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Informatie en hulp voor Vereniging van Eigenaren
Oud-Mathenesse moet weer
een prettige en mooie wijk
worden om te wonen.
Daarom heeft Woonbron de
wijk geadopteerd en gaat zij
hier de komende jaren
samen met de gemeente
Rotterdam en deelgemeente
Delfshaven flink in investeren.
Als eigenaar bent u wettelijk
aansprakelijk voor onderhoud
van uw woning en van de
woongebouwen als geheel.
Woningeigenaren en particuliere verhuurders in OudMathenesse hebben het echter

steeds moeilijker. De kosten
voor onderhoud stijgen, terwijl
de meeste Verenigingen van
Eigenaren (VvE) nauwelijks
hebben gespaard. Dat is
jammer,
want veel
mensen wonen met
plezier in OudMathenesse en willen dat
graag zo houden.
De gemeente en Woonbron
willen Oud-Mathenesse in
praktische zin helpen.
Woonbron onderzoekt daarvoor van elk complex welke
investeringen er nodig zijn om

weer jarenlang prettig wonen
te verzekeren,. zonder dat er
steeds meer reparaties nodig
worden. Verder heeft
Woonbron onlangs een wijkpost geopend, waar u als
bewoner of VvE
terecht kunt voor
vragen over onderhoud, schoonmaak, vervuiling,
overlast en criminaliteit,
groenbeheer in de wijk, maar
ook over leuke initiatieven,
zoals buurtfeesten, barbecues
en kunstprojecten. Ook kunt u
via de wijkpost eeen afspraak
maken met een van de VvEspecialisten van Woonbron,
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boomhwd@chello.nl

voor informatie over of hulp
bij de organisatie van een VvE,
bouwtechnische inspecties,
onderhoudsplanningen, financiering van onderhoud en subsidiemogelijkheden.
U vindt de wijkpost aan het
Pinasplein 3. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag
van 8.45 - 9.30 uur.

Kunstgrasveld Serumpark gereed
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In de vorige wijkkrant stond
nog een foto van een grote
zandvlakte in het
Serumpark. Nu is het kunstgrasveld aangelegd, een heel
ander gezicht.
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Aan een groepje jongens, dat
op een zonnige middag op het
voetbalveldje verzameld was,
werd de vraag gesteld of het
nieuwe kunstgrasveld bevalt.
Een van de jongens antwoordde: “Het is nu echt genieten
hier”. Dit werd beaamd door
de andere jongens.
De jongens zijn zichtbaar dolgelukkig dat ze op zo’n mooi
verzorgd veld kunnen voetballen. Er ontbreekt volgens de
jongens echter nog wel iets ...
prullenbakken.
Een aantal actieve omwonenden van het Serumpark heeft
aangegeven heel graag een
voetbaltoernooi te willen organiseren in de zomervakantie.
Daarvan verslag in de volgende wijkkrant!

DAKTERRAS
Trots zijn de bewoners van het
ouderencomplex aan de
Hoekersingel op hun dakterras.

FIJNE VAKANTIE!

WIJKWINKEL GESLOTEN

MAANDAG 21 JULI
TOT EN MET
VRIJDAG 31 AUGUSTUS

Van het WBR hadden zij geld
gekregen om het terras op te
vrolijken met gezellige planten
en bloemen. Met deze foto
laten de bewoners zien dat dit
prima gelukt is.

HOEKERSINGEL
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recept

brood-kaas muffins

Oud brood? Hebben de eenden voldoende te eten en wil je het niet in
de vuilnisbak gooien? Probeer het onderstaande recept eens uit:

Je hebt nodig
• 7 sneetjes oud wit-, bruin- of een
• 1/2 Turks brood
• 65 gr blanke hazelnoten
• 200 g geraspte oude kaas of
Hollandse geitenkaas
• 3 bosuitjes

• 4 gedroogde tomaatjes
• 3 eieren (middelgroot)
• 2 dl melk
• 1 dl olijfolie
• zout
• (versgemalen) peper
• vorm voor 12 gewone of 24
minimuffins

Zo bereid je het
Verkruimel het brood met de
korst (in de keukenmachine).
Voeg de hazelnoten toe en
maal alles fijn. Snijd de bosui
in ringetjes en hak de tomaatjes fijn. Meng de geraspte
kaas , de bosuiringetjes, de fijngehakte tomaatjes, de eieren,
de melk en de olijfolie met het
brood en de hazelnoten tot

Goed uit de voeten
Sinds de mens rechtop loopt
komt al het gewicht van het
lichaam op de voeten terecht.
Ze hebben dus best wat te
verduren. Denk bijvoorbeeld
eens aan de mode die soms
schoenen creëert waar de
voeten onder lijden. En als de
mens ouder wordt dan kunnen de voeten zich op een
afstand bevinden waar je
niet meer bij kunt. Het mag
dus duidelijk zijn dat het
geen overbodige luxe is om
zo nu en dan naar een pedicure te gaan. Zelfs als je voeten geen afwijkingen vertonen kan het heel
ontspannend werken als ze
eens met extra zorg behandeld worden.

Gelukkig zijn er dan mogelijkheden om je verder te bekwamen en zo kwam ze uiteindelijk, na eerst een cursus
klassieke massage gedaan te
hebben, terecht bij de voetverzorging.
Het is prettig om iemand van
de pijn af te helpen. Vaak
genoeg merkt ze dat mensen
veel te lang doorlopen met alle
gevolgen van dien. Als ik
vraag wat er nu zo leuk is aan
voeten wordt dat beantwoord

Sinds kort is Miriam van der
Heijden zover dat ze zich
graag over onze voeten wil
ontfermen. Ze is in Vught
geboren, maar als baby al naar
de Betuwe verhuist. Daarna
woonde ze in Utrecht. Bij haar
moest blijkbaar alles via via
gaan want op een camping in
Zeeland ontmoette ze haar liefde. Die bleek in Rotterdam te
wonen en dus volgde ze haar
hart en trok bij hem in in Oud
Mathenesse. Zelfs toen er jammer genoeg een einde kwam
aan haar relatie bleek ze ondertussen verknocht aan de wijk
en is er blijven wonen. Na de
Mavo heeft ze een jaar in de
verpleging gewerkt, maar op
dat moment bleek theorie en
praktijk te weinig op elkaar
afgestemd. Min of meer teleurgesteld is ze secretaresse
geworden. Dat werk beviel
haar goed, maar op een of
andere manier bleef toch het
gevoel trekken om iets meer in
de verzorgende sector te doen.

met een wedervraag: wat is er
leuk aan mensen? Dat is duidelijk haar insteek en als ik
opmerk dat ik niet zo van het
gefrummel aan mijn voeten
houdt, prikt ze daar doorheen
en merkt op dat ik misschien
helemaal niet zo op aanrakingen gesteld ben. Daar zit een
kern van waarheid in. Het
hangt er maar van af door wie.
Dat blijkt ook heel belangrijk
te zijn. Je geeft je toch een
beetje over aan de ander en dus
moet er een zekere sympathie
tussen de twee personen ont-

Loop eens binnen bij
Kantoorboek- en speelgoedhandel

Bloemen
en plantenpromenade
(voorheen “MAURICE”)

VAN BUREN
Het loont beslist de moeite, ook voor u
Tevens uw adres voor
gloeilampen en hobby-artikelen

Langs deze weg willen wij u allemaal hartelijk bedanken
voor het medeleven dat u getoond heeft
na het overlijden van mijn man Aad Plomp.

Door: Gerda van der AA
Uw belangstelling heeft ons veel steun gegeven.
staan. Dat is bij Miriam niet zo
moeilijk. Ze is een open en
opmerkzaam persoon. Ze ziet
meteen de kalknagel bij mij en
geeft direct aan wat de mogelijkheden zijn om er van af te
komen. Ze kan over de afwijkingen bij voeten vertellen dat
het bijna leuk is. Ramshoorns
is ze nog niet tegengekomen.
Dat zijn dermate lange vergroeide nagels dat ze inderdaad op een ramshoorn gaan
lijken. Een tunnelnagel
echter is geen afwijking en daar hoeft ook
niets aan gedaan te
worden. Door te kleine
(punt)schoenen kunnen hamertenen ontstaan en door verkeerde
drukplekken
ontstaan eeltknobbels.
Met aandacht, zorg en
de benodigde apparatuur kan zij het lopen
weer een stuk makkelijker maken. En als u
uw benen meteen
geharst wilt hebben
kan dat. U kunt zelfs
terecht voor alleen
maar harsen of nagels versieren, want dat doet ze ook.
Evenals het geven van rustgevende massages. U komt als
herboren weer naar buiten. Ze
wil langzaam maar zeker haar
praktijk opbouwen, op dit
moment vooral naast haar huidige kantoorbaan. Dat houdt in
dat ze de avonduren reserveert
voor het verzorgende werk.
Bent u benieuwd geworden en
wilt u ook eens verlost worden
van lastige plekken, bel haar
dan op nummer 0610003859.

Loopt u op pijnlijke voeten? Hoog tijd
voor een heilzame voetbehandeling!
komt ook bij u aan huis

pedicure

Grote sortering / lage prijzen

Marja Plomp

Hobbyisten gevraagd
U kent ze vast en zeker wel, de stukjes
over mensen met een leuke hobby. Het is
onmogelijk bij iedereen aan te bellen en te
vragen wat zijn of haar hobby is.
Dus ... laat het zelf even weten bij de wijkwinkel in de
Bulgaarsestraat 4, telefoon 010 4621133. Als wij het bijzonder genoeg vinden dan komen we u interviewen.

Slokke r str a a t?
W e lke ge me e nte da n?

De Omroeper
De Omroeper is een nieuwsbrief voor 55 plussers in Oud
Mathenesse & Het Witte Dorp.
De Omroeper wordt uitgegeven in een oplage van 750 stuks en
wordt verspreid in alle ouderencomplexen. Woont u niet in een
ouderencomplex en wilt u de Omroeper wel ontvangen? Geef dit
dan even door in de wijkwinkel, Bulgaarsestraat 4, telefoon 010
4621133.

DEURLOO’S
POEDELPARADIJS

M TROP
A
S

Het adres voor al uw
dierenbenodigdheden

Ook voor uw
Bruids en rouwarrangementen
• diabetische voet • reumatische voet
• eelt(pitten)
• nagels knippen
• benen harsen

Grote sortering tijdschriften
Franselaan 273 Rotterdam
Tel.: (010) 415 13 27

Een knapperig hapje
tussendoor, heerlijk bij de
borrel of op een feestje.

S
IC

“T WINKELTJE”

Vet muffinvorm in en schep
het beslag erin. Bak de
muffins in een op 180º C voorverwarmde oven in ca. 25
minuten goudbruin en gaar.

RA

Bereidingstijd
15 minuten voorbereiden en
25 minuten in de oven

een smeuïg beslag ontstaat.
Voeg zout en (versgemalen)
peper toe.

Franselaan 293
telefoon (010) 437 40 60

Voor het maken van een afspraak
belt of mailt u: Miriam van der Heijden
06 1000 38 59
m.heijden23@chello.nl

Franselaan 285a, tel. 415 37 95
Stadhoudersweg 86a, tel 466 71 49
Hof van Holland 2, Schiedam, tel. 471 48 71

Voor uw:
- Tropische producten
- Kruiden
- Verse surinaamse groenten
- Haarcosmetica
Franselaan 287a
3028 AE Rotterdam
Tel.: (010) 262 26 33
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Eenden blij met kooi
Door: Gerda van der AA

Sinds enige weken is er een
bepaalde rust en tevredenheid rond de singel neergedaald. Natuurlijk valt dat op
en ik ben op onderzoek uitgegaan. Enkele eenden en de
nijlganzen waren zo aardig
om mij te woord te staan.
Ja, ze waren zeer tevreden.
Ondanks dat ze begrip hebben
voor het feit dat in de winter de
kooi weg moet omdat hij
anders vernield zal worden, is
het voor hen iedere keer weer
een feest als de kooi terug
komt. Ze zijn dan wel gewend
om buiten te leven, maar een
kooi brengt allerlei voordelen
met zich mee. Ze kunnen zich
eens afzonderen en omdat hij
zo groot is, kan men er ook
vergaderen en zo. Hij is herkenbaar vanuit de lucht en dus
een baken voor de trekkende
familieleden die op bezoek
komen. Zeker nu er ook nog
afbeeldingen van henzelf op
aangebracht zijn valt hij heel
erg op. De opperwoerd van de
singel houdt altijd alles bij en
was dan ook de eerste die in de
gaten had dat er in De Buut
gewerkt werd aan hun onderkomen.

20 mei was het dan zover; de eendenkooi was klaar en werd door aannemingsbedrijf De Combi, geholpen door cliënten van Huize Thomas, te water gelaten in
de Hoekersingel.

Zagen, passen, meten, verven
Vanaf zo ongeveer eind februari tot half mei kwamen er
regelmatig vier pupillen van
Keye naar De Buut. Samen
met vier pupillen uit de creagroep daar zijn ze druk bezig
geweest met zagen, passen,
meten en verven. Regelmatig
zijn er eenden en ganzen gaan
kijken voor de ramen en
brachten dan verslag uit. Ze
zijn blij dat er aan het originele
model niet veel veranderd is en
het idee om de versiering aan

Lekker belangrijk
Het Mentoraat voor Jongeren
heeft een eenmalig magazine,
Lekker belangrijk, uitgebracht.
dat gaat over dromen, passie en
ambities. In het magazine vind
je interviews met belangrijke
werkgevers uit Rotterdam
zoals Hollywood Music Hall
en Randstad Uitzendbureau.
Verder krijgen vier Rotterdammers met een droombaan
het woord. Ook jongeren
komen aan het woord in
Lekker Belangrijk, door middel van straatinterviews en een
groepsinterview. Buiten de
quiz en een uitleg over dromen
vind je ook de leukste opleidingen en de best betaalde bijbaantjes.
Let maar op de posters in
trams, bussen, uitgaansgele-

genheden en op vele andere
plekken in Rotterdam.
Het Mentoraat voor Jongeren
is er voor jongeren die vragen
of problemen hebben met
werk, school en inkomen. Ben
je te laat met inschrijven op
een school? Kun je geen werk
vinden? Weet je niet waar je
terecht kunt voor een inkomen? Heb je andere vragen of
problemen of wil je een Lekker
Belangrijk: mail, bel of kom
langs bij het Mentoraat voor
Jongeren. op de Coolsingel 5763 (metrostation stadhuis).
Open: maandag t/m donderdag
van 14.00-17.00 uur. Meer
info op www.mentoraat.com
of bel : 010 4620803

te brengen hebben ze op telepathische
wijze
overgebracht.Langs deze weg willen
ze dus de harde werkers van
Keye en De Buut van harte
bedanken.
Kwaak, kwaaak, kwaaaak.

Creaclub Creatieve Doorzetters
Door: Gerda van derAA

maand wordt €.5,- contributie
betaald. Daarvan kopen we
materiaal en we doen er leuke
dingen mee. We zijn nu aan het
eind van het eerste seizoen en
kunnen op heel gezellige middagen terugkijken. Er is onder
andere gebreid, gehaakt en
geschilderd. Samen hebben we
kerstversieringen gemaakt en
ook een eigen kerststukje.
Zowel tegen kerst als rond
Pasen was er een zeer verzorgde en lekkere lunch met verrassing. In het nieuwe jaar kreeg
de pergamano ons in de greep
en daar zijn heel speciale dingen uit voortgekomen. Iemand
ontdekte een winkel met 3-D
puzzels en ook die vonden
grote aftrek. Er staan her en der
nu prachtige pauwen, snelle
auto’s en draken.

Op 3 oktober 2007 is er in het
Rondje van de Poelsflat een
groepje mensen bij elkaar
gekomen die graag creatief
bezig zijn. Initiatiefneemsters zijn Coby de
Vreeze en Joke Boose. Zij
zijn beiden fervente hobbyisten en wilden dat graag met
anderen delen. Er werd
ruchtbaarheid aan gegeven
en binnen de kortste keren
meldden zich de deelnemers.
En zo werd de groep
Creatieve Doorzetters een feit.
Besloten werd dat iedereen
mee mag doen die het leuk
vindt om eens per week creatief bezig te zijn. Zo nu en dan
zal er samengewerkt worden
aan een project, maar verder
mag men doen wat men zelf
het leukste vindt. Het fijne er
van is dat men op die manier
van elkaar kan leren.
Wel is meteen duidelijk
gesteld dat het echt gaat om
met de handen bezig te zijn en
dat het niet moet ontaarden in

een theekransje waar iedereen
eens onder de loep genomen
wordt.

De creaclub komt op woensdagmiddag bij elkaar en zijn
dan van 13.30 – 16.00 uur. Per

Wat je ontdekt, deel je met de
anderen. Dat is een van de zeer
sterke voordelen van deze
groep. Als je iets beter kunt
maak je de ander wegwijs. En
zo ontdek je weer verborgen
talenten bij anderen en jezelf.

Wist u bijvoorbeeld hoe
geweldig macaroni er uit ziet
als het met een zilverlaagje is
bedekt? Voor het volgende seizoen, dat half september start,
zijn alweer nieuwe plannen.
De mannen, en natuurlijk ook
de vrouwen die dat willen,
kunnen dan figuurzagen. En er
staat nog meer op het programma. Dat houden we nog even
geheim maar leuk zal het zeker
worden. Tot slot een paar antwoorden van de deelnemers op
de vraag waarom ze blijven
komen; “Het spaart geld uit en
je bent bezig en onder de mensen”; “Nieuwe dingen ontdekken en het dan ook doen”; “Iets
wat je nooit gedaan hebt blijkt
heel leuk te zijn”;”Een prima
manier om je tijd door te brengen”; “Gezellig onder de
vrouwtjes” “Fijn om met
gelijkgestemde mensen om te
gaan”. Er zijn nog enkele open
plaatsen, dus bij wie nu al de
vingers gaan kriebelen kan
zich opgeven bij de wijkwinkel.

Jan Thebes & Co

Deze wijkkrant

Vers in aardappelen,
groenten en fruit

wordt (mede)

WIJKWINKEL
GESLOTEN

mogelijk gemaakt

VAN

door
Franselaan 288c Rotterdam
Tel: (010) 415 42 59

Elke dag verse stampot
en diverse salades
uit eigen keuken !

Met een milieuklacht over
een bedrijf , over vliegtuiglawaai of geluidsoverlast van
schepen in het Rijnmondgebied kunt u 24 uur per dag
bij de meldkamer terecht.

belt u

4733333

21 JULI
T/M
31 AUGUSTUS
WIJ WENSEN U EEN FIJNE
VAKANTIE!

4 Nieuws uit het Verre Westen

BIJLAGE BIJ HET VERRE WESTEN, BULGAARSESTRAAT 4, TELEFOON: 462 11 33 , e-mail: boomhwd@chello.nl

Verslavingen
Wij hebben met zijn allen besloten dat we een nieuw onderwerp gaan
beginnen; verslavingen. Wij gaan een aantal kranten vullen met dit onderwerp. Elke krant krijgt een verschillende onderwerp, die over verschillende
verslavingen gaat. Dit doen wij, om de jeugd van tegenwoordig te wijzen op
de gevaren van deze verdovingsmiddelen. Hierin kun je lezen hoe jong de
kinderen zijn die hieraan beginnen. Deze krant zullen we beginnen met
Hasj en Wiet.
Wat zijn hasj en wiet?
Hasj en wiet zijn afkomstig van een plant met de Latijnse naam Cannabis
Sativa. Hier noemen we de plant hennep. Als je de vrouwelijke bloemtoppen, ervan droogt en verkruimelt krijg je, marihuana. Marihuana is groenbruin van kleur en wordt wiet genoemd. Als je de hars van de plant tot blokken of plakjes perst, krijg je hasj. De kleur daarvan is meestal lichtbruin tot
zwart. Hasj en wiet verspreiden een hele aparte geur. Wie het wel eens
heeft geroken, ruikt het meteen.
Hoe wordt het gebruikt?
Het wordt meestal vermengd met tabak en in één of meerdere vloeitjes
gerold. Dat heet dan een Joint en het roken heet blowen. Er zijn ook mensen die het in eten verwerken. Het zogenaamde spacecake.
Waar komt het vandaan?
In de meeste delen in de wereld is het een gewone plant. De vezels van
deze plant wordt al lang gebruikt voor het maken van touw en kleding.
Ongeveer 5000 jaar geleden werd ontdekt dat de plant ook geneeskrachtige werkingen heeft en het wordt nu ook medisch toegepast. Het werd in de
VS verboden en veel landen volgden. Vanaf de jaren ’60 werd het gebruik
in Nederland bekent, terwijl het toen nog overbodig was. In de tien jaren
daarna nam het gebruik fors toe. In 1980 liep het gebruik weer wat terug,
maar daarna is het weer flink gestegen. Kinderen vanaf dertien jaar hebben
al veel gebruikt. Zo’n 7%. In de leeftijd van zeventien tot achttien jaar is dat
44%. Dat is heel veel!
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heid. Je spreekt van lichamelijke afhankelijkheid, als je lichaam protesteert
wanneer je stopt met gebruiken. Dit leidt niet tot zware behoefte aan drugs.
Het is maar hoe je zelf ertegen opstaat.
Geestelijke afhankelijkheid houdt in dat de gebruiker steeds sterker naar
het middel verlangt en zonder zich niet prettig voelt. Dit geldt nog sterker
wanneer het gebruikt wordt om de werkelijkheid te ontvluchten; uit verveling of aan gebrek voor toekomst perspectief.
Wat zijn de risico’s?
Wie niet lekker in zijn vel zit, kan beter niet gebruiken, omdat de kans groot
is dat het alleen maar erger wordt.
Een hoge dosis kan heftige angstgevoelens of neerslachtigheid veroorzaken. Lichamelijk kan het hele vervelende gevoelens veroorzaken, wat uiteindelijk flauwvallen kan veroorzaken.
Mensen, vooral jongeren, die vaak THC gebruiken, kunnen geremd worden
in hun ontwikkeling. In plaats van problemen op te lossen, blowen ze hun
problemen en onvrede weg.
Mensen die kampen met psychische, onderliggende problemen of die de
aanleg hebben voor stoornissen, vormen een risico groep.
De rook van joints en stickies wordt diep geïnhaleerd. Deze rook bevat
meer kankerverwekkende stoffen dan het inhaleren van tabak.
THC is aangetoond in moedermelk. Voor hasj en wiet geld hetzelfde, als
voor: alcohol, tabak en andere drugs. Dit is dus een afrader tijdens je zwangerschap. De meeste wetenschappers denken dat dit geen schade op de
baby heeft, maar dat heeft het wel. Het kind kan, daardoor verslaafd ter
wereld komen.
Hoe ga ik met een gebruiker om?
In de omgeving van iedereen, wordt wel een hasj of wiet gebruikt. Het kan
voorkomen dat iemand flipt. Dit is geen rede voor paniek. Probeer de persoon in rustige omgeving te kalmeren. Meestal lukt het door hij/zij gerust te
stellen en hem wat eten of drinken te geven. Wanneer iemand verward of
angstig blijft is het verstandig om een arts raad te plegen.
Geschreven door: Cherise & Rebecca. (h)**

Wat zit er in?
Het middeltje waar het om gaat wordt THC genoemd. Voluit delta-9-tetrahydrocannabinol. Hoe warmer het klimaat is, hoe meer THC erin zit. Ook
de Nederlandse wiet die in vrijwel ideale kassen is gekweekt, bevat vaak
veel THC.
Wat voelt de gebruiker van hasj en wiet?
THC versterkt de stemming. Wie zich niet gelukkig voelt, kan zich er rotter
door voelen. Bij iemand die zich goed voelt, valt het meestal prettig. Dit
noemen we high worden van THC. THC beïnvloedt ook de waarneming;
kleuren worden intenser ervaren, muziek wordt intenser beleefd en noem
zo maar op. Het gevoel van ruimte en tijd verandert en de fantasie slaat op
hol. Sommige mensen krijgen ineens zin om veel te eten en de ander krijgt
er de slappe lach van. Vanwege de verdovende werking wordt het ook
gebruikt om te ontspannen. Aan de andere kant kun je door je angst overvallen worden. THC verslapt je spieren, maakt de mond droog, de ogen
rood en versnelt het hartslag.
Kun je er verslaafd aan raken?
Je kunt onderscheidt maken tussen lichamelijke- en geestelijke afhankelijk-

Sport 3 daagse op de Finlandia
Op de Finlandia school hadden we sport 3daagse.De kinderen van groep 8 en een
paar kinderen van groep 7 mochten de kleuters begeleiden. Dat was erg leuk. Ze
gingen hele leuke spelletjes doen. Ze gingen voetballen in de panakooi en ze gingen basket ballen.
Groep 8 ging tegen de jufs en meesters volleyballen groep 8 had natuurlijk gewonnen. We hadden 3 teams. Het was wel oneerlijk, want er stonden ook lange meesters op het veld. Maar ja, wij hadden onze juf die er bij was.
We zouden ook eigenlijk gaan streetsurfen maar dat was niet doorgegaan, want de
mensen die dat zouden gaan organiseren stonden in de file.Toen gingen we maar
naar het landenplein dat was ook erg leuk.
We gingen ook naar Vreelust. Daar gingen we cricketbal spelen, dat was erg
leuk.We moesten de bal slaan die de juf of meester gooiden. Je had 3 kansen en
anders ging de volgende. Je had 4 teams. Je moest tegen elk team spelen. Ik had een
jongetje in mijn team en die kon het erg goed. Hij had ongeveer 16 keer tegen die
bal geslagen met een soort racket.
Je had ook een springkussen maar daar mocht groep 8 niet op.Dat was wel jammer
maar ja daar zijn we veel te groot voor. Wij hadden ook leuke spelletjes te doen.
De laatste dag van de sport 3daagse hadden de kleuters nog een dansje gedaan en
daarna ging groep 8 volleyballen tegen de leraren en de leraressen. Toen was de
sport 3daagse van de Finlandia afgelopen.
Groetjes: Rianne Frederik
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ZON IS NIET GOED VOOR JE HUID
JIJ EN DE ZON
De zon schijnt. Natuurlijk ga je buitenspelen. Je voelt je lekker bij mooi weer. Het geeft je energie.
En de zon heeft VITAMINE D, dat is goed voor je botten. Maar teveel zon is niet gezond. Niets is zo
vervelend als een rood verbrande huid. Andere vervelende dingen van teveel zon krijg je als je groter
bent zoals huidveroudering en misschien ook wel huidkanker. Er komen steeds meer mensen met
huidkanker. Dat komt omdat veel mensen heel lang in de zon liggen. Het is dus erg belangrijk om je te
beschermen tegen de zon. Doe dit niet alleen op vakantie en op het strand, maar ook als je buiten zit te
spelen is bescherming tegen de zon nodig. Smeer je dus een paar keer per dag in met zonnebrandcrème
met voldoende beschermingsfactor. (Voor kinderen tot 16 jaar wordt ongeacht je huidtype factor 30
aangeraden). Houd er rekening mee dat als je gaat zwemmen er een extra insmeerbeurt is.
Lindsay

Dieren geboren op de kinderboerderij de bokkesprong
kalfje geboren
Het was weer zover; dieren geboren op de kinderboerderij.
Op zondag 27 april is er een kalf geboren. Het is een meisje en heet Trix.
Toen ze voor het eerst naar buiten ging vond ze dat eigenlijk wel eng. Als er iemand aankwam ging
ze achter de moeder staan. De moeder zorgt erg goed voor Trix.
melkgeitjes geboren
Er zijn weer drie melkgeitjes geboren. Ze heten Codi, Spike en Milkyway.
Milkyway drinkt weinig bij haar moeder, daarom geven we haar de fles.
Dat is erg leuk om te doen. We hebben haar zo genoemd omdat ze er een beetje op dat chocolaatje
milkyway lijkt. Alleen deze milkyway kan je niet opeten. Ze heeft zwarte en witte vlekken op haar
rug. Codi en Spike hebben we genoemd naar twee honden die daar wel eens komen. Codi en Spike
drinken wel bij hun moeder en zijn erg schattig.
lammeren geboren
Er zijn schapenlammeren geboren. Het is erg leuk om te zien hoe dat gebeurt.
Ze gaan eerst een plekje zoeken in het zand of in het gras. De meeste schapen bevallen in
het gras. De lammeren zijn best al groot, maar ze blijven wel bij hun moeder staan. In het begin zijn
ze best nog wel bang. Ze groeien heel snel.

Schaapscheerfeest op de Kinderboerderij de Bokkesprong
Zondag 1 juni ’08 was er een schaapscheerfeest.
Het was erg gezellig de schapen werden geschoren en de hoefsmid kwam langs om de hoefijzers te
vervangen van paarden en de ezels. Er stonden ook nog een paar kraampjes. De dierenambulance
kwam ook nog met leuke dingen zoals: een sleutelhanger van honden, bekers met dieren erop en een
pet. Je kon ook nog een sleutelkoord kopen en nog veel meer dingen. Je kon armbanden maken van
vilt. Dat was wel leuk. En natuurlijk kon je drinken en eten kopen.
Ook kon je zelf popcorn maken. En brood, maar dat duurde erg lang. Er was een springkussen en je
kon een portret laten maken van jezelf door een meneer.
Groetjes Mendy Frederik

Opzoomerlentepicknick Brigantijnstraat

Colofon
Redactie
Mendy Frederik
Rianne Frederik
Rebecca Venloo
Cherise Bals
Lindsay van Engel

Eindredactie
Gre Hokke
Adriana Rollingswier
Vormgeving
In Zicht In Vorm, Rotterdam
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Nieuws uit de Schepenbuurt Noord
Galjootstraat,
een prettige en vriendelijke straat
Op 9 mei hadden een aantal
actieve bewoners een primeurtje voor de Galjootstraat georganiseerd; een grofvuildag. Op
twee speciaal voor deze gelegenheid gereserveerde parkeerplaatsen werd door de
bewoners aardig wat vuil neergezet. Zoals aan de foto te zien
is, was het eindresultaat verrassend. Er lag een aardige
bult!
Voordat het vuil werd opgehaald waren de nodige artikelen al verwijderd c.q. meegenomen door belangstellenden.
Rond half vier ‘s middags
kwam de vuilniswagen om
alles op te halen. De mannen
hadden hier heel wat werk aan

en het was ook
nog
eens
behoorlijk
warm die dag.
’s Avonds werd
het geheel afgesloten met een
‘Meet & Greet’,
een etentje met
de buren bij de
chinees. Dat was ook weer heel
gezellig. Zo leer je je buren op
een hele leuke manier kennen.
Op 18 mei stond de volgende
activiteit alweer gepland; een
plantjesdag. Er werden plantenbakken gevuld met leuke
plantjes en opgehangen aan de
balkonnetjes. De bloembakjes
naast de voordeuren werden

van ‘verse’ plantjes voorzien
en de plantsoentjes in de straat
werden van onkruid ontdaan.
De straat ziet er weer een stuk
fleuriger uit.
Na de gedane arbeid werd er
samen nog even heerlijk nagenoten in het zonnetje.

Kraaierstraat, een gezellige straat

Koggestraat, een fleurige straat

De Kraaierstraat is een heel actieve straat. Op 18 mei was het weer plantjesdag. De buren
gingen met elkaar aan de slag. De hele straat kreeg een grote veegbeurt en het onkruid werd
tussen de straatstenen verwijderd. Zakken vol met vooral organisch afval werden er in de
ondergrondse containers gegooid.

Op zaterdag 7 juni was het, alweer voor de 3e keer, plantjesdag in de Koggestraat. Er werd geveegd, geplant en gewied of
het een lieve lust was. De plantjesdag is een dag waar vooral
de bewoners met groene vingers naar uitkijken. Ook de plantsoentjes zien er tegenwoordig heel verzorgd en groen uit.

Natuurlijk werden er die dag plantenbakken gevuld met fleurige plantjes. De bewoners
hadden ook een leuk terrasje opgezet, waar gezellig koffie en thee gedronken werd. Het
was een gezellige en zonnige dag.
Zondag 22 juni hebben een aantal buren met elkaar geluncht. Aanvang 13.00 uur stond er
op de uitnodiging. Om 18.00 gingen de buren weer naar huis ... .

-Het is op zo’n dag altijd zeer goed toeven in de Koggestraat,
want er wordt door de actieve bewoners altijd heel goed voor
de bewoners gezorgd. Er is altijd wat lekkers te eten en te
drinken. Wat vrolijkt zo’n straat er toch van op, van al die
plantjes!

EL MUNDO NOG WERELDSER

Vooral de mensen in het hart
van de landenbuurt kunnen
er niet omheen: er wordt
hard gewerkt aan het nieuwe
blok bij de Italiaansestraat.
Na het gebonk van de heipalen, het trillen van de wanden
wordt er nu de ene muur na
de andere opgebouwd. Dat
het mooi zal worden geloven
we wel, maar op dit moment
is het een chaos waar weinig
interessants aan te zien is
voor degenen die niet gek
zijn op bouwprojecten.
Woonbron, de opdrachtgever,

heeft zich dat ook gerealiseerd
en wilde er wat aan doen.
Vandaar dat aan leerkrachten
en leerlingen van het Grafisch
Lyceum gevraagd is om schilderijen te maken die iets met
het thema Landen gemeen
heeft. Deze zouden dan aan de
omheining opgehangen worden.
De aannemer Heijmans stelde
de platen beschikbaar en men
kon aan de slag. Amelesh,
regisseur kunst en cultuur,
heeft het geheel begeleid. Dat
de leerlingen het een leuke

opdracht vonden blijkt wel uit
het feit dat ze er zelfs in hun
vrije tijd mee bezig zijn
geweest. Voor hen was er ook
nog een bijkomend voordeel.
Ze moesten zich verdiepen in
de landen en kwamen er
zodoende meer over te weten.
Ze vonden het dan ook allemaal jammer dat ze op 22 mei
een examen wiskunde moesten
doen en er zodoende niet bij
konden zijn toen de kunstwerken werden overgedragen. In
een daarvoor in de speeltuin

van het Italiaanse plein opgestelde tent vond de overdracht
plaats. De catering was uitbesteed aan dagverblijf De Buut
die hun beste beentje voorgezet had en voor heel lekkere bananenflappen en
hartige flappen zorgde
(naast de bekende zoutjes). Helaas was de
opkomst van de omwonenden niet zo erg groot,
maar de kinderen genoten
wel van de lolly’s die met
gulle hand werden uitgereikt. En nu maar hopen
dat velen de schilderijen
zullen bewonderen. Dat
kunnen ze tot in het najaar
doen. De bouw verloopt
nog steeds volgens planning, dus verwacht men
dat aan het eind van het
jaar de bewoners in hun

Door: Gerda van der AA

huizen kunnen trekken. Alle
appartementen, 24 in getal,
zijn al verkocht. Wij zijn
benieuwd hoe het eindresultaat
er uit zal zien.
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buurtbemiddeling succesvol in heel delfsvraag: ‘bent u bereid tot een
gesprek?’ Ze spreken de partijen eerst afzonderlijk. Op deze
manier maken we duidelijk dat
we volstrekt onafhankelijk
zijn: we willen beide kanten
van het verhaal horen. Daarna
brengen we de buren met hun
toestemming bij elkaar om te
zoeken naar een oplossing. De
buurtbemiddelaars zijn neutraal. Het doel is het gesprek
op gang te brengen en te begeleiden. Beide partijen moeten
met een goed gevoel uit het
gesprek komen. In principe
vinden de gesprekken plaats op
onze hoofdlocatie in Spangen,
maar we kunnen indien nodig
op een andere neutrale plek
afspreken. Zoals de locatie van
de Huurdersraad in
Bospolder.”
foto: Kees Spruyt

Buurtbemiddeling is ooit
ontstaan in San Francisco, in
de Verenigde Staten. In de
jaren negentig is het overgewaaid naar Delfshaven.
Inmiddels heeft het project
zich ook in andere plaatsen
in Nederland bewezen als een
succesvolle manier om problemen tussen bewoners op
te lossen. Vanaf begin dit
jaar werkt buurtbemiddeling in alle wijken van
Delfshaven.
Op 5 juni werd in de raadszaal
van de deelgemeente
Delfshaven het symbolische
startsein gegeven voor deze
brede inzet in de gehele deelgemeente. Vrijwilligers die
een cursus tot bemiddelaar
hadden gevolgd kregen hun
certificaat uitgereikt.

Jacqueline Molter is vanaf het
begin projectleider in
Delfshaven. Ze vertelt:
“Buurtbemiddeling werd in
1995 door woningcorporatie
Woonbron in Nederland geïntroduceerd. In Delfshaven werd
het uitgeprobeerd in
Schiemond en het Nieuwe
Westen. Het sloeg enorm aan,
er bleek grote behoefte te zijn
aan mensen die een gesprek op
gang kunnen brengen tussen
bewoners. De Erasmus
Universiteit werd ingeschakeld
om het project te onderzoeken
en beoordelen. Al snel bleek
dat de resultaten vanaf het
begin goed waren. Toen we dat
bekend maakten is er veel
belangstelling voor gekomen,
ook in de media. Sindsdien
verspreidt de werkwijze zich
als een olievlek over

Nederland. In vrijwel alle wijken van Rotterdam kunnen
bewoners nu vragen naar
bemiddeling.
Hoe het werkt
Lea Brunst is de collega-projectleider van Jacqueline. Ze
legt uit hoe buurtbemiddeling
werkt: “Een bewoner neemt
contact met ons op als er een
probleem is met een buur of
buurtgenoot. Ook kan de politie, een opbouwwerker of de
woningcorporatie ons inschakelen. Wij zetten dan twee
bemiddelaars in die een
afspraak maken om het probleem te bespreken. De buurtbemiddelaars nemen eerst contact op met de melder van de
overlast en vervolgens nemen
ze contact op met diegene die
de overlast veroorzaakt met de

Geluidsoverlast en angst
Een veelheid aan klachten hebben Lea en Jacqueline in de
loop der jaren voorbij zien
komen, maar de belangrijkste
ergernis is geluidsoverlast.
Lea: “Dat kan allerlei vormen
aannemen. Stampende voeten
van spelende kinderen boven
je, in de zomer een gettoblaster
op straat, geschreeuw tot in de
kleine uurtjes in de tuin, harde
muziek op de binnenplaats.
Andere veelgehoorde klachten
gaan over rommel
op straa of in de
tuin en overlast
door huisdieren.
Veel mensen hebben nooit een
woord gewisseld
met hun buren.
Angst en onbe-

kendheid spelen vaak een rol.
Als wij het contact kunnen leggen blijkt dat het probleem in
de meeste gevallen wordt
opgelost: ongeveer 60% van de
conflicten is blijvend uit de
wereld.”
Uit het hart
Jacqueline legt uit wat volgens
haar de kracht is van het project: “De gedrevenheid van
onze buurtbemiddelaars: ze
doen het allemaal vrijwillig.
Het komt uit hun hart. Het zijn
enorm betrokken mensen. We
hebben een flinke groep waar
we uit kunnen putten, met een
grote variëteit aan leeftijden,
opleidingsniveaus en culturen.” Omdat buurtbemiddeling
vanaf dit jaar in de gehele deelgemeente actief is, zijn er extra
buurtbemiddelaars nodig en
kunnen geïnteresseerden zich
aanmelden.
Jacqueline: “Heb je belangstelling om buurtbemiddelaar te
worden, ben je betrokken bij
de buurt en medebewoners,
dan kan ik het van harte aanbevelen. Het is ontzettend leuk en
bevredigend om te doen. Neem
gewoon eens contact met ons
op.”

Buurtbemiddeling is bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00
uur. Hoofdlocatie:
Buurtbemiddeling Delfshaven
Potgieterstraat 14
(010) 437 57 92
info@buurtbemiddeling-delfshaven.nl
website in aanbouw:
www.buurtbemiddeling-delfshaven.nl

Colofon
Redactie

Gerda van der Aa
Adriana Rollingswier (eindred.)

Vormgeving

In Zicht In Vorm,
Jacomina W. van Andel

Aan dit nummer werkten mee

Finlandiaschool
Roel Zondervan
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Buurtbemiddeling Delfshaven
Bewoners Koggestraat
Bewoners Kraaierstraat
Bewoners Galjootstraat
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Nel Dekkers
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Roel Zondervan
Bewoners Galjootstraat
Bewoners Hoekersingel
Finlandiaschool
Kees Spruijt

De volgende wijkkrant verschijnt
6 oktober
Kopij aanleveren uiterlijk
18 september

Actie gestolen fietsen
Wijkteam Spangen-Mathenesse heeft de laatste drie weken gericht
acties gehouden op gestolen fietsen. Hierbij kon een aanzienlijk aantal
gestolen fietsen worden teruggebracht bij de eigenaar.
Bij de acties zijn in totaal 14 fietsen in beslag genomen en 11 verdachten , waarvan zes minderjarigen, zijn aangehouden voor heling. In negen gevallen was een aangifte terug te vinden
van diefstal, waarbij de fiets terug is gegaan naar de rechthebbende.
Heling is strafbaar
Koopt u een fiets van een particulier, bijvoorbeeld via internet, vraag dan altijd om de originele aankoopnota. Of vraag om het frame- en/of chipnummer en controleer op www.fietsdiefstalregister.nl of de fiets als gestolen staat geregistreerd. Is dat het geval, koop hem dan niet.
Anders bent u namelijk strafbaar.
Tot slot
Help de politie en help uzelf bij het terugvinden van uw gestolen fiets.
Bewaar de aankoopnota goed en maak een document aan met de unieke kenmerken van uw
fiets(o.a. framenummer). Doe bij diefstal altijd aangifte.
Dit kan via ons algemeen
telefoonnummer 0900-8844
of via internet:
www.politierijnmond.nl.

Wijkteam
--Spangen/Mathenesse
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Vakantieverslag Malaysaia
Deel 2
Na drie dagen Kualalumpur
vertrokken we naar Malaga
met onze eigen bus. Onderweg
naar Malaga kom je diverse
mooie dingen tegen, zoals het
Formule 1 circuit Serang.
Langs de weg maakten we
steeds stops om al het moois te
zien wat Maleisië te bieden
heeft aan cultuur. Malaka
wordt ook wel de geboorteplaats van Maleisië genoemd.
In de vijftiende eeuw werd dit
een machtig handelscentrum.
De eerste Europeanen die het
strategisch belang hiervan
inzagen waren de Portugezen,

die van het stadje een van de
belangrijkste handelsposten
van het verre oosten maakten.
Aan het roerige verleden heeft
Malaka haar culturele erfgoed
te danken. Veel landen hebben
er hun sporen achtergelaten,
wat terug is te zien in de architectuur. Ook zijn er
Nederlandse gebouwen terug
te vinden van onze vroegere
bezetting, zoals Het Stadthuys.
Het rode stadhuis van weleer,
waarin nu een mooi museum is
gevestigd. Met de fietstaxi
wordt je voor een paar centen
overal rond gereden. Alles kun
je zien, een Chinese wijk met
tempels de een nog mooier dan

de ander en overal kleine
antiek zaakjes. Ook is een
bezoekje aan het maritiem
museum in de vorm van een
schip de moeite waard. De ruines van de Sint Pauls Church,
waar nog enkele Nederlandse
graven te vinden zijn. Ook was
het leuk om in de avond een
nachttour te maken per ‘becak’
naar het levendige Chinatown.
Ook is hier een brug die lijkt
op onze Erasmusbrug. Ons
hotel stond tegenover een hele
wijk zo groot als onze wijk,
alleen woonde er niemand. Dat
woningbouwproject was mislukt, er wilde niemand
wonen??? Er stond wel een

moskee die volgens de reisleider wel werd bezocht. Al met
al vele belevenissen en ik hoop
dat u het een beetje meebeleeft,
zoals ik het heb beleefd.

Tot de volgende keer, dan reizen we door naar Tamanegara
en Cameron Hylands.

gemaakt bij het basketbal en
bij de speeltuin.

me broer een streetsurfer op
me verjaardag.

Roel Zondervan

Een Finlandiaan gedraagt zich altijd sportief!
Op 19 t/m 21 mei werd op de
sportieve basisschool
Finlandia de jaarlijkse sportdriedaagse georganiseerd. Op
vijf verschillende locaties,
sportveld Vreelust, de gymzaal
aan de Engelsestraat, het Yalpschoolplein, de Pannakooi en
het kleuterplein van de
Finlandia konden de groepen 1
t/m 8 hun sporthart ophalen!
Onder leiding van Adam
Woutersen, de vakleerkracht
gymnastiek, de meesters en
juffen, maar ook Stef Huszarik
en zijn medewerkers van
Sport&Recreatie Rotterdam
Delfshaven zetten alle kinderen hun beste beentje voor bij

talloze sport- en spelactiviteiten: kegelroof, UNI-hockey,
slagbal en streetsurfing.
Het motto van de Finlandia
werd door alle kinderen uitgedragen: een Finlandiaan
gedraagt zich altijd sportief!
Streetsurfen 1
Onze meester leert ons streetsurfen. Hij heet meester
Walter. In het begin ging hij
eerst alles vertelen. Hij heeft
ons streetsurfen laten zien en
hoe je er op rijdt Wij gingen
met tweeen leren. Ik was met
Fatima. Meester Paul heeft
ons ook een beetje geleert. Ik

en Fatima we kunnen het nog
niet helemaal maar we kunnen
al heel veel.
Kasia Stochmal
Streetsurfen 2
Dinsdagmiddag op sport 3
daagse gingen we streetsurfen.
De meester had alles uitgelegd.
Eerst moest je met z’n 2 oefenen op een basketbalveld. En
als je het onder de knie had,
mocht je naar een speeltuin.
Bijna iedereen had het door.
Het bord is 2 delig en heeft 2
wielen en er zat een buis in het
midden van het bord. Meester
Herman heeft ook leuke foto’s

Het was een leuke dag. En als
me rapport goed is krijg ik van

Geschreven door
Ismail Kaplan

Belangrijke adressen en telefoonnummers
Stichting Bewonersorganisatie Oud-Mathenesse &
Het Witte Dorp (wijkwinkel)
Bulgaarsestraat 4, 3028 BB Rotterdam, 4621133.
De organisatie van en voor bewoners (ondersteund
door Stichting Delphi Opbouwwerk) die opkomt voor
de belangen van de bewoners in de wijk. In de wijkwinkel kunt u terecht met duizendeneen vragen over
bijvoorbeeld de woonomgeving, woningrenovatie,
veiligheid, Opzoomeren, vrijwilligerswerk in de wijk
en acties van medebewoners. Tevens kunt u in de
wijkwinkel uw klachten kwijt over de woonomgeving
(plantsoenen, bestratingen), kapotte straatverlichting
(nummer van paal vermelden graag).

Stichting Raadsliedenwerk Rotterdam De sociale
raadsvrouw houdt spreekuur op maandag, dinsdag en
donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Wel eerst een
afspraak maken: 4377070.

Ouderennetwerken
Vanuit de bewonersorganisatie wordt een aantal ouderennetwerken georganiseerd zoals de Werkgroep 55+,
Jeu de Boules, wijkkoor de Vrolijke Noot, de fietsclub
en de (gratis) Nieuwsbrief voor 55+, de Omroeper.
Voor meer info: 4621133 (wijkwinkel).

Politie
Geen spoed maar wel politie nodig? Bel 0900-8844.
Voor spoedeisende en levensbedreigende zaken kan
men uiteraard hulp inroepen via het alarmnummer
112.

Deelgemeente Wijkkantoor West
Spartapark West 18-20, 3027 VZ Rotterdam, Het
wijkkantoor is het aanspreekpunt voor alle zaken van
de Deelgemeente Delfshaven op het terrein van woonomgeving, speelplaatsen, groenvoorziening, singels
en straten. Het wijkkantoor is telefonisch te bereiken
maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.
Tel. 4625656
Centrum het Verre Westen, Poolsestraat 4, 3028 EL
Rotterdam, biedt onderdak aan
Stichting MaatschappelijkeDienstverlening
Delfshaven:
Ouderenwerk: De ouderenwerker is maandag en donderdag tussen 9.00-11.00 uur telefonisch bereikbaar
op 2448236 voor informatie en/of het maken van
afspraken voor huisbezoeken.
Maatschappelijk werk: Telefonisch een afspraak
maken: 2448226.

Disck,Groep buurthuiswerk Oud-Mathenesse &
Het Witte Dorp
Unit Spaness bezit twee buurthuizen in de wijk:
Buurthuis de Put, Pinkstraat 10, 4155523
Buurthuis de Keet, Aakstraat 10, 4624611.
Het buurthuiswerk biedt de bewoners activiteiten,
cursussen, feestelijke bijeenkomsten, kinderopvang
en peuterspeelzalen aan.

Meldpunt Drugsoverlast Delfshaven: 2760000.
Hier kunt en moet u alle klachten op het gebied van
(drugs)overlast melden. U kunt dit ook anoniem melden in de wijkwinkel aan de Bulgaarsestraat of bij het
wijkkantoor van de Deelgemeente, Spartapark West
18-20, telefoon 4625656.
Woningbedrijf Rotterdam (WBR)
Spaanseweg 16, 3028 HW Rotterdam 2456605. Het
WBR beheert o.a. de 55+ flats aan de Engelsestraat,
Zweedsestraat, Hoekersingel, Witte Dorphof en de
Schoenerplaats. Openingstijden maandag t/m donderdag tussen 8.30-17.00 uur. Vrijdag tussen 8.30-12.30
uur.
Woonbron
Aelbrechtskade 82, 3023 JA Rotterdam, 2441666. De
Woonbron beheert o.a. de 55+ flat aan de Professor
Poelslaan 133.
SOR. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
Botersloot 175, 3011 HE Rotterdam, 4445555
(Beheert de Boog)

Zorgservicebureau Mathenesser Bogert
Franselaan 12, 3028 AG Rotterdam, 4371133.
Steunpunt Mantelzorg Delfshaven
Bospolderstraat 39b, 3025 ET Rotterdam, 4779492.
Scholen
Finlandiaschool, Openbare basisschool,
Brigantijnstraat 46, 3028 HH Rotterdam, 4151130.
Prinses Margrietschool, Christelijke school, Spaanseweg 40, 3028 HW Rotterdam, 4371800.
Artsen e.d.
C.en K. Moltzer, huisartsen, Boeierstraat 3, 4151093.
M. Nüssler, huisarts, Boeierstraat 3, 4153851.
Sanasmile, tandartspraktijk, Franselaan 289a,
4375172.
Fysiotherapie Franselaan, Boeierstraat 3, 4624955.
Fysiotherapie Oud-Mathe-nesse, Franselaan 200,
4157492.
Apotheek, Franselaan 246a, 3028 AR Rotterdam,
4155519.
Bibliobus
Iedere maandag tussen 12.30-13.00 uur kan men op
de Franselaan/hoek Hekbootstraat terecht in de bibliobus voor het lenen van boeken.
Zilveren Kruis
Het Zilveren Kruis staat iedere woensdagmiddag van
14.30-16.30 uur met een bus op de Franselaan hoek
Hekbootstraat.
ROTEB Grof vuil/witgoed
Grof vuil (banken, kasten e.d.) kan gratis worden
opgehaald. Let op: eerst een afspraak maken: 08001545!! Op de dag van de afspraak moet het grofvuil
tussen 6.00-6.30 uur buiten worden gezet. Als u het op
een andere dag buiten zet kan de ROTEB een bekeuring uitdelen
DCMR Voor milieuklachten over bedrijven zoals
stank- en geluidoverlast kunt u bellen: 4733333.

