VOORZIENINGEN

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

19
2
17
18

17
12
9
6

16

11 10

4

1
16

3
5

8

15

14

13
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436.17.00
280.58.88
280.58.82
280.58.70
436.49.81

TELEFOONNUMMERS

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WIJKVOORZIENINGEN IN HET OUDE WESTEN

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

DE BINNENWEG ‘AFTER MIDNIGHT’
HOEK WESTERSINGEL
Januari 010. We starten op
de hoek met de
Westersingel. Het
is koud, het is kil,
het is nat.De feestdagen zijn over.
Langzaam draait
een geheel
uitgestorven
tram, sinister
piepend, de
Binnenweg op
voor de ‘laatste ronde’.
De Binnen-weg transformeert
‘s nachts van karakter. Overdag
is ze een statige, oude dame met
wandelstok en bontjas. Snachts
een slingerende zwerver door het
Oude Westen. Met de rolluiken
uitnodigend dicht.
Tijd voor een borrel.
Fatsoenlijke mensen slapen nu
al, maar Rock & Roll bedrijf
ROTOWN (neger voor de
deur) draait ‘op volle toeren’.
Hipbebrilde, langharige muzikanten staan hier voor een cool cool
sissend, jong publiek. Veel korte
baardjes en dubbele bh-bandjes.
Met een paar Tequila’s op valt
het goed te
doen.
ZWERVER
Buiten geven we natuurlijk een
euro aan de zwerver van dienst
(Rotown is de beste nachtbedel-

spot) en lopen we westwaarts
door regen en gebroken glas
langs kerk, verpleeghuis en
Belgisch Bieren Café. Bij Najib
in de ‘SKYHIGH’ kopen we een
voorgedraaide.. We inhaleren
diep… Wist u dat de Kunstuitleen (hoek Gouvernestraat)
vroeger een TWEE (!) verdiepingen tellende luxe autoshowroom
was ? Nee? De firma Pietersen
verkocht er fonkelnieuwe fifties
Cadillacs (Elvis favoriete verjaardagskado), snoepkleurige supergestroomlijnde Chevrolets, als
NIEUW zijnde tweedehandsjes en
omgekatte (=gejatte en overgespoten) vierwielers. “Stapt u in
voor een proefrit”.
MIDNIGHT COWBOY
Praktisch op de hoek van de volgende zijstraat zit café VOORHEEN VOIGT. Blonde Evelien
heet ons welkom. Koffie met iets
ernaast graag, Eef, want de nacht
is nog
lang. De
Voigt is
onlangs
van eigenaar verwisseld, maar de meeste
mij-zie-je-er-niet-meer-zeggers
zitten alweer aan de bak, in het
nieuwe, bordeelrode decor. Bij
het raam staat een antiek discomeubel, waarachter een zekere
Chris volkomen laveloos, knikkebollend en chaotisch, plaatjes
zit te draaien. Het gaat van de

vroege Beegees naar Dorus naar
“The girl from Ipanema”, wat,
geheel per ongeluk, toch een lekker dopey lounge-effect geeft. En
dan is het al heel snel sluit.
THE WANDERER
Gelukkig kunnen we om de hoek
bij LA VAGABOND nog even snel
aan de HEINEKEN. De Vaag is een
mooi Oudhollands hoekcafé met
een puik terras, hoog plafond
(goeie akoestiek), aantrekkelijke
bardames, live muziek (nieuw:
Jazz op donderdag) en een paar
prettig gestoorde stamgasten
als Willem de Wielrenner. Meest
opmerkelijk is echter de ouwe,
fraai afbladderende VAN NELLE
SHAG gevelreclame, die onlangs
weer op de muur van de buurman/slagerij tevoorschijn
kwam. Aan de stijl te zien jaren
vijftig. Wie restaureert deze verborgen parel ?? Dit unieke, nicotinedoordrenkte symbool van
Rotterdamse nijverheid.
NACHTLOUNGE
Als ook de Vagebond de handdoek over de tap werpt, is het
maar twintig meter verder voor
een echte nacht-tent. Will’ns &
Wetens is tot zes uur open. En
ondanks januari, takkeweer en de
slechte riolering (bij zware regenval staan hier de toiletten blank),
is het verbazingwekkend druk.
Hier komen de PROFI’S van de
Nacht. Taxi-chauffeurs, alcoho-

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

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

Gezondheidscentr. Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns
436 77 70
Huisarts Erlings / Visser
436 55 30
Huisart Hekman/ Hipke
436 32 65
Huisarts Jacobs
436 92 41
Huisarts Metz
436 19 75
Herhaalrecepten
436 78 79
Fysiotherapeuten
436 21 27
Ditetist ABC Dietsten Netw
06 43425690
Tandartsen Oude Westen
436 21 76
St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC)
Alg. Maatschappelijk Werk
436 30
Sociaal Raadslieden
436 30
Hulpdienst/Wijkbus Ouderen
436 90
Ouderenw./Servicepunt Sen.
414 67
Steunpunt Mantelzorg
404 75
VraagWijzer
436 30

60
60
47
88
24
60

door Andre Hart

listen, bouwvakkers, barkeepers,
politie, stillen, deejays, dichters,
buurtkrantschrijvers, zangers, vetkuiven (ciao, Mario!), nachtzusters, cabaretiers, dames van de
s’Graven-dijkwal . Het is bepaald
niet de ‘Wonderful World of
Martini’. Maar het heeft “iets”.
Hoe zullen we het noemen ? Het
is een beetje als die afbladderende verf…en het staat model voor
de hele stad : Het heeft…SOUL!
S-O-U-L. Zelfs al draaien Nel en
Roos de hele nacht jazz.

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
Fotografie Theo Sprundel,
Han Snaaijer
Redactie: M. Maaskant, W. Roovers,
E. Oren Y. Caliskan, H. Leeuwenhart,
S. Yesildal, H. Snaaijer, J. vd Zwaard,
K. Reniers en A. Hart
Druk: Maassluisse Courant,
Oplage: 4500 stuks
Verschijnt 10 maal per jaar

De redactie van de
buurtkrant wenst
iedereen een heel
gelukkig 2010
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Bewonersinitiatieven
Oude Westen
Het Oude Westen gaat er volgend jaar nog beter, mooier en
aktiever uitzien. Dat hebben we te danken aan een aantal
bewoners die een initiatief bij de Centrumraad hebben ingediend, die donderdag 10 december beloond zijn.
Het Josephplein wordt opnieuw ingericht
voor de jeugd. De buurtouders willen een
eigen stichting zodat ze nog beter kunnen
werken. Er is geld voor de doorstart van project Diergaardesingel. In de Gouvernestraat
komen plantenschalen, jammer voor de
jeugd die dan niet meer kan voetballen.
Op de Henegouwerlaan eten ze volgend
jaar misschien wel groente uit eigen tuin.
Ook wordt er een manier bedacht om het
straatbeeld in de wijk wat aantrekkelijker te

maken. En eindelijk na 2 jaar weer een chinees feest. Dikke kans dat u ook basketballende kinderen gaat zien en als u over de
Nieuw Binnenweg loopt zult u verrast zijn
over de glas in lood ramen die uitverlicht
worden.In de wintertuin (ruilpunt) wordt het
nog meer tuin en er komt een brommersleutelwerkplaats voor jongeren.
We wensen de mensen succes met het uitvoeren van hun plannen en we raden aan
om een keer bij zo’n project langs te gaan.

Stichting WENK Welzijn Centrumgebied vraagt faillissement aan!

SNEEUWPRET IN HET OUDE WESTEN

HET PERSBERICHT VAN STICHTING WENK:
Het bestuur van stichting WENK
Welzijn in het Centrumgebied
heeft het besluit genomen het
faillissement aan te vragen.
Dit besluit is genomen om de
belangen van het personeel zo
goed mogelijk veilig te stellen.
Het is onzeker of de salarissen
voor december kunnen worden
betaald. Stichting WENK Welzijn
verzorgt al meerdan 40 jaar
het sociaal-cultureel werk in de
wijken Centrum, Oude Westen,
Cool, Scheepvaartkwartier en
Stadsdriehoek. Het betreft peuterspeelzaal- en kinderwerk,
Buitenschoolse Opvang Plus,
Jongerenwerk en volwassenenwerk. Bij dit faillissement zijn 65
medewerkers betrokken.
De Centrumraad heeft het
bestuur van stichting WENK
Welzijn in februari van dit jaar
laten weten de subsidierelatie
ingaande 1 januari 2010 te beëindigen. Dit besluit is aangevochten bij de commissie bezwaar
en beroep van de gemeente
Rotterdam en daarna bij de rechter. Een voorstel tot mediation
van de commissie bezwaar en

beroep is door de Centrumraad
van de hand gewezen. Commissie
en rechter hebben het besluit
getoetst en geoordeeld datr de
Centrumraad het recht heeft
dit op deze wijze te doen. De
rechter heeft zijn besluit mede
gebaseerd op de bevestiging van
de Centrumraad dat ‘een nieuwe
opdrachtnemer op grond van de
toepasselijke CAO verplicht is om
het personeel van stichting WENK
Welzijn over te nemen’.
Pas op 2 december j.l. heeft
het bestuur van stichting WENK
Welzijn schriftelijk vernomen
welke nieuwe opdrachtnemers
het welzijnswerk in het Centrum
gaan overnemen. Dit zijn:
Stichting Buurtwerk Centrum,
Stichting Jong, Stichting TOS centraal en Stichting Groeibriljant. Uit
contacten met deze organisaties
blijkt bij de nieuwe opdrachtnemers onduidelijkheid over takenpakket en personele overname
verplichting te bestaan.
Stichting WENK Welzijn ontvangt
na 31 december aanstaande geen
geld meer van de Centrumraad.
Daarnaast heeft de Centrumraad

een deel van de toegezegde
subsidies nog niet betaald en
bestaat voor een aantal subsidies
een maandelikse achterstand.
Aanmaningen hebben niet
geholpen. Er bestaat geen enkele
zekerheid of de nieuwe opdrachtnemers met ingang van 1 januari
2010 personeel en verplichtingen daadwerkelijk overnemen.
Geld voor overgang en afbouw
wordt door de Centrumraad niet
beschikbaar gesteld.
Gelet op de financiële situatie van
WENK Welzijn en de korte tijdspanne heeft het bestuur moeten
besluiten tot het aanvragen van
het faillissement. Dat betekent dat
een door de rechtbank benoemde
curator het roer zal overnemen.
De curator heeft verdergaande
mogelijkheden om achterstallige
betalingen in te vorderen en in
overleg met de bonden de overname van het personeel door de
nieuwe partijen te regelen.
Samengevat: het bestuur ziet in
de keuze voor een failissement
de beste garanties voor het personeel.

Beter had de jeugd uit het Oude westen het niet kunnen treffen:
Een prachtig pak sneeuw midden in de kerstvakantie! Sleetje rijden en
natuurlijk de mooiste sneeuwpoppen maken!

VERDER IN DIT NUMMER:

Hoe nu verder met het sociaal cultureel-werk?
Het dagelijks bestuur van de
Centrumraad maakt nu met
spoed afspraken met de nieuwe
uitvoeders.
Het kinderwerk en volwassenwerk
zal vanaf januari worden uitgevoerd door Stichting Buurtwerk
Centrum. Voor vragen en opmerkingen over voortzetting van
oude activiteiten of het opzetten
van nieuwe activiteiten kan men
terecht bij Manja Hopmans, tele-

foonnummer 010 2861505.
Stichting Buurtwerk Centrum zal
zich gaan vestigen in de oude
locatie van het Servicepunt op het
Adrianaplein.
Het jongerenwerk zal door
Stichting Jong worden overgenomen. Contactpersoon is Marc
Boes. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 010 4365730

Thuis op Straat wordt overgenomen door Stichting TOS Centraal.
Hiervoor kan gebeld worden met
Marianne Martens, 010 4376111.
Het Peuterspeelzaalwerk wordt
overgenomen door Stichting
Groeibiljant. Hierover kan contact
worden opgenomen met Edgar
Kannekens die te bereiken is op
telefoonnummer 010 2862777

De bezorgers van de
buurtkrant in het
zonnetje
Kunst op leeftijd,
nu in boekvorm

Wonen in een ontwikkellokatie
Berichten uit de Gouvernestraat en omgeving
In 2003 werden de bewoners van de renovatiewoningen in de Gouvernestraat,
Gaffeldwarsstraat en
Bloemkwekersstraat voor
de eerste keer geconfronteerd met sloopplannen voor
hun huis. In combinatie met
de sloop van Odeon en de
Gouvernedwarsstraat zou een
terrein vrijgemaakt worden
voor koophuizen aan het
park. De hoek Gaffeldwarsstraat – Bloemkwekersstraat
werd bestemd voor ouderenwoningen. Volgens het uitvoeringsprogramma wijkvisie
Oude Westen 2003-2012 zouden die huizen er nu moeten
staan.
Zo’n vaart liep het echter niet, de
plannen veranderden voortdurend en gingen met de nieuwe
wijkvisie in 2007 voorlopig van
tafel. Het gebied heet nog wel
ontwikkellokatie, dus de onzekerheid en onduidelijkheid voor de
bewoners blijft. Aan de ene kant
krijgen bewoners die weg willen
een verhuisvergoeding en urgentie, en worden woningen leeg
gehouden of tijdelijk verhuurd, al
of niet via Ad Hoc. Aan de andere
kant kreeg een aantal blijvers een
woongarantie van vijf jaar. In april
2008 kregen de bewoners boven
Odeon zo’n woongarantie, in
november 2009 de overburen en
voorjaar 2010 krijgen de bewoners van de Gaffeldwarsstraat
en Bloemkwekersstraat daarover
uitsluitsel. Omdat het allemaal zo
lang duurt, heeft een aantal tijdelijke huurders zelfs een regulier contract gekregen, want tijdelijke huur

Reactie Woonstad op artikel over Bajonetstraat in de buurtkrant van december 2009

Werken aan een
ontwikkellocatie
Woonstad Rotterdam maakt
samen met de gemeente
Rotterdam en de Centrumraad
plannen voor de toekomst van
de Bajonetstraat en omgeving.
Dit betreft de woningen aan de
Bajonetstraat, het Adrianaplein
en de Adrianastraat (even zijde).
Woonstad Rotterdam wil het
gebied in zijn geheel versterken.
De gemeente Rotterdam heeft het
afgelopen jaar gewerkt aan een
ruimtelijke verkenning en een cultuurhistorisch onderzoek voor het
hele Oude Westen. Begin 2010
kunnen wij op een rij zetten wat
deze onderzoeken betekenen voor
de toekomst van de Bajonetstraat
en omgeving.
In het eerste kwartaal wil
Woonstad Rotterdam de stand
van zaken bespreken met een
klankbordgroep van bewoners uit
de Bajonetstraat en omgeving.
Daarna volgt een informatiebijeenkomst voor alle bewoners. De
data hiervoor zullen nog worden
vastgesteld.
Informatiebijeenkomst in juli
2009
In juli van dit jaar hebben 50-80
bewoners de informatiebijeenkomst bezocht. Tijdens deze
bijeenkomst hebben we omwonenden geïnformeerd over de

Beeldarchief Aktiegroep
Behalve alle papieren en foto’s worden ook de videobanden en tegenwoordig de dvd’s met beelden van het Oude
Westen in een archief bewaard. Maar helaas ontbreken een
aantal dvd’s omdat er de laatste tijd door veel groepen veel
opname’s gemaakt worden en er niet altijd iemand van de
Aktiegroep aanwezig is om een exemplaar voor dit archief te
vragen. Daarom hierbij een oproep: heeft u dvd’s die u zelf
niet hoeft te bewaren, laat dan bij de Aktiegroep een briefje
achter tav het beeldarchief met uw naam, adres, tel.nr en de
titel van de dvd die u wilt afstaan, dan kunnen wij contact
met u opnemen en zo ons archief compleet maken.

Gouvernestraat
is in Nederland alleen toegestaan
als er concrete sloop- of renovatieplannen zijn en die zijn er eigenlijk
niet meer. De bewoners boven
Odeon hebben door hun gezamelijke optreden iets meer aandacht
en zorg van Woonstad afgedwongen. Zij hebben met twee
medewerkers van Woonstad een
beheercommissie waarin de bezetting van de woningen en onderhoudskwesties besproken worden.
Een bewoonster van de overkant
heeft zich daarbij aangesloten
en zij houdt van tijd tot tijd haar
buren op de hoogte. De andere
bewoners kunnen niet veel meer
doen dan afwachten of individueel
hun plan trekken. Dat laatste is
ondanks de urgentieregeling nog
niet eenvoudig als je niet te ver
van je oude plek wil blijven wonen.
Zo zou een echtpaar dat al veertig jaar in de Bloemkwekersstraat
woont, eerst met kinderen en nu
weer zonder, wel naar de nieuwbouw in de straat willen verhuizen
als ze uit hun huis weg moeten.
Dat kan echter niet, want de vrijgekomen huurwoningen in deze
straat worden verkocht. Zo’n

resultaten van de reeds uitgevoerde technische onderzoeken
en de interviews onder ca 50
huishoudens. In tegenstelling tot
de suggesties uit de vorige buurtkrant, hebben we veel bewoners
gesproken. Daardoor hebben we
een goed beeld gekregen wat zij
belangrijk vinden. Dit nemen we
mee in de het plan voor de toekomst van de straat.
Noodzaak
Versterking van het gebied is
nodig. De funderingen van de
woningen, het casco en de technische staat van een zeer groot

voorbeeld maakt gelijk duidelijk
hoe weinig er gedacht is aan de
bewoners bij het maken van al die
deelplannen voor de wijk. Terwijl
met Opzoomeren en Mensen
Maken de Stad getracht wordt om
de betrokkenheid van bewoners

Wat doen we daar? Naast
advies en informatie kunnen
ouders en andere opvoeders bij
ons terecht voor: - cursussen

Centrum bölgesindeki Stichting
WENK Welzijn iﬂas taleb etti.
Centrum bölgesindeki Stichting
WENK Welzijn iﬂas taleb etmek
için karar almıştır. Bu karar
Stichtingde çalışan insanların
haklarının en iyi bir şekilde
garanti altına alınabilmesi
için alınmıştır. Aralık ayı
maaşlarının ödenebilmesi henüz
kesinlik kazanmış değildir.
Stichting WENK Welzijn,
Centrum, Oude Westen,
Cool, Scheepvaartkwartier ve
Stadsdriehoek mahallelerinde 40
seneden daha uzun bir zamandan beri Sosyal kültürel alanda,
peuterspeelzaal ve kinderwerk,
Buitenschoolse opvang plus, jongerenwerk ve volwassenenwerk
ile ilgili faliyetlerin organizasyonunu yapmaktaydı. Bu iﬂas 65
personeli kapsamaktadır.

Bu sene Şubat ayında,
Centrumrad WENK’e 1 ocak
2010 tarihinden itibaren para
yardımını keseceğini bildirmişti.
Wenk bu karara itiraz etti, fakat
itirazı, itiraz komisyonu ve daha
sonra da hakim tarafından reddedildi. Hakim, WENK’in vazifesini üstlenecek kuruluşlara, işleri
ve personeli üzerlerine almak
şartını getirdi.
2 aralık’ta WENK’e yazılı olarak
hangi kuruluşların çalışmaları
üstleneceği bildirildi, bu
kuruluşlar şunlardır; Stichting
Buurtwerk Centrum, Stichting
Jong, Stichting TOS Centraal ve
Stichting Groeibriljant.
Centrumraad, Stichting WENK

Welzijn’e 31 aralıktan sonra hiçbir ödeme yapmayacaktır. Bunun
yanında daha önceden söz verilen
para yardımlarınında bir kısmı
henüz ödememiştir.
WENK, içinde bulunduğu mali
durum karşısında iﬂasını istemek
mecburiyetinde kalacaktır. Bu
durumda mahkeme, bir tasﬁye
memurunu görevlendirecektir. Bu
şahsın vazifesi; para işlerini, sendikalarla görüşerek çalışanların
yeni işvereenlerle olan ilişkilerini
düzenlemektir.
Ӧzetlemek gerekirse, WENK
yöneticileri, personel haklarını
en iyi bir şekilde garanti altına
alacağı için iﬂasa gitmeyi tercih
etmişlerdir.

Op 14 december ontving mevrouw Kooyman uit
Pendrecht een grote cheque ter waarde van een
maand gratis huur. Deze cheque ontving ze vanwege haar
deelname aan het klantpanel van Woonstad Rotterdam.
Het klantpanel van Woonstad Rotterdam bestaat uit een groep van
900 huurders en kopers die 5 keer per jaar haar mening geeft over
uiteenlopende onderwerpen. Dit doen zij door middel van een digitale
vragenlijst. Onderwerpen waarover deelnemers in het afgelopen jaar
bevraagd werden, zijn o.a. de tevredenheid over hun woning, woonwensen en de afhandeling van reparatieverzoeken.
Mevrouw Kooyman was erg verrast door het onverwachte bezoek
van regiodirecteur Dennis Lausberg van Woonstad Rotterdam, die de
cheque persoonlijk kwam overhandigen. “Ik had nooit verwacht dat ik
zou winnen”, aldus de winnares van de maand gratis huur.
Woonstad Rotterdam laat met het klantpanel zien dat zij grote waarde
hecht aan de mening van haar klanten. Uit de onderzoeken verkrijgt
de corporatie belangrijke informatie die representatief is voor de wensen en mening van klanten. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: De
organisatie kan steeds klantgerichter werken, klanten krijgen invloed
op hun eigen woonomgeving.
Om alle panelleden te bedanken voor hun inzet heeft Woonstad
Rotterdam deze week 500 waardebonnen van �15,- én een hoofdprijs
van een maand gratis huur beschikbaar gesteld. Ook in 2010 zullen er
prijzen worden verloot onder deelnemers van het klantpanel.
U kunt zich aanmelden voor het digitale klantpanel via
www.woonstadrotterdam.nl/klantpanel

Bloemkwekersstraat
bij hun straat te vergroten, lijkt de
gehechtheid van mensen aan hun
directe woonomgeving totaal niet
mee te tellen bij het maken van
de ontwikkelplannen.
Waar en wanneer en door wie is
toch eigenlijk besloten dat bewoners niet meer mogen meedenken
en meebeslissen over de toekomst
van hun huizen en hun wijk?

deel van deze woningen is slecht.
Woonstad Rotterdam ontvangt
veel klachten over gebreken aan
de woningen. Daarnaast zijn er
veel ergernissen en klachten over
de binnenterreinen, de parkeerdruk, de slechte staat van de
openbare ruimte en overlast.
Meer informatie
Meer informatie over de projecten
van Woonstad Rotterdam in het
Oude Westen is te vinden op de
speciale website voor het Oude
Westen: www.wowrotterdam.nl. Onder
het kopje wonen
kunt u het laatste
nieuws vinden over
de Bajonetstraat en
omgeving.

Tiener Hamza Mir
interviewt Nanda van Beek
Wie bent u en wat is
uw functie binnen deze
instelling?
Ik ben Nanda van Beek,
coördinator van de taaldrukwerkplaats. Ik zorg
er voor dat alles georganiseerd wordt binnen
deze instelling.
Wat is de taaldrukwerkplaats?
Dit is een plek in de wijk
waar schoolgroepen welkom zijn om met elkaar
te praten, schrijven en taal drukken.
Waarom een taaldrukwerkplaats in het Oude Westen?
Om kinderen op een kunstzinnige manier met taal te laten kennismaken.
Wie kunnen er terecht bij de taaldrukwerkplaats?
Alle groepen kinderen, volwassenen en jongeren.
Wat kunnen ze allemaal doen? Praten, schrijven en taal drukken.
Kunnen jongeren ook hier terecht als ze iets met taal willen?
Ja, altijd.
Hoe vindt u het om in het Oude Westen te werken?
Hartstikke leuk. Ik doe het al jaren graag en wil nog jaren door.
Wat vindt u dat anders kan in de wijk of beter?
Respect voor elkaar, goed naar elkaar luisteren, anderen enthousiasmeren voor taal en elkaar, ontmoeting met anderen.

Is dit het einde voor het project
Opvoedings Ondersteuning?
Initiatief genomen in 2001
OpvoedingsOndersteuning is
een initiatief van de organisaties WENK Welzijn, SONOR,
opbouwwerk en Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening
Centrum. De Centrumraad financiert ons project. Alle betrokken
partijen vinden OpvoedingsOndersteuning belangrijk voor
de Rotterdammers in het centrum.
Inmiddels vindt u ons alweer
bijna 8 jaar op verschillende
basisscholen, buurthuizen en
andere openbare locaties in het
centrum.

Woonstad Rotterdam
beloont meedenken met
maand gratis wonen

over peuters, schoolkinderen en
pubers, - individuele gesprekken
en - doorverwijzingen naar andere instellingen. Als u een kind
heeft op een van de basisscholen
in het centrum dan kent u ons
vast wel van de themabijeenkomsten in de ouderkamers.
Doel van ons project is om te
voorkomen dat kleine opvoedvragen en - problemen grote
problemen worden en daarnaast
willen wij stimuleren dat ouders
met elkaar over opvoeden in
gesprek gaan. In de afgelopen 8
jaar hebben we gemerkt dat veel
ouders en andere opvoeders het
fijn vinden dat we er zijn.
De toekomst is echter onzeker. In december 2009 stopt
de subsidie van de Centrumraad

voor dit project. Deze beslissing
heeft ongetwijfeld te maken met
de huidige problemen tussen de
Centrumraad en Wenk Welzijn.
Graag willen wij uw reactie op
het besluit van de subsidiestop
weten. Vindt u het erg dat
OpvoedingsOndersteuning verdwijnt? Zodat u straks met uw
opvoedvragen niet meer bij ons
terecht kunt? Vindt u dit ook
jammer? Laat dan van u horen!
Praat erover met anderen, op
het schoolplein, op straat, in het
buurthuis en met ons!
Bel ons,
telefoon 06-41483735 of 0102805873 of spreek ons aan
als u ons ziet,lke Ronteltap
en Nicole Engelaan

Gezond het nieuwe jaar in met Thuiszorg Rotterdam!
Kom naar de gratis nieuwjaarscheck
In januari 2010 staat een team
verpleegkundigen van Thuiszorg
Rotterdam klaar om in alle wijken
van Rotterdam gratis de nieuwjaarscheck uit te voeren.

Wilt u weten hoe hoog uw
bloeddruk, bloedglucose en
vetgehalte is? Kom dan naar de
gratis nieuwjaarscheck in uw wijk.

Wanneer en waar
De nieuwjaarschecks is een preventieve gezondheidscontrole
en duurt ongeveer tien minuten.
Wanneer en waar in uw wijk deze
controle plaatsvindt, kunt u eind
december lezen in de huis-aanhuisbladen die in uw wijk verschijnen. Houd de berichtgeving

Start ondersteuning
bij thuis-administratie
Stichting
Maatschappelijke
Dienstverlening
Centrum start
14 januari een
nieuw project:
“Thuisadministatie
op de rails”. Veel
mensen hebben
moeite met het
op orde houden
van hun (financiele) administratie.
In het project
“Thuisadministatie”
krijgen zij hierbij
ondersteuning
van een speciaal
getrainde coach.
Hiervoor komt de
coach bij de klant
aan huis.
Op 13 januari wordt officieel het startschot gegeven voor het project.
De projectcoaches hebben in het najaar van 2009 een speciale cursus
gevolgd. Zij ontvangen 13 januari hiervoor een certificaat waarmee zij
door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum officieel
erkend zijn als coach
Thuisadministratie.
Ondertussen zijn er 10 klanten aangemeld bij
Thuisadministratie.
Wilt u meer informatie over het project, dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer
414 67 88.

hierover in de gaten of kijk eind
december op de website www.
thuiszorgrotterdam.nl voor data,
tijdstippen en plaats.
Tijdig signaleren
‘Gezond het nieuwe jaar in’ is
het uitgangspunt van de nieuwjaarschecks. Zo laat Thuiszorg
Rotterdam zien dat ze niet alleen
zorg bieden wanneer er daadwerkelijk zorg nodig is, maar dat ze
ook preventief naar zorg kijken.
De nieuwjaarscheck is namelijk
gericht op het vroegtijdig signale-

ren van gezondheidsproblemen.
Advies
Op basis van de bevindingen
wordt zonodig advies gegeven.
Eventueel kan de cliënt worden
doorverwezen naar de huisarts
of worden uitgenodigd voor het
Gezond en Fit Spreekuur van
Thuiszorg Rotterdam, waarin de
gezondheid van de cliënt nog uitgebreider gecontroleerd wordt.
Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam, de grootste thuiszorgorganisatie van
Rotterdam, biedt een breed
zorgaanbod: van huishoudelijke
zorg, tot gespecialiseerde ver-

Even opzetten...
...van de Kerstboom 2009 van ons complex Weenahof.
Nou het was een echte happening met ongelooﬂijk veel inzet
van een aantal bewoners zoals je aan de foto’s kunt zien.
Veel arbeid maar na het opzetten een heerlijke afsluiting met
vuur,drank en hapjes. Drank was dus een Gluhwijntje en warme
chocomel met een drupje Rum. De hapjes bestonden uit olijfjes
,tapas,ham,augurken,kaas,worstjes en nog wat meer,dus
al met al een hele geslaagde bijeenkomst.

pleging. Jaarlijks maken 12.000
cliënten gebruik van de zorg- en
dienstverlening van Thuiszorg
Rotterdam. De locaties van
Thuiszorg Rotterdam zijn verdeeld over de stad. Een bewuste
keuze, want zo zijn de medewerkers altijd dichtbij. Sinds kort
verleent Thuiszorg Rotterdam ook
zorg in Schiedam.

Verborgen bedrijvigheid

Kunst op leeftijd, nu ook in boekvorm

Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen voor het vrije vakman/vrouwschap
en nemen de ﬁnanciële 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 vijf vonden we in de Bloemkwekersstraat.

Klaas Hekman, bassaxofonist en componist

Zakaria Zouggary (r.) en Khalid Chennouf (l.) bij de huldiging op het kantoor van de
Centrumraad.

En nu verder naar het
wereldkampioenschap?
Op 22 november 2009 op het gala Masters of the Ring is Zakaria
Zouggary (15 jaar) van sportschool Oude Westen in zijn leeftijdklasse
voor de tweede keer Europees kampioen thaiboksen geworden bij de
organisatie Kickbox Kids Championship (KKC). Zakaria is een pupil
van Khalid Chennouf en traint sinds jaar en dag bij hem in het Oude
Westen.
Het Europees kampioenschap bestond
uit vier wedstrijden waarvan er
de halve finale en de finale op de
avond van 22 november 2009 in het
Zonnehuis in Amsterdam werden
gehouden. Zakaria vocht eerst de halve
finale tegen de Belg Youssef El Hadji
van Universal Gym in Antwerpen, daarna de finale tegen Loekie Zandbergen
van Van Dam Gym in Delft en heeft ze
allebei met glans gewonnen.
Hoe voelt het om Europees
Kampioen te zijn?
“Het is euforie, echt een mooi gevoel”

Hoe ging de ﬁnale?
“Het was een makkie. De eerste partij
was veel moeilijker.”
Hoe heb je je voorbereid op het
kampioenschap?
“Ik ben een paar weken van tevoren
begonnen met intensief trainen. Met
allerlei soorten oefeningen.”
“Een wereldkampioenschap wordt
niet echt gehouden. Er komen nog
toernooien in Tsjechië en Italië. Het
toernooi in het Zonnehuis is eigenlijk
het belangrijkste kampioenschap van
de KKC.

SAMEN DOOR EEN DEUR
Samen werken aan plezierig
wonen in het Oude Westen

De Aktiegroep werkt al weer drie jaar samen met Woonstad Rotterdam in
het project ‘Samen door een Deur’. We werken aan een betere afhandeling van klachten over reparatieverzoeken, serviceverlening enz. We hebben gemerkt dat huurders van een aantal dingen niet goed op de hoogte
zijn. Daarom starten we met een nieuwe serie artikelen in de buurtkrant.
We geven tips over plezierig wonen in het Oude Westen, onderhoud aan de
woning, het melden van klachten en storingen etc. Woonstad Rotterdam en
de spreekuurgroep schrijven om en om de artikelen.
De vraag op het spreekuur:
De huurders van de Coolsedwarsstraat
hebben een handtekeningaktie gehouden over de vochtproblemen in de
Coolsedwarsstraat. Een medewerker
van de spreekuurgroep is langsgegaan
bij mevrouw Mevrouw R. Azzouzi. Zij
woont in de Coolsedwarsstraat 69, in
een woning die in 1983 gebouwd is.
Haar huur bedraagt 592 euro.
Waar gaat de klacht over?
Kijkt u maar, het water staat op de
ramen en er zijn geen ventilatieroosters
waardoor er niet contstant lucht door
de woning gaat. De douche is een en
al schimmel. Het is één keer geverfd
door de Nieuwe Unie voordat ik er
kwam wonen. Twee maanden na mijn
verhuizing is het weer geverfd, maar de
schimmel komt overal door. Mijn zoontje zei laatst:’Mama ik wil niet douchen
want het stinkt’. Ik ventileer toch goed,
maar ik kan mijn ramen toch niet open
laten als ik naar mijn werk ga? Laatst
kwam er iemand die zei, maar u moet
uw plafond ook afnemen na het douchen, dat kan toch niet?
Wat heeft Woonstad met uw melding
en de handtekeningen gedaan?
Er is een onderzoek gestart en er zijn
veel mensen over de vloer geweest.
Eerst mensen van Woonstad en toen
medewerkers van een technisch bureau.
Zij zijn met meters aan de slag gegaan,
maar ik heb nooit de uitslag gehad. Dat
was in de zomer, daarna is er een brief

gekomen dat er een bewonersavond
zou komen eind oktober waarin uitgelegd zou worden wat Woonstad er aan
gaat doen en wat wij als huurders moeten doen. Die avond is er nog steeds
niet geweest.
Het antwoord van Woonstad
Rotterdam:
We hebben in mei 2009 alle bewoners
thuis bezocht. Zo krijgen we zelf een
goed beeld van de vragen en klachten.
We hebben toen ook de mogelijkheden
om de woning te ventileren gecontroleerd. Bijvoorbeeld: werken de ventilatieroosters? Daarna hebben we een onafhankelijk bureau gevraagd te onderzoeken of de voorzieningen in de woningen
aan de eisen voldoen. Zij hebben ook
onderzocht in hoeverre bewoners de
ventilatiesystemen gebruiken.
Wat gaat Woonstad Rotterdam
doen?
Het onderzoeksbureau adviseert om
waar nodig de ventilatiesystemen in
de woningen te verbeteren. Dat zal
Woonstad Rotterdam in de eerste helft
van 2010 doen. Echter: deze technische
verbeteringen werken alleen als bewoners de ventilatiemogelijkheden ook
gebruiken. Daarom organiseren we op
21 december een informatiebijeenkomst
voor de huurders. Hier leggen we uit
hoe bewoners hun woning kunnen ventileren. Uit het onderzoek blijkt dat er
onduidelijkheid is over de schuiframen,

Mijn muzikale loopbaan
begon in 1959 met de lessen Algemene Muzikale
Vorming op woensdagmiddag van juffrouw de Vries van
de Vreewijkschool. Ik zat bij
haar in de vierde klas, samen
met nog 39 kinderen. Die
AMV-lessen waren bedoeld als
opstap naar de volksmuziekschool. Na twee jaar nam ze
ons mee naar een voorspeelmiddag in theater Zuidplein. Er
moest een instrument gekozen
worden, ik vond de fagot erg
indrukwekkend, maar dat vonden mijn ouders te duur, het
werd ﬂuit. Een paar jaar later
kocht ik van mijn eigen spaargeld, verdiend met aardbeien
plukken, een tenorsaxofoon.
Ik was zestien en speelde in
de bluesgroep De Snickels en
daarna in de soulband van Joe
Boston. Strakke pakken met
wijde pijpen en optredens in
Duitsland voor de Amerikaanse
militairen. Tegen mijn ouders
zei ik dat ik bij een vriendje
ging logeren.
Ik studeerde ﬂuit en schoolmuziek op het conservatorium
in Den Haag, toendertijd het
centrum van de Nederlandse
muziekvernieuwing. Dat was
ook de tijd van aktie-orkest
Oude Bes dat in het Oude
Westen bij tal van eerste palen
heeft gespeeld, met eigen
nummers als het Heipalenlied,
De Kraakkrik en Jumping
Down-blues. We hebben menige demonstratie opgevrolijkt en
tijdens de havenstaking organiseerden we wekelijks concerten
op de Willemskade. Na het
conservatorium heb ik een paar
jaar bij de Stichting Musische
Vorming (tegenwoordig SKVR)
gewerkt, ik heb hier in de wijk
de eerste popworkshop gegeven. Maar het liefste wilde ik
toch zelf muziek maken, als
uitvoerend muzikant en als
componist. Ik ben gestopt met
mijn baan en heb met anderen
bands en projecten opgezet
of ik werd ervoor gevraagd.
A7 met Richard Anijs, City &
Eastern met Marcel Cuypers,
Roha Dansorkest met Jos
Valster. Met Roha hebben we
ook op straat gespeeld, wat
een goede muzikale leerschool
was voor latere - officieel
gereguleerde - optredens in
metrostations in New York, met
trompettist Roy Campbell. In
1982 kocht ik in Londen een
bassaxofoon, een instrument
die een ventilatiestand hebben
zodat er langere tijd geventileerd kan worden. Sommige
bewoners hebben een wasemkap op het systeem aangesloten. Er zijn dorpels aangebracht, waardoor er geen lucht
meer onder de deur kan doorstromen. Ook het stookgedrag
is van invloed. Als er overdag
gestookt wordt in de woning,
is ventileren van groot belang
om het vocht uit de woning
te krijgen. Gebeurt dit niet,
dan ontstaat er condens in de
woning als je de verwarming
’s nachts laag zet. Zo blijft de
woning dus vochtig.
Het lijkt wel of het alleen
aan de bewoners ligt.
Nee, maar onze insteek is wel
dat we de vochtproblemen
alleen samen op kunnen lossen.
Woonstad Rotterdam gaat col-

dat sinds het verdwijnen van
de grote bigbands niet meer
bespeeld werd. Dat laag fascineerde mij, ik maakte er mijn
specialiteit van, als basfunctie
en als solo-instrument. Zie ook
www.klaashekman.nl
De Nazaten: we noemen
onze muziek bastaardmuziek
Mijn soort muziek (jazz, impro,
wereldmuziek) komt uit de
hele wereld en dan wil je daar
ook heen. Met De Zes Winden,
een sextet met de hele saxofoonfamilie van hoog tot laag,
tourden we door Canada en
Japan. Met Intermission, drie
contrabassen en een bassaxofoon, met o.a William
Parker, speelden we in de VS
en Japan. En met de Nazaten
speelden we in Zuid-Afrika,
België, Duitsland, Portugal en
Suriname. De Nazaten (www.
nazaten.nl) komt voort uit
de samenwerking met percussionist Franklin Ardin, de
man met de eerste complete
drumkit in Paramaribo. De
Nazaten put veel inspiratie uit
de Surinaamse kaseko-muziek
en de muzikanten komen uit
Suriname en Nederland, maar
we noemen onze muziek bastaardmuziek, want we maken
onze eigen variaties daarop en
we mengen het met muziek uit
andere windstreken. We maakten crossovers met een Javaans
gamelanorkest in Paramaribo,
de Zuid-Indiase muziek van de
Zuid-Afrikaanse percussionist
Pregalatan Singaram en met de
Noord-Braziliaanse Frevomuziek
van Spock. Er zitten drie componisten in de band: Robby
Alberga, Keimpe de Jong en
ik. Met Keimpe richtte ik de
Stichting Strotbrock Industri
op, een muziek- en theaterbedrijf dat steeds nieuwe projecten bedenkt en zorgt voor
degelijke zakelijke afspraken

met podia, muzikanten
en andere medewerkers. We
hebben met De Nazaten
getourd met James Carter, een
Amerikaanse saxofonist die
werd verkozen tot beste baritonsaxofonist van de wereld.
We werden op een jazzfestival aan elkaar gekoppeld,
dat beviel van beide kanten
goed en daarna hebben we
de stoute schoenen aangetrokken en hem als gastspeler
gevraagd. Onze laatste tour
afgelopen november eindigde in Suriname, waar we in
Parmaribo tijdens de Srefidensifeesten gespeeld hebben en
workshops hebben gegeven op
de muziekschool in Lelydorp
en aan de politiekapel in
Paramaribo. Verder hebben we
voor duizend schoolkinderen
in Moengo opgetreden. Van
muziek maken word je niet rijk,
maar je krijgt er wel een rijk
leven mee.
Ik woon nu veertig jaar in het
Oude Westen en ik heb dan
wel geen etalage, maar ik ben
niet onhoorbaar. Ik heb het
erg getroffen met mijn directe
buren: Joop, en voorheen
zijn vader en moeder. Als ik
eens ﬂink door wil blazen, ga
ik naar mijn ‘hut’, dat is een
oude stuurhut van een binnenschip die op palen boven
een sloot in een weiland in de
Krimpenerwaard staat. De boer
hield van muziek. Hij is helaas
deze zomer overleden, maar
bij zijn opvolgers ben ik gelukkig ook weer welkom. Ik werd
onlangs zestig, ter gelegenheid
waarvan om acht uur ’s morgens onverwacht het Surinaams
bazuinorkest van André Jones
aan mijn bed stond, maar ik
ben nog lang niet uitgeblazen
en wil nog diverse muzikale
plannen realiseren voordat ik
bij mijn hut bijen ga houden.

Laatst was ik in de buurtwinkel om te vragen of er al iets
bekend is over de toekomst
van mijn huis. Gaan ze het
nou slopen of niet, en zo ja,
wanneer dan? Ze wisten het
niet jammer genoeg, maar ik
kreeg van Coskun een lekker
bakje koffie en je hoort daar
nog eens wat. Zo vertelde
iemand over een plan om van
het gebouw waar nu de Gaffel
zit de centrale ontmoetingsplek van de wijk te maken.
Nou dat wordt dringen als al
mijn ontmoetingsplekken daar
naar toe moeten verhuizen. De
Batavier waar ik op dinsdag en
donderdag ’s morgens koffie
ga drinken, het wijkpastoraat
waar ik woensdagavond altijd
mee-eet, de bloemenstal op het
Tiendplein waar ik elke vrijdag
een verse bos bloemen koop en
een praatje maak met die aardige dames, de Leeuwenhoek
op de spelletjesmiddagen. Niet
dat ik van spelletjes houd, maar
ik word altijd zo vrolijk van
Rini. Dan de gymnastiek van
Frida in Odeon en om de dag
de supermarkt op de Nieuwe
Binnenweg,. En bij mooi weer
natuurlijk het wijkpark, soms
met mijn buurmeisje naar
speeltuin Weena, en als mijn
zus er is het terras van restaurant Boudewijn. Met de rollator
kom je niet zo ver, maar zo
kom ik toch steeds weer andere
mensen tegen en op elke plek
heb je een ander praatje. Nee,
als ze iets aan het ontmoeten
willen doen, dan kunnen ze
er beter voor zorgen dat het
postkantoor op de Nieuwe
Binnenweg blijft. Het personeel
daar werkt er al jaren, ze herkennen je en ik durf er al mijn
domme vragen te stellen, want
ik kan al die veranderingen met
post en giro niet bijhouden.
In maart schijnen ze dicht te
gaan, die mensen ga ik echt
missen!

Gedichten
middag in het
Ruilpunt
Thema:
Over de grens

lectieve mechanische ventilatie
aanbrengen. Hierdoor wordt
er constant lucht afgezogen.
We zullen waar nodig ramen
en roosters repareren, ook de
ventielen in keuken, toilet en
badkamer. En we kijken of er
voldoende lucht onder de deuren door kan stromen. Maar
nogmaals: dit heeft alleen zin
als bewoners deze vervolgens
zelf gebruiken om frisse lucht
de woning binnen te laten. Zo
werken we samen aan plezierig
wonen in het Oude Westen.
Informatiebijeenkomst
Op 21 december organiseert
Woonstad Rotterdam een voorlichting over ventileren in de
buurtwinkel. Deze bijeenkomst
is bedoeld voor bewoners van
de Coolsestraat, maar ook
andere belangstellenden zijn
welkom. In de buurtwinkel zijn

ook folders over goed ventileren te vinden.
Zo meldt u reparatieverzoeken
Heeft u een onderhoudsprobleem in uw woning? Meld
het verzoek om reparatie via
www.woonstadrotterdam.
nl of neem contact op met het
klantcontactcentrum via (010)
4408800.
Heeft u uw verzoek gemeld en
bent u niet goed geholpen?
Kom dan naar het spreekuur
‘Samen door een deur’ in de
buurtwinkel, Gaffelstraat 1-3.
Dinsdagmiddag van
14.00 – 15.00 uur
Woensdagmorgen
van
10.30 – 11.30 uur.
Donderdagavond
van 18.30 - 19.30
uur

Op 27 januari van
15.00 uur
tot 17.00 uur

Naailessen bij
de Aktiegroep
Maandag van 9.30
uur en Donderdag
van 19.00 uur tot
21.00 uur

BUURTKRANT
OUDE WESTEN GEEN
ZINNIG MENS KAN
ZONDER

Vrijdag 27 november kwam het boek
‘Kunst op Leeftijd’ uit, het indrukwekkende
resultaat van negen jaar kunstatelier in de
Leeuwenhoek. Het kunstatelier is het initiatief
van kunstenaar en activiteitenbegeleider Roel
Braams en Humanitas gaf hem de ruimte die
hij en de kunstenaars nodig hadden; eerst een
extra etage op het dak, nu twee atelierruimtes
in het opgeknapte en uitgebreide gebouw.
Elke dag zijn daar mensen aan het werk:
enkele gepensioneerde professionele beeldend
kunstenaars en veel mensen die op late leeftijd
hun talenten ontdekten. Bewoners van de
Leeuwenhoek en cliënten van de dagopvang
die in de ateliers rust, zelfbewustzijn, levens-

vervulling en metgezellen vinden. Roel Braams
motiveert en inspireert hen door een prettige
sfeer te creëren en door met zijn voorstellen
en aanwijzingen hun beeldende kracht te
versterken. De schilderijen hangen door het
hele gebouw van de Leeuwenhoek en nu is
er dan een echt dik kunstboek. Met de ﬂatgebouwen van Wil Brandel, de dansparen van
Mies van der Perk, de vogels en planeten van
Ria Leenders, de zelfportretten van Dick de
Graaff en veel meer; de kleuren, de levenswijsheid, het plezier, de fantasie en het intense
bezig zijn spatten van iedere bladzijde af.
Columniste/advokate/wijkbewoonster Carrie
overhandigde op die feestelijke vrijdagmid-

dag aan alle kunstenaars een exemplaar van
het boek en ontlokte hen een verhaal over
hun artistieke werk. Daarnaast kregen zij allen
de Humanitas-speld, een eretitel voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt. Het boek wordt ter inspiratie verstuurd naar alle verzorgingshuizen over heel
Nederland. Kunst- en mensenliefhebbers uit
het Oude Westen en de rest van Rotterdam
en Nederland kunnen ‘Kunst op leeftijd’ voor �
19,50 kopen in de boekhandel. En binnenkort
start de Leeuwenhoek met wekelijkse kunstrondleidingen door het gebouw. Iedereen is
van harte welkom.

Blijf ook in 2010 uw meldingen, signalen en vragen over (drugs)overlast doorgeven aan…

Het Servicepunt Oude Westen Adrianaplein 24-26 Tel: 282 96 76

Melden helpt!

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

Bezorgers,
Bedankt!

Zonder bezorgers geen Buurtkrant in uw brievenbus. De Stadsmarinier, de Centrumraad en de Aktiegroep hebben alle
bezorgers daarom eens in het zonnetje gezet, voor hun vrijwillige inzet om iedere maand -vaak door weer en wind- de
krant bij alle bewoners te bezorgen. Op de foto: Bovenste rij: Bram, Sate, Rob en Fred en Josku, op de middelste rij: Heleen, Wim en Hansa
en vooraan: Henk, Annelies en Tosun.

Oude Westen genomineerd voor beste
initiatief betere leefbaarheid in de stad
Droomstad van de VPRO bekroont ideeën van bewoners zelf
Bewoners van het Oude Westen zijn met hun initiatief voor een wijkpark en wijktuin geëindigd in de top drie van de beste
Droomstadprojecten, een idee van de VPRO. Voor Droomstad is aan bewoners zelf gevraagd om hun persoonlijke initiatieven voor een betere en mooiere stad in te sturen. Van alle veertig ingezonden ideeën heeft de omroep korte films gemaakt
waaruit het publiek en een jury de beste projecten kozen. De drie favoriete projecten waren naast de wijktuin in het Oude
Westen een kunstproject in de Utrechtse wijk Lombok en de Noorderparkkamer in Amsterdam. Het laatste initiatief ging
uiteindelijk met de eer strijken. Uit handen van Hans van der Vlist, secretaris generaal van het ministerie van Vrom kregen
zij hun cheque van vijfhonderd euro uitgereikt. De publieksprijs ging naar Resto VanHarte.
De filmpjes van alle genomineerden zijn te zien op
www.eeuwvandestad.nl/
droomstad
Wijkpark en wijktuin Oude
Westen (Rotterdam)
Het wijkpark in het Oude Westen
van Rotterdam was ooit ten prooi
gevallen aan hondendrollen en
prostitutie. Een groep bewoners heeft het met steun van de
gemeente echter omgevormd tot
een prachtig wijkpark, compleet
met een wijktuin en een dierenhof. De wijktuin wordt beheerd
door een tuinman en de buurtbewoners zelf.
Het wijkpark in het Oude Westen
van Rotterdam was ooit ten prooi
gevallen aan hondendrollen en
prostitutie. Een groep bewoners heeft het met steun van de
gemeente omgevormd tot een
prachtig wijkpark, compleet met
een wijktuin en een dierenhof. De
wijktuin wordt beheerd door een

tuinman en de buurtbewoners
zelf. Tuinman Cor vertelde donderdag tijdens de prijsuitreiking over
het project in het Oude Westen.
Inmiddels zijn hij en andere vrijwilligers er al zo’n tien jaar mee
bezig. Dankzij hun inspanningen
heeft de oude stadswijk een prachtige groene oase.

Een slinger voor Lombok
(Utrecht)
De Slinger voor Lombok verbindt
wijkbewoners van Lombok, een
wijk in het westen van Utrecht.
Het versiert de gedeelde openbare ruimte en geeft de wijk beweging. De Slinger voor Lombok wil
in Lombok en directe omgeving

bezig zijn met inspirerende acties
op het gebied van vormgeving
van de stad met haar bewoners,
uitgevoerd door bewoners en
professionele kunstenaars. De
kroon op de Slinger voor Lombok
in 2018 gaat om het ontwikkelen van een kunstwerk voor het
nieuwe deel van Lombok bij het
Stationsgebied.
Noorderparkkamer
(Amsterdam)
De Noorderparkkamer is de
culturele huiskamer van het
Noorderpark, een plek om elkaar
te ontmoeten. In en rondom de
Noorderparkkamer worden verrassende culturele activiteiten
georganiseerd door professionele creatieve ondernemers uit
Amsterdam-Noord zoals musici,
beeldend kunstenaars, theatermakers, schrijvers. Zij ontwikkelen
projecten en gaan daarmee een
verbinding aan met elkaar, met
de buurtbewoners en met de
stad.

Beleving
Bij veiligheid gaat het niet alleen
om objectieve cijfers, maar juist
ook om de beleving. Ellen licht
toe: “Bewoners noemen ‘hufterigheid’ als een oorzaak van onveiligheidsgevoelens. Als je iemand
aanspreekt op z’n gedrag, bijvoorbeeld omdat hij je bijna omver
rijdt op een oversteekplaats, komt
daar te vaak een akelige reactie
op. Samen met SONOR gaan we
kijken hoe we in 2010 dat thema
kunnen aanpakken.”
De sociale kant is belangrijk in het
iWAP. De focus ligt daarbij vooral
op de jeugd, als sleutel tot de
toekomst. Ellen noemt het ‘buddyproject’: “We willen leerlingen uit
groep 7 en 8 die een steuntje kunnen gebruiken, koppelen aan een
buddy. Dat loopt tot aan de eerste
of tweede klas van het voortgezet
onderwijs. Zo’n buddy kan een
ambtenaar zijn, of een medewerker van de corporatie. Deze helpt
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Samen werken aan een Werelds Oude Westen

Er staat het nieuwe jaar heel wat te gebeuren in het Oude
Westen. Tijs Nederveen en Ellen Perik praten over het integraal wijkactieprogramma Oude Westen 2010. “We hebben
echt het gevoel dat het beter gaat met de wijk.”

PUBLIEKSPRIJS:
Resto VanHarte (Den Haag)
Zoveel mogelijk mensen uit hun
sociaal isolement halen. Dat is
de achterliggende gedachte van
Resto VanHarte. Bij het restaurant
staan goede, goedkope maaltijden op de kaart en iedereen
is van harte welkom. Rondom
de maaltijd organiseert Resto
VanHarte samen met lokale organisaties allerhande thema-avonden en activiteiten om mensen
te informeren en met elkaar in
contact te brengen. Momenteel
zijn er 17 Resto’s verspreid over
het land en er zijn meer Resto’s
in ontwikkeling. Ben Lachhab
bestiert de Resto in Den Haag.
Droomstad
De VPRO heeft voor het project
Droomstad aan stadsbewoners
gevraagd wat hun stad leefbaar
maakt en wat echt werkt.
Of het nu gaat om een boodschappendienst, nieuw speelterrein, schoonmaakactie, vindingrijke parkeeroplossingen of architectuur – zolang het de straat of
buurt maar mooier en beter leefbaar maakt. Van Eindhoven tot
Amsterdam en van Den Haag tot
Utrecht kwamen ideeën en oplossingen voor stadsproblemen.
Van alle inzendingen zijn filmpjes
gemaakt die voor iedereen te zien
zijn op eeuwvandestad.nl/droomstad. Het doel van Droomstad is
om zoveel mogelijk andere bewoners en bestuurders te inspireren
om zelf hun stad leefbaarder te
maken.

De visie ‘Binden en Verleiden’
zet een aanpak uit tot 2014. Het
doel is het Oude Westen aantrekkelijker te maken voor zittende
én nieuwe bewoners en ondernemers. Wat de verschillende
partijen gaan doen, staat in het
integraal wijkactieprogramma,
ook wel ‘iWAP’ genoemd.
“Het iWAP 2010 borduurt voort
op de inzet van 2009. We kunnen in een jaar heel veel doen op
fysiek, economisch, veiligheidsen sociaal vlak. De kracht zit in de
samenhang”, vertelt Ellen Perik,
de gebiedsmanager voor de wijk.
Tijs Nederveen is de stadsmarinier
Oude Westen. Waar Ellen verantwoordelijk is voor alle onderdelen
uit het iWAP, richt Tijs zich specifiek op het verbeteren van de
veiligheid. “Natuurlijk willen we

buurtagent
Adrianabuurt

Samenwerking
In het Oude Westen werken veel
partijen samen aan de wijk. “Alle
partijen zijn belangrijk, maar
woningcorporatie Woonstad is echt
een van de belangrijkste partners”,
vinden zowel de stadsmarinier als de
gebiedsmanager. “We zetten volop
in op de fysieke en sociale aanpak
en communicatie.” Ook de bewoners en ondernemers van de wijk
zijn natuurlijk belangrijk.
Tijs: “Ik krijg altijd veel energie van
de bewoners, zoals pas bij de presentatie van bewonersinitiatieven
tijdens het Aktiegroep Café. Of het
nu gaat om het opzetten van een
basketbalteam, het verlichten van
een pand met fraai glas-in-lood of
het opknappen van de straat... Het
zijn allemaal bewijzen dat het Oude
Westen echt werelds is!”

Ellen Perik en Tijs Nederveen

de grote problemen van de wijk,
drugscriminaliteit en -overlast,
terugdringen. Daar doen we met
handhaving en toezicht heel veel
aan. Maar ook fysieke maatregelen zijn nodig, bijvoorbeeld
zorgen voor een betere uitstraling
van panden of het dichtzetten
van overlastgevende portieken.
We willen meer gebruik gaan
maken van de ‘pareltjes’ in de
wijk. Die zijn er genoeg, maar
niet altijd zichtbaar”, aldus Tijs.
“En ik verwacht veel van de aanpak van de West-Kruiskade, met
onder meer een facelift van de
plint. Dat levert niet alleen een
economische impuls op en meer
bezoekers, maar die straat is ook
bepalend voor de veiligheid in de
wijk.”

Even voorstellen:

Ron Hoogerwerf

de leerling om de overgang naar de
middelbare school soepeler te laten
verlopen.”

Mike van Driel
buurtagent
Diergaardebuurt

De buurtagenten van het Oude Westen

Bas Munne

buurtagent
Saftlevenbuurt en
Nieuwe Binnenweg

Fred Bravenboer
buurtagent
Josephbuurt

Saloua Ben Larbi
buurtagente
Zijdewindebuurt

Wim Rietveldt

buurtagent van de
Gouvernebuurt

meld misdaad anoniem

0800-7000
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Verborgen bedrijvigheid

Kunst op leeftijd, nu ook in boekvorm

Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen voor het vrije vakman/vrouwschap
en nemen de ﬁnanciële 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 vijf vonden we in de Bloemkwekersstraat.

Klaas Hekman, bassaxofonist en componist

Zakaria Zouggary (r.) en Khalid Chennouf (l.) bij de huldiging op het kantoor van de
Centrumraad.

En nu verder naar het
wereldkampioenschap?
Op 22 november 2009 op het gala Masters of the Ring is Zakaria
Zouggary (15 jaar) van sportschool Oude Westen in zijn leeftijdklasse
voor de tweede keer Europees kampioen thaiboksen geworden bij de
organisatie Kickbox Kids Championship (KKC). Zakaria is een pupil
van Khalid Chennouf en traint sinds jaar en dag bij hem in het Oude
Westen.
Het Europees kampioenschap bestond
uit vier wedstrijden waarvan er
de halve finale en de finale op de
avond van 22 november 2009 in het
Zonnehuis in Amsterdam werden
gehouden. Zakaria vocht eerst de halve
finale tegen de Belg Youssef El Hadji
van Universal Gym in Antwerpen, daarna de finale tegen Loekie Zandbergen
van Van Dam Gym in Delft en heeft ze
allebei met glans gewonnen.
Hoe voelt het om Europees
Kampioen te zijn?
“Het is euforie, echt een mooi gevoel”

Hoe ging de ﬁnale?
“Het was een makkie. De eerste partij
was veel moeilijker.”
Hoe heb je je voorbereid op het
kampioenschap?
“Ik ben een paar weken van tevoren
begonnen met intensief trainen. Met
allerlei soorten oefeningen.”
“Een wereldkampioenschap wordt
niet echt gehouden. Er komen nog
toernooien in Tsjechië en Italië. Het
toernooi in het Zonnehuis is eigenlijk
het belangrijkste kampioenschap van
de KKC.

SAMEN DOOR EEN DEUR
Samen werken aan plezierig
wonen in het Oude Westen

De Aktiegroep werkt al weer drie jaar samen met Woonstad Rotterdam in
het project ‘Samen door een Deur’. We werken aan een betere afhandeling van klachten over reparatieverzoeken, serviceverlening enz. We hebben gemerkt dat huurders van een aantal dingen niet goed op de hoogte
zijn. Daarom starten we met een nieuwe serie artikelen in de buurtkrant.
We geven tips over plezierig wonen in het Oude Westen, onderhoud aan de
woning, het melden van klachten en storingen etc. Woonstad Rotterdam en
de spreekuurgroep schrijven om en om de artikelen.
De vraag op het spreekuur:
De huurders van de Coolsedwarsstraat
hebben een handtekeningaktie gehouden over de vochtproblemen in de
Coolsedwarsstraat. Een medewerker
van de spreekuurgroep is langsgegaan
bij mevrouw Mevrouw R. Azzouzi. Zij
woont in de Coolsedwarsstraat 69, in
een woning die in 1983 gebouwd is.
Haar huur bedraagt 592 euro.
Waar gaat de klacht over?
Kijkt u maar, het water staat op de
ramen en er zijn geen ventilatieroosters
waardoor er niet contstant lucht door
de woning gaat. De douche is een en
al schimmel. Het is één keer geverfd
door de Nieuwe Unie voordat ik er
kwam wonen. Twee maanden na mijn
verhuizing is het weer geverfd, maar de
schimmel komt overal door. Mijn zoontje zei laatst:’Mama ik wil niet douchen
want het stinkt’. Ik ventileer toch goed,
maar ik kan mijn ramen toch niet open
laten als ik naar mijn werk ga? Laatst
kwam er iemand die zei, maar u moet
uw plafond ook afnemen na het douchen, dat kan toch niet?
Wat heeft Woonstad met uw melding
en de handtekeningen gedaan?
Er is een onderzoek gestart en er zijn
veel mensen over de vloer geweest.
Eerst mensen van Woonstad en toen
medewerkers van een technisch bureau.
Zij zijn met meters aan de slag gegaan,
maar ik heb nooit de uitslag gehad. Dat
was in de zomer, daarna is er een brief

gekomen dat er een bewonersavond
zou komen eind oktober waarin uitgelegd zou worden wat Woonstad er aan
gaat doen en wat wij als huurders moeten doen. Die avond is er nog steeds
niet geweest.
Het antwoord van Woonstad
Rotterdam:
We hebben in mei 2009 alle bewoners
thuis bezocht. Zo krijgen we zelf een
goed beeld van de vragen en klachten.
We hebben toen ook de mogelijkheden
om de woning te ventileren gecontroleerd. Bijvoorbeeld: werken de ventilatieroosters? Daarna hebben we een onafhankelijk bureau gevraagd te onderzoeken of de voorzieningen in de woningen
aan de eisen voldoen. Zij hebben ook
onderzocht in hoeverre bewoners de
ventilatiesystemen gebruiken.
Wat gaat Woonstad Rotterdam
doen?
Het onderzoeksbureau adviseert om
waar nodig de ventilatiesystemen in
de woningen te verbeteren. Dat zal
Woonstad Rotterdam in de eerste helft
van 2010 doen. Echter: deze technische
verbeteringen werken alleen als bewoners de ventilatiemogelijkheden ook
gebruiken. Daarom organiseren we op
21 december een informatiebijeenkomst
voor de huurders. Hier leggen we uit
hoe bewoners hun woning kunnen ventileren. Uit het onderzoek blijkt dat er
onduidelijkheid is over de schuiframen,

Mijn muzikale loopbaan
begon in 1959 met de lessen Algemene Muzikale
Vorming op woensdagmiddag van juffrouw de Vries van
de Vreewijkschool. Ik zat bij
haar in de vierde klas, samen
met nog 39 kinderen. Die
AMV-lessen waren bedoeld als
opstap naar de volksmuziekschool. Na twee jaar nam ze
ons mee naar een voorspeelmiddag in theater Zuidplein. Er
moest een instrument gekozen
worden, ik vond de fagot erg
indrukwekkend, maar dat vonden mijn ouders te duur, het
werd ﬂuit. Een paar jaar later
kocht ik van mijn eigen spaargeld, verdiend met aardbeien
plukken, een tenorsaxofoon.
Ik was zestien en speelde in
de bluesgroep De Snickels en
daarna in de soulband van Joe
Boston. Strakke pakken met
wijde pijpen en optredens in
Duitsland voor de Amerikaanse
militairen. Tegen mijn ouders
zei ik dat ik bij een vriendje
ging logeren.
Ik studeerde ﬂuit en schoolmuziek op het conservatorium
in Den Haag, toendertijd het
centrum van de Nederlandse
muziekvernieuwing. Dat was
ook de tijd van aktie-orkest
Oude Bes dat in het Oude
Westen bij tal van eerste palen
heeft gespeeld, met eigen
nummers als het Heipalenlied,
De Kraakkrik en Jumping
Down-blues. We hebben menige demonstratie opgevrolijkt en
tijdens de havenstaking organiseerden we wekelijks concerten
op de Willemskade. Na het
conservatorium heb ik een paar
jaar bij de Stichting Musische
Vorming (tegenwoordig SKVR)
gewerkt, ik heb hier in de wijk
de eerste popworkshop gegeven. Maar het liefste wilde ik
toch zelf muziek maken, als
uitvoerend muzikant en als
componist. Ik ben gestopt met
mijn baan en heb met anderen
bands en projecten opgezet
of ik werd ervoor gevraagd.
A7 met Richard Anijs, City &
Eastern met Marcel Cuypers,
Roha Dansorkest met Jos
Valster. Met Roha hebben we
ook op straat gespeeld, wat
een goede muzikale leerschool
was voor latere - officieel
gereguleerde - optredens in
metrostations in New York, met
trompettist Roy Campbell. In
1982 kocht ik in Londen een
bassaxofoon, een instrument
die een ventilatiestand hebben
zodat er langere tijd geventileerd kan worden. Sommige
bewoners hebben een wasemkap op het systeem aangesloten. Er zijn dorpels aangebracht, waardoor er geen lucht
meer onder de deur kan doorstromen. Ook het stookgedrag
is van invloed. Als er overdag
gestookt wordt in de woning,
is ventileren van groot belang
om het vocht uit de woning
te krijgen. Gebeurt dit niet,
dan ontstaat er condens in de
woning als je de verwarming
’s nachts laag zet. Zo blijft de
woning dus vochtig.
Het lijkt wel of het alleen
aan de bewoners ligt.
Nee, maar onze insteek is wel
dat we de vochtproblemen
alleen samen op kunnen lossen.
Woonstad Rotterdam gaat col-

dat sinds het verdwijnen van
de grote bigbands niet meer
bespeeld werd. Dat laag fascineerde mij, ik maakte er mijn
specialiteit van, als basfunctie
en als solo-instrument. Zie ook
www.klaashekman.nl
De Nazaten: we noemen
onze muziek bastaardmuziek
Mijn soort muziek (jazz, impro,
wereldmuziek) komt uit de
hele wereld en dan wil je daar
ook heen. Met De Zes Winden,
een sextet met de hele saxofoonfamilie van hoog tot laag,
tourden we door Canada en
Japan. Met Intermission, drie
contrabassen en een bassaxofoon, met o.a William
Parker, speelden we in de VS
en Japan. En met de Nazaten
speelden we in Zuid-Afrika,
België, Duitsland, Portugal en
Suriname. De Nazaten (www.
nazaten.nl) komt voort uit
de samenwerking met percussionist Franklin Ardin, de
man met de eerste complete
drumkit in Paramaribo. De
Nazaten put veel inspiratie uit
de Surinaamse kaseko-muziek
en de muzikanten komen uit
Suriname en Nederland, maar
we noemen onze muziek bastaardmuziek, want we maken
onze eigen variaties daarop en
we mengen het met muziek uit
andere windstreken. We maakten crossovers met een Javaans
gamelanorkest in Paramaribo,
de Zuid-Indiase muziek van de
Zuid-Afrikaanse percussionist
Pregalatan Singaram en met de
Noord-Braziliaanse Frevomuziek
van Spock. Er zitten drie componisten in de band: Robby
Alberga, Keimpe de Jong en
ik. Met Keimpe richtte ik de
Stichting Strotbrock Industri
op, een muziek- en theaterbedrijf dat steeds nieuwe projecten bedenkt en zorgt voor
degelijke zakelijke afspraken

met podia, muzikanten
en andere medewerkers. We
hebben met De Nazaten
getourd met James Carter, een
Amerikaanse saxofonist die
werd verkozen tot beste baritonsaxofonist van de wereld.
We werden op een jazzfestival aan elkaar gekoppeld,
dat beviel van beide kanten
goed en daarna hebben we
de stoute schoenen aangetrokken en hem als gastspeler
gevraagd. Onze laatste tour
afgelopen november eindigde in Suriname, waar we in
Parmaribo tijdens de Srefidensifeesten gespeeld hebben en
workshops hebben gegeven op
de muziekschool in Lelydorp
en aan de politiekapel in
Paramaribo. Verder hebben we
voor duizend schoolkinderen
in Moengo opgetreden. Van
muziek maken word je niet rijk,
maar je krijgt er wel een rijk
leven mee.
Ik woon nu veertig jaar in het
Oude Westen en ik heb dan
wel geen etalage, maar ik ben
niet onhoorbaar. Ik heb het
erg getroffen met mijn directe
buren: Joop, en voorheen
zijn vader en moeder. Als ik
eens ﬂink door wil blazen, ga
ik naar mijn ‘hut’, dat is een
oude stuurhut van een binnenschip die op palen boven
een sloot in een weiland in de
Krimpenerwaard staat. De boer
hield van muziek. Hij is helaas
deze zomer overleden, maar
bij zijn opvolgers ben ik gelukkig ook weer welkom. Ik werd
onlangs zestig, ter gelegenheid
waarvan om acht uur ’s morgens onverwacht het Surinaams
bazuinorkest van André Jones
aan mijn bed stond, maar ik
ben nog lang niet uitgeblazen
en wil nog diverse muzikale
plannen realiseren voordat ik
bij mijn hut bijen ga houden.

Laatst was ik in de buurtwinkel om te vragen of er al iets
bekend is over de toekomst
van mijn huis. Gaan ze het
nou slopen of niet, en zo ja,
wanneer dan? Ze wisten het
niet jammer genoeg, maar ik
kreeg van Coskun een lekker
bakje koffie en je hoort daar
nog eens wat. Zo vertelde
iemand over een plan om van
het gebouw waar nu de Gaffel
zit de centrale ontmoetingsplek van de wijk te maken.
Nou dat wordt dringen als al
mijn ontmoetingsplekken daar
naar toe moeten verhuizen. De
Batavier waar ik op dinsdag en
donderdag ’s morgens koffie
ga drinken, het wijkpastoraat
waar ik woensdagavond altijd
mee-eet, de bloemenstal op het
Tiendplein waar ik elke vrijdag
een verse bos bloemen koop en
een praatje maak met die aardige dames, de Leeuwenhoek
op de spelletjesmiddagen. Niet
dat ik van spelletjes houd, maar
ik word altijd zo vrolijk van
Rini. Dan de gymnastiek van
Frida in Odeon en om de dag
de supermarkt op de Nieuwe
Binnenweg,. En bij mooi weer
natuurlijk het wijkpark, soms
met mijn buurmeisje naar
speeltuin Weena, en als mijn
zus er is het terras van restaurant Boudewijn. Met de rollator
kom je niet zo ver, maar zo
kom ik toch steeds weer andere
mensen tegen en op elke plek
heb je een ander praatje. Nee,
als ze iets aan het ontmoeten
willen doen, dan kunnen ze
er beter voor zorgen dat het
postkantoor op de Nieuwe
Binnenweg blijft. Het personeel
daar werkt er al jaren, ze herkennen je en ik durf er al mijn
domme vragen te stellen, want
ik kan al die veranderingen met
post en giro niet bijhouden.
In maart schijnen ze dicht te
gaan, die mensen ga ik echt
missen!

Gedichten
middag in het
Ruilpunt
Thema:
Over de grens

lectieve mechanische ventilatie
aanbrengen. Hierdoor wordt
er constant lucht afgezogen.
We zullen waar nodig ramen
en roosters repareren, ook de
ventielen in keuken, toilet en
badkamer. En we kijken of er
voldoende lucht onder de deuren door kan stromen. Maar
nogmaals: dit heeft alleen zin
als bewoners deze vervolgens
zelf gebruiken om frisse lucht
de woning binnen te laten. Zo
werken we samen aan plezierig
wonen in het Oude Westen.
Informatiebijeenkomst
Op 21 december organiseert
Woonstad Rotterdam een voorlichting over ventileren in de
buurtwinkel. Deze bijeenkomst
is bedoeld voor bewoners van
de Coolsestraat, maar ook
andere belangstellenden zijn
welkom. In de buurtwinkel zijn

ook folders over goed ventileren te vinden.
Zo meldt u reparatieverzoeken
Heeft u een onderhoudsprobleem in uw woning? Meld
het verzoek om reparatie via
www.woonstadrotterdam.
nl of neem contact op met het
klantcontactcentrum via (010)
4408800.
Heeft u uw verzoek gemeld en
bent u niet goed geholpen?
Kom dan naar het spreekuur
‘Samen door een deur’ in de
buurtwinkel, Gaffelstraat 1-3.
Dinsdagmiddag van
14.00 – 15.00 uur
Woensdagmorgen
van
10.30 – 11.30 uur.
Donderdagavond
van 18.30 - 19.30
uur

Op 27 januari van
15.00 uur
tot 17.00 uur

Naailessen bij
de Aktiegroep
Maandag van 9.30
uur en Donderdag
van 19.00 uur tot
21.00 uur

BUURTKRANT
OUDE WESTEN GEEN
ZINNIG MENS KAN
ZONDER

Vrijdag 27 november kwam het boek
‘Kunst op Leeftijd’ uit, het indrukwekkende
resultaat van negen jaar kunstatelier in de
Leeuwenhoek. Het kunstatelier is het initiatief
van kunstenaar en activiteitenbegeleider Roel
Braams en Humanitas gaf hem de ruimte die
hij en de kunstenaars nodig hadden; eerst een
extra etage op het dak, nu twee atelierruimtes
in het opgeknapte en uitgebreide gebouw.
Elke dag zijn daar mensen aan het werk:
enkele gepensioneerde professionele beeldend
kunstenaars en veel mensen die op late leeftijd
hun talenten ontdekten. Bewoners van de
Leeuwenhoek en cliënten van de dagopvang
die in de ateliers rust, zelfbewustzijn, levens-

vervulling en metgezellen vinden. Roel Braams
motiveert en inspireert hen door een prettige
sfeer te creëren en door met zijn voorstellen
en aanwijzingen hun beeldende kracht te
versterken. De schilderijen hangen door het
hele gebouw van de Leeuwenhoek en nu is
er dan een echt dik kunstboek. Met de ﬂatgebouwen van Wil Brandel, de dansparen van
Mies van der Perk, de vogels en planeten van
Ria Leenders, de zelfportretten van Dick de
Graaff en veel meer; de kleuren, de levenswijsheid, het plezier, de fantasie en het intense
bezig zijn spatten van iedere bladzijde af.
Columniste/advokate/wijkbewoonster Carrie
overhandigde op die feestelijke vrijdagmid-

dag aan alle kunstenaars een exemplaar van
het boek en ontlokte hen een verhaal over
hun artistieke werk. Daarnaast kregen zij allen
de Humanitas-speld, een eretitel voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt. Het boek wordt ter inspiratie verstuurd naar alle verzorgingshuizen over heel
Nederland. Kunst- en mensenliefhebbers uit
het Oude Westen en de rest van Rotterdam
en Nederland kunnen ‘Kunst op leeftijd’ voor �
19,50 kopen in de boekhandel. En binnenkort
start de Leeuwenhoek met wekelijkse kunstrondleidingen door het gebouw. Iedereen is
van harte welkom.

Wonen in een ontwikkellokatie
Berichten uit de Gouvernestraat en omgeving
In 2003 werden de bewoners van de renovatiewoningen in de Gouvernestraat,
Gaffeldwarsstraat en
Bloemkwekersstraat voor
de eerste keer geconfronteerd met sloopplannen voor
hun huis. In combinatie met
de sloop van Odeon en de
Gouvernedwarsstraat zou een
terrein vrijgemaakt worden
voor koophuizen aan het
park. De hoek Gaffeldwarsstraat – Bloemkwekersstraat
werd bestemd voor ouderenwoningen. Volgens het uitvoeringsprogramma wijkvisie
Oude Westen 2003-2012 zouden die huizen er nu moeten
staan.
Zo’n vaart liep het echter niet, de
plannen veranderden voortdurend en gingen met de nieuwe
wijkvisie in 2007 voorlopig van
tafel. Het gebied heet nog wel
ontwikkellokatie, dus de onzekerheid en onduidelijkheid voor de
bewoners blijft. Aan de ene kant
krijgen bewoners die weg willen
een verhuisvergoeding en urgentie, en worden woningen leeg
gehouden of tijdelijk verhuurd, al
of niet via Ad Hoc. Aan de andere
kant kreeg een aantal blijvers een
woongarantie van vijf jaar. In april
2008 kregen de bewoners boven
Odeon zo’n woongarantie, in
november 2009 de overburen en
voorjaar 2010 krijgen de bewoners van de Gaffeldwarsstraat
en Bloemkwekersstraat daarover
uitsluitsel. Omdat het allemaal zo
lang duurt, heeft een aantal tijdelijke huurders zelfs een regulier contract gekregen, want tijdelijke huur

Reactie Woonstad op artikel over Bajonetstraat in de buurtkrant van december 2009

Werken aan een
ontwikkellocatie
Woonstad Rotterdam maakt
samen met de gemeente
Rotterdam en de Centrumraad
plannen voor de toekomst van
de Bajonetstraat en omgeving.
Dit betreft de woningen aan de
Bajonetstraat, het Adrianaplein
en de Adrianastraat (even zijde).
Woonstad Rotterdam wil het
gebied in zijn geheel versterken.
De gemeente Rotterdam heeft het
afgelopen jaar gewerkt aan een
ruimtelijke verkenning en een cultuurhistorisch onderzoek voor het
hele Oude Westen. Begin 2010
kunnen wij op een rij zetten wat
deze onderzoeken betekenen voor
de toekomst van de Bajonetstraat
en omgeving.
In het eerste kwartaal wil
Woonstad Rotterdam de stand
van zaken bespreken met een
klankbordgroep van bewoners uit
de Bajonetstraat en omgeving.
Daarna volgt een informatiebijeenkomst voor alle bewoners. De
data hiervoor zullen nog worden
vastgesteld.
Informatiebijeenkomst in juli
2009
In juli van dit jaar hebben 50-80
bewoners de informatiebijeenkomst bezocht. Tijdens deze
bijeenkomst hebben we omwonenden geïnformeerd over de

Beeldarchief Aktiegroep
Behalve alle papieren en foto’s worden ook de videobanden en tegenwoordig de dvd’s met beelden van het Oude
Westen in een archief bewaard. Maar helaas ontbreken een
aantal dvd’s omdat er de laatste tijd door veel groepen veel
opname’s gemaakt worden en er niet altijd iemand van de
Aktiegroep aanwezig is om een exemplaar voor dit archief te
vragen. Daarom hierbij een oproep: heeft u dvd’s die u zelf
niet hoeft te bewaren, laat dan bij de Aktiegroep een briefje
achter tav het beeldarchief met uw naam, adres, tel.nr en de
titel van de dvd die u wilt afstaan, dan kunnen wij contact
met u opnemen en zo ons archief compleet maken.

Gouvernestraat
is in Nederland alleen toegestaan
als er concrete sloop- of renovatieplannen zijn en die zijn er eigenlijk
niet meer. De bewoners boven
Odeon hebben door hun gezamelijke optreden iets meer aandacht
en zorg van Woonstad afgedwongen. Zij hebben met twee
medewerkers van Woonstad een
beheercommissie waarin de bezetting van de woningen en onderhoudskwesties besproken worden.
Een bewoonster van de overkant
heeft zich daarbij aangesloten
en zij houdt van tijd tot tijd haar
buren op de hoogte. De andere
bewoners kunnen niet veel meer
doen dan afwachten of individueel
hun plan trekken. Dat laatste is
ondanks de urgentieregeling nog
niet eenvoudig als je niet te ver
van je oude plek wil blijven wonen.
Zo zou een echtpaar dat al veertig jaar in de Bloemkwekersstraat
woont, eerst met kinderen en nu
weer zonder, wel naar de nieuwbouw in de straat willen verhuizen
als ze uit hun huis weg moeten.
Dat kan echter niet, want de vrijgekomen huurwoningen in deze
straat worden verkocht. Zo’n

resultaten van de reeds uitgevoerde technische onderzoeken
en de interviews onder ca 50
huishoudens. In tegenstelling tot
de suggesties uit de vorige buurtkrant, hebben we veel bewoners
gesproken. Daardoor hebben we
een goed beeld gekregen wat zij
belangrijk vinden. Dit nemen we
mee in de het plan voor de toekomst van de straat.
Noodzaak
Versterking van het gebied is
nodig. De funderingen van de
woningen, het casco en de technische staat van een zeer groot

voorbeeld maakt gelijk duidelijk
hoe weinig er gedacht is aan de
bewoners bij het maken van al die
deelplannen voor de wijk. Terwijl
met Opzoomeren en Mensen
Maken de Stad getracht wordt om
de betrokkenheid van bewoners

Wat doen we daar? Naast
advies en informatie kunnen
ouders en andere opvoeders bij
ons terecht voor: - cursussen

Centrum bölgesindeki Stichting
WENK Welzijn iﬂas taleb etti.
Centrum bölgesindeki Stichting
WENK Welzijn iﬂas taleb etmek
için karar almıştır. Bu karar
Stichtingde çalışan insanların
haklarının en iyi bir şekilde
garanti altına alınabilmesi
için alınmıştır. Aralık ayı
maaşlarının ödenebilmesi henüz
kesinlik kazanmış değildir.
Stichting WENK Welzijn,
Centrum, Oude Westen,
Cool, Scheepvaartkwartier ve
Stadsdriehoek mahallelerinde 40
seneden daha uzun bir zamandan beri Sosyal kültürel alanda,
peuterspeelzaal ve kinderwerk,
Buitenschoolse opvang plus, jongerenwerk ve volwassenenwerk
ile ilgili faliyetlerin organizasyonunu yapmaktaydı. Bu iﬂas 65
personeli kapsamaktadır.

Bu sene Şubat ayında,
Centrumrad WENK’e 1 ocak
2010 tarihinden itibaren para
yardımını keseceğini bildirmişti.
Wenk bu karara itiraz etti, fakat
itirazı, itiraz komisyonu ve daha
sonra da hakim tarafından reddedildi. Hakim, WENK’in vazifesini üstlenecek kuruluşlara, işleri
ve personeli üzerlerine almak
şartını getirdi.
2 aralık’ta WENK’e yazılı olarak
hangi kuruluşların çalışmaları
üstleneceği bildirildi, bu
kuruluşlar şunlardır; Stichting
Buurtwerk Centrum, Stichting
Jong, Stichting TOS Centraal ve
Stichting Groeibriljant.
Centrumraad, Stichting WENK

Welzijn’e 31 aralıktan sonra hiçbir ödeme yapmayacaktır. Bunun
yanında daha önceden söz verilen
para yardımlarınında bir kısmı
henüz ödememiştir.
WENK, içinde bulunduğu mali
durum karşısında iﬂasını istemek
mecburiyetinde kalacaktır. Bu
durumda mahkeme, bir tasﬁye
memurunu görevlendirecektir. Bu
şahsın vazifesi; para işlerini, sendikalarla görüşerek çalışanların
yeni işvereenlerle olan ilişkilerini
düzenlemektir.
Ӧzetlemek gerekirse, WENK
yöneticileri, personel haklarını
en iyi bir şekilde garanti altına
alacağı için iﬂasa gitmeyi tercih
etmişlerdir.

Op 14 december ontving mevrouw Kooyman uit
Pendrecht een grote cheque ter waarde van een
maand gratis huur. Deze cheque ontving ze vanwege haar
deelname aan het klantpanel van Woonstad Rotterdam.
Het klantpanel van Woonstad Rotterdam bestaat uit een groep van
900 huurders en kopers die 5 keer per jaar haar mening geeft over
uiteenlopende onderwerpen. Dit doen zij door middel van een digitale
vragenlijst. Onderwerpen waarover deelnemers in het afgelopen jaar
bevraagd werden, zijn o.a. de tevredenheid over hun woning, woonwensen en de afhandeling van reparatieverzoeken.
Mevrouw Kooyman was erg verrast door het onverwachte bezoek
van regiodirecteur Dennis Lausberg van Woonstad Rotterdam, die de
cheque persoonlijk kwam overhandigen. “Ik had nooit verwacht dat ik
zou winnen”, aldus de winnares van de maand gratis huur.
Woonstad Rotterdam laat met het klantpanel zien dat zij grote waarde
hecht aan de mening van haar klanten. Uit de onderzoeken verkrijgt
de corporatie belangrijke informatie die representatief is voor de wensen en mening van klanten. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: De
organisatie kan steeds klantgerichter werken, klanten krijgen invloed
op hun eigen woonomgeving.
Om alle panelleden te bedanken voor hun inzet heeft Woonstad
Rotterdam deze week 500 waardebonnen van �15,- én een hoofdprijs
van een maand gratis huur beschikbaar gesteld. Ook in 2010 zullen er
prijzen worden verloot onder deelnemers van het klantpanel.
U kunt zich aanmelden voor het digitale klantpanel via
www.woonstadrotterdam.nl/klantpanel

Bloemkwekersstraat
bij hun straat te vergroten, lijkt de
gehechtheid van mensen aan hun
directe woonomgeving totaal niet
mee te tellen bij het maken van
de ontwikkelplannen.
Waar en wanneer en door wie is
toch eigenlijk besloten dat bewoners niet meer mogen meedenken
en meebeslissen over de toekomst
van hun huizen en hun wijk?

deel van deze woningen is slecht.
Woonstad Rotterdam ontvangt
veel klachten over gebreken aan
de woningen. Daarnaast zijn er
veel ergernissen en klachten over
de binnenterreinen, de parkeerdruk, de slechte staat van de
openbare ruimte en overlast.
Meer informatie
Meer informatie over de projecten
van Woonstad Rotterdam in het
Oude Westen is te vinden op de
speciale website voor het Oude
Westen: www.wowrotterdam.nl. Onder
het kopje wonen
kunt u het laatste
nieuws vinden over
de Bajonetstraat en
omgeving.

Tiener Hamza Mir
interviewt Nanda van Beek
Wie bent u en wat is
uw functie binnen deze
instelling?
Ik ben Nanda van Beek,
coördinator van de taaldrukwerkplaats. Ik zorg
er voor dat alles georganiseerd wordt binnen
deze instelling.
Wat is de taaldrukwerkplaats?
Dit is een plek in de wijk
waar schoolgroepen welkom zijn om met elkaar
te praten, schrijven en taal drukken.
Waarom een taaldrukwerkplaats in het Oude Westen?
Om kinderen op een kunstzinnige manier met taal te laten kennismaken.
Wie kunnen er terecht bij de taaldrukwerkplaats?
Alle groepen kinderen, volwassenen en jongeren.
Wat kunnen ze allemaal doen? Praten, schrijven en taal drukken.
Kunnen jongeren ook hier terecht als ze iets met taal willen?
Ja, altijd.
Hoe vindt u het om in het Oude Westen te werken?
Hartstikke leuk. Ik doe het al jaren graag en wil nog jaren door.
Wat vindt u dat anders kan in de wijk of beter?
Respect voor elkaar, goed naar elkaar luisteren, anderen enthousiasmeren voor taal en elkaar, ontmoeting met anderen.

Is dit het einde voor het project
Opvoedings Ondersteuning?
Initiatief genomen in 2001
OpvoedingsOndersteuning is
een initiatief van de organisaties WENK Welzijn, SONOR,
opbouwwerk en Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening
Centrum. De Centrumraad financiert ons project. Alle betrokken
partijen vinden OpvoedingsOndersteuning belangrijk voor
de Rotterdammers in het centrum.
Inmiddels vindt u ons alweer
bijna 8 jaar op verschillende
basisscholen, buurthuizen en
andere openbare locaties in het
centrum.

Woonstad Rotterdam
beloont meedenken met
maand gratis wonen

over peuters, schoolkinderen en
pubers, - individuele gesprekken
en - doorverwijzingen naar andere instellingen. Als u een kind
heeft op een van de basisscholen
in het centrum dan kent u ons
vast wel van de themabijeenkomsten in de ouderkamers.
Doel van ons project is om te
voorkomen dat kleine opvoedvragen en - problemen grote
problemen worden en daarnaast
willen wij stimuleren dat ouders
met elkaar over opvoeden in
gesprek gaan. In de afgelopen 8
jaar hebben we gemerkt dat veel
ouders en andere opvoeders het
fijn vinden dat we er zijn.
De toekomst is echter onzeker. In december 2009 stopt
de subsidie van de Centrumraad

voor dit project. Deze beslissing
heeft ongetwijfeld te maken met
de huidige problemen tussen de
Centrumraad en Wenk Welzijn.
Graag willen wij uw reactie op
het besluit van de subsidiestop
weten. Vindt u het erg dat
OpvoedingsOndersteuning verdwijnt? Zodat u straks met uw
opvoedvragen niet meer bij ons
terecht kunt? Vindt u dit ook
jammer? Laat dan van u horen!
Praat erover met anderen, op
het schoolplein, op straat, in het
buurthuis en met ons!
Bel ons,
telefoon 06-41483735 of 0102805873 of spreek ons aan
als u ons ziet,lke Ronteltap
en Nicole Engelaan

Gezond het nieuwe jaar in met Thuiszorg Rotterdam!
Kom naar de gratis nieuwjaarscheck
In januari 2010 staat een team
verpleegkundigen van Thuiszorg
Rotterdam klaar om in alle wijken
van Rotterdam gratis de nieuwjaarscheck uit te voeren.

Wilt u weten hoe hoog uw
bloeddruk, bloedglucose en
vetgehalte is? Kom dan naar de
gratis nieuwjaarscheck in uw wijk.

Wanneer en waar
De nieuwjaarschecks is een preventieve gezondheidscontrole
en duurt ongeveer tien minuten.
Wanneer en waar in uw wijk deze
controle plaatsvindt, kunt u eind
december lezen in de huis-aanhuisbladen die in uw wijk verschijnen. Houd de berichtgeving

Start ondersteuning
bij thuis-administratie
Stichting
Maatschappelijke
Dienstverlening
Centrum start
14 januari een
nieuw project:
“Thuisadministatie
op de rails”. Veel
mensen hebben
moeite met het
op orde houden
van hun (financiele) administratie.
In het project
“Thuisadministatie”
krijgen zij hierbij
ondersteuning
van een speciaal
getrainde coach.
Hiervoor komt de
coach bij de klant
aan huis.
Op 13 januari wordt officieel het startschot gegeven voor het project.
De projectcoaches hebben in het najaar van 2009 een speciale cursus
gevolgd. Zij ontvangen 13 januari hiervoor een certificaat waarmee zij
door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum officieel
erkend zijn als coach
Thuisadministratie.
Ondertussen zijn er 10 klanten aangemeld bij
Thuisadministratie.
Wilt u meer informatie over het project, dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer
414 67 88.

hierover in de gaten of kijk eind
december op de website www.
thuiszorgrotterdam.nl voor data,
tijdstippen en plaats.
Tijdig signaleren
‘Gezond het nieuwe jaar in’ is
het uitgangspunt van de nieuwjaarschecks. Zo laat Thuiszorg
Rotterdam zien dat ze niet alleen
zorg bieden wanneer er daadwerkelijk zorg nodig is, maar dat ze
ook preventief naar zorg kijken.
De nieuwjaarscheck is namelijk
gericht op het vroegtijdig signale-

ren van gezondheidsproblemen.
Advies
Op basis van de bevindingen
wordt zonodig advies gegeven.
Eventueel kan de cliënt worden
doorverwezen naar de huisarts
of worden uitgenodigd voor het
Gezond en Fit Spreekuur van
Thuiszorg Rotterdam, waarin de
gezondheid van de cliënt nog uitgebreider gecontroleerd wordt.
Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam, de grootste thuiszorgorganisatie van
Rotterdam, biedt een breed
zorgaanbod: van huishoudelijke
zorg, tot gespecialiseerde ver-

Even opzetten...
...van de Kerstboom 2009 van ons complex Weenahof.
Nou het was een echte happening met ongelooﬂijk veel inzet
van een aantal bewoners zoals je aan de foto’s kunt zien.
Veel arbeid maar na het opzetten een heerlijke afsluiting met
vuur,drank en hapjes. Drank was dus een Gluhwijntje en warme
chocomel met een drupje Rum. De hapjes bestonden uit olijfjes
,tapas,ham,augurken,kaas,worstjes en nog wat meer,dus
al met al een hele geslaagde bijeenkomst.

pleging. Jaarlijks maken 12.000
cliënten gebruik van de zorg- en
dienstverlening van Thuiszorg
Rotterdam. De locaties van
Thuiszorg Rotterdam zijn verdeeld over de stad. Een bewuste
keuze, want zo zijn de medewerkers altijd dichtbij. Sinds kort
verleent Thuiszorg Rotterdam ook
zorg in Schiedam.

VOORZIENINGEN

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

19
2
17
18

17
12
9
6

16

11 10

4

1
16

3
5

8

15
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436.17.00
280.58.88
280.58.82
280.58.70
436.49.81

TELEFOONNUMMERS

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WIJKVOORZIENINGEN IN HET OUDE WESTEN

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

DE BINNENWEG ‘AFTER MIDNIGHT’
HOEK WESTERSINGEL
Januari 010. We starten op
de hoek met de
Westersingel. Het
is koud, het is kil,
het is nat.De feestdagen zijn over.
Langzaam draait
een geheel
uitgestorven
tram, sinister
piepend, de
Binnenweg op
voor de ‘laatste ronde’.
De Binnen-weg transformeert
‘s nachts van karakter. Overdag
is ze een statige, oude dame met
wandelstok en bontjas. Snachts
een slingerende zwerver door het
Oude Westen. Met de rolluiken
uitnodigend dicht.
Tijd voor een borrel.
Fatsoenlijke mensen slapen nu
al, maar Rock & Roll bedrijf
ROTOWN (neger voor de
deur) draait ‘op volle toeren’.
Hipbebrilde, langharige muzikanten staan hier voor een cool cool
sissend, jong publiek. Veel korte
baardjes en dubbele bh-bandjes.
Met een paar Tequila’s op valt
het goed te
doen.
ZWERVER
Buiten geven we natuurlijk een
euro aan de zwerver van dienst
(Rotown is de beste nachtbedel-

spot) en lopen we westwaarts
door regen en gebroken glas
langs kerk, verpleeghuis en
Belgisch Bieren Café. Bij Najib
in de ‘SKYHIGH’ kopen we een
voorgedraaide.. We inhaleren
diep… Wist u dat de Kunstuitleen (hoek Gouvernestraat)
vroeger een TWEE (!) verdiepingen tellende luxe autoshowroom
was ? Nee? De firma Pietersen
verkocht er fonkelnieuwe fifties
Cadillacs (Elvis favoriete verjaardagskado), snoepkleurige supergestroomlijnde Chevrolets, als
NIEUW zijnde tweedehandsjes en
omgekatte (=gejatte en overgespoten) vierwielers. “Stapt u in
voor een proefrit”.
MIDNIGHT COWBOY
Praktisch op de hoek van de volgende zijstraat zit café VOORHEEN VOIGT. Blonde Evelien
heet ons welkom. Koffie met iets
ernaast graag, Eef, want de nacht
is nog
lang. De
Voigt is
onlangs
van eigenaar verwisseld, maar de meeste
mij-zie-je-er-niet-meer-zeggers
zitten alweer aan de bak, in het
nieuwe, bordeelrode decor. Bij
het raam staat een antiek discomeubel, waarachter een zekere
Chris volkomen laveloos, knikkebollend en chaotisch, plaatjes
zit te draaien. Het gaat van de

vroege Beegees naar Dorus naar
“The girl from Ipanema”, wat,
geheel per ongeluk, toch een lekker dopey lounge-effect geeft. En
dan is het al heel snel sluit.
THE WANDERER
Gelukkig kunnen we om de hoek
bij LA VAGABOND nog even snel
aan de HEINEKEN. De Vaag is een
mooi Oudhollands hoekcafé met
een puik terras, hoog plafond
(goeie akoestiek), aantrekkelijke
bardames, live muziek (nieuw:
Jazz op donderdag) en een paar
prettig gestoorde stamgasten
als Willem de Wielrenner. Meest
opmerkelijk is echter de ouwe,
fraai afbladderende VAN NELLE
SHAG gevelreclame, die onlangs
weer op de muur van de buurman/slagerij tevoorschijn
kwam. Aan de stijl te zien jaren
vijftig. Wie restaureert deze verborgen parel ?? Dit unieke, nicotinedoordrenkte symbool van
Rotterdamse nijverheid.
NACHTLOUNGE
Als ook de Vagebond de handdoek over de tap werpt, is het
maar twintig meter verder voor
een echte nacht-tent. Will’ns &
Wetens is tot zes uur open. En
ondanks januari, takkeweer en de
slechte riolering (bij zware regenval staan hier de toiletten blank),
is het verbazingwekkend druk.
Hier komen de PROFI’S van de
Nacht. Taxi-chauffeurs, alcoho-

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

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

Gezondheidscentr. Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns
436 77 70
Huisarts Erlings / Visser
436 55 30
Huisart Hekman/ Hipke
436 32 65
Huisarts Jacobs
436 92 41
Huisarts Metz
436 19 75
Herhaalrecepten
436 78 79
Fysiotherapeuten
436 21 27
Ditetist ABC Dietsten Netw
06 43425690
Tandartsen Oude Westen
436 21 76
St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC)
Alg. Maatschappelijk Werk
436 30
Sociaal Raadslieden
436 30
Hulpdienst/Wijkbus Ouderen
436 90
Ouderenw./Servicepunt Sen.
414 67
Steunpunt Mantelzorg
404 75
VraagWijzer
436 30

60
60
47
88
24
60

door Andre Hart

listen, bouwvakkers, barkeepers,
politie, stillen, deejays, dichters,
buurtkrantschrijvers, zangers, vetkuiven (ciao, Mario!), nachtzusters, cabaretiers, dames van de
s’Graven-dijkwal . Het is bepaald
niet de ‘Wonderful World of
Martini’. Maar het heeft “iets”.
Hoe zullen we het noemen ? Het
is een beetje als die afbladderende verf…en het staat model voor
de hele stad : Het heeft…SOUL!
S-O-U-L. Zelfs al draaien Nel en
Roos de hele nacht jazz.

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
Fotografie Theo Sprundel,
Han Snaaijer
Redactie: M. Maaskant, W. Roovers,
E. Oren Y. Caliskan, H. Leeuwenhart,
S. Yesildal, H. Snaaijer, J. vd Zwaard,
K. Reniers en A. Hart
Druk: Maassluisse Courant,
Oplage: 4500 stuks
Verschijnt 10 maal per jaar

De redactie van de
buurtkrant wenst
iedereen een heel
gelukkig 2010
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Bewonersinitiatieven
Oude Westen
Het Oude Westen gaat er volgend jaar nog beter, mooier en
aktiever uitzien. Dat hebben we te danken aan een aantal
bewoners die een initiatief bij de Centrumraad hebben ingediend, die donderdag 10 december beloond zijn.
Het Josephplein wordt opnieuw ingericht
voor de jeugd. De buurtouders willen een
eigen stichting zodat ze nog beter kunnen
werken. Er is geld voor de doorstart van project Diergaardesingel. In de Gouvernestraat
komen plantenschalen, jammer voor de
jeugd die dan niet meer kan voetballen.
Op de Henegouwerlaan eten ze volgend
jaar misschien wel groente uit eigen tuin.
Ook wordt er een manier bedacht om het
straatbeeld in de wijk wat aantrekkelijker te

maken. En eindelijk na 2 jaar weer een chinees feest. Dikke kans dat u ook basketballende kinderen gaat zien en als u over de
Nieuw Binnenweg loopt zult u verrast zijn
over de glas in lood ramen die uitverlicht
worden.In de wintertuin (ruilpunt) wordt het
nog meer tuin en er komt een brommersleutelwerkplaats voor jongeren.
We wensen de mensen succes met het uitvoeren van hun plannen en we raden aan
om een keer bij zo’n project langs te gaan.

Stichting WENK Welzijn Centrumgebied vraagt faillissement aan!

SNEEUWPRET IN HET OUDE WESTEN

HET PERSBERICHT VAN STICHTING WENK:
Het bestuur van stichting WENK
Welzijn in het Centrumgebied
heeft het besluit genomen het
faillissement aan te vragen.
Dit besluit is genomen om de
belangen van het personeel zo
goed mogelijk veilig te stellen.
Het is onzeker of de salarissen
voor december kunnen worden
betaald. Stichting WENK Welzijn
verzorgt al meerdan 40 jaar
het sociaal-cultureel werk in de
wijken Centrum, Oude Westen,
Cool, Scheepvaartkwartier en
Stadsdriehoek. Het betreft peuterspeelzaal- en kinderwerk,
Buitenschoolse Opvang Plus,
Jongerenwerk en volwassenenwerk. Bij dit faillissement zijn 65
medewerkers betrokken.
De Centrumraad heeft het
bestuur van stichting WENK
Welzijn in februari van dit jaar
laten weten de subsidierelatie
ingaande 1 januari 2010 te beëindigen. Dit besluit is aangevochten bij de commissie bezwaar
en beroep van de gemeente
Rotterdam en daarna bij de rechter. Een voorstel tot mediation
van de commissie bezwaar en

beroep is door de Centrumraad
van de hand gewezen. Commissie
en rechter hebben het besluit
getoetst en geoordeeld datr de
Centrumraad het recht heeft
dit op deze wijze te doen. De
rechter heeft zijn besluit mede
gebaseerd op de bevestiging van
de Centrumraad dat ‘een nieuwe
opdrachtnemer op grond van de
toepasselijke CAO verplicht is om
het personeel van stichting WENK
Welzijn over te nemen’.
Pas op 2 december j.l. heeft
het bestuur van stichting WENK
Welzijn schriftelijk vernomen
welke nieuwe opdrachtnemers
het welzijnswerk in het Centrum
gaan overnemen. Dit zijn:
Stichting Buurtwerk Centrum,
Stichting Jong, Stichting TOS centraal en Stichting Groeibriljant. Uit
contacten met deze organisaties
blijkt bij de nieuwe opdrachtnemers onduidelijkheid over takenpakket en personele overname
verplichting te bestaan.
Stichting WENK Welzijn ontvangt
na 31 december aanstaande geen
geld meer van de Centrumraad.
Daarnaast heeft de Centrumraad

een deel van de toegezegde
subsidies nog niet betaald en
bestaat voor een aantal subsidies
een maandelikse achterstand.
Aanmaningen hebben niet
geholpen. Er bestaat geen enkele
zekerheid of de nieuwe opdrachtnemers met ingang van 1 januari
2010 personeel en verplichtingen daadwerkelijk overnemen.
Geld voor overgang en afbouw
wordt door de Centrumraad niet
beschikbaar gesteld.
Gelet op de financiële situatie van
WENK Welzijn en de korte tijdspanne heeft het bestuur moeten
besluiten tot het aanvragen van
het faillissement. Dat betekent dat
een door de rechtbank benoemde
curator het roer zal overnemen.
De curator heeft verdergaande
mogelijkheden om achterstallige
betalingen in te vorderen en in
overleg met de bonden de overname van het personeel door de
nieuwe partijen te regelen.
Samengevat: het bestuur ziet in
de keuze voor een failissement
de beste garanties voor het personeel.

Beter had de jeugd uit het Oude westen het niet kunnen treffen:
Een prachtig pak sneeuw midden in de kerstvakantie! Sleetje rijden en
natuurlijk de mooiste sneeuwpoppen maken!

VERDER IN DIT NUMMER:

Hoe nu verder met het sociaal cultureel-werk?
Het dagelijks bestuur van de
Centrumraad maakt nu met
spoed afspraken met de nieuwe
uitvoeders.
Het kinderwerk en volwassenwerk
zal vanaf januari worden uitgevoerd door Stichting Buurtwerk
Centrum. Voor vragen en opmerkingen over voortzetting van
oude activiteiten of het opzetten
van nieuwe activiteiten kan men
terecht bij Manja Hopmans, tele-

foonnummer 010 2861505.
Stichting Buurtwerk Centrum zal
zich gaan vestigen in de oude
locatie van het Servicepunt op het
Adrianaplein.
Het jongerenwerk zal door
Stichting Jong worden overgenomen. Contactpersoon is Marc
Boes. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 010 4365730

Thuis op Straat wordt overgenomen door Stichting TOS Centraal.
Hiervoor kan gebeld worden met
Marianne Martens, 010 4376111.
Het Peuterspeelzaalwerk wordt
overgenomen door Stichting
Groeibiljant. Hierover kan contact
worden opgenomen met Edgar
Kannekens die te bereiken is op
telefoonnummer 010 2862777

De bezorgers van de
buurtkrant in het
zonnetje
Kunst op leeftijd,
nu in boekvorm

