Programmaboekje Open dagen

Oud-Charlois: dat zijn wij!

Concept Versie 6, 15 juni 2007

Voorwoord

Inleiding
In Oud-Charlois is sinds kort een project, waarvan de bedoeling is, de sfeer in
de wijk te verbeteren.
Met iedereen die meewerkt aan dit project hebben wij nagedacht over hoe wij
in deze wijk met elkaar willen omgaan. Zo zijn de volgende regels ontstaan:

1.

2.
3.
4.

Behandel elkaar met respect:
a. We luisteren naar elkaar
b. We praten op een vriendelijke toon
c. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden
Problemen lossen wij samen op met praten
Elkaar helpen is normaal
Lachen met elkaar (niet om elkaar) is gezond

In de week van 17 september tot 23 september willen wij extra aandacht
geven aan de regels. In deze week kunt u verenigingen, scholen, moskeeën,
kerken, peuterspeelzalen en dergelijke bezoeken. We hopen dat u zoveel
mogelijk plaatsen bezoekt.
In dit boekje worden de verschillende activiteiten beschreven, en op welke
dagen u ergens kunt binnenlopen. In hoofdstuk 1 zijn de activiteiten
beschreven, in hoofdstuk 2 kunt u zien welke verenigingen, moskeeën, scholen,
kerken enz. er zijn in Oud-Charlois, en wat ze nu precies doen.
We wensen u veel leesplezier, en tot ziens in de open week!
Namens:
Charlois Welzijn
Stichting de Meeuw
De Laat, advies, project- en interim-management.
Hogeschool Inholland
Hacer Unlusoy, Jenny van Zanten, Martin van Steensel en Bas Poiesz
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Overzicht instanties
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School- maatschappelijk werk
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M

1.1

Maandag 17 september

Nummer :
Instantie:
Adres:
Telefoon:

1
Peuterspeelzaal Joepie en Voorschoolse opvang Koekeloere
Clemensstraat 111 (1e etage)
010-2945315 (PSZ Joepie)
010-2945328 (VSO Koekeloere)

De activiteit:
Weet u nog niet bij welke peuterspeelzaal u uw kinderen wilt aanmelden? Of
zoekt u nog voorschoolse opvang?
Op maandag 17 september van …… tot …… uur zetten de peuterspeelzaal en de
voorschoolse opvang hun deuren open voor bezoekers.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen en vragen te stellen!

1.2

Dinsdag 18 september

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

2
Islamitische basisschool Ibn-I-Sina
Zegenstraat 120a

010-4282590

De activiteit:
Op dinsdag en donderdag wordt er tussen 10.00 en 12.00 uur een rondleiding
gegeven. Deze rondleiding zal deels door de leerlingen van de school zelf
worden gehouden. Een mooie gelegenheid om zowel met de school als met de
leerlingen kennis te maken! De kinderen zetten zich graag voor u in om een
informatieve en leuke rondleiding te geven

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

3
Inloop- en Bijbelhuis ‘In de Gouwstraat’
Gouwstraat 36b
010-4290832

De activiteit:
Bent u geïnteresseerd in bijbelse verhalen? Of bent u gewoon nieuwsgierig
naar het winkeltje dat aan de Gouwstraat zit?
Kom eens langs bij het inloop- en Bijbelhuis en drink een kopje thee of koffie
samen met de vrijwilligers!
‘In de Gouwstraat’ is op dinsdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Bent u
misschien verhinderd? Dan kan u ook nog terecht op woensdag tot en met
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur!

1.2.1

Dinsdag 18 september

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

4
Openbare Internationale Basisschool Charlois (OIBS Charlois)
Clemensstraat 117

010-4297216

De activiteit:
Op dinsdag en donderdag wordt er tussen 10.00-12.00 uur een rondleiding
gegeven door de leerlingen. Dit maakt het natuurlijk extra leuk, maar het is
wel erg spannend voor de leerlingen. Om ze toch enigszins voor te kunnen
bereiden, is het verplicht om u aan te melden door middel van onderstaand
strookje.

Voor deze activiteit moet u zich aanmelden!
U kunt zich aanmelden door het onderstaande strookje in te vullen en uit te
knippen en vóór 12 september op bovenstaand adres in de bus te doen

………………………………………………………………………………………………...

Naam:………………………………………………………………………………………...
Aantal personen dat deelneemt aan de rondleiding:……………………………….......

1.3.1

Woensdag 19 september

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

5
Ouderen Kansen Zone
Clemensstraat 111

010-2945322

De activiteit:
Op woensdag wordt er door de OKZ een Internationale hapjesdag gehouden
voor volwassenen. Zo kunt u met elkaar heerlijke hapjes uit verschillende
culturen maken, die u natuurlijk ook zelf zult proeven. Een mooie mogelijkheid
om met de verschillende culturen in Oud Charlois kennis te maken.
Dus kom langs tussen 11.00 en 16.00 uur op de Clemensstraat!
Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

6
Stadsmarinier Charlois
Katendrechtse lagedijk 496
06-28407162

De activiteit:
Bent u heel nieuwsgierig wat een stadsmarinier nou precies doet voor uw wijk?
Loop dan gerust even binnen!
Op woensdag 19 september is er gedurende de gehele dag, van 10.00 – 16.00
uur de mogelijkheid om bij het kantoor van de stadsmarinier binnen te lopen.
Hierbij is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:
Activiteit :

3
Inloop- en Bijbelhuis ‘In de Gouwstraat’
Gouwstraat 36b
010-4290832
zie dinsdag 18 september

1.3.2

Woensdag 19 september

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

7
Kinderboerderij de Molenwei
Brammertstraat 10
010-4280080

De activiteit:
Zin om een geit te aaien of een paard van dichtbij te zien?
Op woensdag is er tussen 10.00 en 16.30 uur de mogelijkheid om een
rondleiding te krijgen over de kinderboerderij. Deze activiteit is met name
bedoeld voor kinderen.
We adviseren u, als u met een grote groep komt, van tevoren even telefonisch
contact op te nemen.

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

8
55+ Sociëteit ‘Oud-Charlois’
Clemensstraat 111

De activiteit:
Op woensdagmiddag is er van 13.00-15.00 uur de mogelijkheid om een middag
van de sociëteit bij te wonen. Als u het leuk vindt, kunt u sjoelen,
rummikubben, kaarten of gewoon een bakje koffie met elkaar te doen. U bent
van harte uitgenodigd!

1.3.3

Woensdag 19 september

Nummer:
Instantie:
Adres:
Gouwstraat
Telefoon:

9
Thuis Op Straat (TOS)
Clemensstraat 111- Activiteit is op het plein aan de
06-10917655/ 06-23374218

De activiteit:
Voor TOS kunt u op woensdag terecht van 14.00-16.00 uur. Op het plein aan de
Gouwstraat zullen leuke spelletjes gedaan worden en er kan altijd speelgoed
geleend worden. De kinderen kunnen zelf bepalen wat ze willen doen.
Dus neem uw kinderen mee en maak er een leuke en speelse middag van!

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

10
Kinderwerk (Charlois Welzijn)
Clemensstraat 111
010-2945322

De activiteit:

Genoeg te doen op woensdag bij kinderwerk! Kom even langs vanaf 13.00 tot
17.00 uur en doe mee aan de activiteiten.
Uw kinderen kunnen gezellig buiten spelen met Sport&Spel of gewoon lekker
knutselen. Reden genoeg om even te komen kijken!

1.3.4

Woensdag 19 september

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

11
Speeltuin de Waal
Oudenhoornstraat 17
010-4294024

De activiteit:
Bij speeltuin de Waal zullen uw kinderen zich nooit vervelen. Op
woensdagmiddag zijn er namelijk weer leuke activiteiten voor de kids. Tussen
13.00 tot 17.30 uur kunnen de kinderen terecht bij de speeltuin voor een leuk
voetbaltoernooi. Of natuurlijk lekker knutselen.
Dus waar wacht u nog op? Kom gezellig langs bij speeltuin de Waal!
Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

12
Buurt en Speeltuinwerk Duimdrop ‘t Waaltje
Grote grasveld aan de Huismanstraat
06-54635942

De activiteit:
Wilt u uw kinderen leuk laten spelen? Kom dan naar Bsw Duimdrop t’ Waaltje.
Op woensdag zijn er bij deze speelgoeduitleen verschillende leuke activiteiten
te doen.
Tussen 14.00 tot 16.00 uur kunnen de kinderen op de luchtkussens spelen en
kunnen ze meedoen aan verschillende sportactiviteiten.
Dus kom op woensdag middag naar Bsw Duimdrop t’ Waaltje aan de
Huismanstraat!

1.3.5
Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

Woensdag 19 september
13
Groeibriljant Oud-Charlois/Stichting Kick
Charloisse Kerksingel 14
010-4955594

De activiteit:
Misschien was u al bekend met groeibriljant Oud-Charlois, vanwege hun mooie
projecten die in uw wijk zijn uitgevoerd. Maar nu gaan de vrijwilligers verder
onder de naam Stichting Kick.
Kom gezellig langs bij de stichting aan de Charloisse Kerksingel en neem een
kijkje in de mooie expositieruimte!
Het gebouw is open van 12.00 tot 18.00 uur . Kunt u niet op de woensdag? Wees
gerust, de expositieruimte zal ook open zijn op de donderdag en vrijdag van
12.00 tot 18.00 uur!
Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

14
Opbouwwerk
Clemensstraat 111
010- 2945334

De activiteit:
Altijd al willen weten wat een opbouwwerker voor uw buurt doet? En heeft u
ook zelf ideeën hoe uw buurt verbeterd kan worden?
Kom dan langs bij het opbouwwerk op activiteiten centrum(AC) de Dijk!
Vanaf 9.00 tot 17.00 uur staan de opbouwwerkers en de medewerkers tot uw
beschikking om al uw vragen te beantwoorden!

1.4

Donderdag 20 september

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:
De activiteit:

2
Islamitische basisschool Ibn-I-Sina
Zegenstraat 120 a
010-4282590
Zie dinsdag 18 september

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

16
OBS de Triangel
De Quackstraat 76
(010) 4290987

De activiteit:
OBS de Triangel is een leuke en gezellige openbare basisschool gelegen aan de
Quackstraat. Speciaal voor de open week is deze school op donderdag van 9.00
tot 15.00 uur open voor iedereen.
Er zal een rondleiding worden gegeven en speciaal voor de kinderen zijn er
dramalessen en handvaardigheid!

1.4.1

Donderdag 20 september

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:
Activiteit:

3
Inloop- en Bijbelhuis ‘In de Gouwstraat’
Gouwstraat 36b
010-4290832
zie dinsdag 18 september

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:
Activiteit:

4
Openbare Internationale Basisschool Charlois (OIBS Charlois)
Clemensstraat 117

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:
Activiteit:

13
Groeibriljant Oud-Charlois/Stichting Kick
Charloisse Kerksingel 14
010-4955594
zie woensdag 19 september

010-4297216

zie dinsdag 18 september

1.5

Vrijdag 21 september

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

17
Moskee Laleli
Wolphaertstraat 71b
010-4861679

De activiteit:
Waarschijnlijk heeft u altijd wel eens naar een moskee willen gaan, maar was
het er nooit van gekomen. Dan is nu het moment om langs te komen!
Op vrijdag 21 september bent u vanaf 10.00 uur hartelijk welkom in Moskee
Laleli.
Er zullen rondleidingen gegeven worden, u kunt zelf rustig rondkijken, en
verder is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
Dus aarzel niet en loop even naar binnen!

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:
Activiteit:

3
Inloop- en Bijbelhuis ‘In de Gouwstraat’
Gouwstraat 36b
010-4290832
zie dinsdag 18 september

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:
Activiteit:

13
Groeibriljant Oud-Charlois/Stichting Kick
Charloisse Kerksingel 14
010-4955594
zie woensdag 19 september

1.6

Zaterdag 22 september

Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

18
Moskee Shane Moestafa
Maastunnelplein 44
010-4861679

De activiteit:
Op zaterdag 22 september bent u vanaf 10.00 uur hartelijk welkom in Moskee
Shane Moestafa. Er zullen rondleidingen gegeven worden, u kunt zelf rustig
rondkijken, en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
Er vinden elke zaterdag verschillende activiteiten plaats in de moskee,
waaronder koken. Verwondert u dan ook niet over de verschillende geuren en
activiteiten die u in de moskee aan zult treffen?
Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:

19
Bibliotheek Oud-Charlois
Clemensstraat 111
010-4294763

De activiteit:
Lezen doen wij allemaal en dat je boeken bij de bibliotheek kunt lenen wist u
waarschijnlijk ook. Maar er zijn ook andere dingen die u in de bibliotheek kunt
doen zoals internetten. Kom langs bij de bibliotheek bij u in de buurt, gelegen
aan de Clemensstraat 111.
De bibliotheek is op zaterdag geopend van 10.00 tot 13.00 uur.
Nummer:
Instantie:
Adres:
Telefoon:
Activiteit:

3
Inloop- en Bijbelhuis ‘In de Gouwstraat’
Gouwstraat 36b
010-4290832
zie dinsdag 18 september

Hoofdstuk 2
In dit hoofdstuk worden de instanties in Oud Charlois beschreven. Sommige
instellingen doen wel mee aan de open dag, sommigen doen dat nog niet. De
instellingen zijn op onderwerp geclusterd. Zo staan de basisscholen bij elkaar.
De Moskeeën, enz.

2.1 Ouderen Kansen zone (OKZ), Charlois Welzijn

Bent u inwoner van Oud- Charlois en op zoek naar informatie, leuke activiteiten
om te doen, advies, steun, hulp of informatie bij u in de buurt? Dan bent u bij
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Ouderen kansen zone (OKZ), Charlois Welzijn
Kinderwerk/ Jongerenwerk, Charlois Welzijn
Opbouwwerk, Charlois Welzijn
.
School- maatschappelijk werk
V.S.O Joepie/PSZ Koekeloere
P.C.B.S. Wilhelmina School
O.I.B.S Charlois
O.B.S de Triangel
I.B.S. Ibn-I-Sina
Duimdrop ’t Waaltje
Speeltuin de Waal
Schooltuinen
Kinderboerderij de Molenwei
TOS
Stichting Kick
Marokkaanse Culturele vereniging
Moskee Al Wahda
Moskee Laleli
Moskee Shane Moestafa
55+ sociëteit 'Oud Charlois'
Wijkgebouw
Bibliotheek
Deelgemeente Charlois’/ Stadsmarinier
Tip Charlois
Het Inloop- en Bijbelhuis ‘In de Gouwstraat’
Hervomde kerk ‘Oude Kerk’

Charlois Welzijn op het juiste adres. Charlois Welzijn zet zich graag in voor uw
welzijn. Voor van alles en nog wat kunt u bij deze instantie terecht.
Wat doet Charlois Welzijn voor u?
Charlois welzijn zorgt voor uw welzijn door middel van:



Leuke en leerzame activiteiten voor in uw vrije tijd



Algemeen maatschappelijk werk, voor als het even tegenzit



Centrum voor hulp, informatie en advies: informatiewinkel op twee
plekken in Charlois



Vraagwijzer: hét informatieloket bij u in de buurt



Intensief ambulante hulpverlening



Steunpunt mantelzorg: als u voor iemand zorgt



Maak iets van uw wijk met de buurt- en straatprojecten van Charlois
Welzijn



Opvoedingsondersteuning: leuke cursussen voor ouders met (jonge)
kinderen



Spreekuur voor migranten

Adres:
Telefoon:

Clemensstraat 111
010-2945322

2.2

Kinderwerk en Jongerenwerk, Charlois Welzijn
Jongerenwerk

Kinderwerk
Je bent jong en je wilt wat… Maak wat van je jeugd in Charlois en doe mee aan
Charlois Welzijn heeft oog voor kinderen zowel tijdens als buiten schooltijd!

de vet coole activiteiten die Charlois Welzijn speciaal voor jou organiseert!

Charlois Welzijn biedt schoolgaande kinderen tussen 4 en 12 jaar in Charlois

Vet cool!

allerlei verschillende mogelijkheden aan voor opvang, vrijetijdsbesteding, leuke

Verveel jij je ook wel eens in je vrije tijd? Zin om nieuwe mensen te

activiteiten en, voor als het even tegen zit, schoolmaatschappelijk werk.

ontmoeten? Of iets leuks te doen met je vrienden of vriendinnen in je eigen
buurt? Eens iets ander uitproberen en ben je tussen de 12 en 23 jaar? Charlois

Charlois Welzijn biedt keuze uit:

o

Buitenschoolse opvang

o

Opvang voor tussen de middag

o

Leuke activiteiten voor kinderen

o

Schoolmaatschappelijk werk

Voor de kinderen is er veel te doen. Voor Oud-Charlois is er op dinsdag een

Welzijn organiseert speciaal voor jou de leukste activiteiten om actief of
passief aan deel te nemen. Wat denk je van even lekker sporten, chillen met je
vrienden of vriendinnen in je eigen buurt, een coole rapavond, streetdance of
een hippe meidenclub? Charlois Welzijn regelt het voor je!

Jongerenwerk voor Oud-Charlois is te vinden op AC de Dijk, Clemensstraat 111

kinderinstuif met sport&spel en educatievormen. En op donderdag is er
bijvoorbeeld een meidenclub .
Voor de kleutergroep is er gelegenheid om te knutselen en sport+spel.
Daarnaast is er 1 keer per maand een theatervoorstelling en 1 keer per maand
een bioscoop. Ook kunnen de kinderen zich inschrijven voor Spaanse dans.
Het kinderwerk voor Oud-Charlois is te vinden op AC de Dijk, Clemensstraat
111

Adres:
Telefoon:

Clemensstraat 111
010-2945322

2.3

Opbouwwerk, Charlois Welzijn

2.4

Schoolmaatschappelijk werk

Ben je tussen 4 en 12 jaar en zie je het even niet meer zitten, thuis of op
school? Of ben je de ouder of verzorger van een kind tussen 4 en 12 jaar en
heeft je kind problemen binnen het gezin of op school? Maak dan gebruik van
de hulp van de schoolmaatschappelijke werker.
Hoe werkt het?
De schoolmaatschappelijke werker is op een vaste dag per week aanwezig op
school. Hij of zij heeft een eigen kamer waar ongestoord gesprekken gevoerd
kunnen worden met ouders, kinderen of leerkrachten.
Als u liever in uw eigen omgeving wilt praten, kan de schoolmaatschappelijke
werker ook bij u thuis komen. De hulp is vertrouwelijk en gratis. U kunt bellen
om een afspraak te maken of de schoolmaatschappelijke werker aanspreken op
school.
Wat kan de schoolmaatschappelijke werker voor u doen?
Het uitgangspunt is dat u graag wilt weten waar uw kind mee zit en hoe u uw
kind kan helpen hiermee om te gaan. De schoolmaatschappelijke werker kan u
hierin bijstaan. Tijdens een eerste gesprek wordt bekeken wat er aan de hand
is en welke stappen het beste ondernomen kunnen worden.
Vaak volgen er daarna meer gesprekken, met u en/of uw kind. Uiteraard praat
de schoolmaatschappelijke werker nooit alleen met uw kind zonder dat u
hiervoor toestemming heeft gegeven. Bij sommige problemen kan een andere
instantie of persoon u beter helpen. De schoolmaatschappelijke werker vertelt
u dan waar u moet zijn. Daarnaast werkt de schoolmaatschappelijke werker
nauw samen met de leerkrachten, zodat zij ook uw kind kunnen helpen of
rekening kunnen houden met de omstandigheden.
Adres:
Telefoon:

Clemensstraat 111
010- 2945334

Meer weten over schoolmaatschappelijk werk? Vraag om meer informatie op de
basisschool van uw kind of spreek de schoolmaatschappelijke werker op school
aan.

2.5

VSO Joepie en PSZ Koekeloere (Charlois Welzijn)

2.6

PCBS Wilhelminaschool

Charlois Welzijn maakt spelen leerzaam en leren speels!Voor peuters van 1,5
tot 4 jaar biedt Charlois Welzijn verschillende mogelijkheden om in een veilige
omgeving te spelen, andere kinderen te ontmoeten en spelenderwijs te leren.
En ook voor u als ouder of verzorger is dit leuk én leerzaam. Meld uw kind aan
bij een van de peuterspeelzalen, voorscholen of samenspelgroepen en geef uw
kind de kans om zich goed te ontwikkelen. Daarmee legt u niet alleen een basis
voor nu, maar vooral ook voor later.
Binnen de deelgemeente Charlois biedt de stichting Charlois Welzijn u keuze
uit:



Peuterspeelzalen (2-4 jaar)



Voorscholen (2-4 jaar)



Samenspelgroepen (vanaf 1,5 jaar)



Opvoedingsondersteuning: voor u als ouder of verzorger

Omdat Charlois Welzijn de toekomst van uw kind belangrijk vind, kunt u als uw
kind twee jaar wordt een bezoek verwachten van één van de consulenten van de
wijkfelicitatiedienst. Zij vertelt u alles over wat er voor uw kind en u te doen
is in uw wijk, en brengt uw kind ook nog een leuk presentje.
Maar hierop wachten hoeft u niet: u kunt uw kind nu al inschrijven voor een van
uw peuterspeelzalen, voorscholen of samenspelgroepen in uw wijk.
Adres:
Telefoon:

Clemensstraat 111 (1e etage)
010-2945315 (PSZ Joepie)
010-2945328 (VSO Koekeloere)

Adres:
Telefoon:

Natersweg 7
010-4292138

2.7 OIBS Charlois

2.8

OBS de Triangel

De Triangel is een openbare kunstzinnige basisschool, waar iedereen welkom is,
ongeacht zijn of haar achtergrond, ideeënwereld of levensovertuiging. Het
respect en de waardering voor anderen moet niet alleen een kwestie zijn van
woorden, maar ook van gedrag, van zowel de leerlingen, de groepsleerkrachten
als de ouders.
Het onderwijs biedt aandacht en is gericht op de kinderen die zichzelf en
anderen kunnen en willen waarderen, ongeacht ras, geslacht, leeftijd, culturele
of sociale achtergrond. Er is wordt aandacht besteed aan verschillende
levensovertuigingen.

Er wordt les gegeven op allerlei gebieden:
 Schoolkamp
 Kinderboekenweek,
 E.H.B.O
 Unicef Wereldklassen
 Sport
 Open Podium
 De Schooltuin

Adres:

Clemensstraat 117

Telefoon:

010-4297216

Adres:
Telefoon:

De Quackstraat 76
(010) 4290987

2.9

Islamitische Basisschool Ibn-I-Sina

Ibn-I-Sina is een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag. De
school geeft les aan kinderen van 2 t/m 12 jaar oud. Alle leervakken worden
gegeven en er is daarnaast extra aandacht voor levensbeschouwing. Op de
school komen diverse culturen voor, maar de school wordt voornamelijk
bezocht door moslimkinderen.

2.10

Duimdrop het Waaltje

Duimdrop is kort gezegd: het uitlenen van speelgoed aan kinderen van ongeveer
4 tot 14 jaar. Het doel van Duimdrop is om de pleinen weer veilig en gezellig te
maken, zodat spelen voor alle kinderen weer mogelijk is.
Het uitlenen gebeurt door drie of vier, betaalde, beheerders. Dit doen ze
vanuit een omgebouwde zeecontainer.
Succes ontstaat als wijkorganisaties, zoals het buurthuis, de politie en de
basisschool goed samenwerken met elkaar en met de bewoners. Er zijn
activiteiten op het plein, de politie is regelmatig aanwezig, de kinderraad denkt
mee.
Spelregels bij Duimdrop
Kinderen hebben een Duimdrop-pasje nodig om speelgoed te kunnen lenen.
Doordat kinderen zich moeten inschrijven, weten de beheerders waar ze
wonen.
Voor bijzonder speelgoed, zoals skelters en rollerskates worden Duimen als
betaalmiddel gebruikt. Kinderen kunnen duimen verdienen door zich goed te
gedragen, bijvoorbeeld door andere kinderen te helpen of klusjes te doen.
Kinderen houden zich aan de pleinregels. De pleinregels maken duidelijk welk
gedrag wenselijk is en wat niet.

Adres:
Telefoon:

Zegenstraat 120a

010-4282590

Adres:
Telefoon:

Grote grasveld aan de Huismanstraat
06-54635942

2.11 Speeltuin de Waal

2.12

Speeltuin de Waal is een leuke speelplaats voor kinderen van 0 tot 14 jaar.
Deze speeltuin is gelegen aan de Oudenhoornstraat 17 en heeft naast een mooi
basketbalveld ook nog een groot grasveld.
Daarnaast is er ook een clubgebouw aanwezig waar je drinken en snoep kan
kopen.

De Educatieve Tuinen verzorgen het programma "Schooltuinieren" voor
groepen 6 van het basisonderwijs. Vijftig-plussers kunnen tegen een geringe
vergoeding tuinieren.

Verschillende activiteiten zijn er te doen bij speeltuin de Waal zoals op elke
dinsdag leuke danslessen. Op woensdag kan je lekker knutselen of kan je mee
doen aan bingo.
Zo nu en dan worden er dan ook andere activiteiten georganiseerd zoals een
playbackshow, tafeltennistoernooi of basketbaltoernooi!
Met andere woorden: er is genoeg te doen bij speeltuin de Waal!

Educatieve tuin Charlois

Verder worden er publieksactiviteiten georganiseerd, speciale activiteiten voor
de 50+-ers die op de Educatieve Tuinen een tuintje hebben.
Op verzoek kan begeleiding gegeven worden aan scholen en wijkbewoners bij
het inrichten en onderhouden van een tuin bij school, c.q. een binnenterrein in
een wijk.
Schooltuinieren is gratis: de vergoeding voor tuinieren voor senioren is per
tuincomplex verschillend. De publieksactiviteiten zijn wel gratis.
De kosten voor begeleiding bij tuinen bij een school of in de wijk zijn
afhankelijk van de inhoud van de vraag.
De educatieve tuin in uw wijk is te vinden op de Albatroslaan 10, tel:0104296765

Adres:
Telefoon:

Oudenhoornstraat 17
010-4294024

Adres:
Telefoon:

Albtroslaan 10
010-4296765

2.13

Kinderboerderij de Molenwei

Sinds 1978 is de Molenwei een grote trekpleister voor jong en oud. Per jaar
bezoeken zo'n 150.000 mensen de kinderboerderij.
Op de Molenwei is een groot aantal dieren te zien zoals die op de traditionele
Nederlandse boerderijen voorkomen. Zo zijn er o.a. koeien, geiten, schapen,
ezels, varkens, kippen, ganzen, eenden en konijnen.

Op de Molenwei is, zowel voor kinderen als voor volwassenen, van alles te doen.
Van rustig op een bankje zitten tot actief meehelpen bij het voeren en
verzorgen van de dieren.
Regelmatig worden er op de Molenwei activiteiten georganiseerd. In de
activiteitenkalender op de site
(http://www.vriendenvandemolenwei.nl/info_kb.htm)
kunt u zien wat er dit jaar op het programma staat.
De kinderboerderij is 363 dagen per jaar geopend van 8.30 tot 16.30 uur. Op
25 december en 1 januari is de Molenwei gesloten.

2.14 TOS
Thuis Op Straat (TOS) streeft ernaar de sfeer op de pleinen en in de straten
te verbeteren en zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zich buiten thuis
voelen. Thuis Op Straat biedt liefde, veiligheid, aandacht en plezier, maar
vraagt ook wat terug: fatsoen, respect en je houden aan de 'huisregels', zodat
iedereen het naar zijn zin kan hebben.
Met een team van medewerkers organiseert Thuis Op Straat allerlei sport- en
spelactiviteiten op de pleinen (of bij slecht weer op scholen, in gymzalen of
buurthuizen). De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Alle kinderen,
tieners en jongeren kunnen (gratis) lid worden.
Thuis Op Straat is momenteel actief in veel Rotterdamse wijken en spant zich
in voor de leefbaarheid in de wijk. Niet alleen door activiteiten aan te bieden,
maar ook door betrokkenheid van ouders, omwonenden en professionals te
organiseren en te participeren in netwerken.
Om dit te bereiken, werkt Thuis Op Straat samen met een divers aantal
organisaties waaronder scholen, speeltuinen, politie, jongerenwerk,
bewonersorganisaties, gemeentelijke diensten en natuurlijk bewoners en de
jongeren in de wijk.

De toegang en alle activiteiten zijn gratis!

Adres:
Telefoon:

Brammertstraat 10
010-4280080

Adres:
Gouwstraat
Telefoon:

Clemensstraat 111- Activiteit is op het plein aan de
06-10917655/ 06-23374218

2.15 Stichting KICK

2.16 Marokkaanse Culturele vereniging

Groeibriljant Oud-Charlois/ Stichting Kick
Groeibriljant Oud-Charlois is een bewonersinitiatief van bewoners die samen
verschillende projecten hebben opgezet.
In de afgelopen 3 jaar zijn er 12 projecten gerealiseerd, ter waarde van
600.000 euro. Een voorbeeld is het project Mozaïeken, waarvoor 5 gevel
mozaïeken in de buitenruimte rond de Charloisse Kerksingel gerealiseerd
worden door de kunstenaar Michiel Brink samen met een groep bewoners.
De ontwerpen verwijzen naar de historie en de bewoners van Oud-Charlois.
Een ander voorbeeld is de wandelroute in Oud-Charlois. Dit is opgezet door een
groep van 5 bewoners die samen 5 wandelroutes hebben gemaakt met ieder een
verschillend thema (bijvoorbeeld Historie of Groen).
Groeibriljant Oud- Charlois zal verder gaan onder de algemene naam Stichting
Kick. Stichting Kick staat voor Kunst en Cultuur initiatieven Charloisse
Kerksingel.
Stichting Kick is te vinden op de Kaatsbaan 12 en vanaf eind september op
Charloisse Kerksingel 14.
Voor meer informatie kunt u kijken op :
http://www.groeibriljantoudcharlois.nl/index.html
U kunt ook mailen naar:
info@groeibriljantoudcharlois.nl
info@stichtingkick.nl

Adres:

Charloisse Kerksingel 14

Telefoon:

010-4955594

Adres:
Telefoon:

Doklaan 115
010-4293882

2.17

Moskee Al Whada

Adres:
Telefoon:

De van Eversdijckstraat 25a
0104862578

2.18 Moskee Laleli

Adres:
Telefoon:

Wolphaertstraat 71b
010-4861679

2.19 Moskee Shane Moestafa

2.20 55+ Sociëteit Oud Charlois

Moskee Shane Moestafa is een Surinaamse moskee. De moskee heeft als
primaire doelstelling het bevorderen van een cultureel en religieus leven van
moslims, wonend voornamelijk het Rijnmondgebied .

Sinds 2001 is er een gezellige sociëteit voor 55+ in Oud-Charlois en inmiddels

Verder zijn het organiseren van moslimfeesten, culturele uitvoeringen en
tentoonstellingen erg belangrijk.
Maar ook het oprichten en in stand houden van religieuze muziek en
zanggroepen nemen een plaats van de moskee in.

De sociëteit is bedoeld voor mensen die van gezelligheid houden en graag

Andere prioriteiten zijn het organiseren van algemene ontwikkelingscursussen
en discussie dagen, bij voorkeur over religieuze onderwerpen,

Om de 14 dagen komen de ouderen in het wijkgebouw Oud Charlois bij elkaar

Ten slotte is het samenwerken met andere instanties en instellingen erg
belangrijk.

heeft de sociëteit al meer dan 80 leden.

sociale contacten willen onderhouden. Het maakt niet of u nou autochtoon of
allochtoon bent, iedereen is welkom!

en houden de volgende activiteiten:
- speel-/contactmiddag (sjoelen, rummikub, kaarten, etc.)
- professionele voorlichting betreffende actuele
onderwerpen

- film-/diavertoning betreffende Oud

Charlois en Rotterdam
- 4 keer bingo-middagen
- 2 keer bustocht naar musea en 1 keer onze jaarlijkse dagtocht incl. diner
- In december gezamenlijke Kerstviering
De sociëteit is te vinden in de recreatieruimte in het wijkgebouw Oud Charlois,
Clemensstraat 111.

Adres:
Telefoon:

Maastunnelplein 44
010-4861679

Adres:
Telefoon:

Clemensstraat 111

2.21 Wijkgebouw

2.22 Bibliotheek

Activiteiten Centrum de Dijk is het wijkgebouw voor Oud-Charlois.
verschillende instanties zitten in het wijkgebouw, gelegen aan de
Clemensstraat nummer 111.

Bibliotheek Rotterdam is het kenniscentrum van stad en regio en een
ontmoetingsplaats van mensen en culturen.

Zo zitten er verschillende afdelingen van Charlois welzijn. Een aantal
afdelingen zijn kinderwerk, jongerenwerk, volwassenenwerk, opbouwwerk en
nog een aantal.

Bibliotheek Rotterdam bestaat uit de Centrale Bibliotheek en 23 vestigingen.
De bibliotheek trekt jaarlijks zo’n 3 miljoen bezoekers en is hiermee de meest
populaire instelling van Rotterdam. Met 24.000 vierkante meter is de Centrale
Bibliotheek de grootste bibliotheek van Nederland.

Ook is er een peuterspeelzaal en een voorschoolse opvang. Daarnaast is ook de
bibliotheek te vinden in het wijkgebouw. De bibliotheek behoort tot de
Rotterdamse Bibliotheek.

Voor de doelgroepen voorschools, basisonderwijs, voorgezet onderwijs en
volwasseneneducatie biedt de Bibliotheek verschillende programma’s aan zoals
groepsgewijs ruilen en; hoe maak ik een werkstuk .

Voor uw gemak kunt u ook rustig een kopje koffie of thee drinken in de kantine
van het wijkgebouw, waar u ook een krantje kunt lezen

Daarnaast werkt de bibliotheek met het concept Belevenis Bibliotheek. BB is
gericht op de individuele klant en werkt met maandthema’s. Bij maandthema
kan de bibliotheek bepaalde activiteiten afnemen. (bijv. maandthema
spiritualiteit  activiteit in bibliotheek was meditatie en tarot kaart leggen).
Daarnaast probeert de bibliotheek ook gehoor te geven aan vragen vanuit de
wijk en in bibliotheek Charlois wordt iedere woensdag van 14.30 – 15.30 uur
voorgelezen.
Uw bibliotheek is te vinden aan de Clemensstraat 111, in het wijkgebouw AC de
Dijk.
Meer informatie: charlois@bibliotheek.rotterdam.nl

Adres:
Telefoon:

Clemensstraat 111
010-4282042

Adres:
Telefoon:

Clemensstraat 111
010-4294763

2.23 Deelgemeente Charlois/ Stadsmarinier

Bij de deelgemeente Charlois kunt u voor verschillende zaken terecht. Zo kunt
u daar terecht voor Burgerzaken (aanvraag van officiële documenten), zaken
zoals Schoon en Heel, openbare orde en veiligheid.
Daarnaast kunt u bij de deelgemeente terecht voor het aanvragen van
subsidies en vergunningen. De deelgemeente zorgt ervoor dat bewoners goed
voorgelicht worden door openbare agenda’s en vergaderdata bekend te maken
en wil graag dat bewoners participeren.
Een stadsmarinier is de smeerolie als het om veiligheid gaat. Hij motiveert
mensen, brengt partijen bij elkaar en zorgt ervoor dat afspraken nagekomen
worden. De stadsmariniers zijn in 2002 door de burgemeester in de
Rotterdamse deelgemeenten geplaatst als hardnekkige probleemsituaties zich
voordoen.

2.24 Transfer Informatie Put Charlois
Transfer Informatie Punt (TIP) is een onderdeel van de deelgemeente
Charlois. De deelgemeente streeft een integrale structurele en doelgerichte
aanpak na, gericht op het terugdringen van problemen bij jeugdigen.
De doelstelling is dan ook het vroegtijdig signaleren en doelmatig ingrijpen bij
(dreigende) problemen in de ontwikkeling of ontplooiing van kinderen en
jongeren in Charlois.
TIP houdt zich bezig met de doelgroep 0-24 jaar uit Charlois. Ze hebben een
herkenbaar en laagdrempelig informatiepunt voor ouders en jongeren. Tip is
tevens een punt van informatieoverdracht voor partners.

Anders dan zijn naam doet vermoeden is het geen militair, maar een hoge
ambtenaar die als taak heeft probleemsituaties op te lossen.

Adres:
Telefoon:

Katendrechtse lagedijk 496
06-28407162

Adres:
Telefoon:

Hoek Katendrechtse Lagedijk 438/ Slotboomstraat 2
010-495 56 00

2.25 Het Inloop- en Bijbelhuis ‘In de Gouwstraat’

2.27

Hervomde kerk ‘Oude Kerk’

‘In de Gouwstraat’ is het Inloop- en Bijbelhuis voor iedereen. Ook voor u! Bij
‘In de Gouwstraat’ voelt iedereen zich op zijn of haar gemak. De deur staat
voor u open. Wij doen al ons werk met vrijwilligers en de toegang is vrij. Wacht
niet te lang. Kom langs.
Vrije inloop
Even aanspraak nodig, gezelligheid, iemand die volop de tijd voor u neemt? Loop
vrij binnen voor een praatje, met uw vragen, misschien wel uw levensvragen! De
koffie en thee staan voor u klaar. Liever wat lezen?
Zoek maar uit in onze boekenkast. U bent van harte welkom.
Maaltijdavond
Samen eten met buurtbewoners is toch gezelliger! Kom daarom op vrijdag naar
de ontmoetingsmaaltijd van ‘In de Gouwstraat’. Er wacht u een lekker 3gangenmenu voor slechts € 2,-. We beginnen en besluiten de maaltijd met
gebed, lezen uit de Bijbel en vertellen er iets over. Bel om te reserveren van
dinsdag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur naar 010 – 429 08 32.
Voor de kinderen
Voor de kinderen is er veel te doen: er is een kinderclub(4-12 jaar) en een
tienerclub(12-16 jaar). Voor de kleintjes is er de mogelijkheid om te knutselen,
bidden, zingen en andere leuke dingen. De tienerclub praat gezellig met elkaar,
doen leuke spelletjes of een quiz.
De tienerclub is op woensdag van 19.30 tot 21.00 uur (neem gerust je vrienden
mee) en de kinderclub is op zaterdagmorgen van 10.30-12.00 uur (van te voren
bellen naar 010 – 429 08 32 als je opgehaald en thuisgebracht wil worden) .
Bijbelcursus/boeken en ansichtkaarten
Kom naar de Bijbelcursus en ontdek boeiende wereldgeschiedenissen als
schepping, zondeval en zondvloed. Lees de levensverhalen van Noach, Abraham,
Jakob, Jozef en vele anderen. De Bijbelcursus is elke maandag van 17.00 tot
18.15 uur (vanaf september om 19.00 uur). ‘In de Gouwstraat’ is ook uw adres
voor prachtige boeken over belangwekkende gebeurtenissen. Daarnaast hebben
we een mooie collectie ansichtkaarten, ook van Charlois!
Adres:
Telefoon:

Gouwstraat 36b
010-4290832

Adres:
Telefoon:

Charloisse Kerksingel 35
010-4291343

