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INVASIE VAN DE FILMTIJGERS
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door Andre Hart

Het 39e Filmfestival van Rotterdam is weer uit de startblokken.
Filmtijgers lopen verwilderd over de Kruiskade. Tuk-tuks schieten door de Gouvernestraat. Nul-tien heeft weer ﬁlmkoorts en
hetOude Westen heeft er aandelen in. Maar niet lang meer…
LAST TANGO LANTAREN
Het filmfestival begon in 1972
en Lantaren/Venster in de
Gouvernestraat was het hoofdkwartier.Dat is het lang gebleven,
maar met het succes groeide het
uit z’n jas en verhuisde naar het
Doelenplein. Voornamelijk de persvoorstellingen en het korte filmprogramma bleven in de
Lantaren. Nu in 2010 gaat
Lantaren/Venster verhuizen naar
een wolkenkrabber op de Kop van
Zuid. Een peperduur, met kritiek
overladen avontuur. En een culturele, cinematieke aderlating:
Geen alternatieve films meer voor
het Oude Westen. Het Filmfestival
raakt een bioscoop en de
historische wortels kwijt. Plus de
verdwijning van een muziekpodium in een straat die, volgens
de heren plannenmakers, de
“MUSIC MILE” moet gaan heten –
Rotterdamse Blunder Politiek
in actie.
HONDERD JAAR CINEMA
Lantaren/Venster, als de uit het
Filmfestival voortgekomen alternatieve bioscoop, bestaat sinds
1975, maar als cultureel centrum
voor de werkende klasse (“Ons
Huis”) bestaat het precies
honderd jaar. Even lang als het
fenomeen Cinema. Maar dat dubbele jubileum heeft het Venster
dus afgelopen december nogal
karig gevierd met een lullige diashow en een “stomme”
kaasmakers-film (zie hierover ook
Hannie’s Column elders in deze
krant). Het lijkt erop dat, met
de komende impopulaire verhuizing naar Zuid in het vooruitzicht,
de Lantaren even liever geen

aandacht trekt. En dat is jammer.
Uit het rijke archief (een eeuw posters) had namelijk zeer
eenvoudig, en bijna voor niets,
een prachtige (van respect getuigende) tentoonstelling gemaakt
kunnen zijn.
HUUB BALS

En dan Huub Bals, de in 1988
overleden ‘grote grondlegger’ van
het Filmfestival. Een lange, forse
man met krulletjes, slobbertrui en
een dikke bril. Zijn naam is weliswaar verbonden aan een
filmfonds, maar dat is zo’n beetje
de enige aandacht die het Festival
aan hem besteed. Ze kijken
liever naar voren.
Bals was een bonvivant.. iemand
die hield van lekker eten, goeie
films en mooie vrouwen.
Motto : “Het kijken naar een
goede film is lekkerder dan neuken”. Een programmeur met een
buitensporige liefde voor ‘Film’
(en champagne) die organiseren
en publiciteit in het bloed zat. Vlak
voor het eerste Filmfestival stuurde
hij een groep jonge meiden naar
“kapsonesstad” Amsterdam, om

er te flyeren met teksten als “Als
je niet bij Film Internationaal bent
geweest, dan moet je verder je
smoel houden wanneer er ergens
over film wordt gepraat”.
De hondsbrutale Bals was een
gigant die zijn gelijke niet had (en
heeft) in de Nederlandse
filmwereld. Wel vergelijkbaar,
schiet het opeens door mijn
hoofd, met Paul Acket en zijn
NorthSea Jazzfestival, wat, ironisch
genoeg, nu ook in Rotterdam
zit. Misschien dat die twee (Jazz
& Cinema) iets samen kunnen
doen? Acteren is immers ook
improviseren. Bals was dan
ook een jazzliefhebber.
FASSBINDER
Al direct vanaf het eerste Festival
was de artistieke kwaliteit hoog en
de gezelligheid alom.
Bals was een echte gastheer en
als een moeder voor nieuw talent.
Zo was daar bijv. de maniakale
Duitse, homosexuele veelfilmer,
Rainer Werner Fassbinder. Steevast
getooid met slappe hoed, zonnebril en motorjasje, draaide
hij minstens vier films per jaar.
“Slapen kan ik als ik dood ben”
filosofeerde Rainer vanachter zijn
Bacardi-cola. Een van zijn allerbeste vroege films “Angst essen
Seele auf” (door Bals vertaald als
“Alle Turken heten Ali”), had zo in
het Oude Westen kunnen spelen.
Brigitte Mira speelt hierin een eenzame, naar tederheid hunkerende,
gepensioneerde weduwe, die
trouwt met de veel, veel jongere
eerste generatie
gastarbeider El Hedi Ben Salem.
Tijdens de wereldpremière in het
Venster begon deze Salem midden
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CARNAVAL AAN DE
NIEUWE BINNENWEG
Op 8 februari 2010 viert Laurens Antonius Binnenweg
een groots Carnaval in samenwerking met de
Carnavalsvereniging “De Noelemakkers” en de blaaskapel “De Flaterbende” in de
recreatieruimte van Antonius
Binnenweg.
Het feest begint om 19.00
uur en eindigt om 21.30
uur. De zaal is open vanaf 18.45
uur. In de recreatieruimte kunt u
kaarten kopen á 3,50 euro per
stuk. Dit is inclusief 1 consumptie. Het adres is: Laurens
Antonius Binnenweg.
Nw. Binnenweg 33.
Voor meer informatie:
Activiteiten begeleiding 0102412971.

U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM
in de voorstelling opeens luidkeels
te zingen. Waarop Fassbinder als
door een bijgestoken gromde
“DER FAHRT NIEMALS WIEDER
MIT”.
JAPAN
Als laatste iets uit het huidige programma : Het Festival brengt dit
jaar interessante Retrospectieven
van twee Japanse topregisseurs, Sai Yochi en Kiju Yoshida.
Naar Yoshida ben ik bijzonder
benieuwd, omdat het een collega
is van regisseur Suzuki Seijun,
waaraan het Festival in 1991 een
super-fantastisch retrospectief
wijdde. Yoshida en Seijun behoren
tot de Crème de la Crème van
de zgn. Japanse Nouvelle Vague:
Sexy, modernistische zwart-wit
Films uit de jaren 60.
Aanbevolen.
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Een nieuw buurthuis met bekende
en nieuwe gezichten
De Centrumraad heeft het contract met WENK deﬁnitief beëindigd
en voor de komende twee jaar een overeenkomst gesloten met TOS,
Stichting Jong en Stichting Buurtwerk Centrum (SBC) om het welzijnswerk vorm te geven. Twee oude bekenden en een nieuwkomer. Thuis
Op Straat blijft buitenactiviteiten met kinderen organiseren. Stichting
Jong doet het jongerenwerk, meestal jongenswerk.
SBC gaat het kinderwerk (0-12 jaar), buurtschoolwerk, opvoedingsondersteuning, meidenwerk en sociaal-cultureel werk organiseren.
In Stadsdriehoek en Cool trekken ze in bestaande buurthuizen, in het
Oude Westen opereren ze vanuit een nieuw buurthuis (tot voor kort
servicepunt) aan het Adrianaplein. Dat wordt ook het hoofdkantoor
van SBC.
Coördinator Khalid Akhiyad: ‘We hebben WENK niet overgenomen, we gaan
niet alles doen wat zij deden, maar
bestaande groepen kunnen bij ons terecht.
Sommigen hebben zich al aangemeld,
zoals de zangclub, de kaartclub en kookcafé De Smeltkroes. We zijn in gesprek
met de bewoners om erachter te komen
waar nog meer behoefte aan is. We staan
open voor alle ideeën, maar vragen ook
inzet van bewoners zelf om activiteiten te
realiseren, we willen zelfredzaamheid stimuleren. We zijn geen maandag-tot-vrijdag
van 9-5-instelling, activiteiten kunnen ook
’s avonds en in het weekend plaatsvinden,
want we willen voor iedereen toegankelijk
zijn, ook voor mensen die overdag druk zijn
met opleiding of werk.’
Khalid gaat het team aansturen. Hij is daarnaast coördinator van jongerencentrum
Het Klooster in de wijk Het Oude Noorden.
Elledie Sedoc is programmacoördinator,
zij gaat over de inhoud en zal de nieuwe
teams hierop gaan ondersteunen. Elledie:
‘Voor vragen over specifieke cursussen kan
ik een beroep doen op CurZus&Zo, waar
ongeveer 500 vakkrachten staan ingeschreven. Maar een groepje wijkbewoners
(vrouwen en/of mannen) die een plek zoeken om samen te komen en hun eigen programma te maken, zijn ook welkom. We
maken dan afspraken over het gebruik van
de ruimte en eventuele ondersteuning bij
het organiseren van activiteiten. Maar we
gaan de touwtjes niet uit handen nemen’
In het nieuwe gebouw zijn naast twee kantoorruimtes, twee activiteitenruimtes, een
keuken en een grote ontmoetingsruime
ingericht. Khalid: ‘Ons gebouw is open
voor mensen die een kopje koffie willen
drinken en vragen willen stellen, voor de
kinderen komen er gerichte activiteiten.
We werken niet vanuit een Open Deuren
beleid, maar werken meer met gerichte
activiteiten. Elledie: ‘En uiteraard zullen
we het Adrianaplein en de buurt bij onze
activiteiten gaan betrekken, in overleg
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met Duimdrop.’ Khalid: ‘We zijn niemands
concurrent, we gaan wijkoverleggen organiseren om met alle instellingen, organisaties
en bewoners te praten hoe we de activiteiten
op elkaar kunnen afstemmen en waar wij
kunnen aanvullen. We hebben natuurlijk een
opdracht van de Centrumraad. We moeten in
twee jaar bepaalde doelstellingen realiseren,
maar die gaan over de aantallen en groepen
die we moeten bereiken, niet over wat we
moeten aanbieden.
En welke vertrouwde gezichten komen terug?
Op 15 januari was het team nog niet compleet. Bekend was al wel dat Salim het buurtschoolwerk in het Oude Westen gaat doen,
Nathalie het meidenwerk bovenwijks, Bep
en Willem zullen terugkomen in het beheer
en gaan het sociaal-cultureel werk weer
ondersteunen. Patty vervult de functie van
cursuscoördinator. Jeffrey, Nazir en Jared zijn
ook aangenomen, maar worden in de wijken
Cool en Stadsdriehoek ingezet. Lemuel en
Fernando hebben het Centrumgebied verruild voor Prins Alexander waar zij de teams
van collega-organisatie Stichting Buurtwerk
Alexander zullen gaan ondersteunen.

Khalid Akhiyad en Elldie Sedoc

trum, maar op Rotterdam en omgeving.
Ons gebouw ligt natuurlijk prachtig dicht
bij het Centraal Station en de metro. Een
aantal activiteiten zijn al bekend. We gaan
door met onze eigen cursussen Engels en
Nederlands. De meeste huurders blijven het
gebouw trouw. We zijn blij met Zadkine.
Nieuw is het bedrijf Ooverbruggen dat hier
inburgeringscursussen gaat geven. Het CDI
geeft binnenkort cursussen ‘Leren studeren
op HBO-niveau’. Het nieuw opgerichte

Academisch Centrum gaat activiteiten op
het snijvlak van hogeschool, universiteit en
welzijnswerk organiseren. Dat moet onder
andere leiden tot activiteiten van studenten
en docenten in dit gebied. De mooi opgeknapte kantine gaat meer gebruikt worden, maar mensen uit de wijk kunnen nog
steeds terecht voor een kopje koffie. Het
bloedprikken verhuist mee van De Gaffel
naar De Batavier.

Op woensdag 17 februari wordt
het nieuwe buurthuis geopend.
Dan wordt ook de naam bekend
gemaakt. Volwassenen en kinderen
met vragen en voorstellen kunnen langskomen of bellen naar
010-2861505 (algemeen nummer
buurthuis) en 06 27334802 (Elledie
Sedoc).
De Batavier wordt regionaal
educatief centrum

WENK bestond uit drie onderdelen: Wenk
Welzijn, Kinderopvang en Wenk Centraal.
Wenk Welzijn is failliet. De huur van de Gaffel
zal worden opgezegd. De voorkant staat
dus leeg. Aan de achterkant blijft de buitenschoolse opvang en de (verbouwde) sportschool. De kinderopvang is verkocht en gaat
zelfstandig door als Kids Wonderland B.V.
onder leiding van Annet de Kortenaer, ouddirecteur van Wenk. Wenk Centraal is veranderd van naam en heet nu Educatief centrum
de Batavier en is verhuisd naar gebouw
De Batavier. Daar werden al veel cursussen
gegeven en dat wordt nu uitgebouwd tot
een groter activiteitenaanbod op het gebied
van onderwijs, emancipatie en ontwikkeling
voor een groter gebied. Theo van Straaten,
sinds ruim een jaar directeur van Wenk (nu
dus educatief centrum de Batavier) : ‘We
richten ons niet langer alleen op het cen-

Gerrit Sterkman SPOOKplein
Het plein dat in het voorzieningenvoorstel van het
bestuur van de Centrumraad is aangewezen als
centrum van de wijk, wordt vanaf 1 januari omgeven door twee grote lege gebouwen. Het oude café
Five O’Clock plus snackbar staat al jaren leeg en nu
komt daar dus het meterslange treurige uitzicht op
de lege ruimtes van de Gaffel bij. Volgens het voorzieningenvoorstel zou de Asch van Wijckschool daar
ook weg moeten om plaats te maken voor de bouw
van een groot activiteiten- en ontmoetingscentrum,
met welzijnswerk, opbouwwerk, de buurtwinkel en
een theaterzaal. Maar dat is allemaal hoogst onzekere toekomstmuziek, want zou de gemeente in
deze zuinige tijden een 25 jaar oud schoolgebouw
opdoeken ten behoeve van een andere clustering
van voorzieningen? De Centrumraad kan beter een
oplossing bedenken voor deze actuele ongure situatie.

Van de straat
geplukt...

Dokter
Castelijns

aldus dr. Castelijns. Hij vindt dat
als mensen zich meer betrokken
voelen bij hun straat en huis, zij
het ook prettiger zullen vinden
en voelen als het schoon en veilig
is. “Er komen wel eens junkies
hier voor het raam wat gebruiken, dan tik ik op het raam en
zijn ze weg, maar het is toch wel
onaangenaam. Dan denk ik: zoiets
hoort niet in zo’n straat. In dat
opzicht kan het nog wel wat beter
worden. Maar bedelaars kom ik
niet meer tegen, dat is voor mijn
gevoel wel beter geworden. Er
wordt ook veel gebouwd: de ‘s
Gravendijkwal wordt misschien

En als laatste…
“Het Oude Westen is leuk omdat
het gemengd is met mensen die
elk hun steentje bijdragen om het
leuk te maken. Ik hoop dat dat
zo blijft. De Nederlandse Oude
Westenaren, mensen met een
grote mond, mensen met wie
je ruzie kunt maken en over 2
minuten weer vrienden bent, die
blijven ook gewoon hier wonen
en dat maakt het juist leuk. Het
is een leuke buurt om te wonen,

dr. Castelijns:
‘Een verkoudheid kan iedereen oplossen,
maar er kunnen ook ingewikkelde dingen
zijn die toch opgelost moeten worden.’

Dokter Castelijns is geboren en getogen in Rotterdam, heeft meer dan 50 jaar in Rotterdam
gewoond, maar is een paar jaar geleden verhuisd naar Brabant. Hij komt uit een groot
gezin met 7 kinderen. Dokter Castelijns heeft in Rotterdam de HBS gedaan, die tegenwoordig niet meer bestaat. Toen hij van school af was moest hij iets gaan doen. Hij was geïnteresseerd in talen, maar wist toch niet wat hij eigenlijk wilde doen. Zijn nichtje studeerde
geneeskunde en die was daar enthousiast over. Hij twijfelde tussen geneeskunde en talen,
maar besloot uiteindelijk toch om ook geneeskunde te studeren. Hij is toen in 1973 begonnen op de Erasmus Universiteit. Na zijn afstuderen in 1980 heeft hij een tijdje in ziekenhuizen gewerkt en om zich te specialiseren in huisarts heeft hij nog een jaar gestudeerd, iets
wat tegenwoordig 3 jaar duurt. Na zijn specialisatie kon hij meteen aan de slag als huisarts
Dokter Castelijns werd huisarts op de Mathenesserlaan en heeft daar 3 á 4 jaar gewerkt.
Daarna is hij met zijn patiënten en praktijk verhuisd naar het Gezondheidscentrum in het
Oude Westen.
Werken als huisarts in het
Oude Westen…
“Ik sta niet met plezier op � maar
als dat eenmaal gebeurd is, kom
ik wel met plezier naar mijn werk.
Het is leuk om in het Centrum te
werken. Je hebt collega’s, meerdere assistenten, fysiotherapeuten
e.d.; je staat er nooit helemaal
alleen voor. Dat is prettig want je
kunt altijd aan anderen vragen hoe
zij zouden handelen in een bepaalde situatie waar je niet uitkomt
of hoe zij het juist anders zouden
doen. Een verkoudheid kan iedereen oplossen, maar er kunnen ook
ingewikkelde dingen zijn die toch
opgelost moeten worden. Het is
voor mij een uitdaging om zo de
dag door te komen, want er is
bijna iedere dag wel een raadsel
wat je op moet zien te lossen en
ik amuseer me daar wel bij”, aldus
dr. Castelijns.
Taallessen aan
gastarbeiders…
Op de middelbare school had
dr. Castelijns een lerares Spaans
die de sturende kracht achter het
Aktiekomitee pro Gastarbeiders
was. In die tijd, eind jaren ’60
begin ’70, waren er veel gastarbeiders. Ze hadden nog niet hun

gezinnen laten overkomen. Veel
van die gastarbeiders verbleven
in slechte pensions en velen met
elkaar op 1 kamer. Zij kregen
toen ook nog geen taallessen.
De lerares Spaans vond dat er
slecht gezorgd werd voor de
eerste generatie gastarbeiders en
Aktiekomitee pro Gastarbeiders
zorgde toen voor taalcursussen voor Turkse en Marokkaanse
mannen. Dr. Castelijns was een
van de mensen die op hun vrije
zondagmiddag Nederlandse taalles gaf aan de eerste generatie
gastarbeiders. “Het was een leuke
zondagmiddag bezigheid en ik
heb het lang gedaan. Ik vind het
leuk om in deze buurt, in zo’n
wijk te werken met mensen met
andere talen en culturen” vertelde
dr. Castelijns.
Verhuisd uit Rotterdam…
Na ruim 50 jaar in Rotterdam
gewoond te hebben is dr.
Castelijns verhuisd naar Brabant
om daar een rustiger leven te leiden. Hij woont op een boerderij
van 300 jaar oud met veel groen
natuurlijk. Overdag kan hij genieten van de stad, maar in zijn vrij
tijd vind hij het heerlijk om afgelegen en rustig te wonen, daarom

denkt hij niet dat hij ooit nog
terug komt wonen in Rotterdam.
Toekomst…
Dr. Castelijns is wel van plan om
tot zijn pensioen te werken in het
Oude Westen. “Ik wil er niet aan
denken om hier weg te gaan. Ik
verwacht dat als alles goed gaat
en ik nog gezond ben, dat ik nog
wel een aantal jaartjes mee draai.
Misschien dat ik rond 60-62 jaar
de praktijk samen zal doen met
iemand en dat ik tegen mijn pensioen minder zal werken” vertelde
dr. Castelijns. “In de 25 jaar dat ik
huisarts ben, ken ik mensen ook
zo lang. Het is heel leuk om mensen zo lang te kennen, want dan
kan je af en toe ook eens een keer
relativeren, grapjes maken � en
doordat je ze dan ook zo lang kent
en in verschillende omstandigheden, sta je dichter bij mensen,voel
je je net een priester of een imam,
een geestelijke �.
Oude Westen in de toekomst…
Ik heb altijd op de ’s Gravendijkwal gewoond en vergeleken met
vroeger is de buurt prettiger en
schoner geworden. Ik heb me
nooit echt onveilig gevoeld”,

POLIKLINIEK GERIATRISCHE REVALIDATIE
We kennen ze allemaal wel in onze directe
omgeving. Oudere mensen die na een ziekte
of ongeval versneld achteruit gaan in hun functioneren. De gevolgen van ziekte of ongeval
in combinatie met andere aandoeningen zijn
complex en vaak blijvend. Door de complexiteit en combinatie van aandoeningen is gericht
doorverwijzen niet eenvoudig. Daarom is er in
Laurens-Antonius Binnenweg gestart met een
Polikliniek Geriatrische Revalidatie.
Verwijzing naar de polikliniek gebeurt door de
huisarts of door de arts in het ziekenhuis.
Alle behandelingen vinden plaats onder regie
van de specialist ouderen geneeskunde.
De Polikliniek Geriatrische revalidatie biedt een
multidisciplinaire aanpak van verschillende
behandelaars. Naast de specialist ouderengeneeskunde zijn er de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, de psycholoog en de
maatschappelijk werker. Door deze multidisciplinaire aanpak is het mogelijk de behandeling

zo optimaal mogelijk te laten verlopen met
een plan dat is afgestemd op de persoonlijke
omstandigheden. Als bijvoorbeeld blijkt dat
voor zelfstandig wonende cliënten er behoefte
bestaat voor aanvullende zorg en ondersteuning
thuis, dan staat het deskundige Zorg aan Huis
team klaar. Zeven dagen in de week, 24 uur per
dag.

overkapt, dus het wordt fraaier. Er
gebeuren veel dingen om het hier
aantrekkelijk te maken. Het moet
een beetje allure krijgen. Dat gaat
de goede kant op �
WoW plek in het Oude
Westen…
“ De ’s Gravendijkwal, waar ik
altijd woonde, was voor mij
wel een WOW plekje. Een
echt WOW plekje in het Oude
Westen… is voor mij dan de
Drievriendendwarsstraat, dat smalle straatje tussen in. Dat geeft een
gevoel alsof je 100 jaar terug gaat
in de tijd. Hele leuke oude huizen,

schoolwerk’e faaliyetlerini yapacaḡı,
Nathalie kızlarkulübünü, Willem ve
Bep tekrar kadroya dahil edilerek
sosyal kültürel faaliyetler düzenleyip
destekleyecekler, Patty kurskordinatörü, Jeffrey,Nazir ve Jared’de
kadroya dahil edildiler fakat çalışma
bölgeleri deḡiştirildi, onlar artık
Cool ve Stadsdriehoek bölgesinde
görev alacaklar. Lemuel ve Fernando
Centrum bölgesini Prins Alexander
bölgesiyle deḡişerek orda ki Stichting
Buurtwerk Alexander çalısanlarına
destek olacaklar.
Çarşamba 17 şubat’ta yeni
buurthuis’ın açılışı var, o gün
buurthuiz’ın yeni ismide açıklanacak.
Herhangi bir soru yada önerileriniz
varsa 010-2861505 nolu telefonu
arayabilirsiniz yada 06 27334802
(Elledie Sedoc).

heel intiem. Dat is echt een leuk
stukje, dat behouden is gebleven”,
aldus dr. Castelijns.

maar als je kinderen hebt kan
ik me voorstellen dat er andere
wijken zijn waar kinderen veiliger
buiten kunnen spelen. Dan denk
ik wel eens: goh, waar moeten
de kinderen hier naar toe om
veilig te spelen zonder dat ze met
allerlei akelige dingen in contact
komen, zonder dat ze onder een
tram of auto komen. Je hebt hier
het Wijkpark en de tennisclub in
de Tiendstraat. Maar meer groenvoorzieningen waar kinderen veilig
kunnen spelen zou heel mooi zijn.
Daar zou wel meer aandacht voor
kunnen komen.

Interview met Bilal door Hamza Mir
]Hoe oud ben je?
Ik ben 11 jaar.
Wat voor sport beoefen je?
Ik doe aan Taekwondo.
Hoe lang doe je dit al?
4 jaar.
Vind je het leuk?
Ja, ik doe het met plezier.
Heb je wel eens gewonnen?
Ja, ik heb heel veel bekers en
3 weken geleden ben ik derde
geworden bij het Nederlands
kampioenschap voor de jeugd.
Heb je nog een droom?
Ja, eerste worden op de wereldkampioenschappen.
Heb je nog een boodschap
voor de jongeren in het
Oude Westen?
Doe vooral aan sport, want het is
goed en gezond voor je.

Splitsing GCOW (gezondheidscentrum) en SMDC (maatschappelijke dienstverlening)
Het gezondheidscentrum in Oude Westen/Cool was een
kleine en daardoor kwetsbare organisatie. Het gezondheidscentrum was een unieke organisatie doordat het als enig
gezondheidscentrum gekoppeld was aan maatschappelijke
dienstverlening. Door de steeds complexere situaties stond
de interne kwaliteit van de ondersteuning onder druk.
Daarom zijn, in overeenstemming met de wens van de
directie, de twee organisaties juridisch gesplitst.
SMDC is als zelfstandige organisatie verder gegaan.
Het gezondheidscentrum Oude Westen/Cool is een samenwerking aangegaan met andere gezondheidscentra, oa. de
Mathenesserlaan en de Randweg. De samenwerking is vooral ten behoeve van de toenemende externe eisen en om te
zorgen voor voldoende continuïteit.
Als klanten van het gezondheidscentrum zullen we er weinig
tot niets van merken. De dokter zit nog steeds op dezelfde
plek en ook maatschappelijk werk is nog steeds bereikbaar
in de St. Mariastraat.
De directie van de SMDC is wel verhuisd naar de
Kipstraat.

Wenk artık yok. Centrumraad
Wenk’le olan kontratını
sonlandırdı ve iki yıllıḡına Tos,
Stichting Jong ve Stichting
Buurtwerk Centrum (SBC) ile
yeni bir anlaşma yaptı. TOS
çocuklarla dışarda aktiviteler
düzenlemeye devam edecek ve
bunun yanısıra stichting Jong
gençleri içeren faaliyetler düzenlerken SBC ise 0-12 yaş arası
çocuklara faaliyetler düzenleyecek. SBC’nin bürosu ve yeni
Buurthuis artık Adrianaplein’de.
Yönetici Khalid Akhiyad’in
dediḡine göre Wenk’i aslında ﬁlen
tamamen devralmadıkları fakat
sadece bazı aktivitelerin ve grupların
onlara başvurabileceḡini açıkladı.
Bazı gruplar aktivitelerini sürdürmek için kendisine başvurmuş bile,
bunların arasında muzikkulübü
ve yemekkafe ‘de Smeltkroes’da
var. Ekip tamamlandıktan sonra
mahalle sakinleriyle biraraya gelip
talep ve arzularını öḡrenmek için
masaya oturacaklar. Yeni ﬁkirlerede
açık olduklarını belirten Akhiyad
mahalle sakinlerininde kendilerince
bir katkıda bulunmalarını istediklerinide söyledi. Khalid hem burdaki ekibin yöneticisi hemde Oude
Noorden’daki jongerencentrum Het
Klooster’ın yöneticisi. Elledie Sedoc
ise programyöneticisi, yani düzenle-

nen faaliyetlerin içeriḡi onun ilgi ve
bilgi alanı. Herhangi bir kursla yada
organize etmek istediḡiniz bir aktivitede yer sorununuz yada talebiniz
olursa Elledie’ye basvurabilirsiniz.
Buurthuis’ın yeni binasında bir büro
haricinde iki tane aktivitesalonu, bir
mutfaḡı ve birtanede büyük buluşma
yeri var. Khalid; bizim mekanımız
herkese açık, soru sormak,bilḡi
almak yada sadece bir kahve içmek
içinde gelebilir insanlar. Ayrica çocuklar içinde rahatça ve özgürce girip
çıkabilecekleri bir yer ayarlicaz.
Elledie; tabiki Duimdrop’la anlaşmalı
olarak Adrianapleindeki çocukları
ve sakinleride programlarımıza dahil
etmek istiyoruz.

Khalid; Biz kimsenin rakibi deḡiliz.
Çevredeki diḡer kuruluşlarlada irtibata geçip toplantılar düzenlicez ve
mahalle sakinlerinin ve çocukların
neye ihtiyaçları olduḡunu,neler
istediklerini öḡrenip kuruluşlar
arası destek ve dayanışma içinde
bunlari tertip etmeye çalışıcaz.
Centrumraad’ın bize verdiḡi
bir görev var,bizden beklentileri var. Iki sene içinde amacımıza
ulaşmamız gerekiyor. Her üç ayda
bir yaptıklarımızla ilgili bir rapor
sunmalıyız.
Ve hangi tanıdık yüzleri görmeye
devam edicez…
15 ocak’ta kadro henüz kesin ve belli
deḡildi. Ama bilinenler arasında;
Salim’in Oude Westen’de buurt-

Samen door een deur
Bildiḡiniz üzere Aktie Groep 3
senedir Woonstad Rotterdam
ile ortak olarak “Samen door
een deur” projesini yürütüyor.
Beraberce sizden gelen şikayetleri
daha iyi ve daha çabuk çözümleyebilmek için çalışıyoruz. Fark
ettiḡimiz üzere kiracıların bazı
hakları ve durumlarla ilgili yeterli
bilgileri yok, bu nedenlede her
ay mahalle gazetemizde sizlerden
gelen sikayetleri ve olası çözümleri
ile ilgili yazı yazıyoruz.
Sikayetleriniz veya tamirat ile
ilgili sorularınızı internetten www.
woonstadrotterdam.nl adresimizden
veyahut (010) 4408800 nolu müsteri

hizmetleri telefonumuzdan bildirebilirsiniz.
Sikayetlerinizi bildirdiniz fakat
size hala kimse yardımcı olmadıysa
“Samen door een deur” görüsme
gűnlerinde bizlere sorunlarınızı aktarabilirsiniz.
Sali öḡlen
14.00-15.00
Çarsamba Sabah 10.30-11.30
Perşembe akşam 18.30-19.30
Düzenli ara salonlar…
Temiz, düzenli ve güvenli bir
yerde huzurla yaşamak Woonstad
Rotterdam’in temel hedeﬁdir. Bu
nedenle bu hafta apartmanların ara
salonlarını,merdivenleri ve merdiven

boşluklarını temiz ve düzenli tutmak
konusuna eḡiliyoruz. Birlikte temiz
ve huzurlu bir yerde yaşamak için
herkesin bir katkısı olabilir.
Ortak kullanım alanımızı temiz ve
düzenli bir hale getirmenin yolları;
• Eski dergi ve gazetelerinizi kaḡıt
konteynırına atın.
• Istemediḡiniz yada adresi
olmayan postaları istemiyor
saniz,postakutunuzun üstüne
nee/nee etiketlerinden
yapıştırın. Bunu Hoogstraat
110da bulunun kütüphane den
yada 0900-2025095 (€ 0,25
p/m) nolu Vereniging
Mail’den teḡmin edebilirsiniz.

Batavier artık Bölgesel Eḡitim
Merkezi
(regionaal educatiefcentrum)…
Wenk 3 ayrı bölümden oluşuyordu;
Wenk Welzijn, Kinderopvang ve
Wenk Centraal. Wenk Welzijn iﬂas
etti ve bu nedenle Gaffel’ın kira
sözleşmesi sonlandırıldı ve orası
boş kaldı. Arka tarafa kalan buitenschoolse opvang ve spor okulu

hala orda. Kreş satıldı ve baḡımsız
kreş olarak Kids Wonderland BV
adı altında Annet de Kortenaer
başkanlıḡında yoluna devam edecek.
Wenk Centraal’ın ismi deḡişti ve
Eḡitim merkezi Batavier olarak De
Batavier’ın binasına taşındı. Orda
zaten birçok kurs veriliyordu fakat
şimdi daha geniş bir yelpaze altında
insanlara imkanlar saḡlanacak.
Bir senedir Wenk’ın yöneticisi
olan Theo van Straten artik Eḡitim
merkezinin yöneticisi. Van Straten;
“artık sadece centrum bölgesine
deḡil, Rotterdam geneli ve civar bölgelere yönelik çalışıyoruz. Ingilizce
ve Hollandaca kurslarımıza devam
ediyoruz ve bunun yanı sıra yeni
kurslar ve aktivitelerde sunacaḡız.
Binamıza gelenlerin hepsi sadık
sakinler. Ooverbruggen adında yeni
bir şirket inburgering kursları verecek ve CDI’de HBO seviyesinde
ders çalışma kursları verecek. Yeni
kurulan Academisch Centrum’de
çeşitli kurslar ve faaliyetler düzenleyecek. Yenilenen kantinimizde yine
gelip kahvenizi içebilirsiniz,sohbet
edebilirsiniz. Ayrica Gaffel’da
yapılan kan aldırma’da Batavier’e
taşınıyor”.

Gerrit SterkmanSPOOKplein…
Gaffel’ın önündeki oyun alanı, iki tarafıda boş binalarla kaplı boş
bir alan artık. Yıllardır kafe Five o’clock ve oradaki snackbar’ın
bulunduḡu binalar boş ve o yetmezmiş gibi cıvılcıvıl olan oyun
alanıda artık boş kaldı. Centrumraad 25 yıllık okul olan Asch van
Wijkschool’uda o binadan çıkarmak istiyormuş, o koca binayla
ilgili gelecekte farklı planları varmış. O planlar gerçekleşirmi
bilinmez. Centrumraad yeni sorunlar çıkarmaktansa, çıkardıkları
sorunları çözmeye çalışsalar daha iyi olur!

• Çöplerinizi ara holde bırakmadan
hemen çöp konteynırına atınız.
• Kapı önlerine dolap, ayakkabı vs
şeyler koymayın.
Ayrıca çocuk arabaları, bisikletler
ve buna benzer büyük şeyler ara
hollere konulmaz, çünkü yasak.
• Atılacak kaba eşyanız varsa
Roteb’in Grofvuil servisini
arayın,randevu üzerine onlar gelip
alıyorlar (0800-1545).

kalkmadıysa duran eşyalar kırmızı
bir etiket yapıştırılıp bizler tarafından
atilacaktır ve bunun faturasıda eşya
sahibine ödetilecektir.

Sebepsiz yere ara salonlarda, merdiven bosluklarında duran eşyalarınıza
bizler tarafından sarı bir etiket
yapıştırılacak, 1 hafta sonra eḡer hala

Dromen over rustieke en muzikale sferen in de Gaffelstraat
Woonstad gaat Gaffelstraat
72 tot 90 in februari/maart
slopen. De bedoeling is dat
op deze plek vijftien huizen
gebouwd worden via het
principe van collectief particulier opdrachtgeverschap.
Dat betekent dat de aspirant
huiseigenaren samen plannen
maken over hoe het geheel
en de afzonderlijke woningen
eruit gaat zien, hoeveel het
mag kosten, welke milieuvriendelijke maatregelen ze
gaan nemen etc. Voorlopig is
er echter alleen nog maar een
groep mensen dat belangstelling heeft getoond. Het
kan dus nog wel even duren
voordat er gebouwd gaat
worden. Volgens de meest
optimistische schatting gaat
het terrein minstens een jaar

braak liggen. Om te voorkomen dat er in die tussentijd
een akelig rommel aantrekkend leeg terrein ontstaat,
hebben bewoners van het
Gaffelblok op uitnodiging van
Woonstad hun wensen over
een tijdelijke invulling van dit
terrein naar voren gebracht.
De aanwezige bewoners willen graag een parkachtige
uitbreiding van het pleintje
naast het parkeerdek, met
daaromheen een mooi hek dat
’s avonds afgesloten wordt.
Op het pleintje staan al zeven
bomen en in een van de tuinen staat de beroemde boom
van tante Anna, een hoge
populier die in de jaren vijftig
door tante Anna, toenmalig
bewoonster, als takje uit het
museumpark in de tuin is

geplant. In het park willen de
bewoners graag een muziektent, zodat in de zomer op
zondagmiddag onversterkte
muziek geprogrammeerd kan
worden. Twee bewoners, professionele muzikanten, willen
de programmering verzorgen.
Ze willen zowel professionele
ensembles als jonge en oudere
amateurmusici uit de wijk op
het podium neerzetten. De
medewerkster van Woonstad
gaat binnen haar organisatie
over deze ideeën overleggen. De bewoners wachten in
spanning af.

Mensen maken de Stad in het Oude Westen

Versnipperde ontmoetingsplekken in de wijk

Het project Mensen maken de Stad (MMS) biedt bewoners de kans om hun straat vriendelijker, veiliger en schoner te maken.
U kunt als bewoners onderling afspreken waar u voortaan meer op zult letten. De opbouwwerkers Nathalie Dupon en Sati Yesildal begeleiden
de bewoners die zich inzetten voor MMS en tot 1 april a.s. zet ook Elze Mergler van de MMS stedelijke pool zich in voor enkele straten.
Er is veel gebeurt in de MMS straten van het Oude Westen, hieronder volgt een overzicht.

Bloemkwekerstraat/Gaffelstraat:

In het woonblok rond het parkeerdek van de
Gaffelstraat en de Bloemkwekerstraat vinden al een
jaar MMS activiteiten plaats. Op 1 december 2009
heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan een aantal
portieken in de Bloemkwekerstraat en de Gaffelstraat.
Vergezeld door 2 pieten, een agent en twee MMS
medewerkers werden de bewoners verrast door dit
bezoek. Op de adressen waar kleine kinderen waren
keken grote ogen ons aan, dit was voor jong en oud
een onvergetelijke gebeurtenis. Een Turkse bewoner
vertelde dat hij dit in de 40 jaar dat hij in Nederland
woont nog nooit mee had gemaakt, zijn dag was
helemaal goed.
De Sint heeft de bewoners gevraagd of zij in het
voorjaar, als hij weer in Spanje is, een keer met de
ondersteuner van MMS om de tafel willen gaan zitten om te kijken wat we samen voor de straat kunnen doen zodat het schoon, veilig en gezellig blijft.
De gegevens van de bewoners die zich opgaven zijn meteen genoteerd in het Boek van
Sinterklaas. Deze actie was een groot succes want wie kan er de Sint nou iets weigeren?
Het heeft in ieder geval de bewoners in laten zien dat we samen een leuke MMS actie op
kunnen zetten in het voorjaar van 2010.

Bovenstraat (Sint
Mariastraat/
G. Sterkmanplein):

In de Bovenstraat zijn we op 1
juli 2009 van start gegaan met
een informatieavond tijdens
een toetjesbuffet. Op 1 oktober
2009 werd een experiment uitgevoerd waarbij de kinderen in
een woning hebben geluisterd
naar de volwassenen die lawaai
maakten op de Bovenstraat. De
kinderen hebben ondervonden
hoe het voelt om in huis te zitten wanneer er kinderen buiten voor
de deur spelen. Tijdens deze avond
zijn samen met de kinderen spelregels gemaakt over het spelen op de
Bovenstraat, zodat de kinderen kunnen
spelen zonder overlast te veroorzaken.
Op 29 oktober 2009 was er voor de
kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes een griezelige Halloween avond
georganiseerd met een lampionnentocht door de buurt. Op deze avond
zijn de spelregels en straatafspraken
gepresenteerd.

Op 15 december 2009 sloten
we het jaar af met de feestelijke
finale. Op deze avond hebben de
bewoners die zich in gaan zetten
voor de straat, woningcorporatie Woonstad, opbouwwerkorganisatie Sonor en wethouder
Welzijn Marjolijn Masselink van de
Centrumraad de straatafspraken
ondertekend. De bewoners zorgde voor een heerlijk buffet en er
vond een optreden plaats van de
band De Drie Wijzen, een prachtige modeshow en stokkenshow
en de flitstraining ‘Hé buurman
wat doe je nu?!’ over het elkaar
aanspreken op straatafspraken.
Meer informatie over deze bijzondere straat is te vinden op www.
bovenstraatje.nl

Saftlevenstraat/
Ochterveltstraat:

In de Saftlevenstraat en de
Ochterveldstraat hebben de
bewoners ook straatafspraken
gemaakt. Om deze onder de
aandacht te brengen heeft er op
8 oktober 2009 een informatieavond met toetjes plaatsgevonden. De bewoners konden deze
avond meer te weten komen over
hoe belangrijk straatafspraken zijn tijdens de flitstraining. Op 7 november 2009 heeft
een unieke kunstroute plaatsgevonden door de portieken van deze twee straten tijdens
de Portieken Parade. In hun eigen portiek konden de bewoners zelfgemaakte kunst, of
kunst die zij erg mooi vonden exposeren. Tot slot vond op 26 november 2009 de finale
plaats waarbij Sinterklaas een bezoek bracht en met de bewoners sprak over het nut
van de straatafspraken voor hun straat. Wethouder Welzijn Marjolijn Masselink van de
Centrumraad en de actieve bewoners hebben hun handtekening gezet voor de straatafspraken en hiermee beloofd zich in te zetten voor de straat.

Schietbaanstraat:

In oktober, november en december zijn de MMS medewerkers bij bewoners en ondernemers van de Schietbaanstraat langs geweest om hen te interviewen over hun straat. Waar
ben je tevreden over en waarover juist niet, en wat zouden de bewoners zelf kunnen
doen om voor een verbetering te zorgen? Na dertig gesprekken te hebben gevoerd zijn
de resultaten verwerkt in een rapportage. Deze is besproken met verschillende partijen
zoals de Centrumraad, de politie, de woningcorporatie, Gemeentewerken, Roteb en de
Stadsmarinier. Besloten is om eerst met een aantal partijen te kijken welke actie er nodig
is voordat we in deze straat met Mensen maken de Stad beginnen. De bewoners zullen
dus zeker nog van ons horen!

Veel volwassen zijn geraakt door
dit verschrikkelijke nieuws en willen acties voeren, maar ook kinderen leven mee met de slachtoffers en willen graag iets doen, iets
bijdragen aan dit verschrikkelijke
leed.
Daarom organiseren we vanuit
speelcentrum Weena in het weekend van 20- 21 februari een grote
speelgoedmarkt waarvan de
gehele opbrengst naar Haïti gaat.
Vanaf maandag 8 februari verzamelen we heel schoon en compleet speelgoed voor de verkoop
op de speelgoedmarkt.
Via de stichting Wereld-kinderen
word het geld besteed aan een
project voor straatkinderen. Juist

in de sloppenwijken, waar kinderen normaal gesproken al leven in
erbarmelijke omstandigheden, is
steun nu hard nodig.

Steunt u de Aktie,
doet u ook mee ?

Lever dan schoon, heel en compleet speelgoed in bij het speelcentrum. Wij gaan dat samen
met de kinderen verkopen voor
het goede doel. (het speelgoed
opsturen naar Haïti is niet mogelijk, vandaar dat we voor deze
vorm hebben gekozen) Het
speelgoed dat niet verkocht word
slaan we op en in de mei vakantie
organiseren we een tweede verkoop ronde en ook de opbrengst
daarvan gaat uiteraard weer naar
het goede doel.

BUURTKRANT
OUDE WESTEN
GEEN ZINNIG MENS
KAN ZONDER

‘

De Centrumraad heeft het bureau Greeven van der Ven een plan laten ontwikkelen voor de maatschappelijke functies in de
wijk. Één van de onderdelen van het plan is dat het wijkcentrum Odeon in de Gouvernestraat gesloopt wordt, onder meer
omdat het kansen biedt voor woningbouw aan het Wijkpark. Maar voor de voorzieningen die Odeon de bewoners van het
Oude Westen biedt, worden nieuwe onderkomens in de wijk neergezet. Op de plaats van Odeon, of in het Wijkpark dat is
nog niet duidelijk, komt volgens het plan een sportcomplex dat samen met de achterzijde van de Antonius Binnenweg en
een nieuw in te richten wijkgezondheidscentrum een multifunctionele voorziening voor Sport en Gezondheid gaat vormen.
En dat is nog maar één van de drie clusters die het plan wil creëren voor de maatschappelijke functies. Het tweede cluster is
Ontmoeten en Samenleven. Daarvoor wordt het wijkgebouw de Gaffel aan het Gerrit Sterkmanplein onder meer uitgebreid
met een theaterzaal en gaat het dienstdoen als centrum voor welzijnsfuncties, bewonersactiviteiten en culturele voorzieningen. Daarvoor moet de Asch van Wijkschool uitverhuizen. Die wordt ondergebracht in het derde cluster, Leren en Opgroeien,
dat komt tussen Toni Koopmanplein en het Adrianaplein: op de plek van basisschool Babylon komt een nieuwe brede school
waaromheen het plan ook voorzieningen voor kinderopvang, voor cursussen en een bibliotheek wil plaatsen.
Op aandringen van de klankbordgroep van bewoners van het
Oude Westen zijn er in januari
met een aantal groepen gebruikers van voorzieningen (jongeren,
sporters en ouderen) gesprekken
gevoerd over dit plan. Op 28
januari was er een bijeenkomst
voor de hele wijk. Maar toen lag

dan op grond van de behoeften
zou mogen worden verwacht.

In het onderzoeksrapport dat
het bureau Greeven van der
Ven samen met collega’s van
Labyrinth voor de Centrumraad
heeft samengesteld, komt Odeon
goed uit de bus. Van de ondervraagden geeft 85% aan het
wijkcentrum te kennen en maakt
37% ook daadwerkelijk gebruik
van Odeon. Daarmee laat Odeon
andere wijkcentra – de Gaffel
en de Batavier – ver achter zich.
Maar, zo merkt het rapport op,
het gaat de respondenten vooral
om de voorzieningen die Odeon
biedt, niet zozeer om het gebouw
zelf. Ook is Odeon verouderd en
onaantrekkelijk voor de focusgroepen die de Centrumraad
heeft geselecteerd – dat zijn de
sociale stijgers annex draagkrachtige nieuwkomers en de creatieve
ondernemers. Over het geheel
genomen constateert het rapport
dat Odeon minder wordt gebruikt

Volgens Greeven van de Ven
worden de voorzieningen in de
wijk voor bewoners toegankelijker en aantrekkelijker wanneer
zij minder ‘versnipperd’ en meer
geclusterd worden. De voorzieningen zijn nu binnen hun eigen
sector georganiseerd en kunnen
volgens de schrijvers daardoor
niet goed inspelen op de behoeften in de wijk. Hierdoor blijft het
gebruik van de voorzieningen
achter bij de behoefte die in de

wijk bestaat. Met name draagkrachtige nieuwkomers – één van
de focusgroepen – lijken moeilijk
hun weg te kunnen vinden in het
gevarieerde aanbod in het Oude
Westen.

De gekozen oplossing, clustering
van activiteiten, is gebaseerd op
de analyse die het rapport maakt.
Het is niet iets dat de mensen in
de wijk zelf aangegeven hebben:
van de ondervraagden geeft maar
10 à 20% aan iets te missen in
de wijk. Maar het is wel opvallend dat veel mensen antwoorden
dat ze de voorzieningen in de
wijk heel belangrijk vinden terwijl betrekkelijk weinig mensen
er gebruik van maken. Dat geldt
ook voor Odeon. Het rapport
concludeert dat de wijkbewoners
vasthouden aan Odeon omdat ze
er weinig vertrouwen in hebben
dat er een goed alternatief komt.
De gepresenteerde plannen voorzien ruim in een alternatief voor
Odeon. Maar het gaat nog wel
even duren voordat het allemaal
gerealiseerd is.

BUURTKRANT
OUDE WESTEN
GEEN ZINNIG MENS
KAN ZONDER

Samen door een deur Samen werken aan plezierig wonen in het Oude Westen

Speelgoedaktie voor Haïti
Op dinsdag 12 Januari is Haïti,
een van de armste landen ter
wereld getroffen door een aardbeving. Mensen die al weinig
bezaten hebben nu werkelijk
helemaal niets meer.
Er is een grote landelijke actie
geweest. er is veel geld opgehaald maar het is nog lang niet
genoeg om het land en de mensen er weer boven op te krijgen.

Laatst las ik in de Hiero (dat is
een informatieblad voor actieve
leden van de aktiegroep) dat het
gebouw van Lantaren/Venster
100 jaar bestaat. Leek me wel
leuk om daar naar toe te gaan. Ik
heb er tenslotte goede herinneringen aan. De allereerste vergadering van de aktiegroep is daar
in maart 1970 gehouden. We
weten allemaal, nou ja niet iedereen, hoe dat verder is gegaan
met die aktiegroep. Er zou een
architectuur expert komen om
iets over het ontstaan van het
gebouw te vertellen. Ik dacht
dat er ook wel iets feestelijks zou
gebeuren. Het is niet niks 100
jaar. Maar nee hoor, het bestuur
had daar geen tijd voor want ze
zijn te druk met de verhuizing
naar Zuid. Die meneer begon
eerst over zichzelf te vertellen en
wat hij allemaal gedaan had. Of
wij daar op zaten te wachten.
Hij had ook bij Lantaren/Venster
gewerkt. Dan zou je toch denken
dat zo’n man goed op de hoogte
is. Maar nee hoor, hij vertelde
dat er veel bioscopen in het centrum zijn. Uit de zaal kwam gelijk
een reactie “waren”. Het werd
helemaal gortig toen hij zei dat
we hier in het Oude Noorden
wonen. Weer een reactie: “Dit is
het Oude Westen hoor”. Het viel
allemaal een beetje tegen. Wel
kregen we te horen dat Lantaren/
Venster gebruikt gaat worden
voor theater en dans. Dat weten
we dan in ieder geval.

De sloop van Odeon
en hoe het dan verder moet

Speelgoed inleveren op
het speelcentrum kan
vanaf maandag 8
februari
maandag t/m vrijdag
tussen
11.00 en 17.00 uur
zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur
Verkoop van het
speelgoed
zaterdag 20 en zondag
21 februari
van 12.00 tot 16.00 uur
Voor meer informatie
kunt u mailen naar:
speelcentrumweena@hotmail.com
of bellen naar het speelcentrum 010 4144890
Speelcentrum Weena
Diergaardesingel 50
3014 AC Rotterdam

Basketballteam
Oude Westen
Vanaf woensdag 3 februari start basketballvereniging Divine met een jongens en een
meisjes basketballteam in het Oude Westen.
Zit jij in groep 5 of 6 en lijkt basketball je wel
wat? Kom dan een keer meetrainen!
De eerste drie trainingen zijn gratis. Daarna
kun je lid worden voor maar
25 euro.
Je kunt dan iedere week trainen en aan het
eind van het seizoen speel je een toernooi
tegen andere teams.
Voor wie?
jongens en meisjes uit groep 5 en 6
Wanneer?
iedere woensdag van 16.00-17.00u

Waar?

sporthal Oostervant
Meer informatie? e-mail naar
divinebasketball@gmail.com

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.

Portieken
opgeruimd
‘Schoon, Heel en Veilig’ is
een van de speerpunten van
Woonstad Rotterdam. Immers,
een prettige woonomgeving
is minstens zo belangrijk.
Daarom blijven wij ons inspannen om portieken en trappen
schoon te houden. Ook u kunt
meehelpen om uw portiek en
berging opgeruimd en goed
begaanbaar te houden. Zo
werken we samen aan een
prettige leefomgeving:
• Gooi oude kranten en
folders die u niet wilt lezen,
direct bij het oud papier.
Laat ze niet liggen op de
trap of in het portiek.
• Met een nee/nee-sticker
op uw brievenbus, ontvangt
u geen ongeadresseerde
post meer. Deze sticker
is te verkrijgen bij de
Receptie in de Centrale
Bibliotheek aan de
Hoogstraat 110, maar ook

telefonisch bij de
Vereniging Mail DB: tel: 09002025095 (0,25 per minuut).
• Gooi afvalzakken direct in
de container.
• Zet geen kasten of
schoenen voor de deur.
Kinderwagens, buggy’s en
fietsen horen niet in de
portieken of gemeenschappelijke bergingsruimtes.
• Wilt u spullen kwijt? Bel dan
met Roteb, afdeling grof
vuil: 0800 - 1545. Het
meeste wordt door hen, op
afspraak, gewoon meegenomen.
Spullen die op een ongeoorloofde plek staan,
krijgen van ons een gele
sticker. Zijn de spullen na
een week niet opgeruimd,
dan plakken wij een rode
sticker. Die betekent dat
als het niet wordt opgeruimd, wij dit doen. De
rekening hiervan gaat
naar de eigenaar van de
spullen.

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 19 januari ondertekenden
Arjan Schakenbos (bestuursvoorzitter Woonstad), Marjolijn Masselink
(Centrumraad), Richard de Boer
(voorzitter winkeliersvereniging)
en wethouder Dominic Schrijer de
samenwerkingsovereenkomst.

Kruiskade weten te vinden.’
De aanpak van het gebied zal
zeker zijn effect hebben op de
veiligheid verwacht de stadsmarinier: ‘Door deze ingrijpende
veranderingen worden de problemen in het Oude Westen op een
structurele manier aangepakt en
dat is wat we willen. Ik verwacht
dat dat op termijn ook zorgt voor
minder overlast en dus een groter
gevoel van veiligheid.’

Alliantie tussen gemeente, Woonstad Rotterdam,
Centrumraad én ondernemers

West-Kruiskade komende jaren opgeknapt
De Gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam, de Centrumraad en ondernemers bundelen de krachten om van de West-Kruiskade de komende tien jaar weer een veilig, aantrekkelijk woon- en winkelgebied te maken. Onder de noemer ‘Alliantie West-Kruiskade’ gaan de verschillende partijen overlastgevende panden aanpakken, investeren in winkelpanden en de wijkeconomie versterken. Ook intensieve handhaving en toezicht is onderdeel van het pakket aan maatregelen. Gezamenlijk investeren
de partijen 9 miljoen euro in het gebied. Op 19 januari 2010 ondertekenden de partijen gezamenlijk
een samenwerkingsovereenkomst, waarin de afspraken nog eens werden bekrachtigd.
Stadsmarinier Tijs Nederveen is
blij met de aanpak van de WestKruiskade. Volgens hem kan het
veel betekenen voor de veiligheid
in het gebied: ‘De drugsproblematiek in het Oude Westen
concentreert zich van oudsher op
en rond de West-Kruiskade en de
1e Middellandstraat. Dit heeft
zijn effect op de wijk. Mensen
voelen zich minder veilig en dat
zie je weer terug in een lage score

in de Veiligheidsindex. Om dit
probleem goed aan te pakken
moet je handhaven en toezicht
houden. En dat doen we ook. Er
zijn bijvoorbeeld vier overlastgevende cafés gesloten. Maar daar
moet het niet bij blijven. Er moet
structureel iets veranderen om
de veiligheid echt te verbeteren.
En met de Alliantie op de WestKruiskade kan er echt iets veranderen.’

Hij legt uit wat de alliantie in de
praktijk kan betekenen: ‘In de
cafés die gesloten zijn, maar ook
op andere plekken, willen we
goede, gemotiveerde en goed
draaiende ondernemers die een
meerwaarde hebben voor het
gebied en voor de mensen die er
hun boodschappen komen doen.
Ook de buitenkant van de winkels en woningen moet worden
aangepakt. We zien inmiddels al

regelmatig steigers in de straten
staan en dat is een goed teken.
Een onderdeel van de nieuwe
aanpak is dat de ondernemers
subsidie krijgen als ze hun pui
opknappen, rolluiken vervangen.
Kortom, als ze de uitstraling van
hun winkel verbeteren. Met een
betere uitstraling, een opgeknapte straat, nog meer goede
ondernemers moet de straat nog
drukker en bruisender worden.
En daarmee ook aantrekkelijker,
zowel voor ondernemers, bewoners, Rotterdammers uit andere
delen van de stad, als toeristen.
Als over een paar jaar het nieuwe
Centraal Station open gaat, willen
we natuurlijk dat zoveel mogelijk
mensen de weg naar de West-

Buurtbemiddeling Centrum,
nu te vinden in de Leeuwenhoek!
Buurtbemiddeling Centrum is
per 1 januari jl. verhuisd naar de
Leeuwenhoek (West-Kruiskade 54).
Marina Blok, projectleider
Buurtbemiddeling Centrum vertelt
over haar nieuwe werkplek:
“De Leeuwenhoek heeft haar deuren
opengezet voor Buurtbemiddeling
Centrum. We zitten nu op een
toegankelijkere plek dan ons
vorige adres aan het Adrianaplein.
Buurtbemiddelaars kunnen ook makkelijker binnenlopen en hier vinden
ook de bemiddelingsgesprekken
plaats. Er zit altijd iemand aan de
receptie en deze locatie is ook langer open. Het is echt een goede en
centrale plek voor Buurtbemiddeling
Centrum”.

Meer informatie
Wilt u een conflict met uw buren
oplossen samen met Buurtbemiddeling Centrum of spreekt het u
aan om te bemiddelen bij burenconflicten? Neem dan contact op
met Marina Blok via
centrum@buurtbemiddeling.org
of 06-18500316.
Buurtbemiddeling Centrum is
gevestigd in de Leeuwenhoek
West-Kruiskade 54, 3014 AW.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.buurtbemiddelingcentrum.nl
n.b. Op woensdagmiddag van
14.00 -15.00 uur is er ook buurtbemiddelingspreekuur in Wijkgebouw
Stadsdriehoek, Kipstraat 37.

Wat kunnen buurtbemiddelaars
voor u of de wijk doen?

In een grote stad als Rotterdam woont iedereen dicht op
elkaar. Daardoor hoor en zie je ook meer van je buren.
Meestal gaat dit goed, soms gaat het fout. Over en weer
kunnen irritaties ontstaan over bijvoorbeeld harde muziek,
stank, huisdieren, rennende kinderen etc. Als het buren niet lukt dit
zelf op te lossen, kunnen buurtbemiddelaars hen daarbij helpen. Zij
helpen de ruzie uit te praten en
afspraken te maken voor de toekomst. De bemiddelaars zijn onpartijdig en alles wordt vertrouwelijk
behandeld. Van alle klachten die
door buurtbemiddeling behandeld
worden, wordt ruim 80% goed
opgelost.

Sleutel
De aanpak van de West-Kruiskade
duurt tien jaar. De verschillende
partijen investeren gezamenlijk
negen miljoen euro. Op korte termijn geeft corporatie Woonstad
Rotterdam 60 panden in het
gebied in beheer aan de Alliantie
West-Kruiskade (AWK). Ook zullen overlastgevende panden
worden aangepakt. De panden
die overlast geven worden gerenoveerd en beschikbaar gesteld
aan ondernemers die passen bij
het winkelaanbod van de straat.
Daarnaast moet intensieve handhaving en toezicht leiden tot verbetering van de veiligheid. Arjan
Schakenbos (Woonstad): ‘Juist
door veel panden in deze straat
tegelijk aan te pakken, kun je het
verschil maken. We renoveren ze
en dan kunnen ze opnieuw worden verhuurd aan betrouwbare
ondernemers.’
Om de West-Kruiskade als winkelgebied aantrekkelijker te maken,
werken de partners samen aan
het verbeteren van de winkel- en
bedrijfsplint, de branchering,
het imago en de kwaliteit van
het ondernemerschap. Er zijn
richtlijnen opgesteld voor inbraakwering, pui-indeling en bovenlicht, reclame-uiting, zonwering
en verlichting van de gevels.
Ondernemers en eigenaren
worden met een subsidieregeling
gestimuleerd om hun panden aan
te pakken.

Bied uw vuil
op de juiste
wijze aan!

Vuil verkeerd
aanbieden

=

e115,- boete!

Heeft u een vraag of idee?
Kom naar het spreekuur in de buurtwinkel
Het Oude Westen is een mooie
wijk waar veel gebeurt en bewoners erg betrokken zijn bij hun
wijk. Ongetwijfeld ziet u wel eens
iets op straat wat vragen bij u
oproept. Of u stoort zich aan iets
op straat en wilt dit al een tijdje
melden, maar u weet niet waar.
Of u heeft een idee waarvan u
denkt: “Wat zou het toch goed
zijn als dit wordt uitgevoerd in de
wijk.”

Voor al deze punten kunt u elke
woensdag van 13.00 tot 14.00
uur terecht bij het spreekuur van
de Centrumraad. Maar let op,
want het spreekuur is verhuisd
naar een andere locatie en zit nu
bij Aktiegroep Oude Westen in de
Gaffelstraat 1-3. Hier kunt u al uw
vragen, klachten en ideeën over
de wijk kwijt.
En heeft u buiten het spreekuur
vragen of opmerkingen, dan

kunt u contact opnemen met het
Gebiedsteam: Peter Dekkers,
010-267 23 50 of Marjolijne van
den Berg: 010-267 15 58.
Spreekuur Centrumraad
Wanneer: elke woensdag
Tijd: van 13.00 uur tot 14.00 uur
Waar: Gaffelstraat 1-3
bij Aktiegroep Oude Westen

Stuurgroep Veilig opnieuw
bijeen in Oude Westen

Het is druk bij Lantaren/Venster. In de foyer zit een hele groep
bewoners van het Oude Westen die speciaal gekomen is voor de
vergadering van de stuurgroep Veilig. Net als in september is ook
nu de burgemeester samen met de andere leden van de stuurgroep
Veilig (korpschef van politie Meijboom, hoofdofficier van Justitie
Korvinus en wethouder Kriens) naar de wijk gekomen om te horen
hoe het gaat met de veiligheid. Ook wethouder Schrijer (Werk,
Sociale zaken en Grotestedenbeleid) is deze keer aanschoven.
Het is maandag 25 januari en ruim
45 bewoners zijn bij elkaar gekomen voor de openbare stuurgroep
Veilig in de wijk. Stadsmarinier Tijs
Nederveen, Centrumraadvoorzitter
Hans van Zuuren, Stadstoezicht en
de politie geven een presentatie
over wat zij de laatste vier
maanden hebben gedaan aan de
veiligheid in het Oude Westen.
4 van de 12 punten
De stadsmarinier neemt als eerste

het woord. In september is een
actielijst gemaakt met daarop
twaalf punten waar diensten
in de wijk mee aan de slag zijn
gegaan. Zo zijn verschillende
overlastgevers uit het straatbeeld
verdwenen, zijn er snelheidscontroles gehouden en is extra
gecontroleerd bij een coffeeshop.
“Van die 12 punten zijn er vier
nog niet helemaal opgelost,” zegt
Nederveen. Hij legt uit waarom:
“Deze punten zijn wel in gang

Even voorstellen:

Mike van Driel
buurtagent
Diergaardebuurt

Bas Munne

gezet, maar hebben een langere
tijd nodig om opgelost te worden.”
Na Tijs Nederveen en Hans van
Zuuren komen Rob Bosmans
van Stadstoezicht en Anja Melis
van de politie aan het woord.
Stadstoezicht vertelt onder
andere over de extra bevoegdheden die hun mensen hebben
gekregen. Sommige mensen
van Stadstoezicht zijn nu ook
bevoegd om te bekeuren. De
politie vertelt over Drugs in Kleur.
Dat project, waarbij bewoners en
politie samen schouwen lopen
door de wijk, blijkt succesvol in
het bestrijden van drugsoverlast.
Onduidelijkheid
Na de presentaties van de partners in de wijk, kunnen de
bewoners en de stuurgroep
reageren op wat ze hebben
gehoord. De reacties gaan over
heel verschillende onderwerpen. Zo blijkt er onduidelijkheid
te bestaan over het laden en
lossen op de West-Kruiskade.
Ondernemers gaan er van uit dat
ze tot 12 uur mogen laden en
lossen. Van Stadstoezicht krijgen
ze toch vaak een bekeuring. “Hoe
zit dat?” wil de burgemeester
weten. En als de onduidelijkheid
blijft bestaan, vervolgt hij: “Het
lijkt me goed als Stadstoezicht
en de ondernemers met elkaar
gaan praten. De volgende keer
wil ik weten welke afspraken zijn

Waarom is de stuurgroep Veilig in het Oude Westen?
Het Oude Westen is één van de vier wijken in Rotterdam die op
het gebied van veiligheid nog een probleemgebied is. Op de
Veiligheidsindex van 2009 krijgt de wijk het rapportcijfer 3,5.
De stuurgroep, bestaande uit burgemeester Aboutaleb, korpschef
van politie Meijboom, hoofdofficier van Justitie Korvinus en wethouder Kriens, vinden het belangrijk om te horen van bewoners wat zij
vinden van de veiligheidsaanpak in hun wijk.
Tijdens de stuurgroep Veilig in het Oude Westen kunnen bewoners
meepraten over de presentatie die gehouden worden. Aan het eind
van elke stuurgroep worden de afspraken die zijn gemaakt verwerkt
in een actielijst.
gemaakt!” Vervolgens stellen
bewoners onder andere vragen
over coffeeshop Nemo en over
de taxistandplaats op de kruising
Nieuwe Binnenweg/’s Gravendijkwal.
Nieuwe afspraken
Een aantal vragen van bewoners
is zo specifiek dat de diensten
afspraken maken met bewoners
om langs te komen en het uitgebreid over hun vraag te hebben.

Andere opmerkingen moeten
opgelost worden en komen op de
nieuwe actielijst te staan.
Aan het eind van de avond
noemt burgemeester Aboutaleb
alle afspraken op die gemaakt
zijn. “En de vier punten van september die nog niet zijn opgelost
laten we gewoon staan,” zegt de
burgemeester. “In juni komen
we terug naar de wijk en horen
we graag hoe het staat met alle
afspraken.”

De buurtagenten van het Oude Westen

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

Op 19 januari ondertekenden
Arjan Schakenbos (bestuursvoorzitter Woonstad), Marjolijn Masselink
(Centrumraad), Richard de Boer
(voorzitter winkeliersvereniging)
en wethouder Dominic Schrijer de
samenwerkingsovereenkomst.

Kruiskade weten te vinden.’
De aanpak van het gebied zal
zeker zijn effect hebben op de
veiligheid verwacht de stadsmarinier: ‘Door deze ingrijpende
veranderingen worden de problemen in het Oude Westen op een
structurele manier aangepakt en
dat is wat we willen. Ik verwacht
dat dat op termijn ook zorgt voor
minder overlast en dus een groter
gevoel van veiligheid.’

Alliantie tussen gemeente, Woonstad Rotterdam,
Centrumraad én ondernemers

West-Kruiskade komende jaren opgeknapt
De Gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam, de Centrumraad en ondernemers bundelen de krachten om van de West-Kruiskade de komende tien jaar weer een veilig, aantrekkelijk woon- en winkelgebied te maken. Onder de noemer ‘Alliantie West-Kruiskade’ gaan de verschillende partijen overlastgevende panden aanpakken, investeren in winkelpanden en de wijkeconomie versterken. Ook intensieve handhaving en toezicht is onderdeel van het pakket aan maatregelen. Gezamenlijk investeren
de partijen 9 miljoen euro in het gebied. Op 19 januari 2010 ondertekenden de partijen gezamenlijk
een samenwerkingsovereenkomst, waarin de afspraken nog eens werden bekrachtigd.
Stadsmarinier Tijs Nederveen is
blij met de aanpak van de WestKruiskade. Volgens hem kan het
veel betekenen voor de veiligheid
in het gebied: ‘De drugsproblematiek in het Oude Westen
concentreert zich van oudsher op
en rond de West-Kruiskade en de
1e Middellandstraat. Dit heeft
zijn effect op de wijk. Mensen
voelen zich minder veilig en dat
zie je weer terug in een lage score

in de Veiligheidsindex. Om dit
probleem goed aan te pakken
moet je handhaven en toezicht
houden. En dat doen we ook. Er
zijn bijvoorbeeld vier overlastgevende cafés gesloten. Maar daar
moet het niet bij blijven. Er moet
structureel iets veranderen om
de veiligheid echt te verbeteren.
En met de Alliantie op de WestKruiskade kan er echt iets veranderen.’

Hij legt uit wat de alliantie in de
praktijk kan betekenen: ‘In de
cafés die gesloten zijn, maar ook
op andere plekken, willen we
goede, gemotiveerde en goed
draaiende ondernemers die een
meerwaarde hebben voor het
gebied en voor de mensen die er
hun boodschappen komen doen.
Ook de buitenkant van de winkels en woningen moet worden
aangepakt. We zien inmiddels al

regelmatig steigers in de straten
staan en dat is een goed teken.
Een onderdeel van de nieuwe
aanpak is dat de ondernemers
subsidie krijgen als ze hun pui
opknappen, rolluiken vervangen.
Kortom, als ze de uitstraling van
hun winkel verbeteren. Met een
betere uitstraling, een opgeknapte straat, nog meer goede
ondernemers moet de straat nog
drukker en bruisender worden.
En daarmee ook aantrekkelijker,
zowel voor ondernemers, bewoners, Rotterdammers uit andere
delen van de stad, als toeristen.
Als over een paar jaar het nieuwe
Centraal Station open gaat, willen
we natuurlijk dat zoveel mogelijk
mensen de weg naar de West-

Buurtbemiddeling Centrum,
nu te vinden in de Leeuwenhoek!
Buurtbemiddeling Centrum is
per 1 januari jl. verhuisd naar de
Leeuwenhoek (West-Kruiskade 54).
Marina Blok, projectleider
Buurtbemiddeling Centrum vertelt
over haar nieuwe werkplek:
“De Leeuwenhoek heeft haar deuren
opengezet voor Buurtbemiddeling
Centrum. We zitten nu op een
toegankelijkere plek dan ons
vorige adres aan het Adrianaplein.
Buurtbemiddelaars kunnen ook makkelijker binnenlopen en hier vinden
ook de bemiddelingsgesprekken
plaats. Er zit altijd iemand aan de
receptie en deze locatie is ook langer open. Het is echt een goede en
centrale plek voor Buurtbemiddeling
Centrum”.

Meer informatie
Wilt u een conflict met uw buren
oplossen samen met Buurtbemiddeling Centrum of spreekt het u
aan om te bemiddelen bij burenconflicten? Neem dan contact op
met Marina Blok via
centrum@buurtbemiddeling.org
of 06-18500316.
Buurtbemiddeling Centrum is
gevestigd in de Leeuwenhoek
West-Kruiskade 54, 3014 AW.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.buurtbemiddelingcentrum.nl
n.b. Op woensdagmiddag van
14.00 -15.00 uur is er ook buurtbemiddelingspreekuur in Wijkgebouw
Stadsdriehoek, Kipstraat 37.

Wat kunnen buurtbemiddelaars
voor u of de wijk doen?

In een grote stad als Rotterdam woont iedereen dicht op
elkaar. Daardoor hoor en zie je ook meer van je buren.
Meestal gaat dit goed, soms gaat het fout. Over en weer
kunnen irritaties ontstaan over bijvoorbeeld harde muziek,
stank, huisdieren, rennende kinderen etc. Als het buren niet lukt dit
zelf op te lossen, kunnen buurtbemiddelaars hen daarbij helpen. Zij
helpen de ruzie uit te praten en
afspraken te maken voor de toekomst. De bemiddelaars zijn onpartijdig en alles wordt vertrouwelijk
behandeld. Van alle klachten die
door buurtbemiddeling behandeld
worden, wordt ruim 80% goed
opgelost.

Sleutel
De aanpak van de West-Kruiskade
duurt tien jaar. De verschillende
partijen investeren gezamenlijk
negen miljoen euro. Op korte termijn geeft corporatie Woonstad
Rotterdam 60 panden in het
gebied in beheer aan de Alliantie
West-Kruiskade (AWK). Ook zullen overlastgevende panden
worden aangepakt. De panden
die overlast geven worden gerenoveerd en beschikbaar gesteld
aan ondernemers die passen bij
het winkelaanbod van de straat.
Daarnaast moet intensieve handhaving en toezicht leiden tot verbetering van de veiligheid. Arjan
Schakenbos (Woonstad): ‘Juist
door veel panden in deze straat
tegelijk aan te pakken, kun je het
verschil maken. We renoveren ze
en dan kunnen ze opnieuw worden verhuurd aan betrouwbare
ondernemers.’
Om de West-Kruiskade als winkelgebied aantrekkelijker te maken,
werken de partners samen aan
het verbeteren van de winkel- en
bedrijfsplint, de branchering,
het imago en de kwaliteit van
het ondernemerschap. Er zijn
richtlijnen opgesteld voor inbraakwering, pui-indeling en bovenlicht, reclame-uiting, zonwering
en verlichting van de gevels.
Ondernemers en eigenaren
worden met een subsidieregeling
gestimuleerd om hun panden aan
te pakken.

Bied uw vuil
op de juiste
wijze aan!

Vuil verkeerd
aanbieden

=

e115,- boete!

Heeft u een vraag of idee?
Kom naar het spreekuur in de buurtwinkel
Het Oude Westen is een mooie
wijk waar veel gebeurt en bewoners erg betrokken zijn bij hun
wijk. Ongetwijfeld ziet u wel eens
iets op straat wat vragen bij u
oproept. Of u stoort zich aan iets
op straat en wilt dit al een tijdje
melden, maar u weet niet waar.
Of u heeft een idee waarvan u
denkt: “Wat zou het toch goed
zijn als dit wordt uitgevoerd in de
wijk.”

Voor al deze punten kunt u elke
woensdag van 13.00 tot 14.00
uur terecht bij het spreekuur van
de Centrumraad. Maar let op,
want het spreekuur is verhuisd
naar een andere locatie en zit nu
bij Aktiegroep Oude Westen in de
Gaffelstraat 1-3. Hier kunt u al uw
vragen, klachten en ideeën over
de wijk kwijt.
En heeft u buiten het spreekuur
vragen of opmerkingen, dan

kunt u contact opnemen met het
Gebiedsteam: Peter Dekkers,
010-267 23 50 of Marjolijne van
den Berg: 010-267 15 58.
Spreekuur Centrumraad
Wanneer: elke woensdag
Tijd: van 13.00 uur tot 14.00 uur
Waar: Gaffelstraat 1-3
bij Aktiegroep Oude Westen

Stuurgroep Veilig opnieuw
bijeen in Oude Westen

Het is druk bij Lantaren/Venster. In de foyer zit een hele groep
bewoners van het Oude Westen die speciaal gekomen is voor de
vergadering van de stuurgroep Veilig. Net als in september is ook
nu de burgemeester samen met de andere leden van de stuurgroep
Veilig (korpschef van politie Meijboom, hoofdofficier van Justitie
Korvinus en wethouder Kriens) naar de wijk gekomen om te horen
hoe het gaat met de veiligheid. Ook wethouder Schrijer (Werk,
Sociale zaken en Grotestedenbeleid) is deze keer aanschoven.
Het is maandag 25 januari en ruim
45 bewoners zijn bij elkaar gekomen voor de openbare stuurgroep
Veilig in de wijk. Stadsmarinier Tijs
Nederveen, Centrumraadvoorzitter
Hans van Zuuren, Stadstoezicht en
de politie geven een presentatie
over wat zij de laatste vier
maanden hebben gedaan aan de
veiligheid in het Oude Westen.
4 van de 12 punten
De stadsmarinier neemt als eerste

het woord. In september is een
actielijst gemaakt met daarop
twaalf punten waar diensten
in de wijk mee aan de slag zijn
gegaan. Zo zijn verschillende
overlastgevers uit het straatbeeld
verdwenen, zijn er snelheidscontroles gehouden en is extra
gecontroleerd bij een coffeeshop.
“Van die 12 punten zijn er vier
nog niet helemaal opgelost,” zegt
Nederveen. Hij legt uit waarom:
“Deze punten zijn wel in gang

Even voorstellen:

Mike van Driel
buurtagent
Diergaardebuurt

Bas Munne

gezet, maar hebben een langere
tijd nodig om opgelost te worden.”
Na Tijs Nederveen en Hans van
Zuuren komen Rob Bosmans
van Stadstoezicht en Anja Melis
van de politie aan het woord.
Stadstoezicht vertelt onder
andere over de extra bevoegdheden die hun mensen hebben
gekregen. Sommige mensen
van Stadstoezicht zijn nu ook
bevoegd om te bekeuren. De
politie vertelt over Drugs in Kleur.
Dat project, waarbij bewoners en
politie samen schouwen lopen
door de wijk, blijkt succesvol in
het bestrijden van drugsoverlast.
Onduidelijkheid
Na de presentaties van de partners in de wijk, kunnen de
bewoners en de stuurgroep
reageren op wat ze hebben
gehoord. De reacties gaan over
heel verschillende onderwerpen. Zo blijkt er onduidelijkheid
te bestaan over het laden en
lossen op de West-Kruiskade.
Ondernemers gaan er van uit dat
ze tot 12 uur mogen laden en
lossen. Van Stadstoezicht krijgen
ze toch vaak een bekeuring. “Hoe
zit dat?” wil de burgemeester
weten. En als de onduidelijkheid
blijft bestaan, vervolgt hij: “Het
lijkt me goed als Stadstoezicht
en de ondernemers met elkaar
gaan praten. De volgende keer
wil ik weten welke afspraken zijn

Waarom is de stuurgroep Veilig in het Oude Westen?
Het Oude Westen is één van de vier wijken in Rotterdam die op
het gebied van veiligheid nog een probleemgebied is. Op de
Veiligheidsindex van 2009 krijgt de wijk het rapportcijfer 3,5.
De stuurgroep, bestaande uit burgemeester Aboutaleb, korpschef
van politie Meijboom, hoofdofficier van Justitie Korvinus en wethouder Kriens, vinden het belangrijk om te horen van bewoners wat zij
vinden van de veiligheidsaanpak in hun wijk.
Tijdens de stuurgroep Veilig in het Oude Westen kunnen bewoners
meepraten over de presentatie die gehouden worden. Aan het eind
van elke stuurgroep worden de afspraken die zijn gemaakt verwerkt
in een actielijst.
gemaakt!” Vervolgens stellen
bewoners onder andere vragen
over coffeeshop Nemo en over
de taxistandplaats op de kruising
Nieuwe Binnenweg/’s Gravendijkwal.
Nieuwe afspraken
Een aantal vragen van bewoners
is zo specifiek dat de diensten
afspraken maken met bewoners
om langs te komen en het uitgebreid over hun vraag te hebben.

Andere opmerkingen moeten
opgelost worden en komen op de
nieuwe actielijst te staan.
Aan het eind van de avond
noemt burgemeester Aboutaleb
alle afspraken op die gemaakt
zijn. “En de vier punten van september die nog niet zijn opgelost
laten we gewoon staan,” zegt de
burgemeester. “In juni komen
we terug naar de wijk en horen
we graag hoe het staat met alle
afspraken.”

De buurtagenten van het Oude Westen

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

Mensen maken de Stad in het Oude Westen

Versnipperde ontmoetingsplekken in de wijk

Het project Mensen maken de Stad (MMS) biedt bewoners de kans om hun straat vriendelijker, veiliger en schoner te maken.
U kunt als bewoners onderling afspreken waar u voortaan meer op zult letten. De opbouwwerkers Nathalie Dupon en Sati Yesildal begeleiden
de bewoners die zich inzetten voor MMS en tot 1 april a.s. zet ook Elze Mergler van de MMS stedelijke pool zich in voor enkele straten.
Er is veel gebeurt in de MMS straten van het Oude Westen, hieronder volgt een overzicht.

Bloemkwekerstraat/Gaffelstraat:

In het woonblok rond het parkeerdek van de
Gaffelstraat en de Bloemkwekerstraat vinden al een
jaar MMS activiteiten plaats. Op 1 december 2009
heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan een aantal
portieken in de Bloemkwekerstraat en de Gaffelstraat.
Vergezeld door 2 pieten, een agent en twee MMS
medewerkers werden de bewoners verrast door dit
bezoek. Op de adressen waar kleine kinderen waren
keken grote ogen ons aan, dit was voor jong en oud
een onvergetelijke gebeurtenis. Een Turkse bewoner
vertelde dat hij dit in de 40 jaar dat hij in Nederland
woont nog nooit mee had gemaakt, zijn dag was
helemaal goed.
De Sint heeft de bewoners gevraagd of zij in het
voorjaar, als hij weer in Spanje is, een keer met de
ondersteuner van MMS om de tafel willen gaan zitten om te kijken wat we samen voor de straat kunnen doen zodat het schoon, veilig en gezellig blijft.
De gegevens van de bewoners die zich opgaven zijn meteen genoteerd in het Boek van
Sinterklaas. Deze actie was een groot succes want wie kan er de Sint nou iets weigeren?
Het heeft in ieder geval de bewoners in laten zien dat we samen een leuke MMS actie op
kunnen zetten in het voorjaar van 2010.

Bovenstraat (Sint
Mariastraat/
G. Sterkmanplein):

In de Bovenstraat zijn we op 1
juli 2009 van start gegaan met
een informatieavond tijdens
een toetjesbuffet. Op 1 oktober
2009 werd een experiment uitgevoerd waarbij de kinderen in
een woning hebben geluisterd
naar de volwassenen die lawaai
maakten op de Bovenstraat. De
kinderen hebben ondervonden
hoe het voelt om in huis te zitten wanneer er kinderen buiten voor
de deur spelen. Tijdens deze avond
zijn samen met de kinderen spelregels gemaakt over het spelen op de
Bovenstraat, zodat de kinderen kunnen
spelen zonder overlast te veroorzaken.
Op 29 oktober 2009 was er voor de
kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes een griezelige Halloween avond
georganiseerd met een lampionnentocht door de buurt. Op deze avond
zijn de spelregels en straatafspraken
gepresenteerd.

Op 15 december 2009 sloten
we het jaar af met de feestelijke
finale. Op deze avond hebben de
bewoners die zich in gaan zetten
voor de straat, woningcorporatie Woonstad, opbouwwerkorganisatie Sonor en wethouder
Welzijn Marjolijn Masselink van de
Centrumraad de straatafspraken
ondertekend. De bewoners zorgde voor een heerlijk buffet en er
vond een optreden plaats van de
band De Drie Wijzen, een prachtige modeshow en stokkenshow
en de flitstraining ‘Hé buurman
wat doe je nu?!’ over het elkaar
aanspreken op straatafspraken.
Meer informatie over deze bijzondere straat is te vinden op www.
bovenstraatje.nl

Saftlevenstraat/
Ochterveltstraat:

In de Saftlevenstraat en de
Ochterveldstraat hebben de
bewoners ook straatafspraken
gemaakt. Om deze onder de
aandacht te brengen heeft er op
8 oktober 2009 een informatieavond met toetjes plaatsgevonden. De bewoners konden deze
avond meer te weten komen over
hoe belangrijk straatafspraken zijn tijdens de flitstraining. Op 7 november 2009 heeft
een unieke kunstroute plaatsgevonden door de portieken van deze twee straten tijdens
de Portieken Parade. In hun eigen portiek konden de bewoners zelfgemaakte kunst, of
kunst die zij erg mooi vonden exposeren. Tot slot vond op 26 november 2009 de finale
plaats waarbij Sinterklaas een bezoek bracht en met de bewoners sprak over het nut
van de straatafspraken voor hun straat. Wethouder Welzijn Marjolijn Masselink van de
Centrumraad en de actieve bewoners hebben hun handtekening gezet voor de straatafspraken en hiermee beloofd zich in te zetten voor de straat.

Schietbaanstraat:

In oktober, november en december zijn de MMS medewerkers bij bewoners en ondernemers van de Schietbaanstraat langs geweest om hen te interviewen over hun straat. Waar
ben je tevreden over en waarover juist niet, en wat zouden de bewoners zelf kunnen
doen om voor een verbetering te zorgen? Na dertig gesprekken te hebben gevoerd zijn
de resultaten verwerkt in een rapportage. Deze is besproken met verschillende partijen
zoals de Centrumraad, de politie, de woningcorporatie, Gemeentewerken, Roteb en de
Stadsmarinier. Besloten is om eerst met een aantal partijen te kijken welke actie er nodig
is voordat we in deze straat met Mensen maken de Stad beginnen. De bewoners zullen
dus zeker nog van ons horen!

Veel volwassen zijn geraakt door
dit verschrikkelijke nieuws en willen acties voeren, maar ook kinderen leven mee met de slachtoffers en willen graag iets doen, iets
bijdragen aan dit verschrikkelijke
leed.
Daarom organiseren we vanuit
speelcentrum Weena in het weekend van 20- 21 februari een grote
speelgoedmarkt waarvan de
gehele opbrengst naar Haïti gaat.
Vanaf maandag 8 februari verzamelen we heel schoon en compleet speelgoed voor de verkoop
op de speelgoedmarkt.
Via de stichting Wereld-kinderen
word het geld besteed aan een
project voor straatkinderen. Juist

in de sloppenwijken, waar kinderen normaal gesproken al leven in
erbarmelijke omstandigheden, is
steun nu hard nodig.

Steunt u de Aktie,
doet u ook mee ?

Lever dan schoon, heel en compleet speelgoed in bij het speelcentrum. Wij gaan dat samen
met de kinderen verkopen voor
het goede doel. (het speelgoed
opsturen naar Haïti is niet mogelijk, vandaar dat we voor deze
vorm hebben gekozen) Het
speelgoed dat niet verkocht word
slaan we op en in de mei vakantie
organiseren we een tweede verkoop ronde en ook de opbrengst
daarvan gaat uiteraard weer naar
het goede doel.

BUURTKRANT
OUDE WESTEN
GEEN ZINNIG MENS
KAN ZONDER

‘

De Centrumraad heeft het bureau Greeven van der Ven een plan laten ontwikkelen voor de maatschappelijke functies in de
wijk. Één van de onderdelen van het plan is dat het wijkcentrum Odeon in de Gouvernestraat gesloopt wordt, onder meer
omdat het kansen biedt voor woningbouw aan het Wijkpark. Maar voor de voorzieningen die Odeon de bewoners van het
Oude Westen biedt, worden nieuwe onderkomens in de wijk neergezet. Op de plaats van Odeon, of in het Wijkpark dat is
nog niet duidelijk, komt volgens het plan een sportcomplex dat samen met de achterzijde van de Antonius Binnenweg en
een nieuw in te richten wijkgezondheidscentrum een multifunctionele voorziening voor Sport en Gezondheid gaat vormen.
En dat is nog maar één van de drie clusters die het plan wil creëren voor de maatschappelijke functies. Het tweede cluster is
Ontmoeten en Samenleven. Daarvoor wordt het wijkgebouw de Gaffel aan het Gerrit Sterkmanplein onder meer uitgebreid
met een theaterzaal en gaat het dienstdoen als centrum voor welzijnsfuncties, bewonersactiviteiten en culturele voorzieningen. Daarvoor moet de Asch van Wijkschool uitverhuizen. Die wordt ondergebracht in het derde cluster, Leren en Opgroeien,
dat komt tussen Toni Koopmanplein en het Adrianaplein: op de plek van basisschool Babylon komt een nieuwe brede school
waaromheen het plan ook voorzieningen voor kinderopvang, voor cursussen en een bibliotheek wil plaatsen.
Op aandringen van de klankbordgroep van bewoners van het
Oude Westen zijn er in januari
met een aantal groepen gebruikers van voorzieningen (jongeren,
sporters en ouderen) gesprekken
gevoerd over dit plan. Op 28
januari was er een bijeenkomst
voor de hele wijk. Maar toen lag

dan op grond van de behoeften
zou mogen worden verwacht.

In het onderzoeksrapport dat
het bureau Greeven van der
Ven samen met collega’s van
Labyrinth voor de Centrumraad
heeft samengesteld, komt Odeon
goed uit de bus. Van de ondervraagden geeft 85% aan het
wijkcentrum te kennen en maakt
37% ook daadwerkelijk gebruik
van Odeon. Daarmee laat Odeon
andere wijkcentra – de Gaffel
en de Batavier – ver achter zich.
Maar, zo merkt het rapport op,
het gaat de respondenten vooral
om de voorzieningen die Odeon
biedt, niet zozeer om het gebouw
zelf. Ook is Odeon verouderd en
onaantrekkelijk voor de focusgroepen die de Centrumraad
heeft geselecteerd – dat zijn de
sociale stijgers annex draagkrachtige nieuwkomers en de creatieve
ondernemers. Over het geheel
genomen constateert het rapport
dat Odeon minder wordt gebruikt

Volgens Greeven van de Ven
worden de voorzieningen in de
wijk voor bewoners toegankelijker en aantrekkelijker wanneer
zij minder ‘versnipperd’ en meer
geclusterd worden. De voorzieningen zijn nu binnen hun eigen
sector georganiseerd en kunnen
volgens de schrijvers daardoor
niet goed inspelen op de behoeften in de wijk. Hierdoor blijft het
gebruik van de voorzieningen
achter bij de behoefte die in de

wijk bestaat. Met name draagkrachtige nieuwkomers – één van
de focusgroepen – lijken moeilijk
hun weg te kunnen vinden in het
gevarieerde aanbod in het Oude
Westen.

De gekozen oplossing, clustering
van activiteiten, is gebaseerd op
de analyse die het rapport maakt.
Het is niet iets dat de mensen in
de wijk zelf aangegeven hebben:
van de ondervraagden geeft maar
10 à 20% aan iets te missen in
de wijk. Maar het is wel opvallend dat veel mensen antwoorden
dat ze de voorzieningen in de
wijk heel belangrijk vinden terwijl betrekkelijk weinig mensen
er gebruik van maken. Dat geldt
ook voor Odeon. Het rapport
concludeert dat de wijkbewoners
vasthouden aan Odeon omdat ze
er weinig vertrouwen in hebben
dat er een goed alternatief komt.
De gepresenteerde plannen voorzien ruim in een alternatief voor
Odeon. Maar het gaat nog wel
even duren voordat het allemaal
gerealiseerd is.

BUURTKRANT
OUDE WESTEN
GEEN ZINNIG MENS
KAN ZONDER

Samen door een deur Samen werken aan plezierig wonen in het Oude Westen

Speelgoedaktie voor Haïti
Op dinsdag 12 Januari is Haïti,
een van de armste landen ter
wereld getroffen door een aardbeving. Mensen die al weinig
bezaten hebben nu werkelijk
helemaal niets meer.
Er is een grote landelijke actie
geweest. er is veel geld opgehaald maar het is nog lang niet
genoeg om het land en de mensen er weer boven op te krijgen.

Laatst las ik in de Hiero (dat is
een informatieblad voor actieve
leden van de aktiegroep) dat het
gebouw van Lantaren/Venster
100 jaar bestaat. Leek me wel
leuk om daar naar toe te gaan. Ik
heb er tenslotte goede herinneringen aan. De allereerste vergadering van de aktiegroep is daar
in maart 1970 gehouden. We
weten allemaal, nou ja niet iedereen, hoe dat verder is gegaan
met die aktiegroep. Er zou een
architectuur expert komen om
iets over het ontstaan van het
gebouw te vertellen. Ik dacht
dat er ook wel iets feestelijks zou
gebeuren. Het is niet niks 100
jaar. Maar nee hoor, het bestuur
had daar geen tijd voor want ze
zijn te druk met de verhuizing
naar Zuid. Die meneer begon
eerst over zichzelf te vertellen en
wat hij allemaal gedaan had. Of
wij daar op zaten te wachten.
Hij had ook bij Lantaren/Venster
gewerkt. Dan zou je toch denken
dat zo’n man goed op de hoogte
is. Maar nee hoor, hij vertelde
dat er veel bioscopen in het centrum zijn. Uit de zaal kwam gelijk
een reactie “waren”. Het werd
helemaal gortig toen hij zei dat
we hier in het Oude Noorden
wonen. Weer een reactie: “Dit is
het Oude Westen hoor”. Het viel
allemaal een beetje tegen. Wel
kregen we te horen dat Lantaren/
Venster gebruikt gaat worden
voor theater en dans. Dat weten
we dan in ieder geval.

De sloop van Odeon
en hoe het dan verder moet

Speelgoed inleveren op
het speelcentrum kan
vanaf maandag 8
februari
maandag t/m vrijdag
tussen
11.00 en 17.00 uur
zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur
Verkoop van het
speelgoed
zaterdag 20 en zondag
21 februari
van 12.00 tot 16.00 uur
Voor meer informatie
kunt u mailen naar:
speelcentrumweena@hotmail.com
of bellen naar het speelcentrum 010 4144890
Speelcentrum Weena
Diergaardesingel 50
3014 AC Rotterdam

Basketballteam
Oude Westen
Vanaf woensdag 3 februari start basketballvereniging Divine met een jongens en een
meisjes basketballteam in het Oude Westen.
Zit jij in groep 5 of 6 en lijkt basketball je wel
wat? Kom dan een keer meetrainen!
De eerste drie trainingen zijn gratis. Daarna
kun je lid worden voor maar
25 euro.
Je kunt dan iedere week trainen en aan het
eind van het seizoen speel je een toernooi
tegen andere teams.
Voor wie?
jongens en meisjes uit groep 5 en 6
Wanneer?
iedere woensdag van 16.00-17.00u

Waar?

sporthal Oostervant
Meer informatie? e-mail naar
divinebasketball@gmail.com

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.

Portieken
opgeruimd
‘Schoon, Heel en Veilig’ is
een van de speerpunten van
Woonstad Rotterdam. Immers,
een prettige woonomgeving
is minstens zo belangrijk.
Daarom blijven wij ons inspannen om portieken en trappen
schoon te houden. Ook u kunt
meehelpen om uw portiek en
berging opgeruimd en goed
begaanbaar te houden. Zo
werken we samen aan een
prettige leefomgeving:
• Gooi oude kranten en
folders die u niet wilt lezen,
direct bij het oud papier.
Laat ze niet liggen op de
trap of in het portiek.
• Met een nee/nee-sticker
op uw brievenbus, ontvangt
u geen ongeadresseerde
post meer. Deze sticker
is te verkrijgen bij de
Receptie in de Centrale
Bibliotheek aan de
Hoogstraat 110, maar ook

telefonisch bij de
Vereniging Mail DB: tel: 09002025095 (0,25 per minuut).
• Gooi afvalzakken direct in
de container.
• Zet geen kasten of
schoenen voor de deur.
Kinderwagens, buggy’s en
fietsen horen niet in de
portieken of gemeenschappelijke bergingsruimtes.
• Wilt u spullen kwijt? Bel dan
met Roteb, afdeling grof
vuil: 0800 - 1545. Het
meeste wordt door hen, op
afspraak, gewoon meegenomen.
Spullen die op een ongeoorloofde plek staan,
krijgen van ons een gele
sticker. Zijn de spullen na
een week niet opgeruimd,
dan plakken wij een rode
sticker. Die betekent dat
als het niet wordt opgeruimd, wij dit doen. De
rekening hiervan gaat
naar de eigenaar van de
spullen.

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

aldus dr. Castelijns. Hij vindt dat
als mensen zich meer betrokken
voelen bij hun straat en huis, zij
het ook prettiger zullen vinden
en voelen als het schoon en veilig
is. “Er komen wel eens junkies
hier voor het raam wat gebruiken, dan tik ik op het raam en
zijn ze weg, maar het is toch wel
onaangenaam. Dan denk ik: zoiets
hoort niet in zo’n straat. In dat
opzicht kan het nog wel wat beter
worden. Maar bedelaars kom ik
niet meer tegen, dat is voor mijn
gevoel wel beter geworden. Er
wordt ook veel gebouwd: de ‘s
Gravendijkwal wordt misschien

En als laatste…
“Het Oude Westen is leuk omdat
het gemengd is met mensen die
elk hun steentje bijdragen om het
leuk te maken. Ik hoop dat dat
zo blijft. De Nederlandse Oude
Westenaren, mensen met een
grote mond, mensen met wie
je ruzie kunt maken en over 2
minuten weer vrienden bent, die
blijven ook gewoon hier wonen
en dat maakt het juist leuk. Het
is een leuke buurt om te wonen,

dr. Castelijns:
‘Een verkoudheid kan iedereen oplossen,
maar er kunnen ook ingewikkelde dingen
zijn die toch opgelost moeten worden.’

Dokter Castelijns is geboren en getogen in Rotterdam, heeft meer dan 50 jaar in Rotterdam
gewoond, maar is een paar jaar geleden verhuisd naar Brabant. Hij komt uit een groot
gezin met 7 kinderen. Dokter Castelijns heeft in Rotterdam de HBS gedaan, die tegenwoordig niet meer bestaat. Toen hij van school af was moest hij iets gaan doen. Hij was geïnteresseerd in talen, maar wist toch niet wat hij eigenlijk wilde doen. Zijn nichtje studeerde
geneeskunde en die was daar enthousiast over. Hij twijfelde tussen geneeskunde en talen,
maar besloot uiteindelijk toch om ook geneeskunde te studeren. Hij is toen in 1973 begonnen op de Erasmus Universiteit. Na zijn afstuderen in 1980 heeft hij een tijdje in ziekenhuizen gewerkt en om zich te specialiseren in huisarts heeft hij nog een jaar gestudeerd, iets
wat tegenwoordig 3 jaar duurt. Na zijn specialisatie kon hij meteen aan de slag als huisarts
Dokter Castelijns werd huisarts op de Mathenesserlaan en heeft daar 3 á 4 jaar gewerkt.
Daarna is hij met zijn patiënten en praktijk verhuisd naar het Gezondheidscentrum in het
Oude Westen.
Werken als huisarts in het
Oude Westen…
“Ik sta niet met plezier op � maar
als dat eenmaal gebeurd is, kom
ik wel met plezier naar mijn werk.
Het is leuk om in het Centrum te
werken. Je hebt collega’s, meerdere assistenten, fysiotherapeuten
e.d.; je staat er nooit helemaal
alleen voor. Dat is prettig want je
kunt altijd aan anderen vragen hoe
zij zouden handelen in een bepaalde situatie waar je niet uitkomt
of hoe zij het juist anders zouden
doen. Een verkoudheid kan iedereen oplossen, maar er kunnen ook
ingewikkelde dingen zijn die toch
opgelost moeten worden. Het is
voor mij een uitdaging om zo de
dag door te komen, want er is
bijna iedere dag wel een raadsel
wat je op moet zien te lossen en
ik amuseer me daar wel bij”, aldus
dr. Castelijns.
Taallessen aan
gastarbeiders…
Op de middelbare school had
dr. Castelijns een lerares Spaans
die de sturende kracht achter het
Aktiekomitee pro Gastarbeiders
was. In die tijd, eind jaren ’60
begin ’70, waren er veel gastarbeiders. Ze hadden nog niet hun

gezinnen laten overkomen. Veel
van die gastarbeiders verbleven
in slechte pensions en velen met
elkaar op 1 kamer. Zij kregen
toen ook nog geen taallessen.
De lerares Spaans vond dat er
slecht gezorgd werd voor de
eerste generatie gastarbeiders en
Aktiekomitee pro Gastarbeiders
zorgde toen voor taalcursussen voor Turkse en Marokkaanse
mannen. Dr. Castelijns was een
van de mensen die op hun vrije
zondagmiddag Nederlandse taalles gaf aan de eerste generatie
gastarbeiders. “Het was een leuke
zondagmiddag bezigheid en ik
heb het lang gedaan. Ik vind het
leuk om in deze buurt, in zo’n
wijk te werken met mensen met
andere talen en culturen” vertelde
dr. Castelijns.
Verhuisd uit Rotterdam…
Na ruim 50 jaar in Rotterdam
gewoond te hebben is dr.
Castelijns verhuisd naar Brabant
om daar een rustiger leven te leiden. Hij woont op een boerderij
van 300 jaar oud met veel groen
natuurlijk. Overdag kan hij genieten van de stad, maar in zijn vrij
tijd vind hij het heerlijk om afgelegen en rustig te wonen, daarom

denkt hij niet dat hij ooit nog
terug komt wonen in Rotterdam.
Toekomst…
Dr. Castelijns is wel van plan om
tot zijn pensioen te werken in het
Oude Westen. “Ik wil er niet aan
denken om hier weg te gaan. Ik
verwacht dat als alles goed gaat
en ik nog gezond ben, dat ik nog
wel een aantal jaartjes mee draai.
Misschien dat ik rond 60-62 jaar
de praktijk samen zal doen met
iemand en dat ik tegen mijn pensioen minder zal werken” vertelde
dr. Castelijns. “In de 25 jaar dat ik
huisarts ben, ken ik mensen ook
zo lang. Het is heel leuk om mensen zo lang te kennen, want dan
kan je af en toe ook eens een keer
relativeren, grapjes maken � en
doordat je ze dan ook zo lang kent
en in verschillende omstandigheden, sta je dichter bij mensen,voel
je je net een priester of een imam,
een geestelijke �.
Oude Westen in de toekomst…
Ik heb altijd op de ’s Gravendijkwal gewoond en vergeleken met
vroeger is de buurt prettiger en
schoner geworden. Ik heb me
nooit echt onveilig gevoeld”,

POLIKLINIEK GERIATRISCHE REVALIDATIE
We kennen ze allemaal wel in onze directe
omgeving. Oudere mensen die na een ziekte
of ongeval versneld achteruit gaan in hun functioneren. De gevolgen van ziekte of ongeval
in combinatie met andere aandoeningen zijn
complex en vaak blijvend. Door de complexiteit en combinatie van aandoeningen is gericht
doorverwijzen niet eenvoudig. Daarom is er in
Laurens-Antonius Binnenweg gestart met een
Polikliniek Geriatrische Revalidatie.
Verwijzing naar de polikliniek gebeurt door de
huisarts of door de arts in het ziekenhuis.
Alle behandelingen vinden plaats onder regie
van de specialist ouderen geneeskunde.
De Polikliniek Geriatrische revalidatie biedt een
multidisciplinaire aanpak van verschillende
behandelaars. Naast de specialist ouderengeneeskunde zijn er de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, de psycholoog en de
maatschappelijk werker. Door deze multidisciplinaire aanpak is het mogelijk de behandeling

zo optimaal mogelijk te laten verlopen met
een plan dat is afgestemd op de persoonlijke
omstandigheden. Als bijvoorbeeld blijkt dat
voor zelfstandig wonende cliënten er behoefte
bestaat voor aanvullende zorg en ondersteuning
thuis, dan staat het deskundige Zorg aan Huis
team klaar. Zeven dagen in de week, 24 uur per
dag.

overkapt, dus het wordt fraaier. Er
gebeuren veel dingen om het hier
aantrekkelijk te maken. Het moet
een beetje allure krijgen. Dat gaat
de goede kant op �
WoW plek in het Oude
Westen…
“ De ’s Gravendijkwal, waar ik
altijd woonde, was voor mij
wel een WOW plekje. Een
echt WOW plekje in het Oude
Westen… is voor mij dan de
Drievriendendwarsstraat, dat smalle straatje tussen in. Dat geeft een
gevoel alsof je 100 jaar terug gaat
in de tijd. Hele leuke oude huizen,

schoolwerk’e faaliyetlerini yapacaḡı,
Nathalie kızlarkulübünü, Willem ve
Bep tekrar kadroya dahil edilerek
sosyal kültürel faaliyetler düzenleyip
destekleyecekler, Patty kurskordinatörü, Jeffrey,Nazir ve Jared’de
kadroya dahil edildiler fakat çalışma
bölgeleri deḡiştirildi, onlar artık
Cool ve Stadsdriehoek bölgesinde
görev alacaklar. Lemuel ve Fernando
Centrum bölgesini Prins Alexander
bölgesiyle deḡişerek orda ki Stichting
Buurtwerk Alexander çalısanlarına
destek olacaklar.
Çarşamba 17 şubat’ta yeni
buurthuis’ın açılışı var, o gün
buurthuiz’ın yeni ismide açıklanacak.
Herhangi bir soru yada önerileriniz
varsa 010-2861505 nolu telefonu
arayabilirsiniz yada 06 27334802
(Elledie Sedoc).

heel intiem. Dat is echt een leuk
stukje, dat behouden is gebleven”,
aldus dr. Castelijns.

maar als je kinderen hebt kan
ik me voorstellen dat er andere
wijken zijn waar kinderen veiliger
buiten kunnen spelen. Dan denk
ik wel eens: goh, waar moeten
de kinderen hier naar toe om
veilig te spelen zonder dat ze met
allerlei akelige dingen in contact
komen, zonder dat ze onder een
tram of auto komen. Je hebt hier
het Wijkpark en de tennisclub in
de Tiendstraat. Maar meer groenvoorzieningen waar kinderen veilig
kunnen spelen zou heel mooi zijn.
Daar zou wel meer aandacht voor
kunnen komen.

Interview met Bilal door Hamza Mir
]Hoe oud ben je?
Ik ben 11 jaar.
Wat voor sport beoefen je?
Ik doe aan Taekwondo.
Hoe lang doe je dit al?
4 jaar.
Vind je het leuk?
Ja, ik doe het met plezier.
Heb je wel eens gewonnen?
Ja, ik heb heel veel bekers en
3 weken geleden ben ik derde
geworden bij het Nederlands
kampioenschap voor de jeugd.
Heb je nog een droom?
Ja, eerste worden op de wereldkampioenschappen.
Heb je nog een boodschap
voor de jongeren in het
Oude Westen?
Doe vooral aan sport, want het is
goed en gezond voor je.

Splitsing GCOW (gezondheidscentrum) en SMDC (maatschappelijke dienstverlening)
Het gezondheidscentrum in Oude Westen/Cool was een
kleine en daardoor kwetsbare organisatie. Het gezondheidscentrum was een unieke organisatie doordat het als enig
gezondheidscentrum gekoppeld was aan maatschappelijke
dienstverlening. Door de steeds complexere situaties stond
de interne kwaliteit van de ondersteuning onder druk.
Daarom zijn, in overeenstemming met de wens van de
directie, de twee organisaties juridisch gesplitst.
SMDC is als zelfstandige organisatie verder gegaan.
Het gezondheidscentrum Oude Westen/Cool is een samenwerking aangegaan met andere gezondheidscentra, oa. de
Mathenesserlaan en de Randweg. De samenwerking is vooral ten behoeve van de toenemende externe eisen en om te
zorgen voor voldoende continuïteit.
Als klanten van het gezondheidscentrum zullen we er weinig
tot niets van merken. De dokter zit nog steeds op dezelfde
plek en ook maatschappelijk werk is nog steeds bereikbaar
in de St. Mariastraat.
De directie van de SMDC is wel verhuisd naar de
Kipstraat.

Wenk artık yok. Centrumraad
Wenk’le olan kontratını
sonlandırdı ve iki yıllıḡına Tos,
Stichting Jong ve Stichting
Buurtwerk Centrum (SBC) ile
yeni bir anlaşma yaptı. TOS
çocuklarla dışarda aktiviteler
düzenlemeye devam edecek ve
bunun yanısıra stichting Jong
gençleri içeren faaliyetler düzenlerken SBC ise 0-12 yaş arası
çocuklara faaliyetler düzenleyecek. SBC’nin bürosu ve yeni
Buurthuis artık Adrianaplein’de.
Yönetici Khalid Akhiyad’in
dediḡine göre Wenk’i aslında ﬁlen
tamamen devralmadıkları fakat
sadece bazı aktivitelerin ve grupların
onlara başvurabileceḡini açıkladı.
Bazı gruplar aktivitelerini sürdürmek için kendisine başvurmuş bile,
bunların arasında muzikkulübü
ve yemekkafe ‘de Smeltkroes’da
var. Ekip tamamlandıktan sonra
mahalle sakinleriyle biraraya gelip
talep ve arzularını öḡrenmek için
masaya oturacaklar. Yeni ﬁkirlerede
açık olduklarını belirten Akhiyad
mahalle sakinlerininde kendilerince
bir katkıda bulunmalarını istediklerinide söyledi. Khalid hem burdaki ekibin yöneticisi hemde Oude
Noorden’daki jongerencentrum Het
Klooster’ın yöneticisi. Elledie Sedoc
ise programyöneticisi, yani düzenle-

nen faaliyetlerin içeriḡi onun ilgi ve
bilgi alanı. Herhangi bir kursla yada
organize etmek istediḡiniz bir aktivitede yer sorununuz yada talebiniz
olursa Elledie’ye basvurabilirsiniz.
Buurthuis’ın yeni binasında bir büro
haricinde iki tane aktivitesalonu, bir
mutfaḡı ve birtanede büyük buluşma
yeri var. Khalid; bizim mekanımız
herkese açık, soru sormak,bilḡi
almak yada sadece bir kahve içmek
içinde gelebilir insanlar. Ayrica çocuklar içinde rahatça ve özgürce girip
çıkabilecekleri bir yer ayarlicaz.
Elledie; tabiki Duimdrop’la anlaşmalı
olarak Adrianapleindeki çocukları
ve sakinleride programlarımıza dahil
etmek istiyoruz.

Khalid; Biz kimsenin rakibi deḡiliz.
Çevredeki diḡer kuruluşlarlada irtibata geçip toplantılar düzenlicez ve
mahalle sakinlerinin ve çocukların
neye ihtiyaçları olduḡunu,neler
istediklerini öḡrenip kuruluşlar
arası destek ve dayanışma içinde
bunlari tertip etmeye çalışıcaz.
Centrumraad’ın bize verdiḡi
bir görev var,bizden beklentileri var. Iki sene içinde amacımıza
ulaşmamız gerekiyor. Her üç ayda
bir yaptıklarımızla ilgili bir rapor
sunmalıyız.
Ve hangi tanıdık yüzleri görmeye
devam edicez…
15 ocak’ta kadro henüz kesin ve belli
deḡildi. Ama bilinenler arasında;
Salim’in Oude Westen’de buurt-

Samen door een deur
Bildiḡiniz üzere Aktie Groep 3
senedir Woonstad Rotterdam
ile ortak olarak “Samen door
een deur” projesini yürütüyor.
Beraberce sizden gelen şikayetleri
daha iyi ve daha çabuk çözümleyebilmek için çalışıyoruz. Fark
ettiḡimiz üzere kiracıların bazı
hakları ve durumlarla ilgili yeterli
bilgileri yok, bu nedenlede her
ay mahalle gazetemizde sizlerden
gelen sikayetleri ve olası çözümleri
ile ilgili yazı yazıyoruz.
Sikayetleriniz veya tamirat ile
ilgili sorularınızı internetten www.
woonstadrotterdam.nl adresimizden
veyahut (010) 4408800 nolu müsteri

hizmetleri telefonumuzdan bildirebilirsiniz.
Sikayetlerinizi bildirdiniz fakat
size hala kimse yardımcı olmadıysa
“Samen door een deur” görüsme
gűnlerinde bizlere sorunlarınızı aktarabilirsiniz.
Sali öḡlen
14.00-15.00
Çarsamba Sabah 10.30-11.30
Perşembe akşam 18.30-19.30
Düzenli ara salonlar…
Temiz, düzenli ve güvenli bir
yerde huzurla yaşamak Woonstad
Rotterdam’in temel hedeﬁdir. Bu
nedenle bu hafta apartmanların ara
salonlarını,merdivenleri ve merdiven

boşluklarını temiz ve düzenli tutmak
konusuna eḡiliyoruz. Birlikte temiz
ve huzurlu bir yerde yaşamak için
herkesin bir katkısı olabilir.
Ortak kullanım alanımızı temiz ve
düzenli bir hale getirmenin yolları;
• Eski dergi ve gazetelerinizi kaḡıt
konteynırına atın.
• Istemediḡiniz yada adresi
olmayan postaları istemiyor
saniz,postakutunuzun üstüne
nee/nee etiketlerinden
yapıştırın. Bunu Hoogstraat
110da bulunun kütüphane den
yada 0900-2025095 (€ 0,25
p/m) nolu Vereniging
Mail’den teḡmin edebilirsiniz.

Batavier artık Bölgesel Eḡitim
Merkezi
(regionaal educatiefcentrum)…
Wenk 3 ayrı bölümden oluşuyordu;
Wenk Welzijn, Kinderopvang ve
Wenk Centraal. Wenk Welzijn iﬂas
etti ve bu nedenle Gaffel’ın kira
sözleşmesi sonlandırıldı ve orası
boş kaldı. Arka tarafa kalan buitenschoolse opvang ve spor okulu

hala orda. Kreş satıldı ve baḡımsız
kreş olarak Kids Wonderland BV
adı altında Annet de Kortenaer
başkanlıḡında yoluna devam edecek.
Wenk Centraal’ın ismi deḡişti ve
Eḡitim merkezi Batavier olarak De
Batavier’ın binasına taşındı. Orda
zaten birçok kurs veriliyordu fakat
şimdi daha geniş bir yelpaze altında
insanlara imkanlar saḡlanacak.
Bir senedir Wenk’ın yöneticisi
olan Theo van Straten artik Eḡitim
merkezinin yöneticisi. Van Straten;
“artık sadece centrum bölgesine
deḡil, Rotterdam geneli ve civar bölgelere yönelik çalışıyoruz. Ingilizce
ve Hollandaca kurslarımıza devam
ediyoruz ve bunun yanı sıra yeni
kurslar ve aktivitelerde sunacaḡız.
Binamıza gelenlerin hepsi sadık
sakinler. Ooverbruggen adında yeni
bir şirket inburgering kursları verecek ve CDI’de HBO seviyesinde
ders çalışma kursları verecek. Yeni
kurulan Academisch Centrum’de
çeşitli kurslar ve faaliyetler düzenleyecek. Yenilenen kantinimizde yine
gelip kahvenizi içebilirsiniz,sohbet
edebilirsiniz. Ayrica Gaffel’da
yapılan kan aldırma’da Batavier’e
taşınıyor”.

Gerrit SterkmanSPOOKplein…
Gaffel’ın önündeki oyun alanı, iki tarafıda boş binalarla kaplı boş
bir alan artık. Yıllardır kafe Five o’clock ve oradaki snackbar’ın
bulunduḡu binalar boş ve o yetmezmiş gibi cıvılcıvıl olan oyun
alanıda artık boş kaldı. Centrumraad 25 yıllık okul olan Asch van
Wijkschool’uda o binadan çıkarmak istiyormuş, o koca binayla
ilgili gelecekte farklı planları varmış. O planlar gerçekleşirmi
bilinmez. Centrumraad yeni sorunlar çıkarmaktansa, çıkardıkları
sorunları çözmeye çalışsalar daha iyi olur!

• Çöplerinizi ara holde bırakmadan
hemen çöp konteynırına atınız.
• Kapı önlerine dolap, ayakkabı vs
şeyler koymayın.
Ayrıca çocuk arabaları, bisikletler
ve buna benzer büyük şeyler ara
hollere konulmaz, çünkü yasak.
• Atılacak kaba eşyanız varsa
Roteb’in Grofvuil servisini
arayın,randevu üzerine onlar gelip
alıyorlar (0800-1545).

kalkmadıysa duran eşyalar kırmızı
bir etiket yapıştırılıp bizler tarafından
atilacaktır ve bunun faturasıda eşya
sahibine ödetilecektir.

Sebepsiz yere ara salonlarda, merdiven bosluklarında duran eşyalarınıza
bizler tarafından sarı bir etiket
yapıştırılacak, 1 hafta sonra eḡer hala

Dromen over rustieke en muzikale sferen in de Gaffelstraat
Woonstad gaat Gaffelstraat
72 tot 90 in februari/maart
slopen. De bedoeling is dat
op deze plek vijftien huizen
gebouwd worden via het
principe van collectief particulier opdrachtgeverschap.
Dat betekent dat de aspirant
huiseigenaren samen plannen
maken over hoe het geheel
en de afzonderlijke woningen
eruit gaat zien, hoeveel het
mag kosten, welke milieuvriendelijke maatregelen ze
gaan nemen etc. Voorlopig is
er echter alleen nog maar een
groep mensen dat belangstelling heeft getoond. Het
kan dus nog wel even duren
voordat er gebouwd gaat
worden. Volgens de meest
optimistische schatting gaat
het terrein minstens een jaar

braak liggen. Om te voorkomen dat er in die tussentijd
een akelig rommel aantrekkend leeg terrein ontstaat,
hebben bewoners van het
Gaffelblok op uitnodiging van
Woonstad hun wensen over
een tijdelijke invulling van dit
terrein naar voren gebracht.
De aanwezige bewoners willen graag een parkachtige
uitbreiding van het pleintje
naast het parkeerdek, met
daaromheen een mooi hek dat
’s avonds afgesloten wordt.
Op het pleintje staan al zeven
bomen en in een van de tuinen staat de beroemde boom
van tante Anna, een hoge
populier die in de jaren vijftig
door tante Anna, toenmalig
bewoonster, als takje uit het
museumpark in de tuin is

geplant. In het park willen de
bewoners graag een muziektent, zodat in de zomer op
zondagmiddag onversterkte
muziek geprogrammeerd kan
worden. Twee bewoners, professionele muzikanten, willen
de programmering verzorgen.
Ze willen zowel professionele
ensembles als jonge en oudere
amateurmusici uit de wijk op
het podium neerzetten. De
medewerkster van Woonstad
gaat binnen haar organisatie
over deze ideeën overleggen. De bewoners wachten in
spanning af.
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INVASIE VAN DE FILMTIJGERS

Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1
Batavier
Educatief Centrum
Basiseducatie
Batavierenstraat 15 – 35
Bibliotheek
Gaffelstraat 59a
Dierenhof
Gouvernedwarsstraat 1
Gezondheidscentrum/SMDC
St. Mariastraat 75
De Kunstmarkt
van Speykstraat 129
Stichting Jong
Mathenesserlaan 173
Gaffelstraat 61a
Ruilwinkel
Gaffeldwarsstraat 34
Taal Druk Werkplaats
Gaffelstraat 61b
Turks Participatieplatform
Gaffelstraat 1
SBC Stichting Buurtwerk Centrum
Adrianaplein 24 - 26
Verpleeghuis Antonius
Nieuwe Binnenweg 33
Wijkgebouw Odeon
Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman
Zorgcentrum Leeuwenhoek
West Kruiskade 54
Tennisclub Tiendstraat
Speeltuin Weena

door Andre Hart

Het 39e Filmfestival van Rotterdam is weer uit de startblokken.
Filmtijgers lopen verwilderd over de Kruiskade. Tuk-tuks schieten door de Gouvernestraat. Nul-tien heeft weer ﬁlmkoorts en
hetOude Westen heeft er aandelen in. Maar niet lang meer…
LAST TANGO LANTAREN
Het filmfestival begon in 1972
en Lantaren/Venster in de
Gouvernestraat was het hoofdkwartier.Dat is het lang gebleven,
maar met het succes groeide het
uit z’n jas en verhuisde naar het
Doelenplein. Voornamelijk de persvoorstellingen en het korte filmprogramma bleven in de
Lantaren. Nu in 2010 gaat
Lantaren/Venster verhuizen naar
een wolkenkrabber op de Kop van
Zuid. Een peperduur, met kritiek
overladen avontuur. En een culturele, cinematieke aderlating:
Geen alternatieve films meer voor
het Oude Westen. Het Filmfestival
raakt een bioscoop en de
historische wortels kwijt. Plus de
verdwijning van een muziekpodium in een straat die, volgens
de heren plannenmakers, de
“MUSIC MILE” moet gaan heten –
Rotterdamse Blunder Politiek
in actie.
HONDERD JAAR CINEMA
Lantaren/Venster, als de uit het
Filmfestival voortgekomen alternatieve bioscoop, bestaat sinds
1975, maar als cultureel centrum
voor de werkende klasse (“Ons
Huis”) bestaat het precies
honderd jaar. Even lang als het
fenomeen Cinema. Maar dat dubbele jubileum heeft het Venster
dus afgelopen december nogal
karig gevierd met een lullige diashow en een “stomme”
kaasmakers-film (zie hierover ook
Hannie’s Column elders in deze
krant). Het lijkt erop dat, met
de komende impopulaire verhuizing naar Zuid in het vooruitzicht,
de Lantaren even liever geen

aandacht trekt. En dat is jammer.
Uit het rijke archief (een eeuw posters) had namelijk zeer
eenvoudig, en bijna voor niets,
een prachtige (van respect getuigende) tentoonstelling gemaakt
kunnen zijn.
HUUB BALS

En dan Huub Bals, de in 1988
overleden ‘grote grondlegger’ van
het Filmfestival. Een lange, forse
man met krulletjes, slobbertrui en
een dikke bril. Zijn naam is weliswaar verbonden aan een
filmfonds, maar dat is zo’n beetje
de enige aandacht die het Festival
aan hem besteed. Ze kijken
liever naar voren.
Bals was een bonvivant.. iemand
die hield van lekker eten, goeie
films en mooie vrouwen.
Motto : “Het kijken naar een
goede film is lekkerder dan neuken”. Een programmeur met een
buitensporige liefde voor ‘Film’
(en champagne) die organiseren
en publiciteit in het bloed zat. Vlak
voor het eerste Filmfestival stuurde
hij een groep jonge meiden naar
“kapsonesstad” Amsterdam, om

er te flyeren met teksten als “Als
je niet bij Film Internationaal bent
geweest, dan moet je verder je
smoel houden wanneer er ergens
over film wordt gepraat”.
De hondsbrutale Bals was een
gigant die zijn gelijke niet had (en
heeft) in de Nederlandse
filmwereld. Wel vergelijkbaar,
schiet het opeens door mijn
hoofd, met Paul Acket en zijn
NorthSea Jazzfestival, wat, ironisch
genoeg, nu ook in Rotterdam
zit. Misschien dat die twee (Jazz
& Cinema) iets samen kunnen
doen? Acteren is immers ook
improviseren. Bals was dan
ook een jazzliefhebber.
FASSBINDER
Al direct vanaf het eerste Festival
was de artistieke kwaliteit hoog en
de gezelligheid alom.
Bals was een echte gastheer en
als een moeder voor nieuw talent.
Zo was daar bijv. de maniakale
Duitse, homosexuele veelfilmer,
Rainer Werner Fassbinder. Steevast
getooid met slappe hoed, zonnebril en motorjasje, draaide
hij minstens vier films per jaar.
“Slapen kan ik als ik dood ben”
filosofeerde Rainer vanachter zijn
Bacardi-cola. Een van zijn allerbeste vroege films “Angst essen
Seele auf” (door Bals vertaald als
“Alle Turken heten Ali”), had zo in
het Oude Westen kunnen spelen.
Brigitte Mira speelt hierin een eenzame, naar tederheid hunkerende,
gepensioneerde weduwe, die
trouwt met de veel, veel jongere
eerste generatie
gastarbeider El Hedi Ben Salem.
Tijdens de wereldpremière in het
Venster begon deze Salem midden
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TELEFOONNUMMERS

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WIJKVOORZIENINGEN IN HET OUDE WESTEN
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

CARNAVAL AAN DE
NIEUWE BINNENWEG
Op 8 februari 2010 viert Laurens Antonius Binnenweg
een groots Carnaval in samenwerking met de
Carnavalsvereniging “De Noelemakkers” en de blaaskapel “De Flaterbende” in de
recreatieruimte van Antonius
Binnenweg.
Het feest begint om 19.00
uur en eindigt om 21.30
uur. De zaal is open vanaf 18.45
uur. In de recreatieruimte kunt u
kaarten kopen á 3,50 euro per
stuk. Dit is inclusief 1 consumptie. Het adres is: Laurens
Antonius Binnenweg.
Nw. Binnenweg 33.
Voor meer informatie:
Activiteiten begeleiding 0102412971.

U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM
in de voorstelling opeens luidkeels
te zingen. Waarop Fassbinder als
door een bijgestoken gromde
“DER FAHRT NIEMALS WIEDER
MIT”.
JAPAN
Als laatste iets uit het huidige programma : Het Festival brengt dit
jaar interessante Retrospectieven
van twee Japanse topregisseurs, Sai Yochi en Kiju Yoshida.
Naar Yoshida ben ik bijzonder
benieuwd, omdat het een collega
is van regisseur Suzuki Seijun,
waaraan het Festival in 1991 een
super-fantastisch retrospectief
wijdde. Yoshida en Seijun behoren
tot de Crème de la Crème van
de zgn. Japanse Nouvelle Vague:
Sexy, modernistische zwart-wit
Films uit de jaren 60.
Aanbevolen.
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Een nieuw buurthuis met bekende
en nieuwe gezichten
De Centrumraad heeft het contract met WENK deﬁnitief beëindigd
en voor de komende twee jaar een overeenkomst gesloten met TOS,
Stichting Jong en Stichting Buurtwerk Centrum (SBC) om het welzijnswerk vorm te geven. Twee oude bekenden en een nieuwkomer. Thuis
Op Straat blijft buitenactiviteiten met kinderen organiseren. Stichting
Jong doet het jongerenwerk, meestal jongenswerk.
SBC gaat het kinderwerk (0-12 jaar), buurtschoolwerk, opvoedingsondersteuning, meidenwerk en sociaal-cultureel werk organiseren.
In Stadsdriehoek en Cool trekken ze in bestaande buurthuizen, in het
Oude Westen opereren ze vanuit een nieuw buurthuis (tot voor kort
servicepunt) aan het Adrianaplein. Dat wordt ook het hoofdkantoor
van SBC.
Coördinator Khalid Akhiyad: ‘We hebben WENK niet overgenomen, we gaan
niet alles doen wat zij deden, maar
bestaande groepen kunnen bij ons terecht.
Sommigen hebben zich al aangemeld,
zoals de zangclub, de kaartclub en kookcafé De Smeltkroes. We zijn in gesprek
met de bewoners om erachter te komen
waar nog meer behoefte aan is. We staan
open voor alle ideeën, maar vragen ook
inzet van bewoners zelf om activiteiten te
realiseren, we willen zelfredzaamheid stimuleren. We zijn geen maandag-tot-vrijdag
van 9-5-instelling, activiteiten kunnen ook
’s avonds en in het weekend plaatsvinden,
want we willen voor iedereen toegankelijk
zijn, ook voor mensen die overdag druk zijn
met opleiding of werk.’
Khalid gaat het team aansturen. Hij is daarnaast coördinator van jongerencentrum
Het Klooster in de wijk Het Oude Noorden.
Elledie Sedoc is programmacoördinator,
zij gaat over de inhoud en zal de nieuwe
teams hierop gaan ondersteunen. Elledie:
‘Voor vragen over specifieke cursussen kan
ik een beroep doen op CurZus&Zo, waar
ongeveer 500 vakkrachten staan ingeschreven. Maar een groepje wijkbewoners
(vrouwen en/of mannen) die een plek zoeken om samen te komen en hun eigen programma te maken, zijn ook welkom. We
maken dan afspraken over het gebruik van
de ruimte en eventuele ondersteuning bij
het organiseren van activiteiten. Maar we
gaan de touwtjes niet uit handen nemen’
In het nieuwe gebouw zijn naast twee kantoorruimtes, twee activiteitenruimtes, een
keuken en een grote ontmoetingsruime
ingericht. Khalid: ‘Ons gebouw is open
voor mensen die een kopje koffie willen
drinken en vragen willen stellen, voor de
kinderen komen er gerichte activiteiten.
We werken niet vanuit een Open Deuren
beleid, maar werken meer met gerichte
activiteiten. Elledie: ‘En uiteraard zullen
we het Adrianaplein en de buurt bij onze
activiteiten gaan betrekken, in overleg
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met Duimdrop.’ Khalid: ‘We zijn niemands
concurrent, we gaan wijkoverleggen organiseren om met alle instellingen, organisaties
en bewoners te praten hoe we de activiteiten
op elkaar kunnen afstemmen en waar wij
kunnen aanvullen. We hebben natuurlijk een
opdracht van de Centrumraad. We moeten in
twee jaar bepaalde doelstellingen realiseren,
maar die gaan over de aantallen en groepen
die we moeten bereiken, niet over wat we
moeten aanbieden.
En welke vertrouwde gezichten komen terug?
Op 15 januari was het team nog niet compleet. Bekend was al wel dat Salim het buurtschoolwerk in het Oude Westen gaat doen,
Nathalie het meidenwerk bovenwijks, Bep
en Willem zullen terugkomen in het beheer
en gaan het sociaal-cultureel werk weer
ondersteunen. Patty vervult de functie van
cursuscoördinator. Jeffrey, Nazir en Jared zijn
ook aangenomen, maar worden in de wijken
Cool en Stadsdriehoek ingezet. Lemuel en
Fernando hebben het Centrumgebied verruild voor Prins Alexander waar zij de teams
van collega-organisatie Stichting Buurtwerk
Alexander zullen gaan ondersteunen.

Khalid Akhiyad en Elldie Sedoc

trum, maar op Rotterdam en omgeving.
Ons gebouw ligt natuurlijk prachtig dicht
bij het Centraal Station en de metro. Een
aantal activiteiten zijn al bekend. We gaan
door met onze eigen cursussen Engels en
Nederlands. De meeste huurders blijven het
gebouw trouw. We zijn blij met Zadkine.
Nieuw is het bedrijf Ooverbruggen dat hier
inburgeringscursussen gaat geven. Het CDI
geeft binnenkort cursussen ‘Leren studeren
op HBO-niveau’. Het nieuw opgerichte

Academisch Centrum gaat activiteiten op
het snijvlak van hogeschool, universiteit en
welzijnswerk organiseren. Dat moet onder
andere leiden tot activiteiten van studenten
en docenten in dit gebied. De mooi opgeknapte kantine gaat meer gebruikt worden, maar mensen uit de wijk kunnen nog
steeds terecht voor een kopje koffie. Het
bloedprikken verhuist mee van De Gaffel
naar De Batavier.

Op woensdag 17 februari wordt
het nieuwe buurthuis geopend.
Dan wordt ook de naam bekend
gemaakt. Volwassenen en kinderen
met vragen en voorstellen kunnen langskomen of bellen naar
010-2861505 (algemeen nummer
buurthuis) en 06 27334802 (Elledie
Sedoc).
De Batavier wordt regionaal
educatief centrum

WENK bestond uit drie onderdelen: Wenk
Welzijn, Kinderopvang en Wenk Centraal.
Wenk Welzijn is failliet. De huur van de Gaffel
zal worden opgezegd. De voorkant staat
dus leeg. Aan de achterkant blijft de buitenschoolse opvang en de (verbouwde) sportschool. De kinderopvang is verkocht en gaat
zelfstandig door als Kids Wonderland B.V.
onder leiding van Annet de Kortenaer, ouddirecteur van Wenk. Wenk Centraal is veranderd van naam en heet nu Educatief centrum
de Batavier en is verhuisd naar gebouw
De Batavier. Daar werden al veel cursussen
gegeven en dat wordt nu uitgebouwd tot
een groter activiteitenaanbod op het gebied
van onderwijs, emancipatie en ontwikkeling
voor een groter gebied. Theo van Straaten,
sinds ruim een jaar directeur van Wenk (nu
dus educatief centrum de Batavier) : ‘We
richten ons niet langer alleen op het cen-

Gerrit Sterkman SPOOKplein
Het plein dat in het voorzieningenvoorstel van het
bestuur van de Centrumraad is aangewezen als
centrum van de wijk, wordt vanaf 1 januari omgeven door twee grote lege gebouwen. Het oude café
Five O’Clock plus snackbar staat al jaren leeg en nu
komt daar dus het meterslange treurige uitzicht op
de lege ruimtes van de Gaffel bij. Volgens het voorzieningenvoorstel zou de Asch van Wijckschool daar
ook weg moeten om plaats te maken voor de bouw
van een groot activiteiten- en ontmoetingscentrum,
met welzijnswerk, opbouwwerk, de buurtwinkel en
een theaterzaal. Maar dat is allemaal hoogst onzekere toekomstmuziek, want zou de gemeente in
deze zuinige tijden een 25 jaar oud schoolgebouw
opdoeken ten behoeve van een andere clustering
van voorzieningen? De Centrumraad kan beter een
oplossing bedenken voor deze actuele ongure situatie.

Van de straat
geplukt...

Dokter
Castelijns

