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Samen gaan we ervoor!
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In de wijken Spangen en Oud –
Mathenesse & Het Witte Dorp
hebben ruim 20 sociale partners
de intentieverklaring “Samen
gaan we ervoor” ondertekend in
januari. De intentieverklaring
heeft betrekking op het pedagogische klimaat in de wijk. Er zijn
vijf basisregels in de wijk die elke
sociale partner hanteert, de zogenaamde wijkregels.

Even voorstellen ... DO
Vraagwijzer OM&HWD
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Jong Delfshaven
Dubbele kansen jeugd
Melanchton Mathenesse
Nog een keer ...Wijkregels
Activiteitenkalender Groen
Verboden te voederen

Hierdoor ontstaat uniformiteit in
de werkwijze waardoor bewoners
in de wijk weten waar ze aan toe
zijn en hoe men zich sociaal kan
opstellen naar anderen. Na de
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Seniorennieuws

Wijkregels Oud Mathenesse &

Activiteiten in de wijk •
Verslag Busdagtocht •
In de keuken van ... •
Wist u dat ... •
Levenswijsheid•
De Betuwe •

Het Witte Dorp

• Wij zijn aardig voor groot en klein

• We hebben belangstelling voor elkaar
• We groeten elkaar

• We werken aan een gezonde, schone
en veilige leefomgeving

• Samen gaan we ervoor
ondertekening werd duidelijk dat
het draagvlak onder de sociale
partners groot was. Vervolgens
er is een medium bedacht om de
wijkregels bij de bewoners onder
de aandacht te brengen
In samenwerking met The Urban
Family, de zes basisscholen in de
wijk, alle sociale partners en de

deelgemeente Delfshaven is er
besloten om een CD op te nemen.
De kinderen van het basisonderwijs geven hun visie ten aanzien
van de wijkregels en doen dit op
een unieke manier. Onder begeleiding van vier rapdocenten van The
Urban Family hebben zij twaalf
nummers geschreven en opgeno-
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men op de CD Samen gaan we
ervoor. Het laatste nummer op de
CD is gereserveerd voor de sociale partners uit het werkgebied.
Uiteindelijk is de CD een prachtig staaltje van swingende
muziek,pakkende teksten en dat
allemaal door kinderen en jongeren uit de wijk. De cd is op 19 augustus op een spetterende manier
gepresenteerd: in een liveshow
rappen de leerlingen met hulp van
de Urban Family hun nummers en
lieten hun talent zien. Alle scholen
waren met veel publiek aanwezig
en ook buurtbewoners en sociale

Halloween 2011
Vrijdagavond 28 oktober organiseert de bewonersorganisatie
Oud Mathenesse & Het Witte
Dorp samen met Delphi Opbouwwerk de jaarlijkse Halloweenoptocht door de wijk. Deze Halloweenoptocht is erg populair en
de deelname aan de optocht is
inmiddels opgelopen tot ongeveer
350 kinderen.
De tocht gaat onder muzikale
begeleiding door Oud Mathe-

nesse & Het Witte Dorp waar
verschillende (55+) flats, straten
en pleinen bezocht worden.
De verklede kinderen worden
daar ontvangen door de bewoners met snoep (alleen verklede
kinderen en/of kinderen met een
lampion ontvangen snoep tijdens
de optocht).

de kind
en de
mooiste
zelfgemaakte
lampion.
Er zijn twee leeftijdscategorieën:
van 0-7 jaar en van 7-15 jaar.

Aan het einde van de route is er
een prijs voor het mooist verkle-

De prijsuitreiking vindt plaats op
het Serumplein

De Halloweenoptocht start op 28 oktober om 19.00 uur
voor de wijkwinkel in de Bulgaarsestraat 4.

partners waren van de partij. Ook
het jeugdjournaal was aanwezig.
De week daarna is de cd uitgedeeld op alle basisscholen in Oud
Mathenesse & Het Witte Dorp en
in Spangen.
TOS West, Rodney van den Hengel en Delphi Opbouwwerk, Monique Schalke.
De cd is tot stand gekomen met
financiële ondersteuning van de
Deelgemeente Delfshaven, Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam,
Woonbron en Woonstad.

Oranjefonds Buurtkado
Stichting Vier het Leven
Buurtbemiddeling
Deelraadslid van Wijgerden
Babbeltrucs
Deze wijkkrant wordt (mede)
mogelijk gemaakt door

Vervolgbijeenkomst
Preventie
woninginbraken
De Deelgemeente Delfshaven en
de politie informeerden wijkbewoners op 14 juli over preventie
woninginbraken. Een vervolgbijeenkomst is op dinsdag 4 oktober in de Wijkwinkel, Bulgaarsestraat 4. U ontvangt binnenkort
een brief met informatie.
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