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Hele hoge heggen (2)
Nee hoor, daar gaan wij niet over. Hoe vaak hoor je dat niet zeggen?
Piet zegt dat Kees daarvoor verantwoordelijk is, en Kees beweert bij
hoog en bij laag dat Piet erover gaat. De Buurtkrant komt er ook niet
meer uit. We zetten het wel in de krant. Deze keer hele hoge heggen
deel 2.

Op 4 januari kwam een medewerker van Woonstad bij mij langs.
Die had van zijn baas begrepen
dat er iets met mijn heg was.
Aanvankelijk dacht hij dat het om
een hek in de Sint-Mariastraat
ging en hij was ook al bij het
Oude Westenpastoraat gaan vragen hoe dat zat. Daar hadden ze
problemen met inbraken en dat
lag aan het hek dat soms open
stond. Gelukkig had de meneer
van Woonstad al heel gauw door
dat het toch om iets anders ging.
Hij liet zich overtuigen dat het niet
om een hek of een heg achter het
Oude Westenpastoraat ging, maar
om de hele hoge heg die we in
de Buurtkrant van november al
ter sprake brachten. Inderdaad,
die ruim vier meter hoge heg
die volgens Woonstad onder
de verantwoordelijkheid van de

Deelgemeente valt en volgens de
Deelgemeente het pakkie an is van
Woonstad.
We brachten een bezoek aan
de bewoner die uitkeek op het
metershoge monster. Dankzij de
sneeuw maakte het een diepe buiging voor ons. Het bezoek bleek
heel erg verhelderend. De heg
staat op gemeentegrond, maar
omdat Woonstad daar volkstuintjes heeft uitgegeven is Woonstad
verantwoordelijk. Woonstad
neemt niet meteen de heggenschaar ter hand, maar - hoe kan
het ook anders - spreekt er de
volkstuinder op aan die de heg
op zijn lapje grond heeft staan.
Als die niet bereid is om de heg
te kortwieken, doet Woonstad het
zelf. We zijn heel benieuwd en
houden u uiteraard op de hoogte.

Gespot in het Wijkpark
Natalie Dupon
Het Wijkpark Oude Westen leeft
en vormt het kloppende groene
hart van de wijk Het Oude
Westen. Het is een plek waar rust
en activiteit in goede balans kunnen samengaan.
De afgelopen periode heeft voormalig Wijkparkprogammeur Corrie
Kreuk veel activiteiten in kaart
gebracht, van spelende kinderen,
rustende passanten, ochtendje Tai
thi, weer of geen weer toch lekker
joggen in het wijkpark.
Nu mag ik het stokje overnemen
om dit verder uit te werken.
Gespot staat iedere 2 weken in
de nieuwsbrief, die ook u kunt
aanvragen. Die laat iedere keer
weer zien dat heel veel verschillende mensen in het Wijkpark
komen en er gebruik van maken.
Opmerkelijk is dat het Wijkpark
echt dé lunchplek is voor de mensen die in de omgeving werken.
Medewerkers van kantoren aan
de Westersingel, Lyondell aan het
Weena, Nationale Nederlanden,
noem maar op.
Ook de kinderen van het kinderdagverblijf tref je bij lekker weer
in het Wijkpark aan. Ook is het
Wijkpark een mooie plek en trekpleister voor exposities, tentoonstellingen en natuurlijk, niet te vergeten, de mooie olijfboom ter ere
van Osman Dogan. De mensen
die wat verder achterin het park

komen, weten dat het Wijkpark
een prachtige Wijktuin heeft. Er is
zelfs een groepje dat daar bijeenkomt voor de teamvergadering.
Naast de dagelijkse gang van
zaken worden er dit jaar gericht
activiteiten georganiseerd. Er is
veel te doen en er zijn tal van
mogelijkheden.
Het is dan ook nodig om de
mogelijkheden en activiteiten in
kaart te brengen. Wie doet wat,
waar en wanneer? Hiervoor is een
Wijkparkprogrammeur aangesteld.
Bepaalt de programmeur wat er
in het wijkpark gaat gebeuren?
Nee, een van de mijn rollen is het
inzichtelijk maken en versterken
van het huidige parkgebruik, zoeken naar samenwerking tussen
gebruikers van het park, netwerken dus.
Er staat nogal wat op de agenda.
Zo wordt 29 april de Dag van de
Dans georganiseerd, 5 mei het
Bevrijdingsfestival en 14 juni een
poëzie eindpresentatie van de
Taaldrukwerkplaats.

Wilt u ook wat ondernemen in Wijkpark Oude Westen? Geen idee waar
u moet beginnen, wie u daarvoor moet hebben of wat ideeën opdoen?
Neem dan contact met mij op, ook voor toezending van de Nieuwsbrief:
Wijkparkprogrammeur Natalie Dupon
via n.dupon@sonor.nl of 06-4129 8950.

Speelrecord in jubileumjaar
Speelcentrum Weena is een feest
voor de kinderen, om elkaar te
ontmoeten en met elkaar te spelen. In de winter op de zelf opgespoten ijsbaan en in de zomer, als
het bloedheet is, lekker kliederen
met water, verstoppertje spelen of
schommelen. Bij regen worden in
het clubhuis allerlei leuke activiteiten georganiseerd.
Speelcentrum Weena heeft zijn
60-jarig jubileum afgesloten
met een nieuw record. In 2009
kwamen nog ongeveer 30.000
kinderen en hun ouders naar de
speeltuin. In het jubileumjaar 2010
waren dat er meer dan 40.000.
Op donderdag 23 december werd
de 40.000ste bezoeker begroet.
Onder het genot van kinderchampagne en een oliebol werd Bora
Aydin (5 jaar) gefeliciteerd door
de Kerstman en door Marjolein
Masselink, bestuurder
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van de deelgemeente Centrum.
Bora ontving een gratis lidmaatschap voor 2011 en hij mag zijn

zesde verjaardag komen vieren in
de mooie Mamaloe-wagen.

Klus en werk in Cool en Oude Westen

Ouderenwerk SMDC

Klus en Werk is een werkproject
van de Pameijer voor en door
bewoners in Het Oude Westen en
Cool. Klus en Werk wil mensen
een zinvolle dagbesteding geven
en een werkervaringplek, zodat
de afstand tot de arbeidsmarkt
kleiner wordt. Het gaat om het
verwerven van arbeidsvaardigheden, een goede dagbesteding
en het opdoen van sociale contacten.

Het Ouderenwerk houdt al vele
jaren spreekuur op maandag en
woensdag. Sinds de komst van
Vraagwijzer kunt u ook daar met
uw vragen terecht. SMDC heeft
daarom besloten het spreekuur
op maandag te laten vervallen.
U blijft uiteraard welkom op het
spreekuur van het Ouderenwerk
op woensdag van 9-12 uur. De
ouderenadviseur is altijd bereid
om een afspraak met u te maken
op kantoor of om een huisbezoek
met u af te spreken. Informatie:
Tessa de Haas en Birgitt van
Tongeren (ouderenadviseurs)
010-414 6788.

Klus en Werk wil dat bereiken
door de deelnemers te laten
klussen bij particulieren, instellingen en stichtingen in Het Oude
Westen, Cool en directe omgeving. Het gaat om verschillende
werkzaamheden, zoals schilderen binnen- en buitenshuis, het
schoonmaken van huizen, tuinen
en binnenplaatsen. Het opruimen, opknappen en onderhouden van tuinen. Het ophangen
van gordijnen, planken, schilderijen en dergelijke. Ook eenvoudige
timmerwerkzaamheden behoren
tot de mogelijkheden, evenals
hulp bij verhuizing of transport
van meubels. Naast al deze voorbeelden zijn nog vele andere klussen denkbaar.

De klus wordt uitgevoerd door
zeer betrokken medewerkers
onder deskundige begeleiding.
De kosten zijn 35 euro per dagdeel van 3 uur. De voorrijkosten zijn hierbij inbegrepen, de

gebruikte materialen niet. Voor
ontruiming of verhuizing rekent
Klus en werk 7 euro per uur per
deelnemer. Na iedere klus vindt
een evaluatie plaats.
Klus en Werk is te bereiken op
Schietbaanstraat 33, 3014 ZW
Rotterdam, 010-436 7042,
412 4182 en 06-2006 0527.

Beweeg je Fit 55+
Op maandagochtenden van half elf tot half twaalf verzorgt Sport
en Recreatie het programma Beweeg je fit 55+. Kosten 1,50 per
keer.
Tot 28 maart wordt in Odeon een programma Fitgym aangeboden. Vanaf 4 april zijn we in het Wijkpark te vinden, met YALP
beweegtoestellen en sportief wandelen. Van 3 oktober tot 12
december staat Beweeg je fit 55+ weer in Odeon, met een programma fitgym. Informatie en Begeleiding: Roland Claver
010–411 0463 of 06-2005 1880 - r.claver@senr.rotterdam.nl.
Meer activiteiten op: www.rotterdamsportstad.nl

Besturen van
vrijwilligersorganisaties
Steunpunt Vrijwilligerswerk STAP
is op zoek naar vrijwilligers die
zich graag willen inzetten voor
bestuurswerk bij vrijwilligersorganisaties. Het is een leuke uitdaging om je talenten te ontdekken
en ze verder te ontwikkelen.
Besturen van vrijwilligersorganisaties vormen niet altijd een
afspiegeling van de Rotterdamse
samenleving – en jij kunt daar
verandering in brengen. De
mogelijkheden zijn voor iedereen
bedoeld: man of vrouw, autochtoon of allochtoon, jong of oud.
Grijp je kans en werk op een
leuke manier aan je ontwikkeling.
Wil je daar meer over weten dan
kun je contact opnemen met
dhr. Mimoun Kasmi (adviseur
diversiteit), telefoonnummer 010243 8100. Je kunt je vraag ook
mailen naar mkasmi@cvd.nl.

