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Beste

lezers,

Belangrijk

- goed lezen, zeker als

u dit blad per post ontvangt

na een korte afwezigheid willen we toch
weer iedere maand een Hiero uitbre
Hierbij is we! hurp nodis voor de
want er zijn nog maar 2 0pbouwwerkers
en die hebben het razend druk. Dus als u
iets organiseert in uw buurt dat ook voor
andere wijkbewoners toegankelijk is,,
stuur dan vooraf een berichtje naar de
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laast aire
uri;*irrig"rr bij de Aktiegroep ook
àróán'i."ties, oud_wijkbewoners of ex_
*J*"r, en mensen die het gewoon leuk
vinden om op de hoogte te blijven van
Áàt *"r en wee in het oude westen"
Maar er zijn misschien ook wel mensen
ookeenv"@m,dieditbladhelemaalnietlezen,ofdie

zodat we op de hoogÉe hrlijven-vandc--activiteiten in onze wijk.
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.#àii'" zijn verhuisd-2o-dáf hel-Íu Fij-ons onbekende mensen terechtkomt, en
dat zouden wij graag willen weten.
Bezorgd u dan deze uitgave aub bij ons
terug met de reden daarvoor.
En er zijn ook veel mensen die buiten de
wijk wonen en die de Hiero dus per post
ontvangen. En met de huidige prijzen van
postzegels is dit een flinke kostenpost die
we nu willen beperken.
U kunt daarom een keuze maken: 1.u
leest de Hiero voortaan op de website"
2. u mailt uw eigen adres naar ons door
oP:
met
vermelding van uw naam en adres en
verzoek om toezending via de mail of
3. u laat ons weten (door een kaartje tav
Hiero of telefoontje) dat u hem gewoon
ouderwets per post wilt blijven ontvangen
(zie adres onderaan)

Zonder bericht ontvangt u vanaf nu dus
geen Hiero meer per post.
Reaqeer dus zo snel mogeliik !!!!!!
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AKTIEGROEP

-Afrikaanderwijk en Oude Westen
Het komende halÍjaar werk ik zowel in het
Oude Westen als in de Afríkaandenntijk.
lk werk 3 dagen in de week (ma. wo. en
do.) in de Afrikaanderwijk. Dit doe ik
samen met Fouad waar ik in het Oude
Westen ook heel graag mee samen heb
gewerkt. De overige dagen (dinsdag en
vrijdag) werk ik in het Oude Westen.
lk deelde 36 uur opbouwwerkondersteuning die de Deelgemeente aan
de Aktiegroep heeft toegekend met
Natalie. Het zal een intensief halfjaar
worden. We proberen alle werkgroepen
die actief zijn bij de Aktiegroep en om
onze hulp vragen te ondersteunen, aan
de beeldvorming van de Aktiegroep te
werken en de communicatie binnen de
Aktiegroep te verbeteren. Verder gaan
we met elkaar een plan voor de toekomst
maken. Heb je ideeën, wilje helpen, Iaat
het mij of Natalie dan weten.
Vrijdag aan het eind van de middag zijn
we altijd bereikbaar ("met de benen op
tafel") bij de Aktiegroep
Verder wil ik iedereen bedanken die mij
(op welke manier dan ook) eind vorig
jaar heeft ondersteund. Petra

Net als BOOG aan de s'Gravendijkwal is
de bewonerswerkgroep BAAKS
gestart met een meetpunt luchtvervuilíng. We meten op het Adríanaplein, er
hangt een koker met2 buisjes aan de
iner-va n-D u md rop D+bu isj
worden elke 4 weken gewisseld. We
doen dit i.s.m. Milieudefensie en
natuurlijk ook samen met de mensen van
het Adrianaplein. Voor info liggen er
flyers bij Duimdrop.

--conta

"Benen op tafel",
of hoe houden we elkaar op de hoogte.
Tijdens de acties voor het behoud van
ondersteuning voor de Aktiegroep, in de
laatste maanden van 2012, bleek dat er
een gemis ervaren werd aan momenten
van onderling contact. Zoveel
werkgroepen, projecten, actievd mensen,
en zo weinig gelegenheid om van elkaar
te horen waar men mee bezig is, hoe of
dat gaat enz.
De vrijdagmiddagbijeenkomsten, d ie
daarvoor eígenlijk in het leven geroepen
waren, moesten noodgedwongen
besteed worden aan strategisch overleg.
Gelukkig waren daar steeds wel mensen
voor te vinden, maar anderen haakten
begrijpelijkerwijs op den duur af. Het is
nu tijd om dat contact weer op te pakken.
Dus: vriidaqmiddaq, tussen í6 en 18 uur:
gezellig bijkletsen "met de benen op
tafel".
Ben je actief lid van een werkgroep,
vrijwilliger of gewoon een geïnteresseerde bewoner: kom er bij zitten en
vertel waar je mee bezig bent, of
hoor waar anderen mee bezig zijn.
De 1e vriidaq van de maand is er
Actual iteitenoverleg met deelg
en wijkinstellingen; de andere vr.lj
er dus Aktiegroep - Benen op

lneke Jansen overleden
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Op zondag 30 december is, op S5-jarige
leeftijd, lneke Jansen overleden. lneke
werkte 25 jaar bij de Rotterdamse
bibliotheek, waarvan het grootste deel als
jeugdbibliothecaresse in ons Oude
Westenfiliaal. Ineke werkte ook jarenlang
mee in de huiswerkklas, altijd enthousiast
en betrokken. De laatste jaren woonde ze
in Bunde (Duitsland), waar ze ziek
geworden is, en waar ze nu is overleden.
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Meiden 'crew' Oude Westen
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Even aan u voorstellen:
Van links naar rechts: Hasna, Soraya
Nadia en Selinay.
Dit z'rjn 4 meiden die vorig jaar
verschillende activiteiten hebben
georganiseerd in de wijk.
Dit vonden zry erg leuk. De buurt kennen
en wat voor de buurt betekenen vinden
ze erg belangríjk. Zrlzijn ook regelmatig
bij de Aktiegroep te vínden. Eigen
plannetjes schrijven, helpen met de
meidenclub van Krachfurouwen,
buurtkrant rondbrengen etc.
Heeft de jeugd nog toekomst? Jazeker
wel!

Wat is er te doen
in Antonius Binnenweg?
ln Antonius Binnenweg worden
regelmatig gezellige dingen
georganiseerd voor de bewoners en hun
familie, maar ook wijkbewoners zijn
daarbij van harte welkom. Binneinkort
staat op het programma:
donderdag 14 maart 14 uur optreden van
Hans Somers en zangeres Netty met de
senioren liedjes show "Lieve Liefste"
zaterdag 30 maart í4 uur, Paasbingo.

Laat je niet kisten,
maak je niet klein....
Voor alles zal er een oplossing z'ljn.
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WEERBAARH EIDSTRAI NINGS
WEEKEND VOOR MEIDEN

Zang Dans theater in de Batavier

Naar aanleiding van een aantal
weerbaarheidtrainingen over alcohol,
drugs en seksualiteit is er een
ln het gebouw van de Batavier zitten
georganiseerd om
trainingsweekend
de
uit
ondernemers
verschillende
over deze onderwerpen verder de diepte
creatieve sector: zoals oa Malumba Nu!
in te gaan. En zo zijn er 13 meiden Ín
Theater, Dansacademie Got Skills.
samenwerking met de politie en een
Op zaterdag23februari worden er
'-----versehillendskennismaking-workshops---weerbaarbaarheidstrainer aan de slag
gegaan. Het was een weekend waarin de
georganiseerd.
meiden zichzelf en elkaar beter hebben
Het programma start om í0 uur en duurt
leren kennen, een weekend van
na
de
tot 17 uur, vervolgens wordt er
opkomen voor jezelf met een glimlach,
workshops een presentatie gegeven aan
maar soms vielen er ook tranen.
de bezoekers.
De meiden hebben behoefte aan meer,
Mee doen aan de workshops gebeurt via
we aan het nagaan of het
momenteelzijn
inschrijving.
voorafgaande
een
mogelijk ís om een aantal weken de
Meer informatie Natalie Dupon
trainingen voor te zetten.
Meer informatie: Natalie Dupon
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gwiizer o rganiseert

2 daagse hutp bij Kwijtschetding

onder voorbehoud

gemeente- en/of regionale belasting

t

Donderdagavond 21
16 mei, 26 september
en 21 november.
Schrijf deze data
op de kalender. Tante gaat in
de revalidatie en het is nog
niet bekend wanneer ze weer
op de been is. ln de volgende
Hiero is er meer duidelijkheid.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw
kwijtschelding?
Wij helpen en leren het u graag!

Wanneer: maandag 18 en25 februari
van 10.00-15.00 uur
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waar: in de buurtwinkelvan
Aktiegroep Oude Westen,
Gaffelstraat 1-3.
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HET NIEUWE NETWERKEN

De directie is niet aansprakelijk!
Dit soort bordjes zie je vaak bij instanties
hangen. Nou heeft de Aktiegroep geen
directie, maar voelt zich wel
verantwoordelijk. Daarom deze oproep.
Laat geen spullen slingeren en let op je
alaa^-l^*È^:crysiluuililtlcil, ,----l
waltt r--I
Freq ls
nu zonoer
pet en Gina haar handen zijn koud. Vind
je loslopende petten, handschoenen,
sjaals, pennen, telefoons of wat dan ook,
lever ze in bij de balie.
Als het niet van jou is, is het van een
andere vrijwilliger!

Gezocht: bezs!.qers

-

De afgelopen maanden is welgebleken
dat het belangrijk is als wijkbewoner_s
de hoogte blijven-van-waLer
Maar net als de Buurtkrant Ís ook de
Hiero op zoek naar
Momenteel komt de bezoiging neer
maar een paar mensen, oË ous wel
onder druk staan . En zílwillen oot
eens op vakantie of woiden ziek.
aan de zuidkant (tussen Binnenweq
Rochussenstraat) kunnen we
gebruiken. voelt'u zich betrokken bii
wijk en wilt u 1x per maand (of als
invaller) de Hiero bezorgen, meld u
bij de

Vrouwendag 8 maart
Op 8 maart is het vrouwendag, en dat is
het enige wat wij u nu kunnen melden.
Of er ook nog iets georganiseerd wordt is
nu nog niet bekend, dus let op of er flyers
over gaan verschijnen.

op
jullie
- dat. .. ..
'.'
gebeurd-__ Wisten
# Aziza op een vrijdag avond met 13
bezorgers.
meiden was, en toch lekker in haar uppíe
op
de,Voice kids heeft kunnen kijken.."..".
eïq
#.Rini zijn liefde aan Natalie vertoond
*Ài"
een pallet aan zoetigheíd..".."
Voàral #middels
er meer m-ensen zijn die van zoet
en
houden
en die nu jaloers 2in........."
hulp"
#.er nog steeds mensen aan het
' de
zijn van de stress........
P,ljkomen
#
andere mensen (on)gewoon zijn door
dan
gegaan'
respect.
Buurtwinkel.
""

