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Beste mensen,

allemaalweer bijgekomen van de
vakantie? Er kan nu toch niemand
meer klagen over slecht weer tijdens
de vakantie lijkt me, want wat hebben
we kunnen genieten! Nu is het tijd voor
de planten om te genieten, zij z1n nu
heerlijk aan het pootje baden. En u
hoeft even niet de tuin te sproeien.
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De wijk in boekvorm

Nieuw uitgekomen ís een boek met de
simpele titel: Binnenweg.
Het is een groot, dik en zwaar boek
over de historie tot nu van de hele
Binnenweg, vanaf de Coolsingel tot het
eind in Delfshaven. Het is een prachtig
boek en voor 39.50 euro zijn geld
meer dan waard.
* Ook gezien bij Polare (waar?...)
voorheen Donner, in de kelder bij de
Slegte (volgt u hem nog?) een oude
uitgave over de stadsvernieuwing in
het Oude Westen. Groot boek met
lichte omslag in de kast bij de kassa,
voor 9.95 euro.
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' Laatste*Theeterras in Wijktuin

Het is op 18 september alweer het
laatste theeterras van dit seizoery.
Dus op woensdag van '1 4 tot 16 uur.
We hebben steeds prachtig weer
gehad, maar die 1 keer in de maand
beviel ons toch niet echt. Volgend jaar
willen we dat weer iedere week doen.
We zijn dus nog steeds op zoek naar
vrijwilligers. Wilje een keer in de
maand thee zetten meld je dan aan bij
mariannemaaskant@planet. nl.

Er is nu ook een tijdelijke T-Tuin, bij
goed weer op zondagmiddag in
september van 14 tot 18 uur in de
Tussentuin in de Gaffelstraat.
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Wij zoeken,r,,rrrr*r

Nog meer vrijwilligers

Buurtkrant en Hiero bezorgers
gezocht
Zowel de Hiero als de Buurtkrant
worden door vrijwilligers uit de wijk
bezorgd. Sommige vrijwilligers doen 2
of 3 straatjes andere doen er wel 10!
En zoals u merkt gaat dat in de meeste
gevallen goed. Maar als er iemand op
vakantie gaat of ziek wordt dan wordt
het soms wat lastig.
We zijn dan ook op zoek naar extra
bezorgers die 1 keer in de maand de
Hiero of de Buurtkrant kunnen
bezorgen in de wijk. (beide mag
natuurlijk ook!) Heeft u 1 keer in de
maand een 'uuftje voor u buurtje' over
om een straatje te bezorgen?Meld je
dan aan bij:Natalie Dupon, tel 4361700

Website Aktiegroep

De website redactie is op zoek naar
vrijwilliqers. De Aktiegroep heeft een
hele mooie maar vooral informatieve
website. Op de website staat zo veel
mogelijk het meest actuele nieuws uit
de wijk. Ook de HIERO en de
Buurtkrant is daar digitaal te vinden.
Weet u dat er zelfs de Buurtkrant van
1970 te vinden is! Om de website zo
goed mogelijk actueel te houden is de
redactie dus afhankelijk van UW
informatie" Binnen het redactieteam
zijn we opzoek naar personen die
het leuk vinden om de wiik in te
qaan om de informatie op te .

Bijvoorbeeld langs gaan bíj een
Activiteit of projecten die aan de gang
zijn in de wijk. Dat kan zijn nieuws van
bewonerswerkgroepen of van de
ondernemers in de wijk. Lijkt het u
wat? Meld je dan aan bij Marianne
Maaskant via 01 0.4361 700

Oproepkracht bij activiteiten

Misschien heeft u er geeR behoefte
aan om vast vrijwilligerswerk te
verrichten, maar wel zo nu en dan mee
te helpen bij een activiteit. Klaarzetten
van spullen/apparatuur, het opbouwenl
afbouwen van een tent. ln de wijk
worden er regelmatig activiteiten
georganiseerd waarbij we dit sootl hulp
heel goed kunnen gebruiken. Voelt u

zich geroepen? Geef u naam en
telefoon nummer dan door, zodat we
wanneer nodig een beroep op u
kunnen doen. Opgeven bij Natalie
Dupon ,tel: 4361700

Dierenhulp

Midden in het Wijkpark ligt de
Dierenhof: een mini-kinderboerderijtje
met schapen, geiten, kippen, konijnen
en cavia's. ln het weekend zorgen
vrijwilligers voor deze dieren.
De Dierenhof is op zoek naar
uitbreiding van het vrijwilligersteam.
Heb je regelmatig een dagdeel Ïn het
weekend beschikbaar, kun je
zelfstandig werken en houd je van
dieren (en mensen)? Misschien is het
dan iets voor jou. Aanmelden en
informatie in de Buurlwinkel,
Gaffelstraat 1, of per mail:
wi I ma. kruqer@q mail. co m

Bewonersin itiatief

Wilt u nog meedoen aan een nieuwe
rpnde van de bewonersinitiatieven?
Dan kunt u nu nog inzenden bij de
deelgemeente tot 15 oktober. U kunt
hier ook terecht voor vragen of hulp bij
het opstellen van de aanvraag.
Peter Dekkers, Gebiedscoórdinator
Stadhuisplein 30 2e etage
Postbus 70012 3000 KP Rotterdam
T: (010) 267 23 50 M: 06 121 617 63
E: p.dekkers@centrum. rotterdam.nl
www. rotterda m. nl/centrum



Wij willen

INFORMATIE

Heeft u nieuwt;'es uit de wijk die leuk
en/of inspirerend zijn? Wilt u graag het
sueces van uw werkgroeP delen? Of
heeft u handige tips voor andere
vrijwilligers? Mail, bel of kom langs bij

de Aktiegroep. Moeite met een stukje
schrijven? Wij helpen u graag!
Voor de HIERO: Annelies de Weerd
sb072369@wolmail.nl AUB geen docx
bestand, kleuren of foto's mee sturen!
Buurtkrant: Joke van de Zwaard
b u u rtkrant@a ktieq roep. n I

Website: Marianne Maaskant
wvwv. a ktieg roepoudewesten. n I

Op de website zit een handige knoP
waarmee u direct een stukje kunt
insturen.

Wij geven.......

INFORMATIE

Winterkleding in het RuilPunt

Ook aan zo'n mooie zomer komt een
keer een eind en dan halen we onze
winterkleding weer voor de dag.
Misschien ben je aan iets nieuws toe,
of houd je na het opruimen van je kast
een stapeltje over dat je toch niet meer
draagt? ln het Ruilpunt houden we
tussen eind september en eind oktober
weer Winterkledinqmarkt: kleding
brengen en kleding halen zonder dat er
geld aan te pas komt. Kleding (moet
schoon, heel en aantrekkelijk zijn!)
kan gebracht worden vanaf maandag
1 6 september. Gaffeldwarsstraat 34b
tel. 01 A-2250844- ma.,di.,do.,vrij
van 1 2 -16uur. Lid worden is gratis.

Fietsles.....iets voor u?

Het is alweer een tijd geleden dat er
fietslessen werden aangeboden in het
Oude Westen. Lekker even êen
boodschapje doen, de kinderen van
school halen of gewoon erop uit. De fiets
is een voordelige oplossing. Zo hadden de
vrouwen van de Marokkaanse Mantelzorg-
groep al lange tijd behoefte om samen te
leren fietsen. De trekker van deze groep
Malika Azougagh heeft dit samen met de
buurtcoach Ariëtte Furtado opgepakt en
volgt nu samen met bewoner Eno Obazee
de komende weken een vrijwillige
fietsdocent training. Deze training duurt
nog acht keer wat betekent dat er vanaf
november 2013 weer fietsles te volgen is.

Omdat de fietslessen geheel vrijwillig
aangeboden worden door deze dames
wordt er €1,00 per deelnemer, Per les
gevraagd voor de reiskosten en moeite.
Er is vooralsnog nog geen oefenlocatie
maar daar zullen de dames zich de
komende weken over buigen.
Wordt vervolgd.

Lief en Leed
tN

Doet u ook graag iets voor ouderen of
kwetsbaren? Wilt u een actie verzinnen en
die uitvoeren in de week van Lief en
Leed? Kom dan op 10 oktober om
19.30 u naar de Leeuwenhoek.
Hier kunt u ideeën uitwisselen over
mogelijke acties. Er is per initiatief een
bedrag van €150 beschikbaar voor uw
plan of idee. Voor meer informatie graag
contact opnemen met Martin den Hartog
van Opzoomer Mee. Tel:0'10 -2131055

Mededelingenbord
voor het wijkpark

Vooraan in het W'rjkpark, voorbij het
hek aan de West-Kruiskade,
staat sinds kort een groen
mededelinqenbord.
Hierop komen mededelingen,
oproepen en aankondigingen die het
wijkpark betreffen.



Het terugdringen van
Vroegtijdig SchoolVerlaten

Als VSV Coach ben ik, Jermaine Sandvliet
actief om jongeren (17 tot 23 jaar) zonder
een startkwalificatie weer terug te leiden
naar scholing. Mijn aanpak is direct en ik
streef ernaar jongeren weer geloof te laten
krijgen in hun talent. Vele jongeren maken
vaak verkeerde keuzes van opleidingen,
raken gedemotiveerd en haken af van
school. Het vervolg hiervan is dat ze
zonder een startkwalificatie aan het werk
gaan. Er zijn er maar enkele die zich in de
maatschappij staande weten te houden
zonder de zo gewenste startkwalificatie
Wat is een staftkwalificatie?
Een diploma Havo, Vwo of minimaal
niveau 2 van het MBO.
Ben je een jongere die nog geen
startkwalificatie heeft? Of heeft u een
zoon/dochter, een buurjongen of meisje
die nog geen startkwalificatie heeft?
Laat dit dan weten en dan maken we zo
snel mogelijk een afspraak.
Samen met de jongeren ga ik aan de slag
om" zijnlhaar toekomstperspectief te
vergroten en nog belangrijker, DAT ZIJ
DIE ZELF IN DE HAND HEBBEN!

Talentrijk & Talentrijk plus

It
Jermaine Sandvliet VSV coach
Radar Uitvoering Zorg en Welzijn
01 0-485 58 98i06-21 550856

Welkom in Antonius

Wijkbewoners zijn van harte welkom
bij de volgende aktiviteiten in Antonius:
#Donderdag 26 september tussen
1 I en 15 uur voor de verwendag:
nagels lakken, nagels vijlen, hand- en/
of voetmassage onder het genot van
een kop kofÍie met wat lekkers.
#Vrijdagavond 27 september vanaf
19 uur Vrijdagavond Café met live
muzÍek van Jos Valster.
#Zaterdag 28 september Bingo

Talentrijk is een traininq voor vrouwen die
graag actiever in de maatschappijwillen
staan. De deelneemsters gaan aan het
werk met het samenstellen van een
portfolio, een persoonlijk ontwikkelplan,
sollicitaties en het ontwikkelen van
kwaliteiten. Om je drijfveren te ontdekken
staan de vragen: 'Wie ben ik?, Wat wil ik?
en Wat kan ik?' centraal in deze training.
Vervolgens wordt er begeleiding gegeven
naar (vrijwilligers)werk, stage, cursus of

een leerwerktraject.
Talentrijk Plus is voor vrouwen die al
vrijwilliqerswerk verrichten en daarbij
ondersteuning willen. Deze training
behandelt thema's zoals: samenwerken
met collega's, omgaan met kritiek, inzieht
in persoonlijk functioneren, presenteren en
netwerken. De trainingen vinden plaats op
drie locaties:
-Buurtcentrum Schiemond,
Dempostraat 143 (ma en di)
-Het Centrum Voor Dienstverlening,
Glashaven 42 (ma en di),
- Pit 010., Plein í 953 (wo en do).

Heeft u interesse om mee te doen? Neem
dan contact op met Rabia Bouchtaoui
(rbouchtaoui@cvd. nl ) Telefoonnummer
01 0-24381 00.
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Naaien/breien/koken
Bij de Krachtvrouwen Oude Westen

Mensen die geïnteresseerd zijn in deze
activiteiten kunnen zÍch aanmelden.
Wees creatief, iedereen is welkom
vanaf maandag 23 september van 13
tot 16 uur bij de Leeuwenhoek.
Aanmelden kan bij Shanaz of Amina,

tweelingbroer heeft........
# bij het actualiteitenoverleg
driehoeksverhoudingen ontstaan........
# Annelies heel snel kan winkelen"... ".
# Samen door een deur werd
aangezien voor een afslankclub..... "".
# de wijk geel kleurt. Waarom? Volg de
borden maar.
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Vliegers gaan alleen met
tegenwind de lucht in.
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