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Beste mensen,

langzaam aan naderen we het einde
van dit zeer bewogen jaar. EmotÍes
kwamen regelmatig naar boven, wat
door sommige mensen niet begrepen
wordt. Maar: het Oude Westen leeft,
met haft en ziel, en daar horen ook
emoties bij. Voor sommige mensen
werd al die onzekerheid te veel, maar
zij blijven wel betrokken. Anderen
hebben zich extra hard ingezet. Feit is
dat we iedereen nog heel hard nodig
zullen hebben, dus zorg vooral dat u
de berichtgeving over de Aktiegroep
blijft volgen!l!!!

In de nacht vanzaterdag26 op
zondag 27 oktober de klok een uur
terug zetten.

lngezonden brief:

6 maanden verlenging
opbouwwerk ondersteun i n g

Toen ik dinsdag 1 oktober de
Buurtwinkel binnen kwam werd ik heel
warm ontvangen door een enthousiast
welkomstcomité. Vanaf 1 oktober ben
ik weer aan het werk bij de Aktiegroep.
ln totaal heeft de Aktiegroep 36 uur
opbouwwerk ondersteuning gekregen
voor het komende halfjaar. Hiervan vul
ik 12 uur in en Natalie 24 uur. Op de
dinsdag en vrijdag ben ik in de wijk
aanwezig. Verder werk ik nog twee
dagen in de week in de Deelgemeente
Prins Alexander. lk hoop jullie snel
weer tegen te komen.

Groetjes, Petra
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Actie tegen extra betaling voor
h uismeesters Woonstad.
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ln samenwerking met de Vraagwijzer
zijn vrijwilligers van de Aktiegroep een
handtekeningenactie begonnen om
bezwaar te maken tegen de€2,- extra
bijdrage per maand voor de inzet van
de huismeesters. De manier waarop
Woonstad deze verhoging in wil
voeren is bij veel mensen in het
verkeerde keelgat geschoten.
Wanneer je niet reageerde op de brief
van Woonstad betekende dit dat je
akkoord was gegaan. Nu zegt
Woonstad dat meer dan 70 % van de
huurders akkoord is gegaan. Verder is
totaal onduidelijk welke werkzaam-
heden de huismeesters per complex
uit gaan voeren.

Ben je het niet eens met deze
verhoging van € 2,- per maand, kom
dan je handtekening zetten. Bij de
balie van de Aktiegroep liggen de
lijsten klaar. Je kunt ook een lijst
meenemen om in je straat hand-
tekeningen op te halen.
Doe dit voor 31 oktober.

Workshop in Wijktuin

Op dinsdag 5 november houden de
vrijwilligers van de wijktuin een
workshop over "omgaan met tuin-
gereedschap": Welk gereedschap
gebruik je voor welk kanruei, hoe kun je
de spullen goed onderhouden, zodat
ze in orde ,blijven, hoe moet je de
snoeimessen slijpen?
Een heel ervaren tuinier (volkstuinder)
komt ons daarover wat wijzer maken.
We beginnen om 11 uur.
Belangstellenden uit de wijk zijn
welkom. Graag even je komst melden
via de Buurlwinkel (tel. 4361700-
Wilma)

Wijktheater over de grens

Het Wijktheater heeft een aantal
voorstellingen gegeven voor 55+ers
met de titel: Terug naar later.
ln deze voorstelling speelden ook
wijkbewoners mee, nl Marianne M,
Wim L en Milka M. Deze voorstelling
is nu onderdeel van een uitwisselings-
programma, waardoor ze in november
gaan spelen in Bratislava, Slowakije.
Veel succes gewenst, en niet naast je
schoenen gaan lopen.

Gezocht: vervoer
voor dierenhof en wijktuin

Een paar maal per jaar heeft de
d ierenhof zakken kippengraan,
schapenbix, konijnenvoer etc nodig.
De wijktuin verbruikt heel wat
zakken potgrond, zaaigrond en mest.
Omdat niemand van de vrijwilligers
een auto heeft is het steeds een
probleem die spullen aangevoerd te
krijgen. Daarom een oproep: wie wil
een paar keer per jaar, tegen
benzinevergoeding, die spullen met
ons gaan halen in Rhoon?
Graag een berichtje naar Wilma in de
Buurtwinkel- tel. 43617 O0

Er is een groot verschil tussen
het pad kennen en het pad lopen.

Kookles bij Krachtvrouwen

Op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur
kunt u koken samen met andere
krachtige vrouwen uit de wijk, in de
Leeuwenhoek op de West Kruiskade.
Wilt u deelnemen, neem dan contact
op met Amina, tel: 0686075004
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van 17.00-18.30 uur (7-12 jaar)

Wat ziin uw plannen met
Oudiaarsavond?

Het is nog niet zo ver , maar de tijd
vliegt voorbij en voor je het weet staat
oud jaar weer voor de deur en breekt
het nieuwe jaar aan. Rond deze tijd
krijg ik regelmatig signalen binnen dat
het toch wel gezellig zou zijn om
gezamenlijk iets te doen.Het afgelopen
jaar heeft een groep bewoners een
Jong en Oudjaarsdiner georganiseerd
bij de Aktiegroep. Een gezellige
buren/familiare aangelegenheid met
een heuse bingo. Naar zeggen zeker
voor herhaling vatbaar. Heeft u

interesse om zo iets tussen jongeren
en volwassenen te organiseren? Of
mísschien wilt u iets heel anders

Onderzoek naar fu nctioneren
van het Ak(iegroep Netwerk

Een aantal Hiero's terug heeft u een
uitgebreid verhaal ontvangen over wat
voor soort organisatie de Aktiegroep nu
is. Petra en Natalie hebben een quickscan
gemaakt, waarvan de resultaten in
diezelfde Hiero benoemd zijn. Door de
quickscan is er snel in kaart gebracht waar
het netwerk van de Aktiegroep uit bestaat
en wat de werkgroepen nodig hebben om
goed te kunnen fuctioneren. De quickscan
gaat niet dÍep in op de vraag hoe de
verbanden tussen de verschillende werk-
groepen en het netwerk van de Aktiegroep
precies werkt.
Nu komt daar verandering in .

Jurriaan Omlo (lnnhoÍland) en Anne
Kooiman (HogeschoolRotterdam) gaan .

een jaar lang onderzoek doen naar het
functioneren van de Aktiegroep als
netwerkorganisatie.
Zij zullen op verschillende dagen en
tijdstippen in de Buurtwinkel aanwezig ziin.
Ditzal zich uiten in dagelijkse observaties '

in de Buurtwinkel. Daarnaast wordèn er
interviews gehouden met bezoekers,
bewoners, vrijwilligers en professionals.

De onderzoeksgroep zal haar bevindingen
tussentijds terugkoppelen via de
bestaande communicatie middelen zoals
bijv. Hiero, website, Aktiegroepcafe, e.d.
Waar mogelijk worden studenten van de
hogescholen ingezet om het onderzoek
mede uit te voeren.
Wat levert het op?
Het onderzoek brengt in beeld hoe de
Aktiegroep Oude Westen als netwerk-
organisatie functioneert en wat zij betekent
voor de buurt, en wat dit vraagt aan inzet
en competenties van vrijwilligers en
eventueel professionals. Van de opgedane
Ieerervaringen wordt verslag leg g ing
gedaan, dat zowel voor Aktiegroep
Oude Westen, als voor de praktijk en
het ondenruijs interessante leerpunten
zal opleveren. Dit kan betekenen dat
de Aktiegroep Oude Westen als
praktijkvoorbeeld wordt ingebracht op
studiebijeenkomsten, conferenties,
website Wmo werkplaats, in publicaties en
tijdens colleges in het onderurijs. De
looptijd van het project is ruim een jaar.

van 19.00-21.30 uur (vanaf 13 jaar)

Alleen met Haags
hebben ze toch

wel een probleem..



Een update vanuit
Huiswerkklas Oude Westen

De Huiswerkklas is nu ruim een maand
weer in bedrijf sinds de start van het
nieuwe schooljaar en we kunnen melden
dat het heel goed gaat. Het aantal
inschrijvingen is zodanig dat het op dit
moment erg druk is. Deze drukte heeft ons
doen besluiten trjdelijk een inschrijfstop in
te lassen. Leerlingen díe zich nu willen
inschrijven worden op een wachtlijst
geplaatst en wanneer het minder druk is
nemen wíj contact op met de ouders.
Sinds dit schooljaar zijn er een aantal
veranderingen in gang gezet. Zo moeten
leerlingen voor het eerst inschrryfgeld
betalen. Het was best spannend hoe dit
ontvangen zou worden door de ouders,
maar tot nu toe merken we dat zij er
begrip voor hebben. Een andere regel is
dat een ouder bij de inschrijving van zijn
kind aanwezig moet zt1n. Deze eis was
vorig jaar al van kracht, dus ouders die
toen geweest zíjn vragen waarom zij weer
moeten opdagen. Tijdens het
intakegesprek leggen we uit dat we zaken
die nieuw of gewijzigd zijn graag met hen
wíllen bespreken. Wij vinden deze
gesprekken bovendien erg leuk en het is
ook bedoeld om de ouder-betrokkenheid
enigszins te vergroten.
lntern is er ook wat veranderd; uit de
deelraadsvergadering van 24juni jl. kwam
dat.de Hdiswerkklas extra subsidie voor
de rest van 2013 kreeg. O.a. onder de
voonryaarde dat de HWK een stuurgroep
zou vormén. Deze is inmiddels
gêformeerd en actief; de stuurgroep heeft
bijvoorbeeld als taak de interne
ontwikkelingen in de gaten te houden en
zo nodig bij te sturen. Ook zal zij de HWK
naar buiten toe vertegenwoordigen. De
stuurgroep is.als het ware een instrument
om de professionaliteit van de
Huiswerkklas te vergroten.
Verder kunnen we zeggen dat de
samenwerking met Radar positief verloopt.
Binnenkoft gaan we praten over de
financiering voor 2014. Dus duim a.u.b.
voor een succesvolle afloop van deze
onderhandeling!

Oproep!
De Huiswerkklas kan op dit moment nog
wat versterking gebruiken: Vind je het leuk
om jongeren tussen 12 en 18 jaar te
begeleiden bry hun huiswerk? Neem dan
contact op via

Of loop binnen bij de Buurtwinkel,
Gaffelstraat 1. Bellen kan ook:O10-
4361700. Van maandag Um donderdag
zryn wij van 14.30 tot 16.30 uur bereikbaar.
llina Fernandes & Annelies Enkhuizen

Ook een dialoogtafel organiseren
tussen 1-11 november? Vraag een
dialoog pakket aan. Kaarten liggen bij
de balíe in de Buurtwinkel of ga naar
www.daqvanded ialooq. n I

Wisten jullie dat

) niet ieder Aktiegroep Cafe leuk en
gezellig is......
) er bij de laatste zelfs een scheiding is
aangevraagd.........
) je bij de aankoop van een woning in
de St.Mariastraat een wel heeeel grote
tuin krijgt (volgens Woonstad).. . .

) sommige mensen worden uitgeno-
digd voor leuke uitstapjes en andere
alleen voor werkzaamheden. . ... .. . .

) een slipperlje maken niet altijd leuk is

Dag van de Dialoog
thema: Delen?!

1.11

dáSvande
diáloo9.n!


