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Beste mensen,

Huizen bouwen, slopen of renoveren,
het gebeurt allemààl in onze wijk. Een
betaalbaar huis huren wordt steeds
moeil'rjker, en ook in je huidige woning
blijven is niet altíjd meer zeker. Je
wordt er doodmoe van, hoor je woning-
zoekenden zeggen. Het is zelfs zo erg
dat nu ook de huizen zelf zo moe zijn
van het wachten op nieuwe bewoners
dat ze nu maar zelf instorten........

Vorige maand per abuis een
herhaling van de voriEe keer.
Qaa rsm l'!!r d e j ar.Lg e_ vanrd_e
vorige en komende maand.

Vakantie sluiting

De Buurtwinkelgaat in de vakantie-
periode ook dicht en wel: week 32+33
(5 aug-16 aug) helemaal dicht.
Week 30+31 (22 julv2 aug) en 34+35
(19 aug-30 aug) alleen op dinsdag,
woensdag en vrijdag open. Vanaf 2
september weer normaal geopend?
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Beste redactie,
na het niet doorgaan van het Nieuw-
jaarsfeest door alle ontwikkelingen ln
de wijk was er op 31 mei een
"Kennismakingsfeest". lk hoopte hier te
ontdekken wÍe nu wat doet ín de wijk,
bv via het fotospel of een.presentatie,
maar dat viel tegen. Radar heeft
beloofd iets te organiseren waarbij ze
zich bekend kunnen nraken aan de
bewoners. Gaat dat nu nog op een
end df-ÍÍiórfëiit gèbê U rè n ?

Zoë Kende
---antwoord van Radar:
we kunnen zeker nog een keer een
bijeenkomst organiseren. Doe maar
een suggestie of voorstel?
---Noot van de redactie: het l'rjkt wel
voetbal, wie doet er een voorzet?
Alleen ligt de bal niet bij de Aktiegroep
maaí bÍ Radar; wat hebben ze tot nu
toe gedaan en wat zijn de toekomst
plannen? Daar zijn de bewoners
benieuwd naar.



Zome

Voor de organisatie van het
Zomerfeest kunnen we dit jaar door
alle reorganisaties en bezuinigingen
niet rekenen op de professlonele
ondersteuning van diverse vaste
personen die hard nodig zijn voor het
bedenken van de spelletjes, maar ook
het klaar zetten van alle spullen en
weer opruimen hiervan. Ook Rini is de
helft minder mobiel dan anders. Verder
is er veel energie van de overige
mensen gaan zitten in de organisatie
van het kennismakingsfeest en "de
toekomst van de Aktiegroep".
Ons hart zegt dat we het Zomerfeest
door moeten laten gaan, maar ons
verstand zegt dat we het beter niet
kunnen doen.

Daarom is officieel besloten dat er
in 2013 geen Zomerfeest zal worden
georganiseerd in het Wijkpark.

op een andere wyze gerangschikt,
vormen een nleuw woord: emotÍe.i

Zomerbas ketba lcom petitie

Tussen 16 juli en 31 augustus
organiseert Stiehting Zomersport een
basketballcompetitie voor jongeren
tussen 12 en 16 jaar.Het gezondheids-
centrum in de St. Mariastraat sponsort
dit voor het centrumgebied. De locatie
is het Henegouwerplein. Er zryn steeds
trainingen op dínsdag en donderdag en
wedstrijden op zondag.Op 31 augustus
vindt het eindtoernooi plaats. Ervaring
met basketbal is niet nodig! lnschrijven
kan tot 7 juli via
www" rotterd am rou nd ba ll. n I

.G EZOCHT...GEZOCHT...GEZOCHT..

...GEZOCHT.:.G EZOCHT...G EZOCHT

De Huiswerkklas Oude Westen
bestaat 37 jaar en graag wilien wíj aan
de hand van verhalen een kleine
documentaire hierover maken.
Hiervoor zijn w'rj naarstig op zoek naar
(oud)-leerlingen, ouders,
vrijwilligers, medewerkers etc. die
iets willen vertellen over de
huiswerkklas.
Vind je het leuk om ons te helpen met
dit project, neem dan zo spoediq
moqeliík contact op met:
llina Fernandes 010-4361700 (na
14.30 uur) of 0616167504 of mail naar:
hu iswerkklas@aktíegroepoudewesten. nl

.^ \-/ .^ \.J .^ \--,

er een compromisoplossing is bedacht:
"onze" bordjes (d.w.z. bordjes met
venrvijzingen naar onze projecten in het
park) komen onder de bordjes met
verwijzingen naar de stedelÍjke
voorzieningen te hangen.

wieheefter no/í' à-\-/
Dat is een pittige oproep, maar het ligt
genuanceerder. We zijn op zoek
naar setjes jeu-de-boulesballen. Onze
jeu-de-boulesbaan in het Wijkpark
wordt nog te weinig gebruikt. Als we in
de weekenden ballen beschikbaar
kunnen stellen, op te halen in de
Dierenhof, wordt er misschien eerder
een partijtje gespeeld. Wie heeft nog
een setje liggen en doet er niets mee?
Graag even melden of afgeven in de
Buurtwinkel t.a.v. Wilma

Bordjes terug?

Er is nieuws in het mysterie van de
verdwenen bordjes ( de Groene-
Duimen-wegwíjsbordjes in het
wijkpark). Er is nog niets bekend
over hoe ze hebben kunnen ver-

De letters van het woord moeite. dwijnen, maar het goede nieuws is



Uitspraak raad op 24juni zal
de doorslag geven over de
toekomst van de Aktiegroep!

1 7 decernber hebben we van de
deelgemeente 36 uur ondersteuning
gekregen om als Aktiegroep voor een half
jaar door te kunnen gaan met de opdracht
te onderzoeken hoe we die Aktiegroep
toekomstbestendig kunnen maken.
Daarvoor hebben we eerst een Quick
Scan gemaakt om een gced inzicht te
krijgen in wat de Aktiegroep is, hoe die
functioneert en welke werkgroepen er
actief zijn.Vervolgens hebben we gekeken
welke ondersteuníng daar bij hoort. De
conclusie die wij daaruit getrokken hebben
is dat het eigenlijk heel goed gaat zoals
hoe het nu georganíseerd is.

Bewoners voelen zich gesteund en
daardoor gemotiveerd om zich in te zetten
voor de wijk. Ook de samenwerking met
Radar en Kwadraad heeft afgelopen half
jaar een vliegende start gehad. De
taallessen, het nieuwjaarsfeest en het
Somalisch spreekuur zijn maar enkele
voorbeelden van hoe beide organisaties
hun specifieke kwaliteiten verenigingen
om tot resultaten te komen. Maar daq zijn
we er niet mee. Radar en Aktiegroep
blijven van mening verschillen over hoe de
ondersteuning georganiseerd zou moeten
worden. Wijrvillen eigen ondersteuning die
werkt vanuit de buurtwinkel en waar wij
zelf opdrachtgever van zijn. Radar
daarentegen wil werken vanuit een
wijkteam dat diensten aa! g1s-lgyert. Wij
vinden het jammer dat dit steeds een
discussiepunt blíjft. Uiteindelijk gaat het
toch om het bereiken van resultaten. En
dat is geen probleem. Waarom niet twee
organisaties naast elkaar die elkaar
aanvullen?Maandag 24 juni wordt dit ín de
deelraad besproken. Niemand weet wat
daar de uitkomst van zal zijn. Daarom is
het belangrryk dat we er weer met een flink
aantal mensen zijn .

Poëtische inhuldigin g wegwijzer/
gedichtenpaal Jana Beranova
in het Wijkpark Oude Westen

ln het Wijkpark Oude Westen staat een
wegwijzerpaal waarop een aantal
gedichten van Jana Beranova te íezen
zíjn. De gedichten hebben betrekking
op de directe omgeving: Kruisplein,
Schouwburgpplein, Drievriendenstraat,
Karel Doormanstraat, de Bruggen, etc.
De onthulling op 12 junijl. werd
opgeluÍsterd cioor iana zeli en enkele
creatieve geesten uit de wijk"

-,

Enkele weken geleden heeft er overleg
plaatsgevonden tussen de gemeente
en omwonenden van het "HAC-
pleintje":het puntje in de St. Maria-
straat tegenover de Buurtwinkel.
De vuilcontainers ztjn daar weggehaald
en naar verderop in de straat
verplaatst, íets waar de bewoners met
ramen daarboven overigens níet
content mee zijn. Er wordt nog gezocht
naar maatregelen ter beperking
van de overlast. Op initiatief van Coen
van de WE St. Mariastraat is op
de blínde muur een prachtige fotocopy
van het Wijkpark aangebracht. De
gemeente wil het stukje nu verder
vergroenen en er een mÍni-plantsoentje



Altijd een bezoekje waard: Ín de
Wijktuin;het Theáterras. Oó woensOaa
19 iuni om 14 uur staat Oe ineE rnet
een koekje, weer klaar.
Dicht in de buurt is ,,de parade', in het
museumpark van 20_30 iuni, overdag
gratis toegang.
En..ie tS ef Weer de

Nieuwe Binnenwen *"tï, l?roÏrr.
Voor de kinderen iiin er workshops
met circus Rotjeknor, kijk op:

Nog iets te teuks doen?

en 
G)ene

nO en
en sombere gedachten te verzetten.
En misschien heeft u ook het Zomer_
karnaval gemist omdat u dit nog niet zo
vroeg had verwacht.

Nieuws van de postduif

Het is alweer een tijdje terug dat een
aantal bewoners uit de Zijdèwinde_straaUB leiêtraat zichhebben overlast van

Nou, tK vlteg maar weer eens verder.

and (ÍS juli) kunnen we
nog bezorgers gebruiken.

rnreresse? nneld u aan O'i; ru"Ë1i".

lftar in Antonius

Op vrijdagl2 iuliwordi er in Anionius

Deelname is gratis, aanmelden is_wel
noodzakelijk en kan bij de servicebalie
van Antonius via 010 - 24 12 gOO.

^ Jan B goed is met scrabble


