‘IK MIS JAPIE’S SNACKLOKET’
HET OUDE WESTEN VAN MARTIN VAN WAARDENBERG

Komiek, acteur en tekstschrijver Martin van Waardenberg is een geboren Rotterdammer.
Bracht zijn jeugd (bouwjaar 1956) door in Overschie en Zuid –“in de kuip in het zon-
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netje”- en woont sinds september in het Oude westen, vlakbij het kruispunt van de
Binnenweg en de Mathenesselaan.

Waardenberg (glad achterovergekamd haar,
geprononceerde haakneus, zwartlerenjasje,
spijkerbroek, biertje in hand), werd bekend
als de bazige wederhelft van theatersportduo
Waardenberg & De Jong. Speelde in tv-series
(Loenatiek, Klein Holland, Camping Pernis,
Sesamstraat) en verdient zijn geld met de Gamma
spotjes –“Lekker bezig, Freek..??”
We hebben afgesproken in café Arie, waar hij al
aan de bar zit met boezemvriend Gerard Meuldijk
(ex-Dizzy). Ze komen net uit de sportschool en gaan voor het bier. We
laten Gerard aan de bar en
kiezen een tafeltje.
(buurtkrant)-“Je bent nogal
sportief ??”
(Waardenberg)-“Fanatiek.
Sportschool, en we
voetballen met vrienden ondermekaar in
Maassluis. Met slecht
weer in de zaal.
Zes tegen zes. Als
kind ging ik naar
Feyenoord. In de kuip
in het zonnetje zitten.
Dat ging lang goed,
maar in de jaren
60/70 veranderde
dat. Nu ga ik zelden,
misschien vier maal
per jaar. Het is vaak
niet leuk, grimmige
sfeer, ik kijk wel tv.”
OUDE WESTEN
“Wat is je indruk van het
Oude Westen ?”
“ Een paar straten vind ik
prachtig. De sfeer gemoedelijk en gezellig. Leuke
cafées.. Wester-paviljoen, Arie.
De Mathenesselaan heeft iets
statigs, met al die bomen. En
zomers die
terrassen..Een heel mooi stuk
Rotterdam. Misschien wel het mooiste.”
“Favoriet bier..?”
“Gek genoeg gewoon ordinair bier..Gewoon een
tapbiertje. Verschil in smaak proef ik niet. Het zal me
allemaal worst weze, als het maar schuimt en als het
maar veel is.”
“Stamkroeg ?”
“HP (Café Hensepeter). Omdat ik er de mensen ken,
en omdat m’n vrienden er zitten. Ik hou van
klaverjasse..En ik mis Japie’s snackloket. Daar ging ik
altijd een bittergarnituur voor de kaarters halen.”
“Eten ?”
“Restaurant Viva Afrika. Daar mag je met je handen
eten..erg leuk. En de Abrikoos in Delfshaven, dat is
een Spaans tapas-restaurant.”
SPANAAT
Waardenberg is Spanaat (Spanjofiel), en net terug
van een weekje. Flamenco is zijn lievelingsmuziek.
“Waar haal jij je muziek vandaan ?”
“Vrienden attenderen me op dingen, maken ceedeetjes voor me, gitaarmuziek. En als ik dan iets
goed vind, koop ik het in van die grote FreeRecordShops. Ik ben namelijk een Supermarktman. Daar kun
je nog anoniem shoppen.”
“Hoe ga je eigenlijk met je bekendheid om ?”
“Ja, daar heb ik wel last van. Het is inherent aan het
op tv zijn. Heel vervelend. Mensen duwen je
tegen de muur en willen met je op de foto.”
“Hoe ben je acteur geworden ?”
“Dat is begonnen op de middelbare school met
expressieleer. Daarna de Academie in Utrecht
gedaan en een theatergroepje opgericht. Na twaalf
jaar kwam ik Wilfried de Jong tegen op een kinderkamp van Humanitas. Dat heeft ook twaalf jaar
geduurd. We hadden een traditionele Laurel &
Hardy verhouding, maar dan fysieker. Spugen,
slaan, kneuzingen, botbreuken. Halsbrekende toeren.”
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door Andre Hart

“ Sta je liever voor een
publiek of voor de camera?
“Voor de camera. Vroeger was het andersom, maar ik
heb te lang op de podia gestaan. De publieks- reacties worden dan voorspelbaar. TV is vluchtiger. Ik hou
erg van de tweedeling in je hersenen, als je tegelijk
met acteren en plaatsing bezig bent. Hoe je dat biertje (pakt biertje), in een emotionele scene, precies op
die plek neerzet.” (zet biertje twee centimeter verder)
NEGERZOENEN EN BLANKE VLA
“In de multiculticomedy ‘Camping
Pernis’ gebruik je foute humor en
een ‘ver over the top’ stijl
van acteren..”
“Pernis heb ik bedacht
in de tijd dat je opeens
geen ‘Negerzoenen’
meer mocht zeggen.
Maar wat doe je dan
met ‘Witbrood’ en
‘Blanke Vla’ ? Dat
is toch geneuk op
de vierkante centimeter. Ik dacht,
dan ga ik maar
iedereen beledigen. Ik hou van
wat niet mag.
In feite bepaal je
zelf met je eigen
moraal wat
mag.”
“Het Oude
Westen is ook
supermulticulti..”
“Ik hou veel van
multiculturen,
sfeer, maar alleen
als ze mekaar tolereren. Het is las-tig als
het geloof erbij komt.
Daar heb ik een hekel
aan. Maar niemand zit mij
in de weg. Hoe meer, hoe
beter. Dat gezeik dat het hier
zo vol is. Ik ken genoeg autochtonen die ze direct over de grens
mogen zetten.”
“Zwarte humor..?”
“..Is gebaseerd op ellende, misère, zwartgalligheid.
En hoe je het nog erger kan doorverzinnen.”
“Steek je met alles de draak ?”
“Zoveel mogelijk..Ik relativeer alles tot in het absurde.
Dat is inherent aan het leven. Het leven is zinloos..
daar heb ik last van..en het wordt erger.”
“Reasons to be cheerful ?”
“NEE. Geen Een.” (er valt een stilte)
Dan: “Aan een goeie komiek zit natuurlijk ook een
treurige kant..Ik ben allebei ; heel erg treurig en heel
erg vrolijk. Dat ligt dicht tegen elkaar aan. Spelen is
een enorme uitlaatklep.”
“Je vloekt nogal veel..”
“Ik heb niks tegen vloeken. We zeggen nogal gauw
van ‘Krijg de tering’. Dat is Rotterdams. Maar
elke ‘godver’ wordt er op de tv uitgehaald, dus moet
je meer creatieve scheldwoorden gebruiken.
‘Van de ratten besnuffeld’, ‘Jeetje creetje’.”
KORT EN KRACHTIG
“Favoriete schrijver ?”
“Gerrit Komrij. Hij is scherp en er zit visie achter. In
het Rotterdamse kom je al snel bij Deelder uit. Ik vind
zijn gevoelige kant erg mooi. Hij kan hard en gevoelig tegelijk zijn. Klare taal die je hart ingaat.
Gedicht voor Arie is heel kort en krachtig.”
“TV programma ?”
“Dat was ‘The Office’ met Ricky Gervais , en is nu
‘EXTRAS’, ook van en met Ricky Gervais. Beste
comedy tot nu toe.”
“Avondje stappen met ?”
“Agnes Kant. Ik stem meestal SP..zit aan de linkse
kant van de samenleving. Ben een fan van
Jan Marijnisse. Maar Agnes..Agnes is lekker fel.”
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Adviezen voor de nieuwe
deelgemeenteraad Rotterdam Centrum
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Uitgave van de Aktiegroep Oude Westen Gaffelstraat 1 - 3 3014 RA Rotterdam telefoon 010 - 4361700 Website www.aktiegroepoudewesten.nl

Op donderdag 18 maart 2010 heeft in de deelgemeenteraad een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Er is afscheid genomen van een
groot aantal leden van het oude Centrumraad. Voor sommigen was het een deﬁnitief afscheid van de deelgemeentelijke politiek. De aanloop
tot deze plechtige bijeenkomst was een ingewikkelde en onoverzichtelijke periode. Voor zowel de buitenstaanders als de Centrumraad zelf.
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Mogelijk een nieuwe oude coalitie
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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
Taaldrukwerkplaats, 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
Tennispark Het Centrum

436.17.00
280.58.88
280.58.70
436.49.81
436.71.01
436.34.38
243 08 16
436.57.30
225.08.44
436.08.97
436.17.00
286 15.05
241.29.00
436.38.55
436 22 43
436.14.88
411.39.42
414.48.90
436 61 65

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarm
112
Politie/buurtagenten
0900 88 44
Klachtennummer
0800 15 45
Belastingtelefoon
0800 05 43
Bureau Rechtshulp
410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling
282 25 27
Deelgemeente Centrum 267 92 11
Stadsmarinier
T.Nederveen
267 22 00
Coördinatiebureau
Centrum
267 32 83
Crisiscentrum
476 39 44
Dierenambulance
415 56 66
Dierenbescherming
437 42 11
Eneco storingsdienst
467 40 00
Jeugdhulp
411 78 65
Kinderdagverblijven
412 26 22
Woonstad
286 64 00
Ombudsman
411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Parkeerwinkel
0800 1545
Roteb
0800 1545
Speelcentrum Weena
414 48 90
Kinderbescherming
413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartsenpraktijk
Maasstad
422 41 43

WBR
240 60 00
Wijkpastoraat
Oude Westen
436.70.70
Gezondheidscentrum
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
ABC Dietisten Netw 06 43425690
Tandartsen
Oude Westen
436 21 76
St.Maatschappelijke Dienstverlening Centrum (SMDC)
Alg. Maatschappelijk
Werk
436 30 60
Sociaal Raadslieden
436 30 60
Hulpdienst/Wijkbus
Ouderen
436 90 47
Ouderenwerk
Servicepunt Senioren 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24
VraagWijzer
436 30 60

derdag 18 maart een ‘volledige
hertelling’ te doen. Daaruit bleek
dat het CDA op basis van één
stem toch één zetel in de nieuwe
deelraad had verkregen. D66
viel weer terug op twee zetels.
Diezelfde avond werd deze uitslag rechtsgeldig verklaard door
het Commissie tot Onderzoek
van de Geloofsbrieven en definitief vastgesteld door de deelgemeenteraad.

Bij de gemeenteraadsverkiezing
moest de hertelling duidelijk
maken of PvdA of Leefbaar
Rotterdam de meeste stemmen
had behaald en of de uitslag
rechtsgeldig moest worden
verklaard. Bij deelgemeente
Centrum ging het om het aantal zetels van CDA en D66. De
eerste officiële telling op 3 maart
resulteerde in één zetel voor het
CDA en twee voor D66. Bij de
daarop volgende snelhertellingen zou D66 drie zetels krijgen
en het CDA zijn enige zetel
verliezen. Na raadpleging van
de Kieswet en de conclusie dat
‘snelhertellingen’ niet rechtsgeldig zijn, werd besloten om in de
ochtend en middag van don-

Er zitten nu zes in plaats van vijf
partijen in de nieuwe deelgemeenteraad en de verschillen
tussen de zetels van de partijen is kleiner geworden. Een
nieuwe coalitie zal daarom uit
minimaal drie partijen moeten

Uitslag verkiezing deelraad Rotterdam Centrum 3 maart 2010
Partijen

Zetels

Nieuwe leden
deelraad

Deelraadsleden
woonachtig in het
Oude Westen

PvdA

3

1

1

Leefbaar
Rotterdam

3

2

?

VVD

2

1

1

GroenLinks

2

1

2

D66

2

2

1

CDA

1

-

-

Totaal

13

7

5

bestaan. Een mogelijke coalitie is
de PvdA samen met de VVD en
GroenLinks, die samen een meerderheid van 7 van de 13 zetels
hebben. Een andere mogelijkheid
is dat D66 één van deze partijen
vervangt of als vierde partij aansluit. Als grootste partij zal de
PvdA het initiatief kunnen nemen
om deze rood-blauw-groen coalitie te vormen. Wanneer de PvdA
daar niet in slaagt, krijgt Leefbaar
Rotterdam de kans om een coalitie te vormen.
De partijen die de rood-blauwgroen coalitie kunnen gaan vormen hebben in hun verkiezingscampagne beloofd te zorgen voor
voldoende sociaal-maatschappelijke voorzieningen voor de wijkbewoners, te investeren in ‘schoon,
heel en veilig’ en bewoners en
ondernemers bij het maken van
plannen voor het Oude Westen te
betrekken. In principe verandert
er dan weinig, te meer daar de
vorige bestuurders ook nu weer
in de deelraad zitting hebben.
Boven deze nieuwe deelraad
hangt echter een donkergrijze
wolk, namelijk de terugloop van
de financiële middelen vanuit
het gemeentebestuur. Door de
economische situatie zal er minder budget zijn om alle taken
en ambities te kunnen uitvoeren en de kans is groot dat het
nieuwe Dagelijks Bestuur besluit
om minder geld beschikbaar te
stellen voor welzijnswerk, zorg
en onderhoud van de openbare
ruimte. Het bestuur zou onderwijsinstellingen, welzijnswerk en
zorginstellingen kunnen verplichten om beter samen te werken en
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BUURTKRANT OUDE WESTEN GEEN ZINNIG MENS KAN ZONDER

Maak meer gebruik van de kennis
van bewoners
gaat waarschijnlijk nog kritischer
kijken naar de opbrengsten van
diverse programma’s. Dat zal
waarschijnlijk gepaard gaan met
het beëindigen van subsidierelaties en het afstoten van bepaalde
voorzieningen. Tegelijkertijd zal
er van bewoners en ondernemers
een (hogere) eigen financiële
bijdrage, meer eigen initiatieven
en meer vrijwilligerswerk kunnen
worden gevraagd.
Nu de partijen uit de deelgemeenteraad toch nog midden
in de onderhandelingen en trainingstrajecten zitten, zou het
verstandig zijn om stil te staan
bij de essentie van hun taak,
namelijk het vertegenwoordigen
van bewoners. Om herhaling van
misstappen uit het verleden te
voorkomen, meer gezamenlijke
totstandkoming van ontwikkelingen en uiteindelijk de gewenste
kwaliteit van leven te realiseren,
zouden ze voortaan bewoners
meer moeten betrekken bij het
definiëren van problemen en niet
pas bij de besluitvorming over
plannen.
Want beste nieuwe en oude

deelgemeenteraadsleden en
bestuurders, er is een schat aan
kennis en deskundigheid bij de
mensen in het Oude Westen aanwezig; ze kunnen en willen actief
meedenken en meewerken aan
de ontwikkeling van hun wijk. En
hoe meer u zich laat zien, des te
meer begrip er komt voor elkaars
rol hierbij.
Issac Weldensei

Van de straat
geplukt

Adriaan Schaap

Nog plekken vrij in de
ﬁetstrommels
In een aantal fietstrommels in het Oude Westen zijn nog plaatsen
beschikbaar voor het parkeren van fietsen. Een fietstrommel geeft u de
mogelijkheid om uw fiets of rolstoel in de onmiddellijke nabijheid van
uw woonhuis te stallen. Het zijn losse units die worden geplaatst in
de straat of buurt waar u woont. De fietstrommel is een ovaalvormig
object, voorzien van een scharnierende deur die alleen de abonnementhouder met een sleutel kan openen.
In de volgende straten zijn abonnementen direct beschikbaar:
*Batavierenstraat (ter hoogte van pandnummer 39);
*’s-Gravendijkwal
(ter hoogte van pandnummers 82-84);
*Ochterveltstraat
(ter hoogte van pandnummer 23).
Wilt u uw fiets(en)
veilig en overdekt
wegzetten en heeft u
zelf geen berging, bel
of mail dan naar het
bureau Fietstrommels
van Stadstoezicht,
(010) 240 52 51,
ﬁetstrommels@stz.
rotterdam.nl.
Een abonnement kost 49,56 euro per fiets per jaar. Voor een rolstoel is
dat 99,12 euro per rolstoel per jaar.
Meer informatie over de fietstrommels vindt u op www.rotterdam.nl/
informatieparkerenfietsers.

centrum van de stad om de hoek.
Wonen in een buitenwijk met
allemaal dezelfde types is niets
voor ons, wij wonen liever tussen
allerlei soorten mensen.’ Hoewel
ook voor Adriaan en Gabriélle
de zaak jarenlang een groot stuk
van hun leven was, maakte hij
ook tijd voor zijn hobby schaken.
Later kwam daar hardlopen bij.
Eerst om gezondheidsredenen,
maar het gedachteloos doorlopen
beviel hem en hij werd er goed
in; hij liep negen marathons. Na
25 jaar namen ze meer tijd voor
(fiets)vakanties en na 36 jaar
verkochten ze de zaak. ‘Als we
kinderen hadden gehad, waren
we misschien langer doorgegaan. Nu konden we gewoon
voor onszelf kiezen..’ Eerst ging
hij met Gabriélle een tijd fietsen en vakantiehouden. Daarna
bemoeide hij zich als vrijwilliger
met de winkelstraat en sinds

en iedereen erop vooruit gaat.
De bedoeling is dat de Alliantie
uitgroeit tot een club van vijf
mensen met een kantoor met
baliefunctie op de hoek van de
Adrianastraat.’

Vrouwendag 8 maart 2010 wederom een succes
Op 8 maart jl.werd er weer uitbundig vrouwendag gevierd in het Oude Westen. Er waren welmeer dan 200 vrouwen aanwezig.
Het thema van dit jaar was “Medelanders” De zaal was helemaal versierd in Oud Hollandse stijl: Delftsblauw en tulpen.

kritische noten

Zorgen heeft Adriaan ook. Wat
zal het effect van het nieuwe
stationskwartier zijn op de ontwikkeling van de huurprijzen?
‘Prijsverhoging kan betekenen
dat de kleintjes het niet volhouden. Nu al vraag ik me soms af
hoe mensen het opbrengen.’
En kritische noten: ‘Die middenpijp van de tram zou beter
onderhouden moeten worden.
De bomen gesnoeid. En meer
blauw op straat, maakt de straat
veiliger, maar betekent ook meer
regelcontrole voor de winkeliers.
Daar zijn ze niet altijd blij mee en
dat kan ik me wel voorstellen.’ En

familiebedrijf

Zijn vader begon met de ijzerhandel op 1 april 1933 aan het
Goudseplein. In 1970 werd dat
pand gesloopt en verhuisde de
zaak naar de huidige plek. Het
ouderlijk huis van Adriaan Schaap
stond op de Oostmaaslaan. Hij
deed MTS Werktuigbouwkunde
in de Witte de Withstraat en ging
daarna op proef in de winkel van
zijn vader werken. ‘Mijn vader zei:
“Je praat graag en je bent goed
met je handen”, dus ik moest
het maar een jaartje proberen.
Gabriélle had de middelbare
detailhandelschool gedaan, dus

die vond het ook wel een romantisch idee om samen een zaak
te hebben. Nou ja samen, met
mijn vader, mijn moeder en nog
een bediende. Een familiebedrijf
inclusief aangetrouwde familie is
toch ingewikkeld maar het ging
lang door. Voor mijn vader was
werken zijn hele bestaan, hij had
geen hobby’s, dus hij stopte
niet met zijn 65e. Toen hij 75
was, heeft mijn moeder ervoor
gezorgd dat hij zich uit de zaak
terugtrok.

gezelschapmens

Daarna hebben we de winkel

naar achteren toe uitgebouwd.
Mede door het verdwijnen van
de Spijkermand op de WestKruiskade werd onze klantenkring
groter. Ik ben net als mijn moeder een gezelschapsmens, en dat
is niet onbelangrijk in een winkel.
Je kunt met een kleine zaak nooit
concurreren met grote zaken; je
moet ervoor zorgen dat mensen
graag in je winkel komen, door
service en een goede sfeer.

schaken,hardlopen

Sinds 1970 wonen Adriaan en
Gabriélle op de Heemraadsingel.
‘In een prachtig huis, met het

Opzoomeren brengt leven in je straat
Opzoomeren maakt je straat wakker,
brengt je straat tot leven. Buren komen
naar buiten, ontmoeten elkaar en steken samen de handen uit de mouwen
voor een vriendelijke, schone en veilige
straat. 2.018 straten hebben inmiddels daar de voordelen van ontdekt.
Opzoomer Mee nodigt alle straten uit
om in 2010 door te gaan en opnieuw te
Opzoomeren.

AANBIEDING 1:
WAARDEBON VAN
200 EURO
Een schoonmaakactie, een kinderspeeldag, een straatdiner,
een plantjesdag… Wij bieden
uw straat een waardebon
aan van 200 euro. Daarmee
kunt u de onkosten van uw
Opzoomeractiviteiten dekken.

AANBIEDING 2:
HANDIG
OPZOOMERKEETJE
Ook dit jaar staan onze
Opzoomerkeetjes voor u klaar.
Elk keetje bevat een kant-en-klaar
pakket om te Opzoomeren. Het
neemt u veel rompslomp uit handen. Kies een keetje en maak een
reservering bij Opzooomer Mee:
(010) 213 10 55

Terraskeet: Alles voor een
straatterras, straatbraderie of
barbecue
Nieuw: wilt u schaken? Vraag
dan naar de terraskeet met het
grote Rotterdam Schaakspel
Dinerkeet: Alles voor een
straatdiner. Van tafels, stoelen
tot borden en bestek
Speelkeet: Alles voor een leuke
speelmiddag voor de kinderen
Kluskeet: Alles om uw straat
op te knappen. Van bezems tot
gereedschap
Meer over de keetjes:
www.opzoomermee.nl

EXTRAATJE
OPZOOMERTAART
VOOR SNELLE
STRATEN
Hoe snel kunt u een aanmeldkaart invullen? Als u
het voor 1 mei 2010 doet,
ontvangt u afhaalkaart voor
een Opzoomertaart voor 50
personen. Waarom? Omdat
er 2.018 Opzoomerstraten
in Rotterdam zijn: een nieuw
record. Dat willen wij samen
met uw straat vieren. U kunt
tot oktober de taart nuttigen
tijdens uw straatactiviteiten.

Eén aanbieding, twee aanbiedingen of alle aanbiedingen… kies maar

februari is hij voor zestien uur
in dienst bij de Alliantie WestKruiskade, een samenwerkingsverband van Gemeente Rotterdam,
Deelgemeente Centrum en
Woonstad. Zijn taak is om ondernemers te adviseren en stimuleren
om hun winkels mooier te maken
en daardoor de winkelstraat overdag en ’s avonds aantrekkelijker
te maken;. Bijvoorbeeld door het
vervangen van dichte door open
rolluiken. ‘En het liefst zou ik de
platte gevelreclames vervangen
door lichtgevende reclameborden
die haaks op de gevel staan; dat
geeft de straat een heel ander
aanzien. Ik wijs op subsidiemogelijkheden en verder is het vooral
een kwestie van vertrouwen winnen en overtuigen. Ondernemers
laten inzien dat als ze er met
zijn allen een mooiere straat van
maken de omzet omhoog gaat

dromen: ‘Het liefst zou ik op het
Tiendplein, naast de zaak waar nu
de bloemenzaak tijdelijk kamerplanten verkoopt, in de doorloop
naar Zijdewindeplein, een theater
vestigen. We moeten in het oude
Westen toch een vervanging voor
Lantaren-Venster krijgen. Een centrum kan niet zonder uitgaansleven.’

Ben je geinteresseerd in een
stijlvolle, leuke en leerzame
cursus neem dan contact op
met Zara
zarabellydance@hotmail.com
Ook in te huren voor
diverse buikdansworkshop
i.c.m.henna-workshop en/of
oosterse hapjes!

Zoekt u een
tandarts?

De Leeuwenhoek draait weer
op volle toeren. We zijn weer
echt terug in de wijk.
“Onze“ bezoekers hebben hun
weg weer naar binnen gevonden
voor een kopje koffie, een praatje,
een biljartje ,een maaltijd of een
muziekoptreden. Ook zijn we
weer gestart met activiteiten in
samenwerking met de buurt
Het is weer lente!
Zo zijn er in de maanden februari-april veel verschillende culturele/traditionele feesten gevierd
die de lente (het nog nieuwe jaar)
als ‘t ware inluiden. Zo kwamen
bij ons langs de vrijwilligers van

heel gezond is) en de ontzettend
vriendelijke dames die het uitdeelden.
Ook vierden we Carnaval (van
oorsprong ook een katholiek vastenfeest met een link naar Bijbel
en profeten, en Holi-feest. Holifeest is een lente/nieuwjaarsfeest
met kleuren en geuren, waarbij
ook samen delen een rol speelt .
Als je goed kijkt zie je dat iedere
cultuur tradities in deze tijd heeft
al van eeuwen her, die met de

Nieuwe kansen voor
de Sint-Mariastraat
Op 16 maart hebben de bewoners van de Sint-Mariastraat gesproken
met regiomanager Jenny Vermeeren van Woonstad over de toekomstplannen voor hun straat. Jenny Vermeeren heeft de bewoners verzekerd dat Woonstad zich nog niet heeft vastgelegd op één scenario
voor de straat, maar dat ‘alles’ nog mogelijk is. De komende drie
maanden wordt de bouwkundige staat van alle woningen onderzocht
zodat half juni een definitief plan gemaakt kan worden. Voor bewoners
van een zeer slechte woning wordt desgewenst op korte termijn een
andere woning gezocht. Een verhuiskostenvergoeding kan pas worden
uitgekeerd na vaststelling van het definitieve plan.
Bewoners hebben acht voorwaarden gesteld aan verdere samenwerking:
1.
2.
3.
4.

Face-lift voor de
Zijdewindestraat
Net als de meeste straten in het
Oude Westen is de Zijdewindestraat een smalle straat met
smalle stoepen en langs de
rijweg aan weerszijden een rij
geparkeerde auto’s. Dat gaat
nu veranderen door het project
Straatbeeld. Bewoners hebben
met ambtenaren van gemeente
en deelraad een aantal malen om
de tafel gezeten en daar is op 2
maart een nieuw plan voor de
Zijdewindestraat uitgekomen.
Het komt er als volgt uit te zien.
Aan de oneven kant wordt de
stoep bijna dubbel zo breed en
komen er bomen te staan. Ook
aan de even kant wordt de stoep
iets breder. De gevelarmaturen
en lantaarnpalen worden vervangen door uniforme hangende
straatverlichting. Om dit te realiseren wordt de Zijdewindestraat
geheel opnieuw gestraat in de
Rotterdamse Stijl. Dat betekent
dat met klinkers, tegels, stoepranden en andere materialen zal
worden gewerkt die een luxere
uitstraling hebben. Over de verdere aankleding zoals gevelgroen
moet nog worden gesproken.
Door de nieuwe vormgeving
komen er een aantal parkeerplaatsen te vervallen. Aanvankelijk
kwamen gemeente en deelraad
met een voorstel waarin bijna
de helft van de ongeveer 95
parkeerplaatsen was opgeheven.

5.
6.
7.

Dat vonden de bewoners wel een
beetje veel.
In het huidige voorstel vallen er
zo’n dertig parkeerplaatsen weg.
Voor de auto’s die dan niet meer
in de straat kunnen staan, is er
genoeg ruimte in de parkeergarages, maar er moet nog wel
over worden gesproken hoe dat
voor de bewoners aantrekkelijk
kan worden gemaakt. Één bewoner kwam met het voorstel om
vergunningen te verstrekken die
zowel voor de straat als voor de
garage gelden. Een ander bewoner kwam met een voorstel om
voortaan nog maar één straatvergunning per huishouden uit te
geven: de tweede auto kan ook
in de parkeergarage.
Het project Straatbeeld is niet
exclusief voor de Zijdewindestraat. Integendeel: de Zijdewindestraat geldt als een pilotproject, ook voor de Rotterdamse
Stijl. Het is de bedoeling van de
Centrumraad dat uiteindelijk alle
straten in het Centrum een facelift krijgen. Voor de Van Speijkstraat is al een straatbeeldproject
opgestart. Duidelijk is wel dat
de Centrumraad niet zomaar de
helft van de parkeerplaatsen kan
opheffen. Voor de auto’s van de
bewoners moet een goede oplossing worden gezocht.

Buik
dansen
Waar: Odeon
Wanneer: maandag
Tijden: 17.30-18.30 uur
Per keer 7,50
U kunt een rittenkaart kopen
of losse lessen volgen

Adriaan Schaap: ‘Als ze er met zijn allen
een mooiere straat van maken, gaat de
omzet omhoog’
In 1970, op de dag dat IJzerhandel Schaap zijn nieuwe zaak op de Eerste
Middellandstraat opende, stapte Adriaan Schaap samen met zijn vrouw Gabriélle in
de zaak van zijn vader. In 2006 stopten ze ermee en gingen ze fietsen en reizen. Toen
de vakantiebehoefte gestild was, ging hij zich bemoeien met de kwaliteit van de WestKruiskade-Eerste Middelandstraat. Sinds kort bezoekt hij als medewerker van de Alliantie
Oude Westen de ondernemers van deze winkelstraat.

Nieuw in
Odeon

8.

Islam en Dialoog om De dag van
Ashura met ons te vieren. Het is
een soort vastendag waarop verschillende profeten herdacht worden.Op die dag wordt eten uitgedeeld Ashura (ook wel:Noach’s
pudding) eet men ter nagedachtenis aan Noach en als dank aan
God. Het delen, ongeacht geloof
of achtergrond en liefde, vrede
en medeleven zijn hierbij essentiëel.
Onze bewoners, werkers en
bezoekers hebben in ieder geval
genoten van de lekkernij (die ook

natuur te maken hebben en in
wezen overeenkomstige betekenissen hebben.
Het Joodse Toe Bisjevat (Bomen/
landbouwfeest;het ontwaken
der natuur) en het Purimfeest
voorjaar/carnaval). En ook de
Christelijke biddag voor gewas en
arbeid is in deze periode.
En natuurlijk voor ons aller kinderen de voorjaarsvakantie! Fijne
lente voor de lezer!
Gertrude van Velzen; activiteiten De Leeuwenhoek

De verbouwplannen van Woonstad sluiten aan bij de
wensen en mogelijkheden van de huidige bewoners en
bedrijven.
Geen eenheidsworst, maar een gedifferentieerd en
kleinschalige aanpak van woningen en bedrijfsruimtes
Gefaseerd opknappen van de straat
Woonstad helpt mensen die weg willen direct aan een
andere woning en aan een verhuiskostenvergoeding
Woonstad werkt het achterstallig onderhoud weg en
vermijdt leegstand.
Bewoners en bedrijven werken mee op basis van vrijwil
ligheid
Woonstad informeert ons optimaal, wij praten en
beslissen mee over alle onderdelen (o.a. over keuze
architect)
Het sociale verband van de straat wordt gekoesterd.
Ze gaan met projectleider Trevor James proberen om deze
punten om te zetten in een samenwerkingsovereenkomst.

Tandartspraktijk
Gezondheidscentrum
Oude Westen en Cool
neemt nog nieuwe patienten
aan.
behandeling ‘savonds en op
zaterdag mogelijk.
adres:
Sint-Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam
Tel: 010-4362176 (ook op
zaterdag bereikbaar)

Er is weer plaats
op de naailessen.
Iedere maandag en donderdag worden er in het
gebouw van de Aktiegroep
Gaffelstraat 1 naailessen
gegeven door een gediplomeerd naailerares.
Tijden: maandagmorgen
van 9.30 tot 11.30 uur en
donderdagavond van 19.00
tot 21.00 uur.
Voor inlichtingen:
436.17.00 en vragen
naar Sati Yesidal.

IN MEMORIAM.
Zaterdag 27 februari is Dirk Zijlstra overleden.
Dirk was een actieve man. Jaren lang is hij voorzitter
geweest van de seniorenwerkgroep centrum.
Hij woonde al een tijdje in onze wijk, want na de terugkomst van de Leeuwenhoek kreeg hij daar een kamer. En
weer kon hij niet stilzitten, hij werd actief in de clientenraad.
Helaas was dat niet voor lang, het ging de laatste tijd steeds
slechter met Dirk en die zaterdagmorgen is hij gestorven.

SMDC gaat
“verhuizen”
In de loop van april
gaat het SMDC “verhuizen” binnen het
gezondheidscentrum,
naar de andere kant
van het pand waar
eerst het consultatiebur
zat. Omdat u dan via
de andere deur naar
binnen gaat komt er
wel een nieuw adres:
Gaffelstraat 24

Birlikte bir kapıdan
Eylem grubu üç yıldır, ‘Birlikte bir kapıdan’ projesinde ‘’Woonstad
Rotterdam’’ ile birlikte çalışıyor. Servis hizmetlerinin ve tamir
başvurularının daha iyi sonuçlandırılmasına uğraşıyoruz. Kiracıların
kimi konularda yeterli bilgilendirilmediğinin farkına vardık. Bu
nedenle semt gazetesinde bir seri yeni yazılar yayınlayacağız. Oude
Westen’de mutlu yaşama, mekan bakımı, şikayet ve arıza başvuruları
konusunda kimi önerilerde bulunacağız. Woonstad ve konuşma grubu
sırayla yazılar yazacaklar.

Tamir başvurularını böyle yapınız

Evinizde tamir veya bakım sorunu mu var? Tamir başvurunuzu, www.
woonstadrotterdam.nl yoluyla veya (010) 4408800 no’lu şikayet
merkezine başvurma yoluyla yapabilirsiniz.
Başvurunuzu bildirdiniz ve yeterince yardım edilmedi mi? Gaffelstraat
1-3 numaradaki semtevindeki ‘Birlikte bir kapıdan’ konuşma grubu
toplantısına gel!
Salı günü
14:00-15:00 arası
Çarşamba sabahı 10:30-11:30 arası
Perşembe akşamı 18:30-19:30 arası

Bahçede iş başına

‘Woonstad Rotterdam’ ın her kiracısı bahçesini düzenli tutmakla
yükümlü. Düzenli, bakımlı bahçeli bir mahalle daha güzel görünür ve
sizin ve mahalle sakinlerinin daha huzurlu, mutlu olmasına katkıda
bulunur. Buna karşın bakımsız yeşillik çeşitli olumsuzluklar yaratabilir. Bakımsız bir bahçe başkalarına çöplerini bahçenize dökmeleri
için davetiye çıkarır. Bakımsız yeşil aynı zamanda da görüşü engeller.
Bu da sizin ve yoldan geçenlerin güvenliği açısından olumsuzluklar
yaratabilir.
‘Woonstad Rotterdam’ iyi yaşam olanakları için elinden geleni yapmak istiyor. Sizin temiz, düzenli ve yeşil bir mahallede yaşayabilmeniz bizim için önemli. Bu yazıda sizden neler
beklediğimizi okuyabilirsiniz. Bahçenizin düzeni için kimi öneriler.
Kimbilir, belki de yeşil konusunda beceriklisinizdir ve bahçenizden
daha da zevk alırsınız.

Boomfeestdag Zijdewindeplein
Oude Westen
Foto’s Henk Dieks

Bahçe bakımı

Bu demektir ki:
•
çiti, çalıları ve hızlı büyüen ağaçları budayın,
•
yabani otları zamanında temizleyin,
•
arka bahçedeki çiti 1.50 m. boyundan yüksek yapmayınız. (Eğer bahçeniz yangın korido
runa sınırsa 1.80 m. Kadar olabilir.)
•
komşunuzun bahçesine sınır olan çiti 1.80 m. De tutunuz,
•
bahçenizdeki boş ve kırılmış taşları kaldırın,
•
bahçenizdeki kaba çöpleri temizleyin,
•
otları zamanında biçin,
•
çitinizin sağlamlığını kontrol edin, onarılması gereken yerleri onarın,
•
boyalı veya cilalı çitleri düzenli onarın,
•
ölü bitkileri yenileyin veya atın.
Tüm küçük onarım giderleri kiracı tarafından karşılanır. Bu zorunluluklar kira hukukunda, ‘’Besluit Kleine
Herstellingen’’ başlığı madde1 bölüm L’de okunabilir. (http://wetten.overheid.nl/BWBR0014931) internet
adresinden de ulaşabilirsiniz.

Er komen beweegtoestellen
voor senioren
Op 1 maart besloot de Centrumraad, in de laatste raadvergadering voor de verkiezingen,
akkoord te gaan met de plaatsing van beweegtoestellen voor senioren op het Achterklooster
in Stadsdriehoek en in het Wijkpark in het Oude Westen.Beweegtoestellen in de buitenruimte kunnen bijdragen aan het ﬁt en gezond blijven van senioren. En zijn een belangrijk middel
in het kader van valpreventie, voor diegenen die zich niet meer zo zeker kunnen bewegen.
Op verzoek van de Centrumraad organiseerde in februari opbouwwerkster Elske Geleedst, samen met seniorenorganisatie Spirit 55+, een kijktoer met 36 senioren uit het centrum langs beweegtoestellen in Hillesluis
en Hoogvliet. In de sportspeeltuin van Hillesluis werden zij ontvangen door Evelien Veldhuis van Sport
en Recreatie en een een aantal oudere dames die in Hillesluis al enkele jaren actieve gebruikers van het
beweegtoestel voor senioren zijn. Door de uitgebreide uitleg van Evelien en demonstraties van de dames
werden de bezoekers uit het centrum erg enthousiast over wat je op zo’n beweegtoestel allemaal niet aan
oefeningen kunt doen. En men was het er al snel unaniem over eens: dit willen wij ook in het centrum kunnen doen. Maar ook: om vertrouwd te raken met een optimaal gebruik van de toestellen zal er ook in het
centrum een sportief begeleidingsprogramma door Sport en Recreatie moeten worden aangeboden.
Na deze kijktoer organiseerde
het opbouwwerk nog bijeenkomsten in Stadsdriehoek
en het Oude Westen voor
omwonenden van de locaties
Achterklooster en Wijkpark.
Senioren die meegeweest
waren met de kijktoer hebben
op die bijeenkomsten verteld
waarom zij zo enthousiast zijn
over deze beweegtoestellen.
Niet alleen de mogelijkheden
voor bewegen, maar ook de
gezelligheid van dit samen
doen met anderen werden
daar aan de andere bewoners
voorgelegd. En bij geen van
de aanwezigheden bleek een
bezwaar tegen de komst van
een dergelijk beweegstoestel.
Na het besluit van de Centrumraad op 1 maart om akkoord te gaan met het realiseren van deze beweegtoestellen en ook het daarbij bieden van een begeleidingsprogramma, wordt er nu uitgekeken naar hopelijk
nog voor deze zomer werkelijke plaatsing van deze toestellen.

Excursie voor
senioren
Scholieren van de openbare
basisschool Van Asch van Wijck
(groep 7) uit het Oude Westen
planten tijdens de nationale
boomfeestdag j.l. woensdag
18 maart a.s. 16 nieuwe
bomen op het Zijdewindeplein.
Portefeuillehouder buitenruimte
van de deelgemeente Rotterdam
Centrum, Paulette Verbist, gaf
om 10.00 uur het startsein van
de boomfeestdag op deze unieke
locatie. Op het Zijdewindeplein
stonden voorheen 16 kastanjebomen. Alle bomen waren echter
aangetast door de kastanjeziekte
en moesten gerooid worden.

Samen door een deur

Genel kira kontratında, bahçenizi bakımlı tutmakla zorunlu olduğunuz şartı bulunmaktadır. Bahçe düzeni
ve bahçe bakımını içermektedir; evinizin bahçe ve bahçe sınırı (çit) gibi.

Spirit 55+ organiseert op donderdag 6 mei weer een excursie voor
55+ bewoners in het centrum.
Deze excursie bestaat uit een
bezoek aan het Fietsmuseum in
Nijmegen en een bezoek aan De
Immenhof. Tussen de middag is
er in Nijmegen een lunch.
In het Fietsmuseum is er van
alles te zien en te horen over
meer dan 150 jaar geschiedenis
van de fiets. De Immenhof, even
buiten Nijmegen, is een imkerij
met daarbij ook bijzonder mooie
wandeltuinen. U kunt er van alles
horen over de totstandkoming
van honing en andere bijenproducten en genieten van de tuinen
die in voorjaarsbloei zullen staan.
Deze excursie op 6 mei duurt van
9.00 tot 18.00 uur.
De eigen bijdrage van de deelnemers is 15,- euro.

Bewoners in het Oude Westen,
die 55 jaar of ouder zijn en mee
willen, kunnen zich tot 28 april
opgeven bij de Aktiegroep Oude

Westen in de Gaffelstraat 1, er
ligt een inschrijflijst bij de balie,
of telefonisch bij Elly Dunk 0104127409. Let op: u moet ook
voor 28 april betaald hebben, pas
dan is uw deelname definitief.
Voor vragen kunt u terecht bij
opbouwwerkster Elske Geleedst.

Woning aan de
Zijdewindestraat 79 te koop.
Drie etages en een zolder. Op
de begane grond: ontvangsthal
(3.5 x 3.6) en woonkeuken (4.4
x 4.6) en toegang tot de tuin
met schuur. Op de 1e etage:
woonkamer (8.6 x 4.5) en op
de 2e etage twee slaapkamers
van (3.0 x 4.6) en (3.5 x 2.6)
en de badkamer.
De zolder (5.4 x 4.5) biedt
ruimte om in te delen naar
ieders wens. Vraagprijs:
249.500,- euro.
De woning is onderdeel van
een renovatieproject van huuren koopwoningen.
Voor meer informatie,
zie www.woonstadrotterdam.nl
of bel 010-440 88 00.

Samen werken aan plezierig wonen in
het Oude Westen
Soms belt mijn zus me op en zonder inleiding begint ze dan gelijk
met “ik kom morgen en dan gaan
we dat Oude Westen van jou weer
eens bekijken”. Het klinkt dan
altijd zo resoluut en dwingend dat
ik het niet in mijn hoofd haal om
te protesteren. Ik zou kunnen zeggen dat ik andere plannen heb,
maar doe dat toch niet. Eigenlijk
heb ik diep in mijn hart een beetje
medelijden met haar. Ze woont
daar in dat dorp, mooi, maar
verschrikkelijk saai. Ik weet bijna
zeker dat ze liever hier zou wonen
al zal ze dat nooit toegeven.
Zo was er vorige week weer zo’n
“inspectie” tocht. Ze kwam al
vroeg en wilde gelijk op pad.
Gedwee hobbelde ik achter haar
scootmobiel aan. Nadat ze door
verschillende straten had gereden
en het verbazingwekkend stil bleef
van haar kant kwam ze plotseling
met de kritiek. “Is de crisis hier in
het Oude Westen ook al aan de
gang?” Omdat ik niet begreep
wat ze bedoelde reageerde mijn
zus nogal agressief. “Loop je dan
met je ogen in je zak?” Omdat
ik het nog steeds niet begreep
stelde ik voor om een kopje koffie
te gaan drinken. “Ja, laten we dat
maar doen dan wordt het misschien eindelijk nog een beetje
gezellig”. Omdat ik geen zin in
een ruzie had, wat met mijn zus
nogal gemakkelijk gebeurd, hield
ik mijn mond. Eigenlijk was ik
ook wel nieuwsgierig wat ze nou
bedoelde.
Toen we zaten begon ze: “Heb je
niet gezien dat er bij sommige huizen vuilniszakken voor de ramen
hangen en geen gordijnen? En bij
andere huizen lakens. Dat is toch
vreselijk dat die mensen geen
geld hebben om iets fatsoenlijk
voor de ramen te hangen.” Nu
werd ik toch wel een beetje boos
op mijn zus en probeerde uit te
leggen dat die mensen misschien
wel aan het verhuizen waren of
aan het schilderen. “O ja zei mijn
zus sarcastisch, bij die winkel op
die mooie Nieuwe Binnenweg die
voor een deel dichtgetimmerd is
met planken zijn ze zeker ook aan
het schilderen? En dat gat naast
de apotheek, waar vroeger zo’n
gezellige winkel was, en nu een
luguber gat met een hek ervoor,
zijn die ook aan het verhuizen?”
Ik probeerde het gesprek op een
ander onderwerp te krijgen maar
mijn zus was niet meer voor rede
vatbaar. Ik liet het dan ook maar
zo, want zo ken ik mijn zus weer
en hoopte stiekem dat ze volgende keer een gunstiger beeld kreeg
van “mijn” Oude Westen.

De Aktiegroep werkt al weer drie jaar samen met Woonstad
Rotterdam in het project ‘Samen door een Deur’. We werken
aan een betere afhandeling van klachten over reparatieverzoeken, serviceverlening enz. We hebben gemerkt dat huurders
van een aantal dingen niet goed op de hoogte zijn.We geven
in deze serie artikelen 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.

Aan de slag in de tuin
Iedere huurder van Woonstad Rotterdam is verplicht zijn tuin netjes te
onderhouden. Een wijk met goed verzorgde tuinen, ziet er veel mooier
uit. En draagt eraan bij dat u en uw buurtgenoten zich prettig voelen
in uw wijk. Daar tegenover staat dat slecht onderhouden groen allerlei
ergernissen oplevert. Een rommelige tuin nodigt anderen uit om rommel in uw tuin te gooien. Niet onderhouden groen kan bovendien het
zicht belemmeren en dat is niet goed voor uw veiligheid en die van
voorbijgangers.
Woonstad Rotterdam zet zich in voor een goede leefbaarheid in de
buurt. Wij vinden het belangrijk dat u kunt wonen in een schone,
nette en groene wijk. In dit artikel kunt u lezen wat wij van u verwachten. U krijgt tips voor het onderhoud van uw tuin. Wie weet heeft u
ook groene vingers en geniet u nog meer van uw tuin.

Het tuinonderhoud

In de algemene huurvoorwaarden staat dat u verplicht bent uw tuin
netjes te onderhouden. Dit gaat over de aanleg en het onderhoud van
groenvoorzieningen, zoals de tuin en tuinafscheiding van uw huurwoning. Dit betekent:
•
knip regelmatig heggen, hagen en
bomen die snel groeien
•
verwijder onkruid tijdig
•
knip de heg in de achtertuin tot 1.50 m
(als uw tuin aan een brandpad grenst,
dan is 1.80 m toegestaan)
•
knip de heg tussen uw tuin en de tuin
van uw buren tot 1.80 meter.
•
verwijder losse en gebroken tegels in
de tuin
•
ruim grofvuil in de tuin op
•
maai het gras tijdig
•
zorg dat de hekken recht staan, vervang kapotte planken als
het nodig is
•
werk geverfde of gebeitste hekken regelmatig bij
•
vervang of verwijder dode planten
Alle kleine herstellingen komen voor rekening van de huurder. In
het huurrecht staan deze verplichtingen onder het Besluit Kleine
Herstellingen artikel 1 lid L. Op internet (http://wetten.overheid.nl/
BWBR0014931) kunt u dit nalezen.

Zo lang mogelijk zelfstandig
thuis blijven wonen
Woont u zelfstandig thuis, maar ondervindt u beperkingen in uw dagelijks functioneren? Doen zich bijvoorbeeld
problemen voor met (trap)lopen, het bewegen in uw eigen
woning, praten of slikken? Dan heeft u ongetwijfeld baat bij
de poliklinische revalidatie van Laurens Antonius Binnenweg.
Laurens is gespecialiseerd in het behandelen van deze klachten en stelt het doel u zo lang mogelijk zelfstandig thuis te
laten wonen. Met een compleet behandelteam, onder regie
van de behandelend arts, onderzoekt Laurens uw klachten
en wordt voor u een behandelplan opgesteld. Een eventuele
opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum wordt
zodoende verkort en, indien mogelijk, zelfs voorkomen.
Geen kosten
Bij de polikliniek van Laurens
Antonius Binnenweg kunt
u behandeld worden voor
bovenstaande problemen,
maar ook voor andere
klachten. Het behandelteam
bestaat namelijk uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
logopedisten, diëtisten,
psychologen en maatschappelijk werkers. Daarnaast
kan Laurens u voorzien van
orthopedische hulpmiddelen, wat bezoeken aan het
ziekenhuis kan voorkomen.
Al met al kan Laurens u dus
helpen met uiteenlopende
lichamelijke én psychische
klachten. De intake wordt
verzorgd door een arts, die
uw voortgang ook nauwlettend in de gaten houdt tijdens het behandeltraject. Kosten voor u? Nul. De zorgverzekering dekt de behandelingen bij de polikliniek namelijk voor 100%. Een geweldige uitkomst
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electrische versterking. Professionele muzikanten en amateurs, uit de wijk, de stad
en de hele wereld. De tuin wordt omheind
met begroeide hekken, bij zonsondergang
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Er is getekend voor de aanpak en
er is geld. Dus de Alliantie kan
aan de slag. Onder meer door
overlastgevende panden, dealers
op straat en misstanden in bedrijven tegen te gaan. “De stadsmarinier gaat door met alle
maatregelen om de veiligheid
verder te verbeteren. Daardoor
wordt het gebied al aantrekkelijker. Verder zorgen we voor
meer winkelplezier: variatie in
aanbod, betere kwaliteit en een
leuker aanzien van de panden en
de omgeving. De aanpak zal niet
alleen zijn uitwerking hebben op
de winkelstraat, maar op de hele
wijk.”

Ron van Gelder

Alliantie voor de West-Kruiskade
Miljoeneninvestering in tien jaar
De West-Kruiskade heeft alles in zich om een geweldige winkelstraat te zijn. Veel enthousiaste ondernemers
en een perfecte ligging: dicht bij het centrum en direct
aan het Centraal Station. In 2013 is het nieuwe station
klaar en verwacht Rotterdam duizenden extra toeristen. Die moeten, gelokt door levendigheid en heerlijke
geuren, naar de West-Kruiskade komen om te winkelen, eten en flaneren.
Maar de uitstraling en kwaliteit van de winkelstraat en de veiligheid
van het Oude Westen zijn nu nog niet goed genoeg. Daarom slaan de
gemeente, deelgemeente Rotterdam Centrum, Woonstad Rotterdam
en de ondernemers de handen ineen. Zij vormen met elkaar de
Alliantie West-Kruiskade en investeren de komende tien jaar 9 miljoen
euro in het gebied.

“Tijdens mijn bezoeken aan de
winkeliers valt me op hoeveel verrassende winkeltjes hier zijn en
hoeveel geweldige winkeliers met
leuke ideeën.” Aan het woord is
Ron van Gelder, procesregisseur
van de Alliantie West-Kruiskade.
“We gaan aan de slag op de
West-Kruiskade en het eerste deel
van de 1e Middellandstraat, vanaf
het Kruisplein tot de ’s-Gravendijkwal. Afzonderlijke acties in het
verleden hebben niet het gewenste resultaat gegeven, dus nu komt
er een gezamenlijke aanpak voor
een lange periode. De ondernemers zijn hierbij onmisbaar.”

Resultaten
De eerste resultaten van de gezamenlijke aanpak worden al snel
zichtbaar. Eind 2010 zullen vijf
ondernemers gestart zijn met de
verbetering van hun winkel of
bedrijfspand. Ook is dan begonnen met de aanpak van panden
van Woonstad Rotterdam. Deze
corporatie heeft bijna de helft van
de 127 winkel- en bedrijfspanden
in bezit. Het beheer hiervan is
overgedragen aan de Alliantie.
Een flink deel van deze panden
krijgt de komende jaren een
opknapbeurt.
De ondernemers nemen zelf initiatieven om de winkelstraat extra
onder de aandacht te brengen,
dit jaar met minstens drie activiteiten. De viering van het Chinees
Nieuwjaar op 17 februari was
hiervan de eerste.
Voor de veiligheid is de definitieve sluiting van vier overlastgevende cafés een grote opsteker.
Deze panden krijgen een nieuwe
bestemming. Zo komt op de
plek van het voormalige café ‘De
zes rondjes’ vanaf eind april het
kantoor van de Alliantie WestKruiskade.

Speciale subsidie
Op 11 februari hield de winkeliersvereniging cityboulevard
West-Kruiskade haar algemene
ledenvergadering. De Alliantie gaf
daar informatie over de aanpak
en introduceerde Ron van Gelder.
Ook kwam de speciale subsidieregeling voor de West-Kruiskade
aan de orde.
Van Gelder: “Parkeren is door veel
ondernemers genoemd als punt
van aandacht. Op dit moment
onderzoeken we of de WestKruiskade mee kan gaan doen
aan de ‘stop&shop-regeling’.
Dan betaalt de bezoeker voor het
eerste halfuur parkeren een tarief
van slechts 10 cent.”
De ongeveer 50 aanwezige
ondernemers waren zeer geïnteresseerd in de subsidieregeling voor verbeteringen aan de
winkels en bedrijfspanden. De
subsidie bedraagt maximaal 40%
van de gemaakte kosten, met
een maximum van € 40.000 per
pand. “De Alliantie wil ondernemers stimuleren om hun zaak te
verbeteren”, legt van Gelder uit.
“Als het past binnen het uitvoeringsplan voor de West-Kruiskade
kan men subsidie krijgen voor
de verbeteringen. Dat geldt voor
zowel maatregelen aan de buitenkant van het pand als inpandig.
Als het maar ‘aard- en nagelvast’ is, zoals dat zo mooi heet.
Ik ondersteun de ondernemers
graag bij de indiening van hun
plan zodat de kans op toekenning door de gemeente zo groot
mogelijk is. De eerste ondernemer
heeft zich al gemeld!”
Ondernemers die belangstelling hebben, kunnen terecht bij
de winkeliersvereniging of een
bericht voor Ron van Gelder
achterlaten. Nu kan dat nog
bij de Scholingswinkel aan de
Josephlaan 62, vanaf eind april
aan de 1e Middellandstraat 16.

KidSmart stimuleert taalontwikkeling
Op dinsdagmiddag 23 maart onthulde
Marjolijn Masselink (portefeuillehouder Welzijn van de deelgemeente
Rotterdam Centrum) de eerste
KidSmart computer van IBM voor kinderen van peuterspeelzaal Robbedoes
en OBS Babylon. Het felgekleurde
apparaat, waarop kindvriendelijke en
interactieve software wordt geplaatst,
moet kinderen spelenderwijs helpen
hun taalvaardigheid te verbeteren.
Ook andere basisscholen, peuterspeelzalen, centra voor kinderopvang in het
Oude Westen en ook de bibliotheek in de
Gaffelstraat ontvingen een KidSmart computer. KidSmart is een internationaal programma van IBM voor kinderen tot 6 jaar. Samen
met de gemeente Rotterdam en Hogeschool
Rotterdam is het programma in onze stad
geïntroduceerd. Ook diverse instellingen in
Crooswijk ontvingen een KidSmart computer.
Pabo-studenten van de Hogeschool
Rotterdam hebben leidsters van de betrokken kinderdagverblijven, peuterspeelzalen
en basisscholen een cursus gegeven over
hoe ze leerlingen kunnen begeleiden op de
KidSmart computer. De Pabo-studenten zullen de instellingen blijven ondersteunen.

Djaindrah (11):

Boomfeestdag brengt
toekomst voor kinderen in beeld

“Als ik zelf
kinderen heb,
kunnen die
deze boom
zien”

Op 17 maart trokken duizenden kinderen er op uit om bomen te (helpen) planten:
het was Boomfeestdag. In Rotterdam werd het feest voor het eerst per deelgemeente
georganiseerd en dat betekende heel veel kleine, knusse feestjes verspreid over de
stad. In het Centrum leerden zeventien leerlingen uit groep 7 van de Van Asch van
Wijck school alle ins en outs over bomen: hoe oud ze worden, hoe hoog en hoe je ze
moet verzorgen.
Samen met Billy de Boswachter
liepen ze vervolgens naar het
Zijdewindeplein, waar zestien
sierperen, amberbomen en valse
Christusdoornen waren neergezet. Na een korte act van Billy
en een toespraak door Paulette
Verbist, portefeuillehouder
Buitenruimte van de deelgemeente Centrum, was het tijd
om de handen uit de mouwen
te steken. Aan de leerlingen de
taak om de wortels met aarde te
bedekken, zodat de bomen goed
kunnen groeien. Ook mochten ze
allemaal een wens voor de boom
bij de wortels begraven.

Dat deden de kinderen met veel
plezier. Salih (11) vertelde dat hij
met name het scheppen erg leuk
vond, en hij was dan ook bij drie
verschillende bomen terug te vinden. Zijn wens was ‘dat de boom
goed groeit’. Djaindrah (10, ‘bijna
11’) heeft thuis geen tuin. “Ik
woon op de tweede verdieping.
Ik vind het wel jammer, want ik
houd van planten en bomen. Als
ik groot ben wil ik zeker een tuin!
Deze boom is nu een beetje mijn
boom. Als ik later kinderen heb,
kunnen die deze boom zien. En
dan kan ik zeggen dat ik bij het
planten heb geholpen.”

Even voorstellen:

Mike van Driel
buurtagent
Diergaardebuurt

Bas Munne

Na het grondig aanstampen en
-scheppen van de aarde rond de
bomen konden de kinderen helemaal zelf iets planten; weliswaar
geen bomen, maar viooltjes om
de plantenbakken op het plein
op te fleuren. Een van de bakken
werd later naar het schoolplein
verplaatst, zodat de leerlingen bij
elke blik naar buiten hun handwerk kunnen bewonderen.
Ter afsluiting van Boomfeestdag
kreeg elke leerling een rugzakje
met daarin tuingereedschap en
een boomplantsetje.

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
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Birlikte bir kapıdan
Eylem grubu üç yıldır, ‘Birlikte bir kapıdan’ projesinde ‘’Woonstad
Rotterdam’’ ile birlikte çalışıyor. Servis hizmetlerinin ve tamir
başvurularının daha iyi sonuçlandırılmasına uğraşıyoruz. Kiracıların
kimi konularda yeterli bilgilendirilmediğinin farkına vardık. Bu
nedenle semt gazetesinde bir seri yeni yazılar yayınlayacağız. Oude
Westen’de mutlu yaşama, mekan bakımı, şikayet ve arıza başvuruları
konusunda kimi önerilerde bulunacağız. Woonstad ve konuşma grubu
sırayla yazılar yazacaklar.

Tamir başvurularını böyle yapınız

Evinizde tamir veya bakım sorunu mu var? Tamir başvurunuzu, www.
woonstadrotterdam.nl yoluyla veya (010) 4408800 no’lu şikayet
merkezine başvurma yoluyla yapabilirsiniz.
Başvurunuzu bildirdiniz ve yeterince yardım edilmedi mi? Gaffelstraat
1-3 numaradaki semtevindeki ‘Birlikte bir kapıdan’ konuşma grubu
toplantısına gel!
Salı günü
14:00-15:00 arası
Çarşamba sabahı 10:30-11:30 arası
Perşembe akşamı 18:30-19:30 arası

Bahçede iş başına

‘Woonstad Rotterdam’ ın her kiracısı bahçesini düzenli tutmakla
yükümlü. Düzenli, bakımlı bahçeli bir mahalle daha güzel görünür ve
sizin ve mahalle sakinlerinin daha huzurlu, mutlu olmasına katkıda
bulunur. Buna karşın bakımsız yeşillik çeşitli olumsuzluklar yaratabilir. Bakımsız bir bahçe başkalarına çöplerini bahçenize dökmeleri
için davetiye çıkarır. Bakımsız yeşil aynı zamanda da görüşü engeller.
Bu da sizin ve yoldan geçenlerin güvenliği açısından olumsuzluklar
yaratabilir.
‘Woonstad Rotterdam’ iyi yaşam olanakları için elinden geleni yapmak istiyor. Sizin temiz, düzenli ve yeşil bir mahallede yaşayabilmeniz bizim için önemli. Bu yazıda sizden neler
beklediğimizi okuyabilirsiniz. Bahçenizin düzeni için kimi öneriler.
Kimbilir, belki de yeşil konusunda beceriklisinizdir ve bahçenizden
daha da zevk alırsınız.

Boomfeestdag Zijdewindeplein
Oude Westen
Foto’s Henk Dieks

Bahçe bakımı

Bu demektir ki:
•
çiti, çalıları ve hızlı büyüen ağaçları budayın,
•
yabani otları zamanında temizleyin,
•
arka bahçedeki çiti 1.50 m. boyundan yüksek yapmayınız. (Eğer bahçeniz yangın korido
runa sınırsa 1.80 m. Kadar olabilir.)
•
komşunuzun bahçesine sınır olan çiti 1.80 m. De tutunuz,
•
bahçenizdeki boş ve kırılmış taşları kaldırın,
•
bahçenizdeki kaba çöpleri temizleyin,
•
otları zamanında biçin,
•
çitinizin sağlamlığını kontrol edin, onarılması gereken yerleri onarın,
•
boyalı veya cilalı çitleri düzenli onarın,
•
ölü bitkileri yenileyin veya atın.
Tüm küçük onarım giderleri kiracı tarafından karşılanır. Bu zorunluluklar kira hukukunda, ‘’Besluit Kleine
Herstellingen’’ başlığı madde1 bölüm L’de okunabilir. (http://wetten.overheid.nl/BWBR0014931) internet
adresinden de ulaşabilirsiniz.

Er komen beweegtoestellen
voor senioren
Op 1 maart besloot de Centrumraad, in de laatste raadvergadering voor de verkiezingen,
akkoord te gaan met de plaatsing van beweegtoestellen voor senioren op het Achterklooster
in Stadsdriehoek en in het Wijkpark in het Oude Westen.Beweegtoestellen in de buitenruimte kunnen bijdragen aan het ﬁt en gezond blijven van senioren. En zijn een belangrijk middel
in het kader van valpreventie, voor diegenen die zich niet meer zo zeker kunnen bewegen.
Op verzoek van de Centrumraad organiseerde in februari opbouwwerkster Elske Geleedst, samen met seniorenorganisatie Spirit 55+, een kijktoer met 36 senioren uit het centrum langs beweegtoestellen in Hillesluis
en Hoogvliet. In de sportspeeltuin van Hillesluis werden zij ontvangen door Evelien Veldhuis van Sport
en Recreatie en een een aantal oudere dames die in Hillesluis al enkele jaren actieve gebruikers van het
beweegtoestel voor senioren zijn. Door de uitgebreide uitleg van Evelien en demonstraties van de dames
werden de bezoekers uit het centrum erg enthousiast over wat je op zo’n beweegtoestel allemaal niet aan
oefeningen kunt doen. En men was het er al snel unaniem over eens: dit willen wij ook in het centrum kunnen doen. Maar ook: om vertrouwd te raken met een optimaal gebruik van de toestellen zal er ook in het
centrum een sportief begeleidingsprogramma door Sport en Recreatie moeten worden aangeboden.
Na deze kijktoer organiseerde
het opbouwwerk nog bijeenkomsten in Stadsdriehoek
en het Oude Westen voor
omwonenden van de locaties
Achterklooster en Wijkpark.
Senioren die meegeweest
waren met de kijktoer hebben
op die bijeenkomsten verteld
waarom zij zo enthousiast zijn
over deze beweegtoestellen.
Niet alleen de mogelijkheden
voor bewegen, maar ook de
gezelligheid van dit samen
doen met anderen werden
daar aan de andere bewoners
voorgelegd. En bij geen van
de aanwezigheden bleek een
bezwaar tegen de komst van
een dergelijk beweegstoestel.
Na het besluit van de Centrumraad op 1 maart om akkoord te gaan met het realiseren van deze beweegtoestellen en ook het daarbij bieden van een begeleidingsprogramma, wordt er nu uitgekeken naar hopelijk
nog voor deze zomer werkelijke plaatsing van deze toestellen.

Excursie voor
senioren
Scholieren van de openbare
basisschool Van Asch van Wijck
(groep 7) uit het Oude Westen
planten tijdens de nationale
boomfeestdag j.l. woensdag
18 maart a.s. 16 nieuwe
bomen op het Zijdewindeplein.
Portefeuillehouder buitenruimte
van de deelgemeente Rotterdam
Centrum, Paulette Verbist, gaf
om 10.00 uur het startsein van
de boomfeestdag op deze unieke
locatie. Op het Zijdewindeplein
stonden voorheen 16 kastanjebomen. Alle bomen waren echter
aangetast door de kastanjeziekte
en moesten gerooid worden.

Samen door een deur

Genel kira kontratında, bahçenizi bakımlı tutmakla zorunlu olduğunuz şartı bulunmaktadır. Bahçe düzeni
ve bahçe bakımını içermektedir; evinizin bahçe ve bahçe sınırı (çit) gibi.

Spirit 55+ organiseert op donderdag 6 mei weer een excursie voor
55+ bewoners in het centrum.
Deze excursie bestaat uit een
bezoek aan het Fietsmuseum in
Nijmegen en een bezoek aan De
Immenhof. Tussen de middag is
er in Nijmegen een lunch.
In het Fietsmuseum is er van
alles te zien en te horen over
meer dan 150 jaar geschiedenis
van de fiets. De Immenhof, even
buiten Nijmegen, is een imkerij
met daarbij ook bijzonder mooie
wandeltuinen. U kunt er van alles
horen over de totstandkoming
van honing en andere bijenproducten en genieten van de tuinen
die in voorjaarsbloei zullen staan.
Deze excursie op 6 mei duurt van
9.00 tot 18.00 uur.
De eigen bijdrage van de deelnemers is 15,- euro.

Bewoners in het Oude Westen,
die 55 jaar of ouder zijn en mee
willen, kunnen zich tot 28 april
opgeven bij de Aktiegroep Oude

Westen in de Gaffelstraat 1, er
ligt een inschrijflijst bij de balie,
of telefonisch bij Elly Dunk 0104127409. Let op: u moet ook
voor 28 april betaald hebben, pas
dan is uw deelname definitief.
Voor vragen kunt u terecht bij
opbouwwerkster Elske Geleedst.

Woning aan de
Zijdewindestraat 79 te koop.
Drie etages en een zolder. Op
de begane grond: ontvangsthal
(3.5 x 3.6) en woonkeuken (4.4
x 4.6) en toegang tot de tuin
met schuur. Op de 1e etage:
woonkamer (8.6 x 4.5) en op
de 2e etage twee slaapkamers
van (3.0 x 4.6) en (3.5 x 2.6)
en de badkamer.
De zolder (5.4 x 4.5) biedt
ruimte om in te delen naar
ieders wens. Vraagprijs:
249.500,- euro.
De woning is onderdeel van
een renovatieproject van huuren koopwoningen.
Voor meer informatie,
zie www.woonstadrotterdam.nl
of bel 010-440 88 00.

Samen werken aan plezierig wonen in
het Oude Westen
Soms belt mijn zus me op en zonder inleiding begint ze dan gelijk
met “ik kom morgen en dan gaan
we dat Oude Westen van jou weer
eens bekijken”. Het klinkt dan
altijd zo resoluut en dwingend dat
ik het niet in mijn hoofd haal om
te protesteren. Ik zou kunnen zeggen dat ik andere plannen heb,
maar doe dat toch niet. Eigenlijk
heb ik diep in mijn hart een beetje
medelijden met haar. Ze woont
daar in dat dorp, mooi, maar
verschrikkelijk saai. Ik weet bijna
zeker dat ze liever hier zou wonen
al zal ze dat nooit toegeven.
Zo was er vorige week weer zo’n
“inspectie” tocht. Ze kwam al
vroeg en wilde gelijk op pad.
Gedwee hobbelde ik achter haar
scootmobiel aan. Nadat ze door
verschillende straten had gereden
en het verbazingwekkend stil bleef
van haar kant kwam ze plotseling
met de kritiek. “Is de crisis hier in
het Oude Westen ook al aan de
gang?” Omdat ik niet begreep
wat ze bedoelde reageerde mijn
zus nogal agressief. “Loop je dan
met je ogen in je zak?” Omdat
ik het nog steeds niet begreep
stelde ik voor om een kopje koffie
te gaan drinken. “Ja, laten we dat
maar doen dan wordt het misschien eindelijk nog een beetje
gezellig”. Omdat ik geen zin in
een ruzie had, wat met mijn zus
nogal gemakkelijk gebeurd, hield
ik mijn mond. Eigenlijk was ik
ook wel nieuwsgierig wat ze nou
bedoelde.
Toen we zaten begon ze: “Heb je
niet gezien dat er bij sommige huizen vuilniszakken voor de ramen
hangen en geen gordijnen? En bij
andere huizen lakens. Dat is toch
vreselijk dat die mensen geen
geld hebben om iets fatsoenlijk
voor de ramen te hangen.” Nu
werd ik toch wel een beetje boos
op mijn zus en probeerde uit te
leggen dat die mensen misschien
wel aan het verhuizen waren of
aan het schilderen. “O ja zei mijn
zus sarcastisch, bij die winkel op
die mooie Nieuwe Binnenweg die
voor een deel dichtgetimmerd is
met planken zijn ze zeker ook aan
het schilderen? En dat gat naast
de apotheek, waar vroeger zo’n
gezellige winkel was, en nu een
luguber gat met een hek ervoor,
zijn die ook aan het verhuizen?”
Ik probeerde het gesprek op een
ander onderwerp te krijgen maar
mijn zus was niet meer voor rede
vatbaar. Ik liet het dan ook maar
zo, want zo ken ik mijn zus weer
en hoopte stiekem dat ze volgende keer een gunstiger beeld kreeg
van “mijn” Oude Westen.

De Aktiegroep werkt al weer drie jaar samen met Woonstad
Rotterdam in het project ‘Samen door een Deur’. We werken
aan een betere afhandeling van klachten over reparatieverzoeken, serviceverlening enz. We hebben gemerkt dat huurders
van een aantal dingen niet goed op de hoogte zijn.We geven
in deze serie artikelen 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.

Aan de slag in de tuin
Iedere huurder van Woonstad Rotterdam is verplicht zijn tuin netjes te
onderhouden. Een wijk met goed verzorgde tuinen, ziet er veel mooier
uit. En draagt eraan bij dat u en uw buurtgenoten zich prettig voelen
in uw wijk. Daar tegenover staat dat slecht onderhouden groen allerlei
ergernissen oplevert. Een rommelige tuin nodigt anderen uit om rommel in uw tuin te gooien. Niet onderhouden groen kan bovendien het
zicht belemmeren en dat is niet goed voor uw veiligheid en die van
voorbijgangers.
Woonstad Rotterdam zet zich in voor een goede leefbaarheid in de
buurt. Wij vinden het belangrijk dat u kunt wonen in een schone,
nette en groene wijk. In dit artikel kunt u lezen wat wij van u verwachten. U krijgt tips voor het onderhoud van uw tuin. Wie weet heeft u
ook groene vingers en geniet u nog meer van uw tuin.

Het tuinonderhoud

In de algemene huurvoorwaarden staat dat u verplicht bent uw tuin
netjes te onderhouden. Dit gaat over de aanleg en het onderhoud van
groenvoorzieningen, zoals de tuin en tuinafscheiding van uw huurwoning. Dit betekent:
•
knip regelmatig heggen, hagen en
bomen die snel groeien
•
verwijder onkruid tijdig
•
knip de heg in de achtertuin tot 1.50 m
(als uw tuin aan een brandpad grenst,
dan is 1.80 m toegestaan)
•
knip de heg tussen uw tuin en de tuin
van uw buren tot 1.80 meter.
•
verwijder losse en gebroken tegels in
de tuin
•
ruim grofvuil in de tuin op
•
maai het gras tijdig
•
zorg dat de hekken recht staan, vervang kapotte planken als
het nodig is
•
werk geverfde of gebeitste hekken regelmatig bij
•
vervang of verwijder dode planten
Alle kleine herstellingen komen voor rekening van de huurder. In
het huurrecht staan deze verplichtingen onder het Besluit Kleine
Herstellingen artikel 1 lid L. Op internet (http://wetten.overheid.nl/
BWBR0014931) kunt u dit nalezen.

Zo lang mogelijk zelfstandig
thuis blijven wonen
Woont u zelfstandig thuis, maar ondervindt u beperkingen in uw dagelijks functioneren? Doen zich bijvoorbeeld
problemen voor met (trap)lopen, het bewegen in uw eigen
woning, praten of slikken? Dan heeft u ongetwijfeld baat bij
de poliklinische revalidatie van Laurens Antonius Binnenweg.
Laurens is gespecialiseerd in het behandelen van deze klachten en stelt het doel u zo lang mogelijk zelfstandig thuis te
laten wonen. Met een compleet behandelteam, onder regie
van de behandelend arts, onderzoekt Laurens uw klachten
en wordt voor u een behandelplan opgesteld. Een eventuele
opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum wordt
zodoende verkort en, indien mogelijk, zelfs voorkomen.
Geen kosten
Bij de polikliniek van Laurens
Antonius Binnenweg kunt
u behandeld worden voor
bovenstaande problemen,
maar ook voor andere
klachten. Het behandelteam
bestaat namelijk uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
logopedisten, diëtisten,
psychologen en maatschappelijk werkers. Daarnaast
kan Laurens u voorzien van
orthopedische hulpmiddelen, wat bezoeken aan het
ziekenhuis kan voorkomen.
Al met al kan Laurens u dus
helpen met uiteenlopende
lichamelijke én psychische
klachten. De intake wordt
verzorgd door een arts, die
uw voortgang ook nauwlettend in de gaten houdt tijdens het behandeltraject. Kosten voor u? Nul. De zorgverzekering dekt de behandelingen bij de polikliniek namelijk voor 100%. Een geweldige uitkomst
wanneer u uw vertrouwde woonomgeving niet wilt inruilen, maar wel
een zo optimaal mogelijk functioneren voor ogen heeft.
Behandelingen thuis
Nadat u aangemeld bent voor de polikliniek, wordt door de revalidatiearts een uitgebreid onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek wordt een behandeltraject opgesteld, compleet afgestemd op
uw mogelijkheden en wensen. Zo wordt rekening gehouden met de
intensiviteit van de behandelingen, het behandeltempo en de momenten van behandeling. Indien noodzakelijk wordt u thuis behandeld,
wat u nog eens extra beslommeringen bespaart.
Meer informatie en aanmeldingen
Voor meer informatie of voor aanmeldingen kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek (tel: 010-241 28 97) of per e-mail
(polikliniekrevalidatie@laurens.nl). Belangrijk om te weten is dat een
verwijzing van uw huisarts (of specialist) vereist is voor de behandeling
bij de polikliniek.
Laurens Antonius Binnenweg Poliklinische Revalidatie
Nieuwe Binnenweg 33 3014 GC Rotterdam

Reparatieverzoeken melden
Heeft u een onderhoudsprobleem in uw woning?
Meld het verzoek om reparatie via www.woonstadrotterdam.nl of bel het klantcontactcentrum via
(010) 4408800)
Heeft u uw verzoek al gemeld en bent u niet goed
geholpen gaat u dan naar het spreekuur van Samen
door een deur Gaffelstraat 1-3.
Dinsdagmiddag van
14.00 – 15.00 uur
Woensdagmorgen van
10.30 – 11.30 uur
Donderdagavond van
18.30 - 19.30 uur

Een tussentuin in de Gaffelstraat
Terwijl de slopers Gaffelstraat 70-88 neerhalen, bedenken bewoners die daarop uit
kijken voor de tussentijd van ongeveer
twee jaar plannen voor een kijk-, verblijf-,
hobby- en muziektuin op die plek. Wolbert
van Dijk, landschapsarchitect en bewoner,
maakte een ontwerp waarin op de plek
van ieder huis een plantenvak komt dat
ingevuld kan worden als bloementuin of
moestuin. Ieder vak met een eigen invulling en sfeer net zoals dat was in de huizen
die er stonden. Hij gaat collega’s vragen
om voor ieder vak een beplantingsplan
te maken. Het pad langs de bloembedden en groenteveldjes komt uit op een
breder stuk met daarin de hoge populier,
de ‘boom van tante Anna’, die exact vijftig
jaar geleden door mevrouw J.J. Schuiten-

Bolk als takje uit het museumpark achter
haar keukendeur in de grond werd gezet.
Daar moet ook de muziektent komen te
staan, gemaakt door 2012 Architecten die
gespecialiseerd zijn in het bouwen met
gebruikte materialen. De slopers zetten
daarvoor balken en spanten van de zolderverdiepingen apart. Klaas Hekman en
Sybren Bijleveld, componisten/muzikanten
en bewoners, gaan een programma maken
voor middagconcerten met muziek zonder
electrische versterking. Professionele muzikanten en amateurs, uit de wijk, de stad
en de hele wereld. De tuin wordt omheind
met begroeide hekken, bij zonsondergang
gaan de hekken dicht, net als het wijkpark.
Het clubje bewoners gaat nu op zoek naar
geld en naar medebewoners die graag

mee willen helpen met de inrichting en
het onderhoud van de tuin. Liefhebbers
kunnen zich aanmelden bij opbouwwerker

Elske Geleedst in de buurtwinkel en per
mail: e.geleedst@sonor.nl.

centrum van de stad om de hoek.
Wonen in een buitenwijk met
allemaal dezelfde types is niets
voor ons, wij wonen liever tussen
allerlei soorten mensen.’ Hoewel
ook voor Adriaan en Gabriélle
de zaak jarenlang een groot stuk
van hun leven was, maakte hij
ook tijd voor zijn hobby schaken.
Later kwam daar hardlopen bij.
Eerst om gezondheidsredenen,
maar het gedachteloos doorlopen
beviel hem en hij werd er goed
in; hij liep negen marathons. Na
25 jaar namen ze meer tijd voor
(fiets)vakanties en na 36 jaar
verkochten ze de zaak. ‘Als we
kinderen hadden gehad, waren
we misschien langer doorgegaan. Nu konden we gewoon
voor onszelf kiezen..’ Eerst ging
hij met Gabriélle een tijd fietsen en vakantiehouden. Daarna
bemoeide hij zich als vrijwilliger
met de winkelstraat en sinds

en iedereen erop vooruit gaat.
De bedoeling is dat de Alliantie
uitgroeit tot een club van vijf
mensen met een kantoor met
baliefunctie op de hoek van de
Adrianastraat.’

Vrouwendag 8 maart 2010 wederom een succes
Op 8 maart jl.werd er weer uitbundig vrouwendag gevierd in het Oude Westen. Er waren welmeer dan 200 vrouwen aanwezig.
Het thema van dit jaar was “Medelanders” De zaal was helemaal versierd in Oud Hollandse stijl: Delftsblauw en tulpen.

kritische noten

Zorgen heeft Adriaan ook. Wat
zal het effect van het nieuwe
stationskwartier zijn op de ontwikkeling van de huurprijzen?
‘Prijsverhoging kan betekenen
dat de kleintjes het niet volhouden. Nu al vraag ik me soms af
hoe mensen het opbrengen.’
En kritische noten: ‘Die middenpijp van de tram zou beter
onderhouden moeten worden.
De bomen gesnoeid. En meer
blauw op straat, maakt de straat
veiliger, maar betekent ook meer
regelcontrole voor de winkeliers.
Daar zijn ze niet altijd blij mee en
dat kan ik me wel voorstellen.’ En

familiebedrijf

Zijn vader begon met de ijzerhandel op 1 april 1933 aan het
Goudseplein. In 1970 werd dat
pand gesloopt en verhuisde de
zaak naar de huidige plek. Het
ouderlijk huis van Adriaan Schaap
stond op de Oostmaaslaan. Hij
deed MTS Werktuigbouwkunde
in de Witte de Withstraat en ging
daarna op proef in de winkel van
zijn vader werken. ‘Mijn vader zei:
“Je praat graag en je bent goed
met je handen”, dus ik moest
het maar een jaartje proberen.
Gabriélle had de middelbare
detailhandelschool gedaan, dus

die vond het ook wel een romantisch idee om samen een zaak
te hebben. Nou ja samen, met
mijn vader, mijn moeder en nog
een bediende. Een familiebedrijf
inclusief aangetrouwde familie is
toch ingewikkeld maar het ging
lang door. Voor mijn vader was
werken zijn hele bestaan, hij had
geen hobby’s, dus hij stopte
niet met zijn 65e. Toen hij 75
was, heeft mijn moeder ervoor
gezorgd dat hij zich uit de zaak
terugtrok.

gezelschapmens

Daarna hebben we de winkel

naar achteren toe uitgebouwd.
Mede door het verdwijnen van
de Spijkermand op de WestKruiskade werd onze klantenkring
groter. Ik ben net als mijn moeder een gezelschapsmens, en dat
is niet onbelangrijk in een winkel.
Je kunt met een kleine zaak nooit
concurreren met grote zaken; je
moet ervoor zorgen dat mensen
graag in je winkel komen, door
service en een goede sfeer.

schaken,hardlopen

Sinds 1970 wonen Adriaan en
Gabriélle op de Heemraadsingel.
‘In een prachtig huis, met het

Opzoomeren brengt leven in je straat
Opzoomeren maakt je straat wakker,
brengt je straat tot leven. Buren komen
naar buiten, ontmoeten elkaar en steken samen de handen uit de mouwen
voor een vriendelijke, schone en veilige
straat. 2.018 straten hebben inmiddels daar de voordelen van ontdekt.
Opzoomer Mee nodigt alle straten uit
om in 2010 door te gaan en opnieuw te
Opzoomeren.

AANBIEDING 1:
WAARDEBON VAN
200 EURO
Een schoonmaakactie, een kinderspeeldag, een straatdiner,
een plantjesdag… Wij bieden
uw straat een waardebon
aan van 200 euro. Daarmee
kunt u de onkosten van uw
Opzoomeractiviteiten dekken.

AANBIEDING 2:
HANDIG
OPZOOMERKEETJE
Ook dit jaar staan onze
Opzoomerkeetjes voor u klaar.
Elk keetje bevat een kant-en-klaar
pakket om te Opzoomeren. Het
neemt u veel rompslomp uit handen. Kies een keetje en maak een
reservering bij Opzooomer Mee:
(010) 213 10 55

Terraskeet: Alles voor een
straatterras, straatbraderie of
barbecue
Nieuw: wilt u schaken? Vraag
dan naar de terraskeet met het
grote Rotterdam Schaakspel
Dinerkeet: Alles voor een
straatdiner. Van tafels, stoelen
tot borden en bestek
Speelkeet: Alles voor een leuke
speelmiddag voor de kinderen
Kluskeet: Alles om uw straat
op te knappen. Van bezems tot
gereedschap
Meer over de keetjes:
www.opzoomermee.nl

EXTRAATJE
OPZOOMERTAART
VOOR SNELLE
STRATEN
Hoe snel kunt u een aanmeldkaart invullen? Als u
het voor 1 mei 2010 doet,
ontvangt u afhaalkaart voor
een Opzoomertaart voor 50
personen. Waarom? Omdat
er 2.018 Opzoomerstraten
in Rotterdam zijn: een nieuw
record. Dat willen wij samen
met uw straat vieren. U kunt
tot oktober de taart nuttigen
tijdens uw straatactiviteiten.

Eén aanbieding, twee aanbiedingen of alle aanbiedingen… kies maar

februari is hij voor zestien uur
in dienst bij de Alliantie WestKruiskade, een samenwerkingsverband van Gemeente Rotterdam,
Deelgemeente Centrum en
Woonstad. Zijn taak is om ondernemers te adviseren en stimuleren
om hun winkels mooier te maken
en daardoor de winkelstraat overdag en ’s avonds aantrekkelijker
te maken;. Bijvoorbeeld door het
vervangen van dichte door open
rolluiken. ‘En het liefst zou ik de
platte gevelreclames vervangen
door lichtgevende reclameborden
die haaks op de gevel staan; dat
geeft de straat een heel ander
aanzien. Ik wijs op subsidiemogelijkheden en verder is het vooral
een kwestie van vertrouwen winnen en overtuigen. Ondernemers
laten inzien dat als ze er met
zijn allen een mooiere straat van
maken de omzet omhoog gaat

dromen: ‘Het liefst zou ik op het
Tiendplein, naast de zaak waar nu
de bloemenzaak tijdelijk kamerplanten verkoopt, in de doorloop
naar Zijdewindeplein, een theater
vestigen. We moeten in het oude
Westen toch een vervanging voor
Lantaren-Venster krijgen. Een centrum kan niet zonder uitgaansleven.’

Ben je geinteresseerd in een
stijlvolle, leuke en leerzame
cursus neem dan contact op
met Zara
zarabellydance@hotmail.com
Ook in te huren voor
diverse buikdansworkshop
i.c.m.henna-workshop en/of
oosterse hapjes!

Zoekt u een
tandarts?

De Leeuwenhoek draait weer
op volle toeren. We zijn weer
echt terug in de wijk.
“Onze“ bezoekers hebben hun
weg weer naar binnen gevonden
voor een kopje koffie, een praatje,
een biljartje ,een maaltijd of een
muziekoptreden. Ook zijn we
weer gestart met activiteiten in
samenwerking met de buurt
Het is weer lente!
Zo zijn er in de maanden februari-april veel verschillende culturele/traditionele feesten gevierd
die de lente (het nog nieuwe jaar)
als ‘t ware inluiden. Zo kwamen
bij ons langs de vrijwilligers van

heel gezond is) en de ontzettend
vriendelijke dames die het uitdeelden.
Ook vierden we Carnaval (van
oorsprong ook een katholiek vastenfeest met een link naar Bijbel
en profeten, en Holi-feest. Holifeest is een lente/nieuwjaarsfeest
met kleuren en geuren, waarbij
ook samen delen een rol speelt .
Als je goed kijkt zie je dat iedere
cultuur tradities in deze tijd heeft
al van eeuwen her, die met de

Nieuwe kansen voor
de Sint-Mariastraat
Op 16 maart hebben de bewoners van de Sint-Mariastraat gesproken
met regiomanager Jenny Vermeeren van Woonstad over de toekomstplannen voor hun straat. Jenny Vermeeren heeft de bewoners verzekerd dat Woonstad zich nog niet heeft vastgelegd op één scenario
voor de straat, maar dat ‘alles’ nog mogelijk is. De komende drie
maanden wordt de bouwkundige staat van alle woningen onderzocht
zodat half juni een definitief plan gemaakt kan worden. Voor bewoners
van een zeer slechte woning wordt desgewenst op korte termijn een
andere woning gezocht. Een verhuiskostenvergoeding kan pas worden
uitgekeerd na vaststelling van het definitieve plan.
Bewoners hebben acht voorwaarden gesteld aan verdere samenwerking:
1.
2.
3.
4.

Face-lift voor de
Zijdewindestraat
Net als de meeste straten in het
Oude Westen is de Zijdewindestraat een smalle straat met
smalle stoepen en langs de
rijweg aan weerszijden een rij
geparkeerde auto’s. Dat gaat
nu veranderen door het project
Straatbeeld. Bewoners hebben
met ambtenaren van gemeente
en deelraad een aantal malen om
de tafel gezeten en daar is op 2
maart een nieuw plan voor de
Zijdewindestraat uitgekomen.
Het komt er als volgt uit te zien.
Aan de oneven kant wordt de
stoep bijna dubbel zo breed en
komen er bomen te staan. Ook
aan de even kant wordt de stoep
iets breder. De gevelarmaturen
en lantaarnpalen worden vervangen door uniforme hangende
straatverlichting. Om dit te realiseren wordt de Zijdewindestraat
geheel opnieuw gestraat in de
Rotterdamse Stijl. Dat betekent
dat met klinkers, tegels, stoepranden en andere materialen zal
worden gewerkt die een luxere
uitstraling hebben. Over de verdere aankleding zoals gevelgroen
moet nog worden gesproken.
Door de nieuwe vormgeving
komen er een aantal parkeerplaatsen te vervallen. Aanvankelijk
kwamen gemeente en deelraad
met een voorstel waarin bijna
de helft van de ongeveer 95
parkeerplaatsen was opgeheven.

5.
6.
7.

Dat vonden de bewoners wel een
beetje veel.
In het huidige voorstel vallen er
zo’n dertig parkeerplaatsen weg.
Voor de auto’s die dan niet meer
in de straat kunnen staan, is er
genoeg ruimte in de parkeergarages, maar er moet nog wel
over worden gesproken hoe dat
voor de bewoners aantrekkelijk
kan worden gemaakt. Één bewoner kwam met het voorstel om
vergunningen te verstrekken die
zowel voor de straat als voor de
garage gelden. Een ander bewoner kwam met een voorstel om
voortaan nog maar één straatvergunning per huishouden uit te
geven: de tweede auto kan ook
in de parkeergarage.
Het project Straatbeeld is niet
exclusief voor de Zijdewindestraat. Integendeel: de Zijdewindestraat geldt als een pilotproject, ook voor de Rotterdamse
Stijl. Het is de bedoeling van de
Centrumraad dat uiteindelijk alle
straten in het Centrum een facelift krijgen. Voor de Van Speijkstraat is al een straatbeeldproject
opgestart. Duidelijk is wel dat
de Centrumraad niet zomaar de
helft van de parkeerplaatsen kan
opheffen. Voor de auto’s van de
bewoners moet een goede oplossing worden gezocht.

Buik
dansen
Waar: Odeon
Wanneer: maandag
Tijden: 17.30-18.30 uur
Per keer 7,50
U kunt een rittenkaart kopen
of losse lessen volgen

Adriaan Schaap: ‘Als ze er met zijn allen
een mooiere straat van maken, gaat de
omzet omhoog’
In 1970, op de dag dat IJzerhandel Schaap zijn nieuwe zaak op de Eerste
Middellandstraat opende, stapte Adriaan Schaap samen met zijn vrouw Gabriélle in
de zaak van zijn vader. In 2006 stopten ze ermee en gingen ze fietsen en reizen. Toen
de vakantiebehoefte gestild was, ging hij zich bemoeien met de kwaliteit van de WestKruiskade-Eerste Middelandstraat. Sinds kort bezoekt hij als medewerker van de Alliantie
Oude Westen de ondernemers van deze winkelstraat.

Nieuw in
Odeon

8.

Islam en Dialoog om De dag van
Ashura met ons te vieren. Het is
een soort vastendag waarop verschillende profeten herdacht worden.Op die dag wordt eten uitgedeeld Ashura (ook wel:Noach’s
pudding) eet men ter nagedachtenis aan Noach en als dank aan
God. Het delen, ongeacht geloof
of achtergrond en liefde, vrede
en medeleven zijn hierbij essentiëel.
Onze bewoners, werkers en
bezoekers hebben in ieder geval
genoten van de lekkernij (die ook

natuur te maken hebben en in
wezen overeenkomstige betekenissen hebben.
Het Joodse Toe Bisjevat (Bomen/
landbouwfeest;het ontwaken
der natuur) en het Purimfeest
voorjaar/carnaval). En ook de
Christelijke biddag voor gewas en
arbeid is in deze periode.
En natuurlijk voor ons aller kinderen de voorjaarsvakantie! Fijne
lente voor de lezer!
Gertrude van Velzen; activiteiten De Leeuwenhoek

De verbouwplannen van Woonstad sluiten aan bij de
wensen en mogelijkheden van de huidige bewoners en
bedrijven.
Geen eenheidsworst, maar een gedifferentieerd en
kleinschalige aanpak van woningen en bedrijfsruimtes
Gefaseerd opknappen van de straat
Woonstad helpt mensen die weg willen direct aan een
andere woning en aan een verhuiskostenvergoeding
Woonstad werkt het achterstallig onderhoud weg en
vermijdt leegstand.
Bewoners en bedrijven werken mee op basis van vrijwil
ligheid
Woonstad informeert ons optimaal, wij praten en
beslissen mee over alle onderdelen (o.a. over keuze
architect)
Het sociale verband van de straat wordt gekoesterd.
Ze gaan met projectleider Trevor James proberen om deze
punten om te zetten in een samenwerkingsovereenkomst.

Tandartspraktijk
Gezondheidscentrum
Oude Westen en Cool
neemt nog nieuwe patienten
aan.
behandeling ‘savonds en op
zaterdag mogelijk.
adres:
Sint-Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam
Tel: 010-4362176 (ook op
zaterdag bereikbaar)

Er is weer plaats
op de naailessen.
Iedere maandag en donderdag worden er in het
gebouw van de Aktiegroep
Gaffelstraat 1 naailessen
gegeven door een gediplomeerd naailerares.
Tijden: maandagmorgen
van 9.30 tot 11.30 uur en
donderdagavond van 19.00
tot 21.00 uur.
Voor inlichtingen:
436.17.00 en vragen
naar Sati Yesidal.

IN MEMORIAM.
Zaterdag 27 februari is Dirk Zijlstra overleden.
Dirk was een actieve man. Jaren lang is hij voorzitter
geweest van de seniorenwerkgroep centrum.
Hij woonde al een tijdje in onze wijk, want na de terugkomst van de Leeuwenhoek kreeg hij daar een kamer. En
weer kon hij niet stilzitten, hij werd actief in de clientenraad.
Helaas was dat niet voor lang, het ging de laatste tijd steeds
slechter met Dirk en die zaterdagmorgen is hij gestorven.

SMDC gaat
“verhuizen”
In de loop van april
gaat het SMDC “verhuizen” binnen het
gezondheidscentrum,
naar de andere kant
van het pand waar
eerst het consultatiebur
zat. Omdat u dan via
de andere deur naar
binnen gaat komt er
wel een nieuw adres:
Gaffelstraat 24

‘IK MIS JAPIE’S SNACKLOKET’
HET OUDE WESTEN VAN MARTIN VAN WAARDENBERG

Komiek, acteur en tekstschrijver Martin van Waardenberg is een geboren Rotterdammer.
Bracht zijn jeugd (bouwjaar 1956) door in Overschie en Zuid –“in de kuip in het zon-
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netje”- en woont sinds september in het Oude westen, vlakbij het kruispunt van de
Binnenweg en de Mathenesselaan.

Waardenberg (glad achterovergekamd haar,
geprononceerde haakneus, zwartlerenjasje,
spijkerbroek, biertje in hand), werd bekend
als de bazige wederhelft van theatersportduo
Waardenberg & De Jong. Speelde in tv-series
(Loenatiek, Klein Holland, Camping Pernis,
Sesamstraat) en verdient zijn geld met de Gamma
spotjes –“Lekker bezig, Freek..??”
We hebben afgesproken in café Arie, waar hij al
aan de bar zit met boezemvriend Gerard Meuldijk
(ex-Dizzy). Ze komen net uit de sportschool en gaan voor het bier. We
laten Gerard aan de bar en
kiezen een tafeltje.
(buurtkrant)-“Je bent nogal
sportief ??”
(Waardenberg)-“Fanatiek.
Sportschool, en we
voetballen met vrienden ondermekaar in
Maassluis. Met slecht
weer in de zaal.
Zes tegen zes. Als
kind ging ik naar
Feyenoord. In de kuip
in het zonnetje zitten.
Dat ging lang goed,
maar in de jaren
60/70 veranderde
dat. Nu ga ik zelden,
misschien vier maal
per jaar. Het is vaak
niet leuk, grimmige
sfeer, ik kijk wel tv.”
OUDE WESTEN
“Wat is je indruk van het
Oude Westen ?”
“ Een paar straten vind ik
prachtig. De sfeer gemoedelijk en gezellig. Leuke
cafées.. Wester-paviljoen, Arie.
De Mathenesselaan heeft iets
statigs, met al die bomen. En
zomers die
terrassen..Een heel mooi stuk
Rotterdam. Misschien wel het mooiste.”
“Favoriet bier..?”
“Gek genoeg gewoon ordinair bier..Gewoon een
tapbiertje. Verschil in smaak proef ik niet. Het zal me
allemaal worst weze, als het maar schuimt en als het
maar veel is.”
“Stamkroeg ?”
“HP (Café Hensepeter). Omdat ik er de mensen ken,
en omdat m’n vrienden er zitten. Ik hou van
klaverjasse..En ik mis Japie’s snackloket. Daar ging ik
altijd een bittergarnituur voor de kaarters halen.”
“Eten ?”
“Restaurant Viva Afrika. Daar mag je met je handen
eten..erg leuk. En de Abrikoos in Delfshaven, dat is
een Spaans tapas-restaurant.”
SPANAAT
Waardenberg is Spanaat (Spanjofiel), en net terug
van een weekje. Flamenco is zijn lievelingsmuziek.
“Waar haal jij je muziek vandaan ?”
“Vrienden attenderen me op dingen, maken ceedeetjes voor me, gitaarmuziek. En als ik dan iets
goed vind, koop ik het in van die grote FreeRecordShops. Ik ben namelijk een Supermarktman. Daar kun
je nog anoniem shoppen.”
“Hoe ga je eigenlijk met je bekendheid om ?”
“Ja, daar heb ik wel last van. Het is inherent aan het
op tv zijn. Heel vervelend. Mensen duwen je
tegen de muur en willen met je op de foto.”
“Hoe ben je acteur geworden ?”
“Dat is begonnen op de middelbare school met
expressieleer. Daarna de Academie in Utrecht
gedaan en een theatergroepje opgericht. Na twaalf
jaar kwam ik Wilfried de Jong tegen op een kinderkamp van Humanitas. Dat heeft ook twaalf jaar
geduurd. We hadden een traditionele Laurel &
Hardy verhouding, maar dan fysieker. Spugen,
slaan, kneuzingen, botbreuken. Halsbrekende toeren.”
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door Andre Hart

“ Sta je liever voor een
publiek of voor de camera?
“Voor de camera. Vroeger was het andersom, maar ik
heb te lang op de podia gestaan. De publieks- reacties worden dan voorspelbaar. TV is vluchtiger. Ik hou
erg van de tweedeling in je hersenen, als je tegelijk
met acteren en plaatsing bezig bent. Hoe je dat biertje (pakt biertje), in een emotionele scene, precies op
die plek neerzet.” (zet biertje twee centimeter verder)
NEGERZOENEN EN BLANKE VLA
“In de multiculticomedy ‘Camping
Pernis’ gebruik je foute humor en
een ‘ver over the top’ stijl
van acteren..”
“Pernis heb ik bedacht
in de tijd dat je opeens
geen ‘Negerzoenen’
meer mocht zeggen.
Maar wat doe je dan
met ‘Witbrood’ en
‘Blanke Vla’ ? Dat
is toch geneuk op
de vierkante centimeter. Ik dacht,
dan ga ik maar
iedereen beledigen. Ik hou van
wat niet mag.
In feite bepaal je
zelf met je eigen
moraal wat
mag.”
“Het Oude
Westen is ook
supermulticulti..”
“Ik hou veel van
multiculturen,
sfeer, maar alleen
als ze mekaar tolereren. Het is las-tig als
het geloof erbij komt.
Daar heb ik een hekel
aan. Maar niemand zit mij
in de weg. Hoe meer, hoe
beter. Dat gezeik dat het hier
zo vol is. Ik ken genoeg autochtonen die ze direct over de grens
mogen zetten.”
“Zwarte humor..?”
“..Is gebaseerd op ellende, misère, zwartgalligheid.
En hoe je het nog erger kan doorverzinnen.”
“Steek je met alles de draak ?”
“Zoveel mogelijk..Ik relativeer alles tot in het absurde.
Dat is inherent aan het leven. Het leven is zinloos..
daar heb ik last van..en het wordt erger.”
“Reasons to be cheerful ?”
“NEE. Geen Een.” (er valt een stilte)
Dan: “Aan een goeie komiek zit natuurlijk ook een
treurige kant..Ik ben allebei ; heel erg treurig en heel
erg vrolijk. Dat ligt dicht tegen elkaar aan. Spelen is
een enorme uitlaatklep.”
“Je vloekt nogal veel..”
“Ik heb niks tegen vloeken. We zeggen nogal gauw
van ‘Krijg de tering’. Dat is Rotterdams. Maar
elke ‘godver’ wordt er op de tv uitgehaald, dus moet
je meer creatieve scheldwoorden gebruiken.
‘Van de ratten besnuffeld’, ‘Jeetje creetje’.”
KORT EN KRACHTIG
“Favoriete schrijver ?”
“Gerrit Komrij. Hij is scherp en er zit visie achter. In
het Rotterdamse kom je al snel bij Deelder uit. Ik vind
zijn gevoelige kant erg mooi. Hij kan hard en gevoelig tegelijk zijn. Klare taal die je hart ingaat.
Gedicht voor Arie is heel kort en krachtig.”
“TV programma ?”
“Dat was ‘The Office’ met Ricky Gervais , en is nu
‘EXTRAS’, ook van en met Ricky Gervais. Beste
comedy tot nu toe.”
“Avondje stappen met ?”
“Agnes Kant. Ik stem meestal SP..zit aan de linkse
kant van de samenleving. Ben een fan van
Jan Marijnisse. Maar Agnes..Agnes is lekker fel.”
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Adviezen voor de nieuwe
deelgemeenteraad Rotterdam Centrum

4

1

14
8

13

12

10

Uitgave van de Aktiegroep Oude Westen Gaffelstraat 1 - 3 3014 RA Rotterdam telefoon 010 - 4361700 Website www.aktiegroepoudewesten.nl

Op donderdag 18 maart 2010 heeft in de deelgemeenteraad een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Er is afscheid genomen van een
groot aantal leden van het oude Centrumraad. Voor sommigen was het een deﬁnitief afscheid van de deelgemeentelijke politiek. De aanloop
tot deze plechtige bijeenkomst was een ingewikkelde en onoverzichtelijke periode. Voor zowel de buitenstaanders als de Centrumraad zelf.
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Mogelijk een nieuwe oude coalitie

1
2
3
4
5
6
7
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12
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18

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
Taaldrukwerkplaats, 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
Tennispark Het Centrum

436.17.00
280.58.88
280.58.70
436.49.81
436.71.01
436.34.38
243 08 16
436.57.30
225.08.44
436.08.97
436.17.00
286 15.05
241.29.00
436.38.55
436 22 43
436.14.88
411.39.42
414.48.90
436 61 65

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarm
112
Politie/buurtagenten
0900 88 44
Klachtennummer
0800 15 45
Belastingtelefoon
0800 05 43
Bureau Rechtshulp
410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling
282 25 27
Deelgemeente Centrum 267 92 11
Stadsmarinier
T.Nederveen
267 22 00
Coördinatiebureau
Centrum
267 32 83
Crisiscentrum
476 39 44
Dierenambulance
415 56 66
Dierenbescherming
437 42 11
Eneco storingsdienst
467 40 00
Jeugdhulp
411 78 65
Kinderdagverblijven
412 26 22
Woonstad
286 64 00
Ombudsman
411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Parkeerwinkel
0800 1545
Roteb
0800 1545
Speelcentrum Weena
414 48 90
Kinderbescherming
413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartsenpraktijk
Maasstad
422 41 43

WBR
240 60 00
Wijkpastoraat
Oude Westen
436.70.70
Gezondheidscentrum
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
ABC Dietisten Netw 06 43425690
Tandartsen
Oude Westen
436 21 76
St.Maatschappelijke Dienstverlening Centrum (SMDC)
Alg. Maatschappelijk
Werk
436 30 60
Sociaal Raadslieden
436 30 60
Hulpdienst/Wijkbus
Ouderen
436 90 47
Ouderenwerk
Servicepunt Senioren 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24
VraagWijzer
436 30 60

derdag 18 maart een ‘volledige
hertelling’ te doen. Daaruit bleek
dat het CDA op basis van één
stem toch één zetel in de nieuwe
deelraad had verkregen. D66
viel weer terug op twee zetels.
Diezelfde avond werd deze uitslag rechtsgeldig verklaard door
het Commissie tot Onderzoek
van de Geloofsbrieven en definitief vastgesteld door de deelgemeenteraad.

Bij de gemeenteraadsverkiezing
moest de hertelling duidelijk
maken of PvdA of Leefbaar
Rotterdam de meeste stemmen
had behaald en of de uitslag
rechtsgeldig moest worden
verklaard. Bij deelgemeente
Centrum ging het om het aantal zetels van CDA en D66. De
eerste officiële telling op 3 maart
resulteerde in één zetel voor het
CDA en twee voor D66. Bij de
daarop volgende snelhertellingen zou D66 drie zetels krijgen
en het CDA zijn enige zetel
verliezen. Na raadpleging van
de Kieswet en de conclusie dat
‘snelhertellingen’ niet rechtsgeldig zijn, werd besloten om in de
ochtend en middag van don-

Er zitten nu zes in plaats van vijf
partijen in de nieuwe deelgemeenteraad en de verschillen
tussen de zetels van de partijen is kleiner geworden. Een
nieuwe coalitie zal daarom uit
minimaal drie partijen moeten

Uitslag verkiezing deelraad Rotterdam Centrum 3 maart 2010
Partijen

Zetels

Nieuwe leden
deelraad

Deelraadsleden
woonachtig in het
Oude Westen

PvdA

3

1

1

Leefbaar
Rotterdam

3

2

?

VVD

2

1

1

GroenLinks

2

1

2

D66

2

2

1

CDA

1

-

-

Totaal

13

7

5

bestaan. Een mogelijke coalitie is
de PvdA samen met de VVD en
GroenLinks, die samen een meerderheid van 7 van de 13 zetels
hebben. Een andere mogelijkheid
is dat D66 één van deze partijen
vervangt of als vierde partij aansluit. Als grootste partij zal de
PvdA het initiatief kunnen nemen
om deze rood-blauw-groen coalitie te vormen. Wanneer de PvdA
daar niet in slaagt, krijgt Leefbaar
Rotterdam de kans om een coalitie te vormen.
De partijen die de rood-blauwgroen coalitie kunnen gaan vormen hebben in hun verkiezingscampagne beloofd te zorgen voor
voldoende sociaal-maatschappelijke voorzieningen voor de wijkbewoners, te investeren in ‘schoon,
heel en veilig’ en bewoners en
ondernemers bij het maken van
plannen voor het Oude Westen te
betrekken. In principe verandert
er dan weinig, te meer daar de
vorige bestuurders ook nu weer
in de deelraad zitting hebben.
Boven deze nieuwe deelraad
hangt echter een donkergrijze
wolk, namelijk de terugloop van
de financiële middelen vanuit
het gemeentebestuur. Door de
economische situatie zal er minder budget zijn om alle taken
en ambities te kunnen uitvoeren en de kans is groot dat het
nieuwe Dagelijks Bestuur besluit
om minder geld beschikbaar te
stellen voor welzijnswerk, zorg
en onderhoud van de openbare
ruimte. Het bestuur zou onderwijsinstellingen, welzijnswerk en
zorginstellingen kunnen verplichten om beter samen te werken en

COLOFON
Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1-3, 3014 RA Rotterdam Tel 436 17 00 Fax 436 39 40
www.buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
www.aktiegroepoudewesten.nl
Lay Out: Han Snaaijer, Fotografie: Theo Sprundel, Han Snaaijer
Redactie: M. Maaskant, S. Kocak W. Roovers, Y. Caliskan, H.
Leeuwenhart, H. Snaaijer, J. vd Zwaard, A. Hart en E.Geleedst
Druk: Maassluisse Courant, Oplage: 4500 stuks
Verschijnt 10 maal per jaar

BUURTKRANT OUDE WESTEN GEEN ZINNIG MENS KAN ZONDER

Maak meer gebruik van de kennis
van bewoners
gaat waarschijnlijk nog kritischer
kijken naar de opbrengsten van
diverse programma’s. Dat zal
waarschijnlijk gepaard gaan met
het beëindigen van subsidierelaties en het afstoten van bepaalde
voorzieningen. Tegelijkertijd zal
er van bewoners en ondernemers
een (hogere) eigen financiële
bijdrage, meer eigen initiatieven
en meer vrijwilligerswerk kunnen
worden gevraagd.
Nu de partijen uit de deelgemeenteraad toch nog midden
in de onderhandelingen en trainingstrajecten zitten, zou het
verstandig zijn om stil te staan
bij de essentie van hun taak,
namelijk het vertegenwoordigen
van bewoners. Om herhaling van
misstappen uit het verleden te
voorkomen, meer gezamenlijke
totstandkoming van ontwikkelingen en uiteindelijk de gewenste
kwaliteit van leven te realiseren,
zouden ze voortaan bewoners
meer moeten betrekken bij het
definiëren van problemen en niet
pas bij de besluitvorming over
plannen.
Want beste nieuwe en oude

deelgemeenteraadsleden en
bestuurders, er is een schat aan
kennis en deskundigheid bij de
mensen in het Oude Westen aanwezig; ze kunnen en willen actief
meedenken en meewerken aan
de ontwikkeling van hun wijk. En
hoe meer u zich laat zien, des te
meer begrip er komt voor elkaars
rol hierbij.
Issac Weldensei

Van de straat
geplukt

Adriaan Schaap

Nog plekken vrij in de
ﬁetstrommels
In een aantal fietstrommels in het Oude Westen zijn nog plaatsen
beschikbaar voor het parkeren van fietsen. Een fietstrommel geeft u de
mogelijkheid om uw fiets of rolstoel in de onmiddellijke nabijheid van
uw woonhuis te stallen. Het zijn losse units die worden geplaatst in
de straat of buurt waar u woont. De fietstrommel is een ovaalvormig
object, voorzien van een scharnierende deur die alleen de abonnementhouder met een sleutel kan openen.
In de volgende straten zijn abonnementen direct beschikbaar:
*Batavierenstraat (ter hoogte van pandnummer 39);
*’s-Gravendijkwal
(ter hoogte van pandnummers 82-84);
*Ochterveltstraat
(ter hoogte van pandnummer 23).
Wilt u uw fiets(en)
veilig en overdekt
wegzetten en heeft u
zelf geen berging, bel
of mail dan naar het
bureau Fietstrommels
van Stadstoezicht,
(010) 240 52 51,
ﬁetstrommels@stz.
rotterdam.nl.
Een abonnement kost 49,56 euro per fiets per jaar. Voor een rolstoel is
dat 99,12 euro per rolstoel per jaar.
Meer informatie over de fietstrommels vindt u op www.rotterdam.nl/
informatieparkerenfietsers.

