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Begroting 2012
en gevolgen bezuinigingen

Op de begroting 2012 bezuinigt de
deelgemeente € 1,4 miljoen ten opzichte van 2011. Dit betekent dat de
totale uitgaven met ongeveer 6 procent worden verminderd.
In 2012 verdeelt de deelgemeente
de bezuinigingen over de volgende
posten:
- € 100.000 bestuur en ambtelijke
organisatie
- € 93.500 wijkveiligheid
- € 248.500 onderhoud en reinigen
wegen en groen
- € 406.000 wijkeconomie en
werkgelegenheid
- € 482.000 welzijn
- € 68.000 diversen

aanvullende bezuiniging noodzakelijk
is van ongeveer € 0,6 miljoen. Bij het
opstellen van de begroting 2012 is en
blijft het programma van het dagelijks
bestuur van de deelgemeente voor de
periode 2010 - 2014 leidend. Bekijk
dit programma op www.rotterdam.nl/
deelgemeentecentrum.

De verwachting is dat in 2012, als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen,
binnen onze deelgemeente nog een

Voor de uitvoering van het vastgestelde programma van het dagelijks

Uitgaven 2012

Afname inkomsten

bestuur is eigenlijk meer geld nodig
dan in de voorgaande jaren. De rijksoverheid moet bezuinigen en ook de
gemeente kampt met tekorten. Hierdoor nemen de inkomsten van onze
deelgemeente de komende jaren verder af. Op basis van de thans bekende gegevens gaat het voor 2013, 2014
en 2015 totaal om een bezuiniging
van ongeveer € 3 miljoen.

Huurprijs gratis toetsen Schouwen
Het Huurteam Rotterdam helpt
sinds 2002 huurders van particuliere huurwoningen succesvol en kosteloos bij het verlagen van de huurprijs of bij het
verhelpen van onderhoudsgebreken.
Particuliere verhuurders vragen vaak
meer huur dat wettelijk maximaal
is toegestaan. Het Huurteam Rotterdam controleert de huurprijs, berekent de maximaal redelijke huur
op basis van het puntensysteem en
voert de procedure voor de huurder.
De gemeente Rotterdam betaalt dit
jaar voor een vast aantal woningopnames. U kunt nu nog een afspraak
maken, maar wees er snel bij want
“op is op”.
Het huurteam verricht gemiddeld
1000 woningopnames per jaar. Het
Huurteam voert de gehele procedure
namens de huurder. Het slagingspercentage is erg hoog. In 99% van de
gevallen wint het Huurteam de procedure. De huurverlaging bedraagt
gemiddeld € 200,- per maand.
Vanaf eind dit jaar is het vanwege de
bezuinigingen niet meer mogelijk
om kosteloos gebruik te maken van
de diensten van het Huurteam. U
kunt dan nog steeds gebruik maken

van de diensten van het Huurteam.
Wij doen dit op basis van “no cure
no pay”. Alleen als wij de zaak voor u
winnen betaalt u een deel van de opbrengst aan het Huurteam. U houdt
geld over en gaat er altijd op vooruit!
Naast vragen over uw huurprijs, de
servicekosten of onderhoudsgebreken kunt u met al uw vragen op het
gebied van wonen nog steeds terecht
bij een van onze adviseurs. Bijvoorbeeld over het beleid van de gemeente Rotterdam ten aanzien van
woongroepen, vragen over uw VvE
of over uw huurcontract. Ook als u
het initiatief wilt nemen om met de
buren de buurt op te knappen, dan
helpen wij u graag op weg. Kijk eens
op onze website www.bewonerskompas-rotterdam.nl of bel direct met
010-2806422.

Surveillant
Het is zover: de OV-surveillant doet
zijn intrede in de Rotterdamse metro! Ze gaan zorgen voor meer menselijk toezicht in de metro tijdens de
avonduren.

Zo’n 45 keer per jaar schouwt
(inspecteert) de deelgemeente
samen met Roteb, Stadstoezicht en Gemeentewerken uw
wijk.
Gaat u mee met het schouwteam om
te kijken hoe schoon het centrum is?
Dit schouwen gebeurt op een aantal
vastgestelde punten en onderwerpen
in het centrum . Bij elk schouwpunt
wordt de vraag gesteld: “Hoe schoon
en heel is het hier?” We bekijken het
straatbeeld onder andere op de aanwezigheid van zwerfvuil, graffiti en
hondenpoep.

U bent van harte welkom
Voor deze schouwen nodigen wij ook
graag bewoners van het centrum uit.
Ed Bergshoef (manager Roteb voor
deelgemeente Centrum): ”Schouwen
is belangrijk, het helpt ons om de
kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren. Dit willen wij samen doen
met de bewoners in het centrum.
Want als de bewoners niet meegaan,
zou het zijn als een slager die zijn eigen vlees keurt. Juist de kritische blik
van de schouwers houdt ons scherp.”
Meekijken en denken moet beloond
worden. Daarom werken wij met
een schouwkaart die u kunt laten af-

Keuzes maken
De bezuinigingen tot nu toe hebben
al een aanzienlijke omvang en hebben gevolgen op het voorzieningenniveau in het centrum. Onderhoud
aan wegen en groen wordt later
uitgevoerd of minder intensief. Wij
streven ernaar om de belevingskwaliteit van de buitenruimte hieronder
zo min mogelijk te laten lijden.
Hetzelfde geldt voor bezuinigingen
op welzijnsvoorzieningen. We kiezen

tekenen door Roteb. Met deze kaart
kunt u sparen voor koffie en gebak,
kaartjes voor de dierentuin of een
VVV-bon.
Bij mooi weer gaan we op de fiets!

Aanmelden
Als u op (één van) bovenstaande
data mee wilt kunt u zich aanmelden bij Marjolijne van den Berg,
M.vandenberg@centrum.rotterdam.
nl, Hennie Weeda, h.weeda@centrum.rotterdam.nl of Fred Laforêt
F.laforet@centrum.rotterdam.nl.
Bellen kan ook via 010 - 267 2259.

Zout
De 5 kg zakken strooizout zijn weer
verkrijgbaar op 14 verschillende uitgiftelocaties in Rotterdam. Op www.
rotterdam.nl/roteb staan de adressen van de uitgiftelocaties. Voor het
centrum is dat de Roteb WRT locatie,
Schoterboshof 1. Ze zijn op werkdagen van 8.15 tot 15.45 open.
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Interview met Marjolijn Masselink
ervoor om de allernoodzakelijkste
voorzieningen in stand te houden en
indien mogelijk de inzet zo efficiënt
mogelijk te laten plaatsvinden. Desondanks menen wij dat de komende
tijd nog meer pijnlijke beslissingen
genomen moeten worden om tot
sluitende begrotingen voor de jaren
2013 en daarna te komen. Het dagelijks bestuur heeft met de deelgemeenteraad afgesproken in mei/juni
2012 een Voorjaarsnota op te stellen
en deze met de deelgemeenteraad
te bespreken. In deze Voorjaarsnota
zal op basis van de dan bekende gegevens een aantal keuzes worden
bepaald voor de bezuinigingen 2013
en volgende jaren. De uitkomst van
dit overleg is van groot belang voor
de opstelling van de begroting voor
2013, die in oktober 2012 moet worden vastgesteld.

De deelgemeenteraad
heeft op 1 november jl. de
begroting van het Centrum
voor 2012 vastgesteld. Ook
de deelgemeente Rotterdam
Centrum krijgt minder
financiële middelen tot haar
beschikking.
Om tot een sluitende
begroting te komen moet op
een aantal posten worden
bezuinigd.
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De uitgaven van de deelgemeente
Rotterdam voor 2012 zijn in te delen
in de volgende programma’s:
- Diversen: € 402.000; 2%
- Algemeen Bestuurlijke Zaken:
€ 3.083.000; 14%
- Wijkveiligheid: € 585.000; 3%
- Buitenruimte: € 10.748.00; 46%
- Wijkeconomie: € 490.000; 2%
- Welzijn: € 7.477.000; 33%

Werkzaamheden
Meent
Begin: februari 2012, Herinrichting
volgens Rotterdamse Stijl, vervangen
riool en kabels en leidingen. Meent
blijft in één richting altijd bereikbaar.
Verkeer wordt omgeleid. Klaar: half
november 2012

Van Oldebarneveltstraat
Begin: half januari 2012, Herinrichting Centrumstijl. Klaar: mei 2012

Mededeling
Begin november is de website
www.lijnbaankwartier.nl
geactiveerd. Neem een kijkje en
reageer!

en hen ondersteunen als het nodig
is. Als het met de jeugd niet goed
gaat, blijven we daar jaren last van
houden”.
Tweede prioriteit zijn de bewonersorganisaties. De deelgemeente wil
deze organisaties de gelegenheid
geven om een rol te blijven spelen,
maar de financiering zal heel anders gaan worden.
Derde prioriteit is het overeind houden van de maatschappelijke dienstverlening. Wel zal deze sector een
scherpere opdracht krijgen; er moeten keuzes gemaakt worden. Waar
is de nood het hoogst en welke professional kan daar de juiste dingen
doen. De rest moet ingevuld worden
door vrijwilligers.

Portefeuillehouder Welzijn en
Financiën deelgemeente Centrum
Bezuinigen op Welzijn
Donkere wolken pakken zich samen boven de voorzieningen in
Rotterdam. Deelgemeenten willen
samen met de gemeente een antwoord vinden op, hoe vangen we de
bezuinigingen op? Marjolijn Masselink, deelt haar zorgen over de
toekomst van het welzijn in het centrum. Het is haar tweede termijn als
verantwoordelijk portefeuillehouder
Welzijn en Financiën, maar het is
er niet gemakkelijker op geworden.
Toch ziet ze nog wel lichtpuntjes.
De Gemeenteraad heeft het onlangs
vastgesteld; er moet hevig worden
bezuinigd op de voorzieningen en
het welzijn in de stad. De wethouders Kriens, Louwes en Florijn zijn
bezig om de plannen verder uit te
werken.
Hoewel de deelgemeente Centrum
de begroting op orde heeft en zelfs
een reserve heeft om de eerste crises
op te vangen, leunt Marjolijn niet
achterover. Samen met de andere
deelgemeenten is er een plan gemaakt. Maatwerk moet er blijvend
geleverd worden. De wijk Stadsdriehoek is niet hetzelfde als Cool en het
Oude Westen is weer heel anders.
In 2010 is de verzakelijking van
de relatie met het welzijnswerk ingezet. De komende jaren worden
de zorg en het welzijn in elkaar

gevoegd. Samen zullen deze twee
werkvelden de vraagstukken van
de samenleving op moeten pakken.
En dat alles ook nog voor miljoenen
euro’s minder.
Het idee is om per deelgemeente
een hoofdaannemer te selecteren
die de opdracht krijgt zowel de zorg
als het welzijn te organiseren. De
deelgemeenten maken net als in de
bouw een bestek. Organisaties kunnen daarop inschrijven. De huishoudelijke verzorging van ouderen
wordt nu al een paar jaar op een
dergelijke wijze aanbesteed. In het
centrum wordt gedacht aan Laurens
Zorg, naast de zorg nemen zij de
verantwoordelijkheid voor het welzijn op zich.
En toch moeten de burgers daarbij in de hoofdrol blijven staan/de
hoofdrol blijven spelen? Hoe dat
precies georganiseerd kan worden is
niet duidelijk, echter de overheid zal
volgens Marjolijn de burger wel erbij moeten blijven betrekken. “Eén
ding is duidelijk, de overheid kan
het nu zeker niet meer alleen. Neem
alleen al het vrijwilligerswerk; de
samenleving kan niet meer zonder.
Mantelzorgers, buurtbemiddelaars
en vrijwilligers in de buurthuizen
verrichten prima werk. Eigenlijk
willen wij als deelgemeente meer
taken aan de bewonersorganisaties

uit besteden. Tegelijkertijd is dat ingewikkeld, want wie zijn deze bewoners, en wat bindt hen?”
Wat zijn de prioriteiten van Marjolijn als het gaat om welzijn in het

centrum? Marjolijn Masselink: “Allereerst de jongeren, zij moeten de
kans krijgen sterke volwassenen te
worden. Het volgen van onderwijs,
werken, ontwikkelen van talenten

Ook het opbouwwerk zal anders ingezet worden, meer projectmatig.
In 2012 wordt proefgedraaid en in
2013 moet het echt gaan draaien.
De komende tijd zal het steeds de
vraag blijven wat kan gered worden
en wat niet. De gemeente heeft besloten dat de dienst Sport en Recreatie niet langer de wijkgebouwen
blijft beheren. Het voordeel is wel
weer dat de openingstijden wellicht
wat flexibeler kunnen worden. Wat
de bezuinigingen betekenen voor
bijvoorbeeld het wijkgebouw van de
Stadsdriehoek is volstrekt onduidelijk. Dit wijkgebouw is relatief erg
duur. Onze prioriteit ligt toch meer
bij bewoners die zich zelf niet kunnen redden.

Innovatieve en duurzame
kerstverlichting

Rotterdamse ondernemers verlichten bulkvaten in stadshart

Vanaf heden is het stadscentrum van Rotterdam op
diverse plaatsen gekleurd met
bijzondere kerstverlichting.
De uitvoering, naar ontwerp
van Bureau M.E.S.T, bestaat uit
grote verlichte bulkvaten van
1.000 liter en opslagvaten van
20 liter waarin LED verlichting
wordt geplaatst.
Voor deze nieuwe vorm van kersverlichting is alleen gebruikt gemaakt
van hergebruikt materiaal. De gebruikte bulk- en opslagvaten worden tijdens de kerstperiode uit hun
dagelijkse recycle-functie gehaald.
Gedurende de komende twee maanden worden deze in allerlei uitvoeringen geplaatst op negen verschillende
plekken in de binnenstad. Vervolgens worden ze weer opgenomen

in hun reguliere proces. Het voornemen ligt er om deze verlichting ook
de komende 2 jaren als zodanig in de
Rotterdamse binnenstad te plaatsen.
De kerstverlichting is een gezamenlijk initiatief van de ondernemers
in het stadshart. ‘Het initiatief van
de ondernemers om op deze manier tot een nieuwe kerstverlichting
te komen toont hun gezamenlijke
liefde en waardering voor de binnenstad’, zegt Lisette Magis van de
Ondernemers Federatie Rotterdam
City. ‘Geheel zonder bijdrage van
stad of deelgemeente hebben zij dit
project met elkaar tot stand gebracht
en bieden zij bezoekers en winkelend publiek een wel heel bijzondere eye-catcher’.
De uitvoering flirt met het rauwe karakter van de havenstad en spreekt
tegelijk haar ambitie uit op het ge-

bied van duurzaamheid en innovatie. Ook is het een ode aan alle creatievelingen in de stad. Zo bestempelt het CBK dit project als “guerilla
lighting project”.
De kerstverlichting kan worden bewonderd op de volgende locaties:
• Meent + Oppert
• WTC shopping
• Beurstraverse (Koopgoot)
• Centraal Station
• Korte Hoogstraat
• Oude Binnenweg
• Karel Doormanstraat
• Van Oldenbarneveltstraat
• Schouwburgplein
• Willemsplein bij Spido

Uitreiking
bewonersinitiatieven
11 oktober 2011 is bekendgemaakt welke bewonersinitiatieven uit de wijken Cool en Stadsdriehoek gehonoreerd zijn.
De initiatiefnemers ontvingen uit
handen van Marjolijn Masselink,
portefeuillehouder Welzijn, de bijbehorende cheque. Via www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum
vindt u meer informatie over deze

nieuwe bewonersinitiatieven. Voorafgaand aan de uitreiking vertelden enkele bewoners uit de vorige
ronde bewonersinitiatieven hoe zij
hun plan hebben gerealiseerd. Zo
is de Jacobustuin uitgebreid met
een nieuw dierenverblijf. Zijn in de
Eendrachtsstraat schilderingen aangebracht. En heeft Bewonersvereniging de Boompjes 20 nieuwe leden.
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COOL op straat

De succesvolle renovatie van plein het Landje met o.a. de nieuwe Cruyff en Krajicek courts heeft
een drietal wijkbewoners geïnspireerd om een nieuw initiatief te lanceren; COOL OP STRAAT.

John Pattipeilohy, Tony Tomar en
Paul de Haan sloegen de handen
ineen om het plein een drietal zondagen te vullen met sport, dans, cultuur en muziek.
Ondersteunt door Freek Homan van
SONOR en Randi de Vries voor de
productie werd er op 18 en 25 september en 2 oktober een vol programma aangeboden aan de wijkbewoners van jong tot oud.
De eerste zondag stond in het teken
van “Cool Danst” met o.a. vlammende optredens van Rosalia de Castro,
España y olé, Ele ele en een Capoeira
demonstratie. Er waren hapjes uit
verschillende windstreken van o.a.
Olar Galego waar de vele bezoekers
zich tegoed aan deden.
Het plein werd verder gevuld met
kraampjes, een muziektent en activiteiten die opgezet werden in

samenwerking met Stichting Jong,
TOS, SBC, Buurtlab/FC Zylyn,
Sport en recreatie en Duimdrop.
Ook was het de start van een ballonnenwedstrijd die de winnaar uiteindelijk tot aan de Poolse grens deed
reiken.
Op 25 september was het thema
“Cool Voetbalt” met een voetbaltoernooi, een panna demonstratie
en optredens van Rimah en de wijkband Sanity die tot 21.00 de bezoekers met hun aanstekelijk covermu-

ziek vermaakte. Tussentijds werd er
een buurtmaaltijd geserveerd door
Stefano Campailla en demonstraties
en activiteiten van de samenwerkende partners.

Onder dezelfde prachtige zonnige
omstandigheden als de week ervoor
werd COOL OP STRAAT 2 oktober
afgesloten onder de noemer “Cool
Daagt Uit”. De hele dag stond een
grote klimwand bezoekers te trekken naar allerlei sportieve demonstraties, clinics en uitdagingen.
Kinderen en tieners konden een
parcours afleggen die hen kennis
lieten maken met o.a. free running,
panna, klimmen, tennis, dans en
basketbal..

Na afloop van deze reeks hijgde de
organisatoren nog wat na omdat het
toch een hele klus geweest was om
de activiteiten in een maand of drie
van de grond te krijgen.
Volgens John Pattipeilohy was het
nu echter wel een stuk duidelijker
geworden hoe het nieuwe plein succesvol ingevuld kan worden en wat
het belang is van de goede samenwerking die er op het plein te zien
was geweest.
Een speciaal dankwoord had hij voor
de Schotse kerk die naast de stroom
ook voor de opslag zorg droeg en
ruimte voor catering en ontvangst
ter beschikking stelde.
Ook de Deelgemeente en stichting
de Verre Bergen dankte hij voor hun
financiële support.
Op de vraag of COOL Op STRAAT
voor herhaling vatbaar was werd dar
unaniem bevestigend beantwoord.
“Dit smaakt naar meer zeker gezien
de nieuwe kontakten die tijdens
deze dagen gelegd zijn en de ideeën
die vanuit de wijk voor het gebruik
van het plein opborrelde”
“En dat was nu net ook de bedoeling” stelden de organisatoren, die
in hun fel blauwe t-shirts met COOL
OP STRAAT SUPPORT opdruk
mooi kleurde bij de strakblauwe hemel.

www.coolopstraat.nl

Buurtbemiddeling helpt!
Een meneer had bij de Woningbouwvereniging geklaagd over zijn buurman
Meneer werkt op onregelmatige tijden en slaapt zodoende ook op onregelmatige tijden. Vaak wordt hij wakker in zijn slaap door het lawaai dat
gemaakt wordt door zijn buurman.
De woningbouwvereniging heeft de
klacht doorverwezen naar buurtbemiddeling en hen gevraagd de buren
te helpen de problemen op te lossen.
De buurtbemiddelaars hebben eerst
met de ene buurman gesproken en
daarna met de andere buurman.
Beide buren waren bereid om onder begeleiding van de buurtbemiddelaars een gezamenlijk gesprek te
voeren om de problemen op te lossen. Tijdens het gesprek werd al snel

duidelijk dat allebei de buurmannen
op onregelmatige tijden werken en
dus ook allebei op onregelmatige
tijden slapen. De beide mannen hadden alle begrip voor elkaar en waren
direct bereid rekening met elkaar
te houden en handelden daar ook
naar. Met behulp van de inzet van de
buurtbemiddelaars en de bereidwilligheid van de beide buren om mee
te werken aan een gezamenlijk gesprek was dit probleem gelukkig snel
opgelost.
De buurtbemiddelaars van Rotterdam Centrum wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor het Nieuwe
Jaar.

Buurtbemiddeling Centrum
p/a De Leeuwenhoek
West Kruiskade 54
3014 AW Rotterdam
06- 18500316 (ma. t/m wo)
centrum@buurtbemiddeling.org

Hulde
aan mijn rollator
O rollator, mijn steun en toeverlaat,
Heerlijke wagen, die steeds naast mij staat.
Waar ik ook loop, waar ik ook ga, jij bent in mijn buurt
Of het nu lang of heel eventjes duurt.
Rollator help mij bij mijn onzekerheid,
in jou heb ik vertrouwen, altijd!
Rollator -mijn onvermoeibaar apparaat,
Jij bent mijn hulp van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat.
Zonder jou zat ik op een stoel, en miste zeker een heleboel.
Voor velen ben jij een “sta in de weg”
Maar voor mij ben jij onmisbaar zeg!
Ik leun, ik steun, ik zit op jou,
Jij bent ijzersterk vandaar dat ik op je vertrouw.
Een standbeeld zo wil ik vragen,
Voor de uitvinder van deze wagen.
Die in stilte werkend achter de schermen,
Zich over de moeilijk lopenden zal ontfermen.
Rollator blijf nog heel lang in mijn leven,
Blijf mij toch steeds een steuntje geven.
Jij bent voor mij onmisbaar en vertrouwd,
Hopelijk worden wij samen stokoud!

Jeugd centraal
Op 3 november organiseerde de Deelgemeente Centrum in Cool
een bijeenkomst voor bewoners met het thema jeugd.
De bijeenkomst startte met een verhaal van de Dosa regisseur. DOSA
richt zich op jongeren tot 23 jaar
die problemen hebben. Het gaat om
zware problematiek die de mogelijkheden en capaciteiten van ouders
en professionals te boven gaat. Met
deze aanpak kan bijvoorbeeld voortijdige schooluitval worden verminderd. Kern van DOSA is dat tussen
alle voorzieningen en instanties op
deelgemeentelijk, stedelijk en regionaal niveau, korte lijnen bestaan.
Binnen elke deelgemeente is er één
DOSA regisseur. Deze regisseur
is het centrale meldpunt en regelt
hetgeen wat nodig is. Het verhaal
van de DOSA regisseur werd goed

ontvangen door de aanwezigen bewoners. Belangrijk hierin vond men
dat de problemen van jongeren op
een geïntegreerde manier worden
aangepakt. De bewoners stelden
veel vragen over hoe je met overlast
van jongeren kunt omgaan. De benadering van de bewoners was positief, ze vroegen zich af hoe je op een
positieve manier met deze jongeren
een gesprek kunt aangaan. Gesuggereerd werd dat er misschien een
cursus of bijeenkomst georganiseerd zou kunnen worden waarbij
de bewoners leren hoe ze op een
goede manier de jongeren kunnen
benaderen en iets voor hen kunnen
betekenen.

De Eendrachtstuin
De Eendrachtstuin is een tuin met
een lange historie. De tuin ligt centraal in de wijk Cool, grenzend aan
de Eendrachtsstraat, de Kortenaerstraat en de Eendrachtsweg en is een
aantal jaren geleden geschonken aan
de wijk. Zo kon de hele wijk genieten
van deze mooie tuin. Vervolgens is
er een tuincommissie van bewoners
samengesteld die allen in de buurt
van de Eendrachtstuin wonen. In
opdracht van de Deelgemeente en
onder begeleiding van Sonor hebben
zij een plan ontwikkeld voor de ver-

nieuwing van de tuin, met behoud
van waardevolle bomen en planten.
De deelgemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van
dit plan. Op dit moment is de uitvoering bijna afgerond. Er is een nieuw
huisje geplaatst in de tuin en er zijn
nieuwe planten neergezet. In december organiseert de tuincommissie
een kerstfeest in de Eendrachtstuin
voor de kinderen en volwassenen.
In het voorjaar organiseert de tuincommissie een groot feest om de
(her) opening van de tuin te vieren.

Dansen
Sprit 55+ organiseert op zondagmiddag 18 december voor alle senioren
in het centrum een kerst-dans-matinee met live-muziek in de Aktiviteitenwerf, Blekerstraat 10 (naast Oog-

ziekenhuis). De middag is van 13.00
- 17.00 uur. Kosten € 2,50 p.p..
Vooraf betalen hoeft niet, aanmelden wel graag op tel.: 06-24849602
(Spirit) of 06-46483403 (Jeffrey).
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Kunst in de Eendrachtsstraat
In het laatste, warme, zonnige
weekend van september
2011 was het dan eindelijk
zover…Na anderhalf jaar
volhouden, samen met
Karin Gerretsen en Anneke
Vereijken, de opbouwwerkers
van Sonor, kon de uitvoering
van het kunstproject in de
Eendrachtsstraat, het gedeelte
tussen de Witte de With- en de

hebben van harte hun medewerking
verleend!
In een vergadering met meerdere
bewoners, de kinderen en Sonor
heeft Onno zijn voorbeelden gepresenteerd. Hoe onze thema’s er uit
konden zien in Graffitikunst. Iedereen was enthousiast.
In het weekend van 24 en 25 september was het zover. Onno startte
het weekend, samen met zijn stagiair Matthijs van de Grafische Hogeschool (ook hier in de wijk), met een
Graffitiworkshop voor de kinderen

en volwassenen, om te leren met
verfspuitbussen om te gaan. De kinderen zijn met prachtige werkstukken naar huis gegaan.
Gezien de slechte staat van de deuren konden de thema’s Respect en
Regenboogkinderen niet uitgevoerd
worden en is hiervoor in de plaats
Groen en een Zonsondergang gekomen.
Eenmaal af leek het of zich een
‘wonder’ had voltrokken...het midden van de straat was en is ineens zó
mooi geworden…Van bewoners die
tegenover de garagedeuren wonen
horen we hoe zij nu eindelijk vanuit
hun woonkamer een leuk uitzicht
hebben gekregen!
Op 11 oktober werd de werkgroep
gevraagd aan de deelgemeente een
presentatie te geven over het kunstproject. We hebben met een fotoboek en knipsels van flyers en artikelen in de Stadsruit laten zien wat
we met het gegeven budget gedaan
hebben.
Marjolijn Masselink, portefeuillehouder van de deelgemeente,
kreeg namens de kunstwerkgroep
een exemplaar van het fotoboek als
dank voor het gestelde vertrouwen
in onze kunstplannen. Voor het volgend jaar mogen we opnieuw een
budgetaanvraag doen om de thema’s die nu niet uitgevoerd konden
worden alsnog te realiseren!
Het ging niet altijd makkelijk en we
zijn daarom extra blij met het resultaat!
Namens de leden van de kunstwerkgroep: Mary, Jeroen, Matthijs, Safae,
Said, Saliha, Karin, Beja.

gaan over algemene onderwerpen
voor bewoners zoals over het parkeren en de verkeerssituatie op de
vrijdagavond en de koopzondag(en),
de consequenties van het evenementenbeleid maar ook natuurlijk

over de gewenste kwaliteit van al die
nieuwe plannen.
De voorzitters van VVE’s en Huurdersverenigingen binnen het Forum
Stadsruit stellen kritische vragen en
doen suggesties aan de plannenmakers en projectleiders om juist die
eerste concept plannen beter te maken; Voor wie bouwen we woningen
in het centrum, wat zijn de kwaliteiten, kansen en kwesties binnen het
centrum gebied? Samen met alle
belanghebbende partijen maken wij
de stad uiteindelijk beter!
Bewoners die meer informatie willen hebben kunnen kijken op de
website van de gemeente Rotterdam www.rotterdam.nl/lijnbaan of
hun vragen stellen aan hun VVE ,
Huurdersvereniging of bewonersorganisatie. Bewoners die zich willen
organiseren kunnen ondersteuning
vragen aan het opbouwwerk van SONOR telefoonnummer 010-2652737
of www.sonor.nl .
Volgend jaar komt het Forum Stadsruit met een eigen website waarop
deelnemende VVE’s en huurdersverenigingen zich kunnen presenteren. VVE’s en huurdersverenigingen die nu al meer informatie
willen hebben over het Forum
Stadsruit kunnen contact opnemen
met Jos Vlasblom, E-mailadres
j.a.vlasblom@xs4all.nl

Kortenaerstraat, beginnen.
Ruim 20 bewoners en kinderen
hadden in juni van 2010 tijdens een
Actieavond in het kader van Mensen
Maken de Stad plannen gemaakt
hoe de buitenruimte te verbeteren.
Eén van de initiatieven was kunst in
de straat waar een paar bewoners en
kinderen zich enthousiast voor in
wilden zetten.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een ‘kunstbudget’ van de
deelgemeente moesten eerst wel
een aantal stappen genomen worden. Zo hebben bewoners straatafspraken gemaakt voor een vriendelijke, veilige en schone straat.
Hiervoor zijn op diverse zaterdagen
schoonmaakacties gehouden.
Belangrijk voor de leden van de
werkgroep was om kunst te kiezen
die bewoners verbindt en waar zoveel mogelijk mensen, ook voorbijgangers, van kunnen genieten.
Tijdens de Actieavond is daarom
om thema’s gevraagd die bewoners

het meest aanspreken. Thema’s die
toen genoemd zijn, waren:
Muziek, in abstracte vormgeving
zodat ieders muzieksmaak tot recht
kan komen; Zicht op Natuur in stedelijk gebied; het begrip “Respect
hebben voor elkaar” in diverse talen;
Regenboogkinderen, als symbool
voor de verschillende culturele achtergronden van de bewoners en hun
kinderen, die de toekomst hebben.
Met deze thema’s is de werkgroep
samen met Karin Gerretsen van
Sonor aan de slag gegaan. Er is met

diverse kunstenaars gesproken.
Uiteindelijk bleek Graffitikunstenaar Onno het beste aan te sluiten
bij onze wensen. Hij heeft diverse
kunstprojecten met bewoners uitgevoerd. De voorbeelden die hij liet
zien, en het met elkaar de kunst
maken, was doorslaggevend voor de
beslissing.
Als locatie voor de kunst werden de
4 verwaarloosde garagedeuren in
het midden van de Eendrachtsstraat
gekozen. Er moest onderhandeld
worden met de eigenaren en allen

Forum Stadsruit is een koepelorganisatie van actieve
Verenigingen van Eigenaren (VVE) en Huurdersverenigingen
binnen de stadsruit; Coolsingel - West Blaak - Westersingel/
Mauritssingel - Weena te Rotterdam ook wel het
‘Lijnbaankwartier’ genoemd.

Forum Stadsruit
Het Forum Stadsruit is op zichzelf
geen bewonersorganisatie maar een
vereniging van actieve VVE’s en
Huurdersverenigingen. De voorzitters/bestuurders van de deelnemende organisaties vertegenwoordigen
de bewonersorganisaties uit het omschreven gebied. Forum Stadsruit is
een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (art. 2.2.30 NBW) .
Sinds 1 november 2011 heeft het Forum Stadsruit een nieuw bestuur.
De voorzitter is Jos Vlasblom.
Jos Vlasblom; “De doelstelling van
het Forum Stadsruit is om actieve
VVE’s en huurdersverenigingen
binnen de omschreven stadruit beter te informeren en meer te betrekken bij de vele ontwikkelingen in
het gebied. De gemeente Rotterdam
heeft vanaf 2006 grootse plannen
met het centrum.
City loungen en verdichten zijn veel gehoor-

de woorden maar wat betekenen
deze woorden nu voor de bewoners
in de stad? Waar, hoe en wie gaan
dan City loungen? Op welke plek
wil de gemeente meer woningen en
winkels bouwen? Wie wil hier graag
wonen en waarom? Denk ook eens
aan de laatste veranderingen op - en
rondom het Schouwburgplein, het
Binnenwegplein, het gebruik van de
Lijnbaan, het toekomstige Stadhuisplein en de bouw van honderden
appartementen, nieuwe winkels en
kantoren. De (deel)gemeente vind
het belangrijk om deze veranderingen door te voeren in goed overleg
met belanghebbende partijen. Bewoners gelden als deskundigen
uit de omgeving en worden steeds
vaker gehoord als een belanghebbende partij. VVE’s en huurdersverenigingen worden daarom ook
steeds vaker en beter betrokken bij
deze veranderingen. Omdat het

moeilijk is om met al die belanghebbenden maar ook verschillende
bewoners(organisaties) te overleggen is het Forum Stadsruit steeds
vaker dé gesprekspartner van de
(deel)gemeente. Die gesprekken
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De Stad als Muze en Verhalenvertellers

Het ‘schakeltje’ op de fiets

De stad is meer dan straten en
gebouwen. Rotterdam is alle
Rotterdammers samen. Museum Rotterdam zoekt daarom
met Stad als Muze naar Rotterdammers om met hen
typisch Rotterdamse plekken
en gebeurtenissen te vinden,
te bespreken en uiteindelijk
aan anderen te laten zien. In
2011 richt het museum zich op
familiebanden, met speciale
aandacht voor mantelzorg.

In Rotterdam zijn ongeveer vijftig wijkverpleegkundigen met
een extra takenpakket actief. Zij zijn de Zichtbare Schakels. Hun
werkgebied ligt vooral in de Rotterdamse aandachtswijken.

Mantelzorg is de zorg die gewone
mensen verlenen aan familieleden,
vrienden of kennissen die door
ziekte of andere oorzaken beperkt
zijn. Dit kan verpleegkundige zorg
zijn, maar ook helpen in de huishouding, administratie bijhouden en
een luisterend oor of een schouder
bieden. Museum Rotterdam heeft in
workshops mantelzorgers gevraagd,
de soms zelfgemaakte, voorwerpen
die zij bij de verzorging gebruiken
te beschrijven en fotograferen. Ook
mantelzorgers uit de deelgemeente
Centrum zijn door medewerkers
van SMDC gevraagd mee te werken
aan de workshops en hebben dit met

zorgers zijn die dag met een speciaal
programma in het Schielandhuis in
het zonnetje gezet. Zij werden onder meer verwend met een lunch,
een rondleiding door het museum,
samen kaarten maken en handmassages.
Woensdag 9 november zijn kinderen
van 6 tot 13 jaar die opgroeien met
zorg in het zonnetje gezet. Deze kinderen worden ook wel jonge mantelzorgers genoemd. Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die
zorgen voor een langdurig ziek of
gehandicapt familielid (ouder, broer
of zus of ander inwonend familielid
zoals een opa of oma). Zij hebben
soms extra taken en verantwoordelijkheden en maken zich nog wel
eens zorgen om degene die ziek is.
Een goede reden dus om hen eens te
verwennen.			
De middag was een succes. Meer
dan 30 kinderen zijn op de activiteit
afgekomen. Zij zijn eerst banana-

grote inzet gedaan. De verhalen en
objecten van mantelzorgers worden
uiteindelijk gepresenteerd voor een
breed publiek van zowel mantelzorgers als niet-mantelzorgers.

De Wijkbus
De Wijkbus biedt vervoer aan 65+ers
en mensen met een beperking.
U belt rechtstreeks met een medewerker/ster van de wijkbus, die ook zelf
uw rit plant. De wijkbus werkt met
een team gemotiveerde vrijwilligers
(chauffeur en begeleider). Hierdoor
ontstaat een band van vertrouwen
en persoonlijke aandacht. Juist om
uw zelfstandigheid zo lang mogelijk
te behouden, kan het gebruik maken
van de wijkbus u ondersteunen.
De Stichting Wijkbus Centrum rijdt
van maandag tot en met vrijdag van
08.30 uur tot 16.30 uur.De wijkbus
rijdt alleen voor mensen die woonachtig zijn in het Centrum van Rotterdam (postcode 3011 - 3016). Het
gebied waarin de Wijkbus rijdt is:
Van Parksluizen tot Tropicana en van
de Erasmusbrug tot de Diergaarde.
De wijkbus haalt u op en brengt u
weer thuis, bij voorbeeld wanneer u:
• een bezoek wil brengen aan uw familie of
• naar de huisarts moet of
• boodschappen gaat doen of
• voor uw vertier naar de bingo of
biljartclub wil in het wijk- of buurtcentrum.

• een attractie of bezienswaardigheid
wil bezoeken in het centrum (museum, concert, park, festiviteit ed.)

Het museum heeft vervolgens samen met netwerkcoördinatoren
mantelzorg van SMDC, DOCK en
SMDD de Dag van de Mantelzorg op
10 november gerealiseerd. Mantel-

Hoe kunt u gebruikmaken van de
Wijkbus Centrum?
- aanmelden bij de Stichting Wijkbus tel. 010 - 4369047
- lidmaatschapskosten: € 14,50 voor
een echtpaar, € 10,- voor een alleenstaande
- kosten enkele reis € 1,- , retour €2,- de eerste rit ter kennismaking is
kosteloos. Maakt u vandaag nog
een afspraak?
Wilt u meer informatie over de bijeenkomsten dan kunt u contact
opnemen met Imca Hurkens van
de stichting Wijkbus Centrum, telefoon 010 – 436 90 47 of email
i.hurkens@smdc.nl.

Vacature
Vrijwilliger sponsoring/fondsenwerving
(ongeveer 8 uur per maand), ten behoeve van
de Stichting Wijkbus Centrum
Iemand die graag voor een uitdaging
gaat! Daar zijn wij nu naar op zoek.
De Wijkbus Centrum is op zoek naar
een commercieel ingesteld persoon
die het leuk vindt om de sponsoring/
fondsenwerving voor de Wijkbus op
zich te nemen. De vrijwilliger die deze
taak op zich heeft genomen, heeft aangegeven eind 2011 te stoppen.
De Wijkbus wil haar huidige klantenbestand uitbouwen en op een creatieve manier invulling geven aan Maatschappelijk betrokken ondernemen.
Wij zoeken iemand die het een uitdaging vindt om op pad te gaan en
in gesprek te gaan met bedrijven die
een bijdrage willen leveren aan de
Wijkbus Centrum met het doel om
65+ers en mensen met een beper-

king te kunnen blijven vervoeren.
De Stichting Wijkbus Centrum vervoert 65+ers en mensen met een
beperking die in het centrum van
Rotterdam wonen, zodat zij zolang
mogelijk actief deel blijven uitmaken
van de samenleving.
Wij bieden een inwerktraject en goede begeleiding aan. Een onkosten- en
reiskostenvergoeding. De volledige
functiebeschrijving kunt u opvragen
via onderstaande emailadressen.
Heeft u interesse en wilt u een
afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, dan kunt u een
afspraak maken bij mevrouw Asha
Kalloe of Imca Hurkens, via de mail
(a.kalloe@smdc.nl) of i.hurkens@
smdc.nl of telefonisch 436 90 47.

pancakes gaan eten met een drankje
erbij in restaurant Asian BBQ aan
het Tiendplein. Hierna zijn de kinderen onder begeleiding naar de Aktiegroep en het Wijkpastoraat gewandeld. De kinderen luisterden hier
geboeid naar spannende en leuke
verhalen en een toneelstuk. Mahjoub
vertelde een Marokkaans dierenverhaal over een haan met kapsones, de
kip die daar genoeg van kreeg en de
haan te slim af was. Samba vertelde
een spannend verhaal over het zorgen voor een krokodil en het verschil
tussen goed en kwaad : als kind van
6 jaar heeft hij een krokodil helemaal
uit het bos naar de rivier gedragen.
Ook het toneelstuk werd met grote
belangstelling bekeken en er werd
volop meegeleefd. De middag werd
afgesloten met frisdrank en wat
lekkers. De kinderen waren erg enthousiast over het luisteren naar de
verhalen. De activiteit was een initiatief van de Mantelzorgkring Oude
Westen.

Activiteiten Atrium
December 2011 + januari 2012

Bewegen op muziek door Annette Blankenburgh
op de volgende maandagen:
19 december, 2, 9, en 16 januari van 11.00 - 11.45 uur

Spelmiddag door Jim en Cora
op maandag van 14.00 - 15.30 uur

Luisteren naar klassieke muziek door Annette Blankenburgh
Op dinsdag 10 en 24 januari van 10.45 - 11.45 uur

Open atelier / of spelletjes doen door Jim Manduapessy e.a.:
iedere donderdag van 14.00 - 16.00 uur

Activiteiten rond levensbeschouwing door Gerrie Kooijman:
- de vieringen zijn van 14.30 - 15.30 uur
16 december: verhalenderwijs o.l.v. L. Vlot
23 december: kerstviering o.l.v. Gerrie Kooijman
6 januari: nog niet bekend
20 januari: viering o.l.v. Gerrie Kooijman
- “Bomen over het leven” o.l.v. Gerrie Kooijman
op donderdag 13 januari van 16.00 - 17.00 uur
- koffieochtend door Els Schop
op vr. 23 december en op vr. 13 en 27 januari van 10.30 - 11.30 uur

De wijkverpleegkundige komt als
enige vaak gemakkelijk bij bewoners
binnen. Als Zichtbare Schakel kan
de wijkverpleegkundige direct helpen oplossingen te vinden voor de
aanwezige problemen.
Eigenlijk is de Zichtbare Schakel een
schakel tussen de bewoner die hulp
nodig heeft en de professionele zorgaanbieders.

Gratis hulp
In het Oude Westen en Cool is Désirée Buné de Zichtbare Schakel. Zonodig komt ze ook bij bewoners in
Stadsdriehoek langs. Ik spreek met
haar af in het wijkgebouw Stadsdriehoek. Ze heeft geen eigen kantoor en
dat hoeft ook niet als Zichtbare Schakel. Op haar fiets rijdt ze door de wijken en bezoekt de bewoners thuis.
Désirée is wijkverpleegkundige.
Ze is werkzaam bij Thuiszorg en
gedetacheerd bij het project Zichtbare Schakels. Vanaf de start van het
project in 2010 is ze bij het project
betrokken en heeft het mee helpen
ontwikkelen.
Ze kan door professionals in de wijk
ingeschakeld worden als een soort
vooruitgeschoven post. Désirée vertelt dat ze vooral veel contact heeft
met huisartsen. Dokter Hekman,
die inmiddels weg, is noemde Désirée ‘het schakeltje’. Maar ook andere
professionals zoals ouderenwerk,
maatschappelijk werk en het opbouwwerk kent ze. Met haar kennis
van de wijk en voorzieningen kan ze
bewoners de juiste weg wijzen of alleen maar een luisterend oor bieden.
Haar hulp is gratis. Ze helpt bewoners op weg in het onoverzichtelijke
gebied van aanbieders, indicaties en
regels. Het komt ook voor dat bewoners alle zorg buiten de deur houden
en dan probeert Désirée het vertrou-
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wen te winnen zodat ze toch binnen
komt. Ze inventariseert wat er aan de
hand is en zorgt ervoor dat de juiste
zorg geboden gaat worden.

Mantelzorg en voorlichting
Wat Désirée ook tegenkomt is dat
er mantelzorg aanwezig is maar
die overbelast raakt. Als voorbeeld
noemt ze een oudere vrouw van over
de 90 die een mantelzorger heeft van
haast dezelfde leeftijd. Die kan het
dan ook niet meer goed aan. Met elkaar wordt dan gezocht naar hoe het
in de toekomst moet gaan. Door veel
te praten met elkaar lukt het uiteindelijk Thuiszorg in huis te krijgen.
Het valt dan vaak niet mee omdat
mensen ook moeten accepteren dat
ze meer hulp nodig hebben.
Mantelzorgers zijn dus ook een doelgroep van de Zichtbare Schakels. Er
zijn Mantelzorgkringen die ondersteuning geven aan mantelzorgers.
De Zichtbare Schakels hebben contact hiermee en geven bijvoorbeeld
voorlichting. In het Oude Westen is
een middag geweest voor kinderen
tussen 6 en 13 jaar. Kinderen die bijvoorbeeld thuis een zieke vader of
moeder hebben. Met behulp van verhalenvertellers en praktijkvoorbeelden hebben de kinderen met elkaar
gepraat over wat ze zo tegen komen.
Maar ook voorlichting over Diabetes
ligt binnen de mogelijkheden van de
Zichtbare Schakels. Dat kunnen bijeenkomsten zijn of voorlichting bij
de mensen thuis. Vaak in samenwerking met de praktijkbegeleider van
de huisartsenpraktijk.

Verschillende doelgroepen
De meeste bewoners die Désirée tegenkomt zijn ouderen. Maar ook gezinnen kunnen een doelgroep zijn.
De Zichtbare Schakel heeft met allerlei instanties contact. Dus ook Jeugd-

zorg en Centra voor Jeugd en Gezin.
Désirée vertelt hoe ze voor iemand
die financiële problemen had, doordat de administratie een rommeltje was, een vrijwilliger gevonden
heeft die daarbij geholpen heeft. Of
een jonge vrouw die analfabeet is
en daardoor de post niet kan lezen.
Dan gaat Désirée mee naar het Maatschappelijk Werk en de Raadsvrouw.
Niet altijd is de huisarts of het maatschappelijk werk degene die vraagt
of de Zichtbare Schakel bij iemand
langs gaat. Ook bewoners vragen
soms hulp wanneer ze zien dat het
niet goed gaat met bijvoorbeeld de
buurvrouw of een familielid.
Dan wordt altijd wel goed uitgezocht
of er nog geen hulp in huis is en
vooral zorgvuldig en discreet contact
gelegd.
Wanneer de zorg geregeld is gaat de
Zichtbare Schakel er weer tussenuit.
Dan is de taak volbracht.

Zorg gemakkelijk bereikbaar maken
voor iedereen die dat nodig heeft.
Dat is in het kort wat het project voor
ogen heeft.
De Zichtbare Schakel Désirée Buné
is telefonisch te bereiken. Haar telefoonnummer is 06 10068910.

Email d.bune@zsrotterdam.nl
Wilt u meer lezen over het project
Zichtbare Schakels dan kunt u de
website bezoeken; www.zichtbareschakelsrotterdam.nl

Zingen en swingen
In januari 2012 start vanaf
18 januari een Senioren-popkoor (en ook als u zich nog
helemaal niet zo senior voelt
mag u gewoon meedoen).
De repetities zijn elke woensdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur in Wijkgebouw Stadsdriehoek aan de Kipstraat
37. Het koor gaat begeleid worden
door Marloes de Jager (zangcoach en
cum laude afgestudeerd aan het Rotterdams Conservatorium).

Zingen in een koor is namelijk geweldig. Deelnemers hebben inspraak
in de repertoirekeuze, van een echte
Gouwe Ouwe tot een hip nummer
uit de Top-40. Het moet lekker plezierig zingen zijn met mogelijkheden voor korte solo’s en voor meerstemmig zingen en met aandacht
voor verbeteren van de zangtechniek.
De kosten voor 16 lessen 56,55 euro
met een RotterdamPas of 87,50
zonder pas. Inschrijven of meer informatie op telefoonnummer: 0102518988 of 2861406.

‘Zingt u mee’ o.l.v. Riek van Duin:
op vrijdag 16 december, en op vr. 6 en 20 januari van 10.30 - 11.30 uur

Di. 20 dec. 17.15 - 19.30 uur

Uit eten “Kerst”, € 15,00/€ 12,50*

Vr 23 dec. 15.30 - 16.30 uur

Kerstviering O.l.v. Gerrie Kooijman

Di. 27 dec. 14.30 - 16.00 uur
Borreluurtje, 2 drankjes + hapjes, € 3,00

Lotus

heeft een nieuwe eigenaresse. De winkel is totaal
veranderd en heeft artikelen voor iedereen: Cadeau
artikelen, mooie sieraden, sjaals en tassen. Mineralen,
half-edelstenen, hangertjes, vele geuren wierook,
diverse beelden en nog veel meer.

Di. 3 jan. 14.30 - 16.00 uur

Nieuwjaarsreceptie met op piano dhr. Loek Nijman

Di. 10 jan. 14.30 - 16.00 uur

Bingo, 4 rondes, € 2,60/€ 2,40*

Di. 17 jan. 14.30 - 16.00 uur

Optreden van Leon Lissitza en Wil Buijs met herkenbare evergreens
en ballads, € 2,10/€ 1,90*

Di. 24 jan. 14.30 - 16.00 uur

Demonstratie country line dansen, € 2,10/€ 1,90*

Di. 31 jan. 14.30 - 16.00 uur

Borreluurtje, 2 drankjes + hapjes, € 3,00
Wilt u deelnemen aan één van deze activiteiten, neemt u dan contact
op met de activiteitenbegeleider Annette Blankenburgh, of met de geestelijk verzorger Gerrie Kooijman. Tel.nr.: Atrium 010-2065700, Karel
Doormanstraat 343.

Elke laatste zondag zijn er consulten waaronder tarot.
In december is dat zondag 18 december. Op zaterdag
17 december staat Lotus ook op de gezellige
Kerstmarkt aan de Nieuwemarkt, en natuurlijk zijn er
speciale aanbiedingen.
Lotus Pannekoekstraat 101 a, 3011 LD Rotterdam
010-4047093 www.lotusnewage.nl
Open op: zo. 12 - 17 uur, di. en za. 10 - 17 uur
do. en vr. 11 - 17 uur.
Bij inlevering van deze advertentie krijgt u een
aardigheidje. Kom eens kijken bij Lotus!

Actieve seniorendag
Op initiatief van Spirit 55+
werd 2 november de jaarlijkse
Seniorendag in De Gouvernestraat gehouden.
Het was een gezellige middag met
veel cultuur, een beetje kunst en
vooral aktieve deelname van de vele
bezoekers. Die konden bijvoorbeeld
meedoen met Theater Max, kregen
hun eerste tangolessen en zongen
mee met het tijdelijk koor van het
Onderwijsmuseum en met zangeres
Marloes de Jager. Het wijktheater gaf
alvast een voorproefje van hun nieuwe seniorenstuk “Vroeger is later” en
eindigde met het publiek in een swingende danspartij. Er werd geluisterd
naar verhalenverteller Mahjoub, ge-

keken naar de textielkunst van juffrouw Jansen en van de vrouwen uit
het Oude Westen en gesmikkeld van
de lekkere hapjes waar zij voor hadden gezorgd. Portefeuillehoudster
Marjolijn Masselink kwam langs om
de middag te openen, maar moest
helaas haar eerste tangoles deze middag missen. Geen nood, want daar
krijgt ze vast nog allerlei gelegenheid
voor. In het centrum barsten nu namelijk de danshappenings en koren
voor en van senioren los. Met de financiële bijdrage van Kunst en Cultuur van de gemeente Rotterdam en
de deelgemeente en de steun van de
cultuurscout, Sonor en het SBC wist
Spirit 55+ een swingende seniorendag neer te zetten.
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10 jarig bestaan
Huurdersvereniging
Kipstraat

Sinds 2009 staat op het Grote
Kerkplein tegenover de statige
Laurenskerk het Stadspodium.
Het opvallend strakke gebouw
is geschonken door een aantal
Rotaryclubs ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van
de Rotary.

Een zorgcentrum

In de bus kregen zij te horen dat zij
naar tingieterij ’t Oude Ambacht in
Alphen bij Tiel gingen.
Aangekomen werden zij ontvangen
met koffie en gebak, aansluitend
een demonstratie tingieten,
forceren en polijsten.
Na afloop reden zij in de richting
van Appeltern, waar het lunch/diner
werd gebruikt in restaurant
Moeke Mooren. Na dit heerlijke
vroege diner maakten zij met de bus
een rondrit door de Betuwe en als
onderbreking bij restaurant Onder
de pannen namen zij de afscheidsborrel, om na een heerlijke dag,
weer op huis af te gaan.
Ook aan de leden die niet meegingen werd gedacht. Zij ontvingen
in hun brievenbus een grote doos

Merci, met balpen, die de H.V. had
laten maken voor dit jubileum. De
niet leden kregen ook een pen, met
een schrijven om e.v.t. lid te worden.
Dus aan een ieder werd gedacht!
Deze dag waren de mensen van het

9

Kunst en cultuur in de wijk als passie

Het stadsdriehoekje

Op 4 oktober vertrokken de
bewoners van de Kipstraat
met de bus voor een verrassingstocht.
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eerste uur natuurlijk ook uitgenodigd.
Aan kaarten en reacties kunnen zij
terug zien op een onvergetelijke
dag!

Wat mij nieuwsgierig maakt is hoe
de jeugd van tegenwoordig tegenover
de ouderen staat. Ik stond laatst voor
een zorgcentrum en dacht: even kijken wie ik hierover iets kan vragen.
Er kwam een 16-jarig meisje naar
buiten. Ik stapte, zo brutaal als ik
ben, meteen op haar af en vroeg of
zij haar familie was gaan bezoeken.
“Nee,” zei ze, “ik loop hier stage en
kom hier vier keer per week. De stage loopt tot december.”
Ik wilde hier meer over weten. Omdat ik dacht dat het aardig klikte tussen ons, vroeg ik of zij de stage tot
nu toe leuk vond. “Nou niet echt” zei
ze, “de school heeft het uitgekozen,
het is een maatschappelijke stage.”
Ik vroeg haar of zij in de zorg zou
willen werken? “Nee,” zei ze, “ik ben
nu drie keer geweest en het werk hier
ligt mij totaal niet, ondanks het feit
dat ik oude mensen wel leuk vind. Er
zijn wel dingen die ik zelf anders zou
willen doen.” “O ja”, zei ik, “wat dan
en hoe?” “Ik vind bijvoorbeeld dat de
bewoners te weinig aandacht krijgen,
en ik weet niet of ik dit mag zeggen,
maar ik zag vandaag een verwarde
oude man die naar zijn kleren zocht.
Hij zei dat hij ook geen eten had gehad en dat klopte ook, ze waren hem
geloof ik gewoon vergeten vanoch-

Kunstenaar: Benji Wever van atelier Herenplaats

tend, want ik zag ook geen kopjes. Ik
vond het zo zielig en dacht waarom
moet ìk dit nu weer zien. Op dat moment wil je van alles doen om zo’n
man weer tot rust te laten komen.
Maar daar heeft niemand de tijd voor.
Er werd wat eten voor hem gehaald
en hij werd gerustgesteld, maar gevoelsmatig was ik niet tevreden, het
zat mij niet lekker. Misschien zie
ik het verkeerd, omdat het nieuw is
voor mij. Ik begrijp niet dat zijn familie niet beter voor hem zorgt, want
ik ben in mijn familie een hechtere
band gewend. Als ik wat zou kunnen
veranderen dan zou ik zorgen voor
meer persoonlijke aandacht. Daar is
misschien geen geld voor vanwege
de algemene bezuinigingen, die
doorgevoerd moeten worden Dat
snap ik wel. Om een oplossing voor
dit probleem te vinden, zou ik graag
onderzoek willen doen en daarin
mijn creativiteit stoppen.”
Ik verzekerde haar dat ik dit geweldig
van haar vond en dat het zorgcentrum van haar diensten goed gebruik
zou kunnen maken.
Ik vroeg haar of zij, nadat zij nu meer
wist over de verzorging in een zorgcentrum, haar ouders in zo’n ‘zorgbejaardenhuis’ zou plaatsen? “Nee,
absoluut niet”, verzekerde zij mij,
“immers, zoals ik al je al vertelde, ik
heb een hechte familieband en zou
echt zelf voor mijn ouders willen zorgen.”
Ik vroeg haar of er ook positieve dingen over het zorgcentrum te vermelden waren. “Jawel,”zei zij, “ik zag
dat het zorgcentrum veel activiteiten
voor de ouderen organiseert, en er
zijn verschillende mensen die er actief aan mee doen.” Gelukkig” zei ik,
“ik werd al een beetje angstig”. “Nou
dat hoeft niet hoor”, zei zij, “ik ben
heel gevoelig en sommige dingen
vind ik zo erg, maar er zullen vast en
zeker nog meer positieve activiteiten
georganiseerd worden. Het is de derde keer dat ik hier ben, ik moet dus
nog een paar weken. Ik blijf positief.”
Dat is een mooie conclusie om ons
gesprek af te sluiten”, zei ik, “dank je
wel voor je verhaal.”
Een betrokken wijkbewoonster.

het centrum minder wijktheaters.
Het Stadspodium wil dit gat vullen.
Maar niet alleen met de amateurkunst legt Judith contact. Eigenlijk
fungeert het Stadspodium als een
plek waar de amateurkunst en de
professionele kunst, zoals het Sinfonia Rotterdam, elkaar versterkt. Een
soort kruisbestuiving; noemt Judith
dit. Omdat het een openluchtpodium is zijn de meeste activiteiten
in de zomer. Dat varieert van een
optreden van een blaasorkest, een
seniorenkoor of een feestje om de
restauratie van de Laurenskerk te
vieren. Eigenlijk is er heel veel mogelijk voor Rotterdammers, door
Rotterdammers.

Stichting Stadspodium houdt zich
bezig met het beheer en de programmering. Dit gebeurt in samenwerking met de Gemeente Rotterdam. De Stichting Stadspodium
krijgt subsidie van dienst Kunst &
Cultuur. Daarnaast krijgt de stichting bijdragen van fondsen. Judith
van der Heijden werkt als programmacoördinator voor het Stadspodium. Met haar praat ik over wat deze
bijzondere plek, ontworpen door
Atelier Kempe Thill, op het Grote
Kerkplein biedt aan de stad en de
bewoners.
Judith begint haar verhaal met uit
te leggen dat ze geen programmeur
is. Zij is meer een projectleider. Wat
Judith doet is op zoek gaan naar verschillende partijen die iets kunnen

Bewoners en het Stadspodium

doen op het podium. Het Stadspodium heeft zich de afgelopen jaren
vooral ontwikkeld als een podium
voor amateurkunst en semiprofessionele kunst. Enthousiast vertelt

Judith dat het belangrijk is voor
het centrum dat er juist voor deze
groepen een plek is waar ze kunnen
optreden. In tegenstelling tot veel
andere wijken van Rotterdam heeft

Eye eyers gaan vreemd!
Op uitnodiging van Stichting
Wijkorgaan Stadsdriehoek
en SONOR, heeft de eye-eye
groep van Stadsdriehoek een
rondleiding door het Oude
Noorden gemaakt.
Eye eyers zijn in de Stadsdriehoek
een soort 4 sterren alle seizoenen
opzoomeraars, die onder de bezielende leiding van Sjannie Zwiers,
in samenwerking met allerlei gemeentelijke instanties, de omgeving
van Stadsdriehoek, onbetaald in de
gaten houden en om de 2 maanden
gegevens met elkaar over uw omgeving uitwisselen.
Nadat wij onze fietsen stevig hadden
verankerd aan een flinke lichtmast,
werden wij in de 3e Pijackerstraat
in het dienstencentrum verwelkomt
met koffie of thee en zelfgebakken
koek, en niet te vergeten door Ed de
Meijer de opbouwwerker van Sonor.
In het kort vertelde Ed dat, in de
loop van de jaren het Oude Noorden
heel wat groene plekken rijker was
geworden door met gezamenlijke
inspanning open stukken in de wijk
te beplanten en allerlei speelspullen
aan te brengen.
En dan, met Ed en zijn bezielende,
maar afmattende leiding gingen Uw
Eye Eyers met in hun midden onze
topfotograaf, waarvan hierbij enige
opnamen op stap.
Na een laatste blik op onze fietsen
de Zwartjanstraat in door de najaarszon overgoten burgemeester
Roosstraat totdat Ed links een smal
gangetje inschiet met allerlei
kunstuitingen en wij plotsklaps in
een klein paradijsje staan. Heel veel

groen op ongelijk terrein, speelspullen, bankjes, de bewoners houden
toezicht vanuit hun keuken of achterkamer en een sleutelbewaarster
zorgt belangeloos voor de openingstijden...
Zo gaat het maar door, er waren
straten met tuintjes voor de kinderen en wie is vroeger niet thuis gekomen met een paar kroppen sla
of een rode kool, en dat hartje stad!
Opeens stonden wij via een piep-

mige straat bij een kookstudio aankwamen met aan de deur een stel
vriendelijke kinderen die zich met
een hand voorstelde en ons welkom
heetten, de jeugd van tegenwoordig toch. Daar was feest men had
een prijs gewonnen en dat moesten
wij weten ook, hapjes zelfgemaakt,
drankjes zelf gedronken in de
prachtig ingerichte ruimte kan men
op de vele fornuizen verantwoord leren koken, en eten. Jong en oud uit

Behalve dat het Stadspodium een
plek is waar amateurs en semiprofessionals kunnen optreden zijn ook
bewoners en bezoekers van de stad
een belangrijke doelgroep. Om te
komen kijken naar de programma’s
uiteraard maar ook om zelf ideeën
aan te leveren en activiteiten te organiseren op en rond het Stadspodium.
Het Grote Kerkplein is aangewezen
als één van de evenemententerreinen van Rotterdam. Judith wil hier
graag bewoners bij betrekken. Ze
ziet het wel voor zich. Bewoners die
een buurtbrunch organiseren rond
de kerst. Dan kan zij wel zorgen
voor een koor op het podium. Een
paar dagen later, wanneer we elkaar

ontmoeten bij het Stadspodium
voor een foto, vertelt Judith hoe gezellig het die zaterdagmiddag was
geweest. Sinterklaas bezocht het
Grote Kerkplein en eigenlijk heeft
ze niet zoveel met Sinterklaas. Maar
al die blije kindergezichten was toch
heel leuk om mee te maken.

Het kan altijd beter
De grote passie van Judith is kunst
en cultuur in de wijken. Dichtbij de
bewoners van de stad. Ze is ooit begonnen bij Sport en Recreatie en de
dienst Kunst en Cultuur. Daar hield
ze zich bezig met de ontwikkeling
van de Lokale Cultuur Centra. Haar
mentor was Angela Riddering die
toen werkte bij de Dienst Kunst en
Cultuur. Van haar heeft ze bijvoorbeeld geleerd hoe je een eigen netwerk kan op zetten. Daar maakt Judith nu volop gebruik van. Ook voor
haar andere baan in deelgemeente
Noord bij de Stichting Noord Bruist.
Judith werkt nog maar kort voor het
Stadspodium. Met het bestuur is ze
nu vooral in gesprek over hoe het
Stadspodium verder te ontwikkelen.
De bezoekersaantallen stijgen, het
podium wordt steeds beter bekend
en er is voldoende draagvlak. Maar
het kan natuurlijk altijd beter.
Meer informatie; www.stadspodium-rotterdam.nl. Wilt u contact
met Judith van der Heijden dan
kunt u bellen; telefoonnummer 06
41040009.

Kerstmarkt
Le Nouveau

klein doorgangetje aan de Rotte! Het
Noordplein over het Zwaanshals in.
Veel kleine winkels en boetiekjes op
de kruispunten kunstwerken aan de
gevels en op het eind de Zaagmolenstraat, met
een enorme 50tigerjarenwinkel. Aldaar niet getreuzeld, want Ed joeg
ons de hele Jacob Catsstraat door,
daar was enig gemor onder de Eye
Eyers want die straat is lang, maar
wij werden beloond, bruggetje over
van de Noordsingel naar de Agniessebuurt, waar wij in de gelijkna-

alle windstreken, gezond eten, het
oude Noorden met nieuwe ideeën!.
Over de Bergweg via een kroegje in
het duister naar het Pijnackerplein.
Wij zijn met Sjannie in ons midden,
deze leuke dag in een restaurant af
gaan sluiten, dank aan het Wijkorgaan en SONOR, het eten was heerlijk met een moeilijke naam, die
durf ik niet te tikken, terug naar de
3e Pijnackerstraat en op de fiets naar
huis, die stonden er nog......
Ton Peters.

Le Nouveau Marche is een initatief van ondernemers aan
de Nieuwe Markt / Pannekoekstraat en Botersloot om 1
van de meest unieke winkelgebieden van Rotterdam onder
de aandacht te brengen.
Le Nouveau Marche zal plaatst vinden op zaterdag 17 december en
duurt van 12.00 - 20.00. Hier zul je
een uniek aanbod vinden van de diverse winkels / restaurants en jonge
startende ontwerpers uit Rotterdam.
Het plein zal vol komen te staan
met authentieke kramen (volledig
verlicht) kerstbomen en een grote
picknickplaats met een podium.
Er zal een optreden komen om
18.00 van Rachel Louise, een serieus talent van 3 fm.

Verder kan het winkelend publiek
de allerleukste kerstcadeaus en
cadeaus voor zichzelf inslaan. Onder andere bij Glas & Staal kunnen kinderen zelf hun kerstballen
blazen, de mooiste spullen voor in
huis vind je bij de kraam van Brand
Lifestyle en Yvoire, sieraden van de
rotterdamse ontwerpster van Rox,
kledinglabel Made, kledingwinkel
Louen, kledingwinkel Very Cherry
en nog veel meer. Honger gekregen van al het winkelen? dan kun
je heerlijk neer ploffen en genieten
van onder andere de heerlijke pasta’s van Napoli, crêpes van Klip &
Co, sandwiches van N’affaire. Kom
het leukste stukje van Rotterdam
met al de unieke winkels zaterdag
de 17e ontdekken!

10

destadsruit

NR 17 - december 2011

Stichting buurtwerk centrum
n
e
o
d
n
e
g
euke din

L

!
2
1
0
2
in

Een nieuw jaar is altijd een goede gelegenheid om met
nieuwe dingen te beginnen of juist oude gewoontes weer
op te pakken. Bij De ActiviteitenWerf en Wijkgebouw
Stadsdriehoek zijn zo veel leuke activiteiten te volgen dat
alleen zijn, stilzitten of je vervelen in 2012 niet meer hoeft!
(In het overzicht staan cusussen en activiteiten t/m feburari 2012 vermeld). Door de subsidie die de deelgemeente Rotterdam Centrum beschikbaar stelt zijn de meeste
activiteiten voor iedereen betaalbaar en dat is in deze tijd
heel fijn! Kijk in het schema of er iets voor u of uw kinderen bij zit en bel met de inschrijfbalie om een plekje te
reserveren: 010-251 89 88 of 010-286 14 06.

Huiswerkbegeleiding
De huiswerkklas gaat in januari
weer van start! Kinderen van groep
6 t/m 8 kunnen in het wijkgebouw
Stadsdriehoek elke woensdagmiddag terecht voor begeleiding en
training in studievaardigheden. Tijden en kosten: 15.30 -17.00 uur op
woensdag, € 3 p/m.

-----------------------------------

Talentschool
Altijd willen ontdekken wat jouw
unieke talenten zijn? Kom dan
naar de talentschool! Wekelijks op
dinsdag en woensdag na schooltijd
in het Wijkgebouw Stadsdriehoek.
Kosten zijn € 0,50 per bijeenkomst.
Voor informatie of Inschrijving,
neem dan contact op met

-----------------------------------

Mooi Groen!
Nu ook in Stadsdriehoek!
Door ondersteuning van de deelgemeente Rotterdam Centrum zijn
deze workshops voor (bijna) iedereen betaalbaar!
De workshops Mooi Groen! zijn
leuk, gezellig, hip en leerzaam. U
maakt een mooi en moderne groendecoratie met verse en natuurlijke
materialen en bloemen. Geen tuttenclub, maar een superleuke workshop die u niet mag missen!
Wanneer? Dinsdag 24-01-12 van
09.30-11.00 uur in Wijkaccommodatie Stadsdriehoek, Kipstraat. Kosten met RDP € 14,65 (zonder RDP

Tijd

Aantal

Prijs/met RDP

Start

Locatie

11.30-12.00
20.15-21.45

19
10

€ 33,25 / nvt
€ 69,- / € 44,85

09-01-12
30-01-12

AW
AW

di

Workshop groendecoratie
Workshop groendecoratie
Vitaal 50, 60, 70, 80+
BodyFit cursus
Bob Ross schilderworkshop*
Bob Ross schilderworkshop*

09.30-11.00
09.30-11.00
10.00-12.00
19.00-20.00
19.00-21.30
19.00-21.30

1
1
21
16
1
1

€ 22,50 / € 14,63
€ 22,50 / € 14,63
€ 36,75 / nvt
€ 69,- / € 44,85
€ 45,50 / € 36,58
€ 45,50 / nvt

24-01-12
21-02-12
10-01-12
07-02-12
31-01-12
20-03-12

S3H
AW
S3H
AW
AW
AW

wo

Yoga cursus
Senioren (pop)koor
Meditatie beg + gev.

9.30-10.30
16.00-17.00
20.00-21.30

18
16
16

€ 90,- / € 58,50
€ 87,- / € 56,55
€ 47,50 / € 30,88

31-01-12
18-01-12
08-02-12

AW
S3H
AW

do

Zumba (ook voor 50+)
Tekenen en schilderen*
Djembé/Percussie beg + gev.
Zhineng Qigong
Zwangerschapsyoga

09.15-10.15
09.30-12.00
10.30-11.30
13.00-14.00
18.45-19.45

16
12
12
15
11

€ 62,50 / € 40,63
€ 118,- / € 90,€ 96,- / € 62,40
€ 110,- / € 71,50
€ 67,50 / € 43,88

09-02-12
02-02-12
02-02-12
09-02-12
19-01-12

AW
S3H
AW
S3H
S3H

vr

Dans/conditieles gev.

08.45-09.45

drl.

€ 30,- p8 lessen/ nvt

04-11-12

AW

* Teken- en schildercursussen zijn inclusief materiaalkosten
Op alle cursussen met min. 4 personen krijgt u maar liefst 35% korting met de Rotterdampas!
Is een activiteit reeds gestart? Bij een groot aantal kunt u gewoon nog meedoen. Bel ons en we helpen u.
							

Senioren (pop)koor
Stadsdriehoek
Gratis proefles op
woensdag 18-01-2012

Cursussen kinderen
di

Peutergym (1,5-4 jaar)

10.30-11.15

12

€ 62,- / € 40,30

21-02-12

AW

Zingen in een koor is geweldig!
Frank Sinatra, Toon Hermans, Elvis, De Zangeres Zonder Naam…
van een Hollandse smartlap, een
echte ‘Gouwe Ouwe’ tot een hip
nummer uit de Top-40! Deelnemers hebben inspraak in de repertoirekeuze zodat we zeker weten
dat we nummers zingen die we allemaal leuk vinden!
Lekker zingen & plezier & ontspanning, voor iedereen die graag wil
zingen, senior of jonger. - Zangtechnieken - Meerstemmig zingen
en korte solo’s voor de liefhebber.
Docente Marloes Jager (zangcoach
en cum laude afgestudeerd aan het
Rotterdams Conservatorium)
16 lessen op woensdag van 16.00
- 17.00 uur in Wijkaccommodatie
Stadsdriehoek, Kipstraat kosten
met RDP € 56,55 (zonder RDP €
87,-). Van 18-01-2012 t/m 23-052012 (muv. schoolvakanties). Inschrijven of informatie: 010-251 89
88 of 010-286 14 06

wo

Muziek & beweg. (1,5-4 jaar)
Beat it Up!
Break&Street dance (6-8 jr)
Streetdance (8-12jr)
Judo (4-12 jaar)
Judo (4-12 jaar)

09.30-10.15
13.15-14.15

14
16

€ 65,- / € 42,25
€ 47,- / € 30,55

08-02-12
08-02-12

AW
AW

14.15-15.15
15.45-16.45
16.45-17.45

16
15
15

€ 47,- / € 30,55
€ 70,- / € 45,50
€ 70,- / € 45,50

08-02-12
08-02-12
08-02-12

AW
AW
AW

Overige activiteiten volwassenen
Dag Activiteit
ma Crea-Bea-Club
di
wo

do

vr

zo

Tijd

Aantal

Prijs/met RDP

Start

Locatie

14.00-16.00

wkl

€ 7,50 / p.m.nvt

09-01-12

S3H

Bakkie in de Buurt
Naai Atelier

09.00-11.00
09.00-12.00

wkl
wkl

1e ‘bakkie’ gratis
€ 2,- / nvt

10-01-12
10-01-12

AW
AW

Bridgeclub
Smeltkroes Eetcafé
Crea-Club

09.30-12.00
16.45-19.00
19.30-20.30

wkl
wkl
wkl

€ 55,- p.j. / nvt
€ 4,50 / nvt
€ 7,50 p.m. / nvt

11-01-12
11-01-12
11-01-12

S3H
OvK
S3H

Bakkie in de Buurt
Bakkie in de Buurt
Spreekuur Maatsch. Werk
De Leesclub 50+
Spellenmiddag 50+
Werelds Eetcafé
Yoga

09.00-11.00
10.00-12.00
10.00-12.00
13.00-15.00
14.00-16.00
18.00-19.15
19.00-21.00

wkl
wkl
wkl
mndl
wkl
wkl
wkl

1e ‘bakkie’ gratis
1e ‘bakkie’ gratis / nvt
gratis
gratis / nvt
€ 1,- / nvt
€ 4,50 / nvt
€ 1,- / nvt

12-01-12
12-01-12
12-01-12
05-01-12
12-01-12
12-01-12
01-09-11

AW
S3H
AW
S3H
S3H
AW
OvK

Koersbalclub
Kaartclub
Hindi Dans
RotterdamPASSIE Club

11.00-12.30
13.00-15.00
17.30-19.00
variabel

wkl
wkl
wkl
mndl

€ 1,50 / nvt
€ 1,- / nvt
gratis / nvt
meestal gratis

13-01-12
13-01-12
in overleg
wisselend

S3H
OvK
OvK
S3H

Culturele wandeling Spirit 55+ 13.00-16.00

mndl

variabel

07-01-12

S3H

Overige activiteiten kinderen
Dag Activiteit

---------------------------------De Activiteitenwerf

Wijkgebouw Stadsdriehoek

Blekerstraat 10
3011 CH Rotterdam
010 286 14 06

Kipstraat 37
3011 RS
Tel.: 010-2861407

Sociaal Cultureel Werker
Nazir Nazligul:
06- 31 16 53 72

Sociaal Cultureel Werker
Jeffrey Lemon:
06- 46 48 34 03

Buurtschoolwerker
Charif El Keiraouani:
06- 46 48 34 04

Buurtschoolwerker
Silta Singh:
06- 27 31 58 03

Tijd

Aantal

Prijs/met RDP

Start

Locatie

ma

Girls Only (10-12 jaar)

16.30-18.00

wkl

€ 0,50 / nvt

09-01-12

AW

di

Huiswerkbegeleiding
15.30-17.00
Wijkclip
15.30-16.45
Talentschool instuif (4-6 jaar) 15.30-16.30

wkl
wkl
wkl

€ 3,- p.m.
€ 5,€ 0,50 / nvt

10-01-12
10-01-12
10-01-12

AW/OvK
AW
S3H

Girls Only (10-12 jaar)
13.00-15.00
Talentschool instuif (7-9 jaar) 13.00-14.30
Huiswerkbegeleiding
15.30-17.00

wkl
wkl
wkl

€ 0,50 / nvt
€ 0,50 / nvt
€ 3,- p.m.

11-01-12
11-01-12
11-01-12

S3H
S3H
S3H

Talentschool instuif (6- 12 jaar) 15.30-17.00
Girls Only (10 -12 jaar)
16.00-17.30
Tienerclub
17.30-19.00
jongens&meisjes (10-12 jr)

wkl
wkl
wkl

€ 0,50 / nvt
€ 0,50 / nvt
€ 0,50 / nvt

12-01-12
12-01-12
12-01-12

AW
OVK

wo

do
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Rotterdamse jeugd
voor de ‘afvalrechter’

Cursussen volwassenen
Dag Activiteit
ma Vitaal 50, 60, 70, 80+
Yoga cursus
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Roteb is gestart met het Afvaltribunaal op Rotterdamse
scholen. Met dit project wil
Roteb jongeren bewust maken van de gevolgen van
zwerfafval. Het Afvaltribunaal
is interactief theater voor en
met vmbo-leerlingen tussen
de 14 en 16 jaar.
Bij het Afvaltribunaal ondergaat de
aula van de school een complete
metamorfose tot rechtbank waar
leerlingen ‘terecht staan’. Met beweringen, dans en zang prikkelt
Roteb vmbo’ers om stelling en verantwoordelijkheid te nemen. De
rechter sluit af met een vonnis waar
de school feitelijk verder mee aan de
slag gaat. Roteb doet na afloop van
de productie een enquête om de impact onder de jongeren te meten.
Woensdag 16 november vindt het
Afvaltribunaal plaats op het Carré
College Rotterdam. Vorig jaar is
daar een project gestart om buurtbewoners en leerlingen met elkaar
in gesprek te laten gaan over het
veroorzaken van zwerfafval. Dit
project van Roteb sluit prima bij dit
initiatief. De buurt is derhalve ook
uitgenodigd om het afvaltribunaal
bij te wonen. Roteb werkt in deze
voorstelling nauw samen met The-

w
i
		
in Cool

ater in Feite. Roteb voelt zich al jarenlang verantwoordelijk voor het
bewust maken van (jonge) Rotterdammers op het gebied van afval en
ongedierte. Naast het Afvaltribunaal
gaat Roteb ook met de A-factor langs
scholen. Jongeren krijgen de gelegenheid om hun talent te laten zien
door bijvoorbeeld te rappen, toneel
te spelen of kleding te ontwerpen.
Het thema afval loopt als een rode
draad door deze voorstelling heen.

e

Opbouwwerk Cool
Baan 52-54
tel: 412 17 87
e-mail: a.vereijken@sonor.nl

Kids Wonderworld
Kindercentrum Dribbel
Van Brakelstraat 104
tel: 433 41 27

Basisschool het Landje
Schiedamsesingel 180
tel: 412 33 25

Gezondheidscentrum
Oude Westen & Cool
St. Mariastr. 75
Castelijns: 436 77 70
Erlings/Visser: 436 55 30
Hekman: 436 32 65
Korenhof: 436 92 41
Metz: 436 19 75

De Activiteitenwerf
Blekerstraat 10
3011 CH Rotterdam
tel: 286 14 06
Dorpshuis Communitycentre
Boomgaardsstraat 189
tel: 213 63 84
COLOFON:
De STADSRUIT is een maandelijks
(7x per jaar) verschijnende uitgave
van de samenwerkende welzijnsinstellingen in de wijken Cool,
Stadsdriehoek en CSkwartier,
welke gratis huis aan huis wordt
verspreid in een oplage van
10.000 stuks. Het volgende
nummer van de Stadsruit verschijnt
... 2011.
Redactieadres:
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
Tel: 010 - 414 07 33
E-mail: pers@stadsruit.nl
Website: www.stadsruit.nl
REDACTIE:
Nicoline Voskamp, Anneke
Vereijken, Roelien VerzijlberghWoittiez, Silvia Stentler, Sjannie
Zwiers, Rutger Knook, Giota
Bachtsevanidou, Karin Gerretse
OPMAAK:
Bureau 404
Druk:
Wegener Nieuwsdruk
Gelderland

Spoedlijn Huisartsen:
• Alléén in spoedgevallen en als
de telefoonlijn in gesprek is:
tel: 436 52 39
• In de avonden en weekenden
kunt u terecht bij de Huisartsenpost
tel: 466 95 73
Herhaalrecepten:
• telefonisch: 436 78 79
• per fax: 225 60 00
• posten in de speciale
herhaalrecepten brievenbus
• via de website www.gcow.nl
Praktijkverpleegkundigen:
tel: 436 32 20
Diëtist: 06-43425690
Thuiszorg Rotterdam: 282 60 10
Fysiotherapeuten: 436 21 27
Spirit 55+
(belangengroep senioren)
Zoutmanstraat 4
3012 EV Rotterdam
tel: 06-24849602
e-mail: info@sprit55plus.nl
www.spirit55plus.nl
Zorgcentrum Atrium
Karel Doormanstraat 343
tel: 206 57 00
Geluidsoverlast
door bedrijven
D.C.M.R. meldkamer (24 uur/dag)
tel: 473 33 33

Uit ervaring blijkt dat innovatief en
creatief denken en middelen in te
zetten die jongeren herkennen, leiden tot goede resultaten. Daarnaast
doen het Rotterdamse college en Roteb steeds vaker een beroep op wat
de bewoners voor de stad kunnen
doen in plaats van wat de stad kan
doen. Door bewust de samenwerking aan te gaan, wordt de Maasstad
steeds schoner, heler en veiliger.
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AC Bijna Alles
Baan 52-54
3011CC Rotterdam
tel: 010-412.41.82
bijna.alles@pameijer.nl
www.pameijer.nl
Klus en Werk
Cool/Oude Westen
Schietbaanstraat 33
3014 ZW Rotterdam
tel: 010-436.70.42
010-412.41.82
bijna.alles@pameijer.nl
www.pameijer.nl
Werkcentrum Datawerk
Schiedamsedijk 75a
3011 EL Rotterdam
tel:010-233. 06.62
info@datawerk.org
www.datawerk.nl
Atelier Juffrouw Janssen
Blekerstraat 8
3011 CH Rotterdam
tel:010-233.13.22
atelier.juffrouw.janssen@pameijer.nl
www.juffrouwjanssen.nl
Atelier Herenplaats
Schiedamsevest 56
3011 BD Rotterdam
tel:214.11.08
atelier@herenplaats.nl
www.herenplaats.nl

Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Centrum
Maatschappelijk werk
Ouderenwerk
Sociaal raadslieden
Hulpdienst
Bereikbaar in:
Gezondheidscentrum
Oude Westen en Cool
Gaffelstraat 24, tel: 436 30 60
Wijkgebouw Stadsdriehoek
Kipstraat 37, tel: 414 67 88
www.smdc.nl
e-mail: info@smdc.nl
Hulpdienst Centrum
wijkbus, reparatie- en servicedienst,
telefooncirkel en contactbezoek
Haagse Veer 94, tel: 436 90 47
• openingstijden:
ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur
Patrimoniums Woning Stichting
Mia van IJperenplein, tel: 750
67 00
• Reparatieverzoeken 24 uur/dag,
7 dagen/week, tel: 890 10 90
Meldpunt Sociaal Isolement
Kipstraat 37, tel: 414 67 88
Onderhoud Buitenruimte
• algemeen klachtennummer
grof vuil, openbare verlichting,
putten, kuilen en bestrating en
vervuiling
tel: 14010

Kinderopvang Bimbola
Politie
Kortenaerstraat 1
• Buurtagenten Basiseenheid Cool
tel: 213 20 27 (9.00 - 15.00 uur)
e-mail: centraalbureau@bimbola.nl tel: 0900 - 8844
• Buurtagenten Stadsdriehoek
VraagWijzer Centrum
tel: 0900 - 8844
Voor alle vragen rondom zorg,
spreekuur Kipstraat 37
welzijn, wonen en inkomensonder- wo 14.00 - 15.00 uur
steuning.
tel: 282 79 63
Gaffelstraat 24, tel: 436 30 60
• Politiebureau Oude Haven/
Kipstraat 37, tel: 414 67 88
Binnenrotte
Rijstuin 176, tel: 0900 - 8844

w
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in stadsdriehoek
Woonstad Rotterdam
Westblaak 210
3012 KP Rotterdam
e-mail: info@woonstadrotterdam.nl
Klantcontactcentrum op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.00 20.00 uur. tel: 010 - 440 88 00

r

Stichting Werkmij
Coolsingel 57 - 63
tel: 412 10 25
Inbraakpreventie, Groen
onderhoud, Buurtconciërge

Basisschool Willibrord
Nieuwstraat 15, tel: 240 95 41

Buurtbemiddeling Centrum
in Leeuwenhoek
Westkruiskade 54
3014 AW Rotterdam
06 1850 0316
e-mail:
centrum@buurtbemiddeling.org

Rotterdamse Schoolvereniging
(Noord)
Schiedamsesingel 155
3012 BB Rotterdam
tel: 413 89 99 fax: 412 30 17
e-mail: rsv-noord@rsv.nl

Opbouwwerk Stadsdriehoek
Kipstraat 37, tel: 414 07 33
e-mail:
wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
• openingstijden:
ma t/m do 9.00 - 17.00 uur

Kinderopvang ‘t Steigertje
Corr.adres: postbus 22417
3003 DK Rotterdam
• Kinderdagverblijven
- Mariniershof 184, tel: 270 99 74
- Groothandelsgebouw
tel: 240 06 14
- Kipstraat 23, tel: 282 73 60
• PeuterSpeelzaal
Nieuwstraat 15, tel: 217 94 44
• BuitenSchoolse Opvang
Mariniershof 184
tel: 240 09 18

Stichting Buurtwerk Centrum
(Stadsdriehoek)
Kipstraat 37, tel: 214 01 78

Basisschool Jan Prins
Nieuwstraat 15, tel: 413 31 11

Kinderopvang Sarafina
Kipstraat 52
tel: 213 59 14
e-mail: sarafina@tiscali.nl
Small Kidz Kinderdagverblijf
Bredestraat 31
3011 RC Rotterdam
tel: 206 85 55 fax: 206 85 59
e-mail: info@smallkidz.nl
www.smallkidz.nl
Sleutelwerkplaats
De Schokbreker
Kortenaerstraat 23, tel: 433 38 90

Wijkgebouw Stadsdriehoek
locatiemanager Dick Muizer
Kipstraat 37, tel: 282 79 63
e-mail:
stadsdriehoek@senr.rotterdam.nl
Ook voor verhuur van ruimten.
• openingstijden
ma t/m do 8.30 - 22.30 uur
vr 8.30 - 18.00 uur
za en zo incidenteel
Stichting Wijkorgaan
Stadsdriehoek
Kipstraat 37
tel: 414 07 33 fax: 433 26 31
e-mail:
wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
www.stadsdriehoek.nll
• openingstijden:
ma t/m do 9.00 - 17.00 uur
Algemene klachtennummer
gemeente Rotterdam
tel: 14010
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Cursus de Heuvel
Kampen organiseren
Veel vrijwilligersorganisaties
vinden het belangrijk om een
jeugdkamp te organiseren. Een
kamp kan een afsluiting van
een jaar zijn of een activiteit
die een traditie geworden is.
Soms kan een kamp een goede manier zijn om een groep kinderen of
jongeren hechter te maken. En voor
sommige kinderen is een kamp de
enige mogelijkheid om op vakantie
te gaan. Maar hoe pak je dat aan?
Waar moet je aan denken? Welke
valkuilen zijn er? Wat doe je op zo’n

Wat kunt u zelf doen?
• Haal losse spullen - zoals grofvuil rondom uw huis weg;
• In een aantal wijken in RotterdamZuid sluit Roteb ondergrondse
huisvuilcontainers af; plaats geen
huisvuil naast de container. Bewaar uw huisvuil thuis totdat de
container weer open is;
• Steekt u vuurwerk af? Ruim na het
afsteken van vuurwerk zo snel mogelijk zelf de resten op;
• Bent u getuige van vernielingen,
een misdrijf of ongeluk, bel dan
112! Is geen directe actie noodzakelijk maar heeft u wel belangrijke
informatie, bel dan 0900- 8844.
Wilt u anoniem een melding doen:
Meld Misdaad Anoniem 08007000;
• U kunt met uw camera of mobiele telefoon opnames maken van
vandalisme. Deze beelden kunt u
aan de politie geven. De politie gebruikt de beelden bij het opsporen
van de dader(s). Bel 0900-8844
wanneer u foto- of filmmateriaal
heeft voor de politie;
• Breng uw kerstboom naar het Milieupark. U mag uw kerstboom na
2e Kerstdag ook naast de (ondergrondse) huisvuilcontainer zetten;
• Neem contact op met uw deelgemeente als u tijdens de jaarwisseling een vreugdevuur wilt maken;
• Op 29, 30 en 31 december is de
verkoop van vuurwerk toegestaan
aan personen van 16 jaar en ouder.
Vuurwerk afsteken mag alleen op
31 december vanaf 10.00 uur tot
02.00 uur op 1 januari 2012.

Wat doen gemeente
en politie?
• Op verschillende plekken is extra
toezicht door politie en gemeente;
• Ondergrondse huisvuilcontainers
gaan dicht; dit voorkomt branden;
• De gemeente doet altijd aangifte
van vandalisme en de schade
wordt op de daders verhaald;

• Overlastgevers die door de politie
worden aangehouden brengen de
jaarwisseling in de cel door;
• Op 1 januari begint Roteb direct
met het opruimen van achtergebleven vuurwerkresten en andere
rommel;
• De politie gebruik camerabeelden
bij het opsporen en vervolgen van
daders van strafbare feiten. Ook
gebruikt de politie camerabeelden
van bijvoorbeeld de RET en de
Brandweer;
• Ook bouwplaatsen worden extra
gecontroleerd;
• De laatste rit van bussen, trams
en metro’s start op oudejaarsdag
om ongeveer 20.00 uur. De RET
sluit sommige metrostations af
en schermt verkoopautomaten af.
Zorg dus dat uw OV chipkaart is
opgeladen!

Vandalisme? Echt niet!!
Tijdens Oud en Nieuw van vorig jaar
is in de stad voor ruim € 500.000
aan schade aangericht. Zonde van
het geld!
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat dit nu niet gebeurt.

kamp behalve fietsen en zwemmen?
Hoe bouw je het programma op en
hoe vlecht je opvoedende en inhoudelijke elementen in in je kamp?
Groepsleiding die van plan is dit
jaar een kamp te organiseren, wordt
aanbevolen aan deze Heuvel-cursus
deel te nemen.

Aan de orde komen:
• Jaarplanning en begroting maken
• Geschikte accommodatie vinden
• Veiligheidsprotocollen
• Omgangsregels tijdens het kamp
• Communicatie met de kinderen
en ouders
• Maken van een kampprogramma
• Omgaan met heimwee, bedplassen en ‘lastig gedrag’

Resultaat
Na deze cursus weet je meer over de
praktische en inhoudelijke kanten
van het organiseren van een jeugdkamp. Je hebt handvatten gekregen

Zie ook www.politie-rijnmond.nl of
www.rotterdam.nl/veilig
December 2011, Directie Veiligheid
& Politie Rotterdam Rijnmond

Kerst
idee

De Heuvel, adviesbureau
voor jeugd- en jongerenwerk
T 010 413 21 00
E info@deheuvel.nl
open: ma/do
www.deheuvel.nl

Voor: vrijwilligers die met jeugd van 4 tot 18 jaar werken
Wanneer: di. 17, 24 en 31 januari 2012, 19.30 - 22.00 uur
Waar: Gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5,
3011 GC Rotterdam
Kosten: € 7,50 vrijwilligers, € 75,- beroepskrachten, contant
Opgeven voor 10 januari 2012: Jolanda van der Pol,
j.vanderpol@deheuvel.nl, tel. 010-4132100.

Belangrijke telefoonnummers
112 Spoed
levensbedreigende situaties, vandalisme en mishandelingen
0900 8844
Geen spoed; wel politie
0800 7000
Meld Misdaad Anoniem.
14010 Gemeente Rotterdam

voor de planning, financiën en het
draaiboek. Je hebt tips gekregen
voor de omgang met kinderen en
het maken van een programma. Je
hebt een aantal onderdelen van je eigen kamp alvast op een rij. Wie alle
avonden aanwezig is, ontvangt een
deelnamecertificaat.

Geef een yoga- of
meditatieles kado!

Er is een kadobon voor 2 kennismakingslessen € 15,00
en een voor 4 lessen € 30,00. De bon kan worden gebruikt
voor verschillende soorten yoga, voor meditatie, pilates,
zhineng qi gong en meer...
de kadobon is een kado, dus niet voor eigen gebruik
de lessen worden gegeven bij Bodhi aan de Hoogstr. 29
de kadobon is verkrijgbaar bij Bodhi pinbetaling mogelijk
Centrum Bodhi / Hoogstraat 29 / 3011 PE / Rotterdam
www.centrumbodhi.nl / info@centrumbodhi.nl / 010 2130889

Stichting Wijkorgaan
Stadsdriehoek zoekt
versterking voor het
samenstellen van
de Stadsruit
Wij komen graag in contact met bewoners die affiniteit hebben met de
wijk en die het belangrijk vinden om
op vrijwillige basis met ons mee te
werken aan het verbeteren en activeren van de woonen leefomgeving.
Onze voorkeur gaat uit naar bewoners die affiniteit hebben met publiciteit en over goede communicatieve
vaardigheden beschikken. Ook zonder
redactionele ervaring kunt aan de samenstelling van De Stadsruit uw medewerking verlenen.
Meer info bel T: 010 4140733 of mail
E: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl

