratis O.l.v. Kid.

Sporten voor kinderen 
Instuif
Woensdag 15:30 - 17:00 uur 
6 t/m 12 jaar
Diverse thema`s: Racketdagen, 
Alles op wielen, Fitheid test, Bal-
sporten, Zeskamp, Stoeispelen en 
veel meer
Gratis

U / je kunt vrijblijvend aan alle les-
sen meedoen zonder inschrijving

Voor 
informatie:

Sport en Recreatie 
Rotterdam

Gouvernestraat 56d
3014 PP Rotterdam

010- 41104 63 / 010-
4363855 Website: 

ww.rotterdamsportstad

Voor de spelregels kijkt u op www.stichting-wenk.nl. Bij slecht weer biedt TOS, Thuis Op Straat, een alternatief programma aan 



Iftarmaaltijd verbroedert! 

Op 11 september nam ik deel aan de iftarmaaltijd bij de 
Aktiegroep. De Turkse werkgroep organiseerde een iftarmaal-
tijd. De Turkse werkgroep is een actieve groep mensen uit het 
Oude Westen. Ze organiseren tal van activiteiten zoals volks-
dansen, Turkse lessen, sierraden maken. Ze maken deel uit 
van de Aktiegroep en leveren bij diverse activiteiten zoals: Het 
Nieuwjaarsfeest en het Zomerfeest hun bijdrage. Vrijdag werd 
eerst wat uitgelegd over de Ramadan en vervolgens ging imam 
Ramazan voor in het gebed. Daarna kon iedereen genieten van 
de maaltijd. Diverse vrijwilligers en medewerkers waren aanwe-
zig bij de maaltijd. Het was de eerste iftarmaaltijd maaltijd zon-
der Osman Dogan. Zijn bijdrage en aanwezigheid werd gisteren 
gemist en ik vind het knap hoe de Turkse werkgroep de draad 
weer heeft opgepakt. Osman zou heel erg trots zijn! Het was 
leuk om na de maaltijd nog even na te praten. Je zit dan heel 
anders bij elkaar dan op het kantoor. Ik wil graag mijn compli-
menten uitspreken voor iedereen die heeft meegeholpen. 
Ik vind zo’n maaltijd ook een echte bijdrage aan de verbroede-
ring binnen de wijk   door Linda Nelisse

IFTARMAALTIJD op 10 september 2009
Op donderdag 10 september 2009 organiseerde  Laurens regio centrum i.s.m. 
de Marokkaanse Culturele Vereniging Oude Westen en de Turkse Ouderen Oude 
Westen, de Iftar maaltijd met als thema Ontmoeting en saamhorigheid. 
De Iftar maaltijd is de maaltijd die men nuttigt tijdens de Ramadan na zonson-
dergang in deze  vastenmaand.

Bewoners van Antonius Binnenweg, buurtbewoners, moslims en christenen 
zaten naast elkaar aan de lange feestelijk gedekte tafels. Nadat men welkom 
werd geheten, volgde een uitleg over het vasten, daarna werd er stil gestaan bij 
het thema  Ontmoeting en saamhorigheid. Net voor zonsondergang werd het 
gebed voorgelezen, waarna men kon genieten van de Multi culturele maaltijd. 
De sfeer was geweldig en tussen de gangen door was er de gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te gaan. 
Na de maaltijd kon men thee halen bij de speciale Turkse en Marokkaanse thee-
kramen. Zo rond 22.00 uur liep deze gezellige avond teneinde. Een avond om 
niet te vergeten en zeker voor herhaling vatbaar. Met dank aan de inzet van de 
vele vrijwilligers.

İftar yemeği arkadaşlığı arttırıyor
11 eylül Cuma günü, Aktiegroepta verilen 
ve Türk Çalışma grubunun organize ettiği 
iftar yemeğine davet edildim. Türk Çalışma 
Grubu’nun üyeleri, Oude Westen’de aktif 
bir grup. Grup; Folklor gösterileri, ilko-
kula giden çocuklara Türkçe lisan ve kül-
tür dersleri, hanımlara takı yapma kursu 
ve diğer çeşitli faaliyetleri organize etme 
yanında, Aktiegroep’un organize etiiği, 
yılbaşı eğlencesine, yazeğlencesine ve diğer 
çalışmalara katılmaktadır. Cuma günü iftar 
yemeğinden önce davetlilere, ramazan 
hakkında bilgi verildi daha sonra imam 
Ramazan dua okudu ve bunu takiben herkes 
yemeğe başladı. Yemekte Aktie Groep’ta 
çalışan gönüllüler ve çalışanlar mevcuttu. 
Bu Osman Doğan’sız geçen ilk iftar yemeği 
idi. Onun katkısı ve olmayışı özlenildi. 
Türk Çalışma grubunun çalışmaları tekrar 
ele almasını taktirle karşıladım. Osman 
buna şahit olsaydı iftehar ederdi. Bütün gün 
birlikte çalışan insanların yemekten sonra 

sohbet etmeleri değişik ve hoştu. Bu akşamın organi-
zasyonunda emeği geçen herkesi tebrik ederim. Iftar 
yemeğinin mahallede yaşayan insanların birbirleri ile 
daha iyi arkadaş olabilmelerine  katkıda bulunacağına 
inanıyorum.
 
Linda Nelissen  

toegang 
gratis

Op zaterdagavond 12 sep-
tember was ik aanwezig bij 
een vleermuisexcursie die 
in het kader van de Open 
Monumenten Dag gehouden 
werd in het Wijkpark aan de 
West-Kruiskade. Niels Zwart 
van Bureau Stadsnatuur 
Rotterdam begon de excursie 
met een korte lezing over de 
vleermuizen in Rotterdam. 
Van dit enige vliegende 
zoogdier(tje) ter wereld 
komen 9 soorten voor in 
Rotterdam. Ze gebruiken hol-
tes van bomen, maar ook de 
ruimtes tussen spouwmuren 
van gebouwen en zolders van 
kerkgebouwen om te over-
winteren en als kraamkamer. 
De diertjes zijn erg klein en 
geven geen enkele overlast, 
waardoor ze vaak niet eens 
opgemerkt worden.
De vleermuizen gebruiken 

groene plekken in de stad om 
te foerageren (eten te zoe-
ken): honderden muggen en 
andere insecten worden door 
zo’n vleermuisje verorberd. 
Of dat geen nuttige medebe-
woners van de stad zijn!
Ze vliegen pas uit na zons-
ondergang, dus de meeste 
Rotterdammers zullen niet 
vaak vleermuizen tegenko-
men. Bovendien vliegen ze 
razendsnel en maken gelui-
den die we met het blote oor 
niet kunnen horen.
Op 12 september gingen 
we daarom op pad met de 
batdetector, een apparaatje 
dat de vleermuisgeluiden 
hoorbaar weergeeft. En ja 
hoor, tussen de bomen van 
het wijkpark, en vooral ach-
terin in de donkere wijktuin 
ontvingen we de signalen 
en zagen we in de straal van 

de zaklamp de vleermuizen 
boven ons hoofd cirkelen. We 
konden zelfs aan de geluiden 
horen als er een mug ver-
schalkt werd. Verrassend om 
zo kennis te maken met deze 
bijzondere medestadsbewo-
ners!
Kent u de wijktuin of het 
wijkpark nog niet zo goed? 
Kom eens een kijkje nemen 
tussen 8.00 uur (in het week-
end 10.00 uur) en zonson-
dergang.
Bent u overtuigd van het 
belang van zo’n groene oase 
midden in de stad en hebt 
u wat tijd over? We kunnen 
nog hulp gebruiken bij het 
onderhoud van de wijktuin. 
Informatie en aanmelden in 
de Buurtwinkel, Gaffelstraat 
1- tel. 4361700. Vragen naar 
Natalie Dupon of Wilma 
Kruger 

Vleermuizen in het Wijkpark

foto van Ziels de Zwarte. n.b. vleermuizen vangen 
gebeurt alleen voor wetenschappelijk onderzoek en is 
in andere gevallen verboden.

Ik ben opgegroeid in Zwijn- 
drecht, maar mijn ouders 
gingen elk weekend naar 
Rotterdam: naar de markt, het 
Kralingsebos, naar mijn opa 
en oma in Schiebroek en pizza 
eten bij Angelo Betti. Toen ik op 
mijn zeventiende voor het eerst 
zelfstandig uitging, ontdekte ik 
in Night Town hiphop muziek. 
Dat is helemaal mijn muziek, 
ik wilde zelf ook draaien, maar 
mijn ouders vonden dat ik eerst 
mijn school moest afmaken. 
Ik heb stiekum gespaard voor 
draaitafels en die heb ik uit-
gepakt toen ik in Rotterdam 
kwam wonen. Als ik ergens 
vol van ben, kan ik een grote 
mond hebben en daardoor 
stond ik al na twee maanden 
in Off Corso te draaien. Niet 
dat dat heel goed ging, maar 
het was wel tof. Inmiddels 
heb ik al overal gedraaid: in 
Club Zonder Concessie aan 
de Kruiskade, Club Vie op de 
Maasboulevard en Catwalk op 
het Weena. In WATT stond ik in 
het voorprogramma van Winne, 
een bekende Rotterdamse rap-
per, van Rico en Sticks van de 
groep Opgezwolle uit Zwolle, 
en van Ghostface Killah, de 
rapper van Wu-Tang Clan, 
een rapformatie uit New York. 
Soms doe ik ook wel eens iets 
voor het goede doel. Tijdens 

het laatste festival ‘De wereld 
van Witte de With’ deed ik mee 
aan de ‘Tietenrace’, draaien op 
een open pickup-busje met wat 
mooie meiden om me heen, 
om geld in te zamelen voor 
onderzoek naar borstkanker.   

Ik ben nu 26 jaar, ik verdien 
de kost met uitzendbureau-
werk in de horeca en ik doe 
de HBO-opleiding Media- en 
entertain-management. Ik heb 
een leerzame stage gedaan bij 
John 106, een organisatie die 
crossovers organiseert tussen 
dichters, schrijvers en hip hop 
muziek. Ze organiseerden tien 
jaar lang Crime Jazz avonden 
in Night Town en Rotown. Ik 
moest de persberichten schrij-
ven, informatie verzamelen voor 
de fl yers en tickets boeken voor 
artiesten. Doordat ik een keer 
een dag een soort van tour-
manager van de rapper GMB 
moest zijn, kwam ik erachter 
dat ik het liefst artist manager 
zou worden, de persoon die de 
artiest alle niet-creatieve dingen 
uit handen neemt. Ook mee op 
tournee gaan en daardoor veel 
van de wereld zien.

Daarnaast wil ik wel mijn eigen 
creatieve projecten houden. 
Behalve dj, ook fi lms maken. 
Mijn talent als cineaste is door 

school ontdekt. Ik was uit een 
groepje gezet dat samen een 
fi lm moest maken. Hoewel er 
nog maar een maand tijd was, 
besloot ik om nog zelfstandig 
een fi lm te maken. Ik heb een 
cameraman gezocht, vrienden 
als spelers gevraagd, een sce-
nario bedacht, muziek uitge-
zocht en zelf beats gemaakt, 

 
Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen voor het vrije vakman/
vrouwschap en nemen de fi nanciële onzekerheid voor lief. Ze hebben geen etalage, 
wel vaak een mooie website en  de kenners weten hen te vinden. De buurtkrant 
gaat op zoek naar de verborgen bedrijvigheid in de zijstraten. Nummer 3 vonden 
we in de Diergaardesingel.

Ankie de Romijn: dj en fi lmmaakster

op allerlei lokaties opnames 
gemaakt en op de allerlaatste 
dagen alles aan elkaar ge-edit. 
De fi lms werden beoordeeld 
door een jury van hotshots van 
het Rotterdamse fi lmfonds en 
die was unaniem van mening 
dat mijn fi lm de prijs verdiende, 
vanwege de energie voor en 
achter de camera en vanwege 
het grootstedelijke beeld van 
Rotterdam dat net zo goed ook 
New York zou kunnen zijn.  En 
omdat de fi lm je van het begin 
mee zuigt. Dat was heel erg 
kicken natuurlijk. Ik kreeg het 
advies om de fi lm in te sturen 
naar nationale en internationale 
korte-fi lm-festivals. Dat wil ik 
ook doen, want dat zou me aan 
geld kunnen helpen voor een 
echte lange skate-fi lm. Ik skate 
zelf niet, maar het fascineert 

me dat mensen zo graag iets 
doen dat ze bereid zijn daar 
pijn voor te leiden. Ik zit er vaak 
op Westblaak naar te kijken en 
naar de muziek te luisteren in 
het weekend, het is leuk als een 
skater synchroon gaat met de 
muziek die je hoort, dan is het 
net een soort van dans.

Ik woon hier nu twee jaar aan 
de Diergaardesingel. Midden 
in de stad en toch rustig. Je 
hoort hier de vogels. Ik heb 
een tuintje, maar ik zit liever 
op het stoepje voor bij de 
deur zodat ik beweging en 
mensen zie. Vooral ’s avonds, 
als er licht op het mooie 
Groothandelsgebouw staat, 
doet het uitzicht me denken 
aan Barcelona en lijkt het of het 
hier 30 graden warmer is. 

AKTIVITEITEN IN DE LEEUWENHOEK (55plus) T/M EIND OKTOBER

Ma. 5 oktober : 
Dierenworkshop met Natasja om 
14.00

Zo. 11 oktober : optreden van 
“LOS CUBANOS” om 14.00

Wo. 14 oktober: 
BEAUTYDAG van 10.00-16.00

Za. 17 oktober :
19.00 optreden “HARCK”(Irisch!)
Wo. 21 oktober :
DIVALI met dansschool Sri 
Srawati

Zo. 25 oktober : 
Optreden “VLUG en 
LENIG”(o.a.Sixtees)

Zo. 1 november : 
Optreden “ANDRE HAZES look 
alike”om 14.00

U BENT VAN HARTE WELKOM 

op de Westkruiskade 54 

TEL.010-4361488

GEZOCHT
Enthousiaste 

mensen, 
die onder leiding 
van een zeer erva-

ren coupeuse 
kleding willen 
leren maken.

Geïnteresseerd?
Elke donderdag 
van 19.00-21.00 

uur

Waar? Aktiegroep 
Oude Westen
Kosten? 10,- 
per maand

Zien we je snel?

Verborgen bedrijvigheid



VOORZIENINGEN

Aktiegroep Het Oude Westen 436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Batavier 
Educatief Centrum 280.58.88 
Volwassenenwerk 280.58.82 
Basiseducatie                            280.58.70 
Batavierenstraat 15 – 35 
Bibliotheek                                436.49.81 
Gaffelstraat 59a
Dierenhof                                   436.71.01 
Gouvernedwarsstraat 1 
Gezondheidscentrum/SMDC           436.34.38 
St. Mariastraat 75  436.30.60
De Kunstmarkt 243 08 16
van Speykstraat 129
Stichting Jong                            436.57.30 
Mathenesserlaan 173 
Gaffelstraat 61a 
Ruilwinkel                                  225.08.44 
Gaffeldwarsstraat 34 
Stichting WenK                         412.26.22 
Hoofdkantoor 
Kogelvangerstraat 10 
Gaffel                                        436.20.98 
Jongeren- en kinderwerk 
Gaffelstraat 63a 
Taal Druk Werkplaats                 436.08.97 
Gaffelstraat 61b 
Turks Participatieplatform           436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Servicepunt Oude Westen     282.96.76 
Adrianaplein 24       
Verpleeghuis Antonius                241.29.00 
Nieuwe Binnenweg 33 
Wijkgebouw Odeon                    436.38.55 
Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman 436 22 43         
Zorgcentrum Leeuwenhoek         436.14.88 
West Kruiskade 54 
Tennisclub Tiendstraat 411.39.42 
Speeltuin Weena 414.48.90
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Alarm 112 
Politie/buurtagenten 0900 88 44
Klachtennummer 0800 15 45
Belastingtelefoon 0800 05 43
Bureau Rechtshulp 410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling Centrum 282 25 27
Centrumraad 417 92 11
Stadsmarinier T.Nederveen         417 22 00
Coördinatiebureau Centrum  417 32 83
Crisiscentrum 476 39 44
Dierenambulance 415 56 66
Dierenbescherming 437 42 11
Eneco storingsdienst 467 40 00
Jeugdhulp 411 78 65
Kinderdagverblijven 412 26 22
Woonstad 286 64 00
Ombudsman 411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Parkeerwinkel 0800 1545
Roteb                                   0800 1545
Speelcentrum Weena 414 48 90
Raad Kinderbescherming 413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartspraktijk Maasstad 422 41 43
WBR 240 60 00
Wijkpastoraat Oude Westen     436.70.70 

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

COLOFON

Aktiegroep Het Oude Westen,  Tel 436 17 00 Fax 436 39 40, 
Email www.buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
www.aktiegroepoudewesten.nl 
Lay Out: Han Snaaijer  Fotografi e: Theo Sprundel, Han Snaaijer
Redactie: M. Maaskant, W. Roovers, E. Oren Y. Caliskan, H. Leeuwenhart, S. 
Yesildal, H. Snaaijer, J. vd Zwaard, Kristen Reniers en A. Hart. 
Druk: Maassluisse Courant, Oplage: 4500 stuks, Verschijnt 10 maal per jaar

Het Oude Westen aan het 
eind van de jaren zestig 
Na ‘Woodstock’ en voor 
‘Kralingen’. De Kruiskade werd 
door Surinaamse migranten 
overgenomen en kreeg de bij-
naam ‘Kroeskade’. In de Jan 
Porcellistraat 28, werd het 
illegale ‘cafe aan huis’ van de 
Surinaamse zanger en muzikant 
Teddy Treurniet (bezocht door 
‘langharigen’ als Jules Deelder 
en Simon Vinkenoog), druk-
ker en drukker. Teddy huurde 
toen de leegstaande Sint-Joseph 
kerk aan de Kruiskade, “Waar 
nu dat bejaar-denhuis staat”. De 
kerk werd omgetoverd tot “DE 
TEMPEL”, een vrijplaats voor de 
Rotter-damse underground, waar 
blacks en blanken in goede sferen 
mixten. Er waren concerten, kleine 
boutiques, Laurel en Hardy fi lms 
en een aparte Boeddha bar waar 
plaatjes gedraaid werden.
Bezoeker Peter Graute (toen 20) 
was platenverkoper bij de fi rma 
Dankers aan de Coolsingel : “Men 
zegt wel eens, dat als je je nog iets 
van de sixties kan herinneren, je 
er niet bijgeweest ben. Dat geldt 
speciaal voor de Tempel. Het 
was een kleinschalig pop-podium 
in een ronde, hoge kerk. Prima 
acoustiek. Enigzins vergelijkbaar 
met Parkzicht. Helemaal under-
ground. Vrijdenken...open mind...
geen vooroordelen...geen ras : Een 
hippie paleisje”.

“NIGHTS IN WHITE SATIN” 
Graute : “Teddy was een fantas-
tische zanger met een superlage 
stem. Met zijn Surinaamse band 
“The Needles” trad ie zelfs in 
Duitsland op. En niet te vergeten 
was hij SEXMAN, een project dat 
hij met Cor Vaandrager deed.. 
Teddy kende iedereen, en ieder-
een kende Teddy. Bands die 
optraden in de Tempel waren: The 

Free, The Swinging Soul Machine 
en Shocking Blue.

“FOREVER CHANGES” 
Graute : “In het cafegedeelte 
(Boeddha) werden de nieuwe 
platen van Dankers gedraaid : Jimi 
Hendrix, Moby Grape, Arthur Lee’s 
band Love, James Brown, Dyke 
and the Blazers, Marvin Holmes, 
de Meters. Disjockeys die ik me 
kan herinneren : Hennie de Wildt 
(slaggitarist van de Roadrunners 
Sect), Guillaume Sparenberg, 
Teddy zelf, maar vooral toch twee 
piepjonge zusjes met korte rokjes, 
Mieke en Willy van der Linden.
D.J. Willij  Vanderlinden : “Drie 
of vier hoge, grijsbruine koe-
pels... dat was het psychedelische 
voormij...en rooie loungebanken 
met lage tafeltjes en waterpijpen 
daarop. De eerste keer dat ik er 
met mijn zus kwam vroeg Teddy 
“Vind je het hier leuk ?”. En heel 
arrogant zei ik “Nee, ik vind de 
muziek klote”. Toen mochten we 
gelijk gaan draaien.

“AS TEARS GO BY”
Vanderlinde : “Ik draaide wat ik 
mooi vond: no concession.female 
touch.non-agressive..
psychedelisch..Mooie liedjes 
als “If six was nine” van Jimi 
Hendrix..“Spinning wheel”.. 
het singeltje van Deelders band 
Popera, met Rosalie en Rob 
Peters..Pearls before swine..
de Stoons. Het zat elke avond 
stampend vol. Mensen kwamen 
na optredens uit de Doelen. 
Bankiersdochter Astrid Slavenburg, 
de rijkste vrouw van Rotterdam, 
stripte op “As tears go by” van 
Marianne Faithfull.”
Eenmalig bezoeker Walter 
Tegelaar : “It was a pool of sin..
Teveel drugs..Ik vermeed het.”
Bezoekster Maja de Haan : Het 

was gewoon een jongerencen-
trum met een bar en een podium. 
Blowen werd gedoogd. Ik was 
toen net vijftien en het grappige 
eraan is, dat ik er als kind nog 
gedoopt ben. Die hele lap grond 
van Antonius (naast Watt-red.) tot 
Joseph was katholiek.  Dat werd 
door de hippies overgenomen. 
Love and Peace.”
Bezoeker Peter Bulthuis (toen 
28) : “Het stond er blauw van 
de hasjlucht. Frans Vogel ging in 
de bak voor Hasj. Het was after 
Woodstock en de gemeente wilde 
wel een soort Paradiso. Met glas 
in lood. En muurschilderingen van 
Leentje Leduc.”

Het einde van de Tempel kwam  
onverwacht. Er waren al een paar 
politieinvallen geweest, maar de 
werkelijke reden tot sluiting was  
minder prozaisch dan ‘drugs’..
Bezoeker Lorenzo Chuqui  : 
“Teddy en zijn partner Mau Fabri 
betaalden de huur aan een zekere 
Jimmy. Dat was de hoofdhuurder.  
Na anderhalf jaar bleek dat die 
de huur nooit betaald had. Toen 
werd de zaak met grof geweld 
door de politie ontruimd. Bont en 
blauw.”

De publieke functie van de Tempel 
werd overgenomen door ‘Eksit’ 
en ‘De Ruimte’. Dat de Tempel de 
tijdgeest goed had aangevoeld, 
blijkt wel uit het enorme succes 
van het Popfestival Kralingen, 
enige maanden later. En voor de 
essentie (met een slissende S), 
komen we uit bij de altijd relaxte, 
Surinaamse masseur Orlando 
Jardin : “De Tempel was een 
ge-wel-di-ge plek...je kon er wat 
roke...je kon er wat drinkeh..en er 
waren mooie jongens die swing-
den op de Floyd..de Soft Machine, 
Sly en de Family Stone.. Santana.. 
de Hoe. Het was KLASSE!”

KRUISKADE 1969: HIPPIE-PODIUM “DE TEMPEL”  Door Andre Hart

Met microfoon: 
Teddy Treurniet

Kijk eens naar onze website

www.aktiegroepoudewesten.nl

Bibliotheek Nieuwe Westen 
opent de Kinderboekenweek op 
woensdagmiddag 7 oktober met 
een dansworkshop voor kinderen 
van 4 t/m 7 jaar. Hier leren kin-
deren alvast de teveel gesnoepte 

onsjes er af te 
dansen. De 
workshop begint 
om 14.30 uur 
en deelname is 
gratis.     
 
Grafi sch kun-
stenares Maaike 
Slingerland 
opent de 

Kinderboekenweek op Bibliotheek 
Delfshaven met een workshop 
tekenen over het thema ‘Aan 
tafel!’. 
 
In Bibliotheek Het Oude 
Westen en aangrenzend wijkge-
bouw De Gaffel vindt op woens-
dagmiddag 14 oktober de 
afsluitende presentatie plaats van 
het Kinderboekenweekproject 
‘Het Buikenbeest’ door leerlin-
gen van de Asch van Wijk- en de 
Augustinusschool. Het project 
is een samenwerkingsproject 
tussen Bibliotheek Het Oude 
Westen, Stichting Wenk en de 
Taaldrukwerkplaats.  
 En natuurlijk zijn er op alle-

drie vestigingen gedurende de 
Kinderboekenweek nog veel 
meer verschillende activiteiten 
voor kinderen. Kijk voor nadere 
informatie op de website www.
bibliotheek.rotterdam.nl van 
Bibliotheek Rotterdam of op de 
aankondigingsposters in de vesti-
gingen.
 
Bibliotheek Delfshaven, Rösener 
Manzstraat 80, 3026 TV  Rotterdam, 
tel. 010 476 3137.
Bibliotheek Nieuwe Westen, 
Vierambachtsstraat 107, 3022 AJ  
Rotterdam, tel. 010 4767478
Bibliotheek Oude Westen, 
Gaffelstraat 59b, 3014 RC  Rotterdam, 
tel. 010 4364981

Erik Hoefl aak van Woonstad heeft ambitieuze plannen met het Oude Westen. In de komende 10 jaar 
wil hij met 1000 woningen iets doen. Hij is programmamanager voor de wijk en zorgt ervoor dat er 
projectleiders komen, dat er kaders zijn, en ook dat nieuwe intitiatieven in het uitvoeringsprogram-
ma worden opgenomen. Hij heeft er duidelijk zin in.

Hennepkwekerijen 
in de Zijdewindestraat

Gaffelstraat (Foto Henk Dieks)

Ambitieuze plannen met het Oude Westen

Wat vind je van het 
Oude Westen?
“Ik vind het één van de leukste 
wijken van Rotterdam. Een echte 
stawijk, bruist van de energie, 
veel initiatieven van bewoners. 
Ik hou van de warmte die het 
uitstraalt en het Aktiegroepcafé is 
natuurlijk uniek. Ik heb 5 jaar in 
de Tarwewijk gewerkt, maar dat 
was eigenlijk saai. Er gebeurt wel 
van alles, maar vooral negatieve 
dingen, er zijn minder initiatieven 
van bewoners. Hier in het Oude 
Westen is het constructiever. 
Iedereen heeft wel een mening, 
maar er valt gewoon over te pra-
ten.”

Wat kan er nog verbeterd 
worden?
“Vooral de uitstraling: er zit veel 
meer in. Kijk bijvoorbeeld naar 
de bedrijfsruimten. Woonstad 
heeft een aantal bedrijfspanden 
in de wijk, maar daar is jaren 
niets aan gedaan. Afgezien van 
de Kruiskade en de Binnenweg 
zijn er nog 100 panden die in 
de straatjes liggen. Daar valt 
een kwaliteitsslag in te maken. 
En dat gaan we dus doen. De 
Gouvernestraat wordt een Music 
Mile, op de Diergaardesingel 
komt een Mediawerkplaats en het 
Rijnhoutplein komt in het teken 
te staan van kunst en ambachten. 
Het is de bedoeling de plinten 
van de bebouwing levendiger 
te maken. Want anders blijft het 
Oude Westen een verborgen 
parel.”
“Het is de bedoeling dat er meer 
positieve aandacht ontstaat voor 

het Oude Westen, dat de ogen 
van mensen open gaan, zodat 
mensen hier willen wonen. Het is 
er allemaal wel, maar het wordt 
niet gezien. Ik merk het als ik 
rondleidingen geef aan nieuwe 
werknemers, dan gaat er een 
wereld voor hen open. Vandaar 
ook de WOW-campagne die 
we samen met de Centrumraad 
doen.”

Is dat gericht op de mensen 
die er wonen of op mensen 
van buiten?
“Allebei. Er zijn veel mensen die 
hier willen blijven wonen. Maar 
ik vind dat er positieve redenen 
moeten zijn om in het Oude 
Westen te willen wonen. Dus 
niet alleen goedkoop wonen. 
Met de WOW campagne willen 
we de bijzondere plekken in het 
Oude Westen op de kaart zet-
ten. We richten ons op mensen 
die van het stadse leven houden. 
Iedereen die samen iets van deze 
wijk wil maken, is welkom. En 
waar het kan richten we ons op 
gezinnen. ”

Kun je drie projecten 
noemen die binnenkort 
opgestart worden?
“In november wordt begonnen 
met de woningen  tussen de Van 
Speijkstraat en de Adrianastraat: 
de uitstraling is achterhaald, de 
portieken en achterkanten zijn 
slecht. Er komen nu bakstenen 
gevels, nieuwe portieken en aan 
de achterkant tegels tegen de 
muur. Zodat het een mooi blok 
wordt.”

Een tweede project is de 
Gaffelstraat. Daar maakt 
Woonstad het mogelijk dat men-
sen zelf hun eigen droomhuis 
kunnen bouwen.  Er wordt een 
rijtje huizen gesloopt en daar kan 
een aantal kopers gezamenlijk een 
nieuw rijtje ontwerpen en bou-
wen. “We hebben daar een aantal 
gegadigden voor. De enige eisen 
die gesteld worden zijn de eisen 
van de gemeente. De sloop vindt 
begin volgend jaar plaats, zodat 
in 2011 met de bouw begonnen 
kan worden. Maar dat is afhanke-
lijk van het plan van de groep.”
 Als derde noemt Erik de 
Mediawerkplaats op de 
Diergaardesingel die begin 
november de deuren opent. “Dat 
is voor een deel opleiding en voor 
een deel commerciële activiteiten. 
Jongeren krijgen er een opleiding 
op het gebied van media, RAMP 
TV gaat er zitten, de Hogeschool 
Rotterdam wil misschien de pan-
den gaan gebruiken. De bedoe-
ling is jongeren te trekken, het 
onderwijs naar ze toe brengen. 
Maar het is niet alleen voor de 
jongeren van het Oude Westen.”

Hoe wil je de bewoners 
erbij betrekken?
“Dat gebeurt per bouwplan. We 
organiseren bewonersgesprekken 
en bijeenkomsten met bewoners 
die het direct aangaat. We bekij-
ken per bouwplan op welke wijze 
we deze bewoners daarbij betrek-
ken.  
“En op een hoger planniveau, 
waarbij dingen aan de orde 
komen die de hele wijk aan-

gaan  zullen we alle bewoners 
betrekken. Dit kan Woonstad 
niet alleen, daarom doen we dit 
samen met de Centrumraad en 
dS+V.

Erik heeft nog veel meer plannen 
met het Oude Westen. Al gereali-
seerd is de Kunstsuper in de Van 
Speijkstraat. Die is in augustus 
open gegaan. Voorwaarde dat de 

kunstenaars ook iets voor de wijk 
wouden betekenen en zo is de 
Kunstroute ontstaan. Erg belang-
rijk vind hij ook de POP-panden 
op de Schietbaanstraat en de 
Van Speijkstraat. Daar is al jaren 
niets mee gebeurd, dus het wordt 
hoog tijd. En zo kan hij nog wel 
even doorgaan. We gaan het alle-
maal zien. 

In de stadswoningen aan de 
Zijdewindestraat zijn in de zes jaar 
dat ze er staan al zes hennepkwe-
kerijen opgerold. Steeds gebeurt 
het weer dat er een pand wordt 
verhuurd aan iemand die daar 
nauwelijks wordt gesignaleerd en 
die na verloop van tijd een plan-
tage in de woning  aangelegd 
blijkt te hebben. De bewoners 
van de Zijdewindestraat zijn hier-
door verontrust.
“Ik vind het schokkend dat dit 
naast mij gebeurt,” aldus een van 
de bewoners, “dat je er direct 
mee geconfronteerd wordt, is 
schrikken. Niet alleen de hennep, 
maar ook de risico’s van de instal-
latie en de georganiseerde crimi-
naliteit die erachter zit. Dat is een 
griezelig idee.” Een andere bewo-
ner spreekt van machteloosheid.
De politie doet er wel het nodige 
aan: “Alle tips worden serieus 
genomen, wanneer ze iets ver-
moeden gaan ze meten met 
warmtemeters en volgens de wijk-
agent wordt er regelmatig gecon-
troleerd.” Ook worden bewoners 
in huis-aan-huis-bladen alert 
gemaakt op de verschijnselen die 
op de aanwezigheid van een hen-
nepkwekerij wijzen.
De hennepkwekerijen worden 
steeds aangetroffen in huurwo-
ningen die verhuurd worden door 
Woonstad, en die kan volgens de 
bewoners nog wel wat actiever 
zijn in de preventie van plantages: 
“Toen wij dit huis wilden huren, 
moesten wij allerlei gegevens 
overleggen: over ons inkomen, 

waar wij werkten en ook een ver-
klaring van de vorige verhuurder 
dat de huur op tijd werd betaald. 
Ze mogen ook wel wat verder 

vragen: wanneer één iemand 
alleen een heel huis wil huren, 
moeten ze daar goed naar kijken. 
Ze zouden om een verklaring 
van goed gedrag kunnen vragen 
of zo, maar ik weet niet in hoe-
verre dat mogelijk is.” Een andere 
bewoner vindt de huren te hoog: 
“Wanneer ze � 850 vragen, dan is 
dat alleen weggelegd voor men-
sen die dat kunnen betalen. Dan 
is het nog maar de vraag of ze er 
eerlijk aankomen. Als de huizen 
� 200 goedkoper zijn, komen er 
gewoon eerlijke gezinnen in.”
De ondervraagde bewoners heb-
ben er nog geen vertrouwen in 
dat het in de toekomst beter zal 
gaan. Zij willen daarom in overleg 
met Woonstad, stadsmarinier en 
politie gaan zoeken naar oplossin-
gen voor de stadswoningen in de 
Zijdewindestraat. 
Wordt vervolgd.

“Het thema van de Kinderboekenweek 2009,  is “Aan tafel!”, eten en snoepen 
in kinderboeken. Dat maakt deze Kinderboekenweek tot de lekkerste ooit. De 
bibliotheken Delfshaven, Het Nieuwe Westen en Oude Westen organiseren 
allerlei lekkere activiteiten voor de jeugd tot 12 jaar. De Kinderboekenweek 
2009 duurt van 7 oktober tot en met 17 oktober.


