
Uitgekomen op Íg maart 2Oi3

Beste mensen,

heeit u ook genoten van dieene-----

lentedag? Terrassen liepen vol e
krokussen gooiden spontaan hur,
knoppen open, om een paar dagen later
slao op de grond te liggen" Mensen die
gezond door de winter zijn gekomen
lopen nu te proesten en de lentekriebels
zijn weer bevroren. Over 2 dagen begint
de lente officiëel, nu maar hopen dat
"het weer" op de kalender kijkt.

Belangrijk - goed lezen,
dit keer voor de bewoners irl de wijk

Vorige maand deden we een oproep
voor de ontvangers van de Hiero die
buiten de wíjk wonen en hern per post,
dus met een postzegel erop ontvangen.
Ook vanuit de wijk kwamen daar reacties
op, die alwel zijn genoteerd.
Deze keer willen wij de bewoners van het
Oude Westen vragen om hun
e-mail adres (als dat nog niet bij ons
bekend is) door te geven aan de
administratie:
Dit om sneite kunnen reageren bij
onvenryachte gebeu rten issen of akties
waarbij haast geboden is, zoals we die
bijvoorbeeld eind vorig jaar hadden.
Cok is gebleken dat sommige mensen
vanwege het milieu (papierbesparing) de
Hiero wel per mail willen ontvangen.
Voor de duidelijkheid. in de wijk krijgt u
hem gewoon in de bus bezorgd maar
kunt u er zelf voor kiezen om hem per
mail te ontvangen. Geef dit dan duide-lijk
aan als u uw mai! adres aen ons
doorgeeft. Op termijn, dus niet direct, kan
hij dan aan u gemaild worden.
En er ís ook nog altijd de websiie.
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Com plinrentenigg5[._

Op vrijdag 1 rnaart (complimentendag)
iverc tijdens hei actualiteiienoverleg een

overheerlijke taart aangeboden met de
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De fractie van Groenlinks in de
deelgemeente Rotterdam Centrum is
onder de indruk rran de Aktiegroep Oude
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gecrganíseerCe en actieve
bewonersorganisatie van het centrum en
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actiegroep verdient een taart met
complimentendag voor de meer dan 50

actieve werkgroepen die zich op een
oositieve manier inzetten voor de wijk.
Daarnaast hebben jullie je als geen
andere organisatie laten horen en
meegedacht rondom het aanbesteden
van het welzijnswerk in het centrum. Tot
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belangrijke sociale schakel in de wijk, die

een grote bíjdrage leveft aan de sociale
cohesie in de wíjk. Daarom willen we
jullie een welverdiende taaft schenken
als blijk van onze'"^"'aardering op de

Ëmile Cammeraat

Snóeien in de wÍjktuin

De vrijwilligers van de wijktuin fiilgen
deskundige uitleg over het snoeien van

de struiken, appelboom en klimplanten in
de wijktuin. De workshop is op dinsdag
19 maart. l-{eb je ook belangstellíng?
Of v,rilje komen meewerken in de
wijkiuin, neem cian contacl op via tie
Buurtwinkel, tel. 4361 700 (Wiíma)
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We hebben nlensen nod!9.
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Het is de becjoeling dai we ook rlit jaar
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aanweziq ziÍn en de 5 mensen die nu al

een paar jaar gast.,,rou'"nr ztjn hebben er
zln in Toch is er een nrobieenr
Het zijn er te weinig en daarom zijn we
op zoek naar nieuwe mensen.
Heeft u zin om een keer in de maand
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passanten bel me dan even" Ook voor
verciere informatie kan u bij mij terecltt.

Marianne Fr4aaskant 0Í 0-2291 656.
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hoe rnoeilijker het is :

om jezelf iets wijs te maken.

Welkomproject
op zoek naar mannen
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Woonstad vraagt aan huurders die nieuw

in de w'rjk komen wonen of ze het op Brijs

stellen dat vrijwilligers van het

Welkomproject hen komen bezoeken.

Tijdens het bezoek ontvangen ze van die

vrijwilligers een bloemetje van Robert the
El^rrra.ma^ ^^ aah man rnal infnrmafia
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over de wijk. Er ontstaat vaak een

gezellig gesprek waarin over en weer

informatie wordt uitgewisseld. Za weten

nieuwe bewoners sneiier hun weg te

vinden in de wijk. Het project loopt al

jaren en inmiddels hebben de trouwe

mannelijke vrijwilligers het erg druk

gekregen en verblijven regelmatig in het

buitenland. Daarom zijn we hard opzoek

naar nieuwe manneiijke vrijwiliigers- Heb

je interesse om onze werkgroeP te

ondersteunen, neem dan contact op met

complinrendag.

a of Heleen.



Gevaarlijk kruispunt

ln de afgelopen maanden ontbreken
door werkzaamheden aan het
de stoplichten op de kruising
Henegouwerlaan/Statentunnel en is daar
een heel gevaarlijke situatie ontstaan.
Vooral 's morgens in het school-werk-
spitsuur is het er heel erg druk met
stromen fietsers. De eerste maanden
waren de automobilisten opmerkelijk
tolerant: ze stopten gewoon om de
stroom fietsers voor te laten gaan, ook
als zij zelf eigenlijk voorrang hadden. De
laatste weken lijkt er een einde te komen
aan die tolerantie, en rijden de auto's
gewoon door met herhaaldelijk bijna-
ongelukken tot gevolg. De gemeentelijke
diensten zijn zich bewust van de gevaar-
lijke situatie en werken aan maatregelen,
zoals markeringen op de straat en
verkeersregelaars in de ochtendspits.
Hopelijk kunnen er snel weer stoplichten
geplaatst worden.Ook zullen veel
bhj zijn als de fietstunnel naast het

AIs Bu u rtkrant-post-H ierobezorger voor
de Aktiegroep màak ik wel eens mee dat
hoe ik ook duw en prop, ik de krant niet
in de brievenbus krry-g. Dan denk ik: wat
zou hier aan de hand zijn? lemand
verhuisd, overleden, staat het te koop of
misschien zit -erwel-etrrwietpffiagrin.
lnteressant toch? Om erachter te komen
wat hier loos is wordt dit adres via Petra
aan huisbaas Woonstad doorgegeven.
Als u nu ook denkt dat dit nuttig is om te
doen, meldt u dan aan b'lj Petra of geef
uw naam en telefoonnummer door aan
de balie in de buurtwinkel. Want hoe
eerder we lange leegstand in kaart
brengen des te vlugger kan zo'n adres
weer worden bewoond, want daar zln
huizen voor. ,,j . 
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rouwendag / vrouwenpower

Op vrijdag 8 maart hebben de vrouwen-
groepen van het Oude Westen hun eigen
internationale vrouwendag georgani-
seerd. Het programma begon natuurlijk
met inloop/ontvangst met koffie/thee en
iets lekkers. Daarna kwamen de diverse
groepen aan bod met een th'ema. De
Krachtvrouwen lieten een filmpje zien
over sÍerke vrouwen in de wereld.
De Wereldvrouwen hadden de creatieve
vrouw, de chinese vrouwen van SPCN
kwamen met de veelz'tjdige vrouw. De
Marokkaanse groep had zorg en
aandacht voor de vrouw en tenslotte de
Hindoestaànse vrouwen met de sterke
vrouw. Ter afsluiting kon iedereen nog
dansen met de dj Azhaar.

Op maandag 11 maart deden de
krachfurouwen het onder elkaar nog
eens over in de Leeuwenhoek.
Er waren 120 vrouwen aanWezig. Het
programma begon om í0 uur met muziek
en dans. Daarna was er een modeshow
van verschillende culturen met korte
uitleg. Na de middag was er een ....

programma oveÍ stress loslaten, wat 
.

goed ging daarna met zumba dansen.
Het was een zeer geslaagde, druk
bezochte en leuke dag.

Sinds mei2012 wordt de speelgoedkeet
DUIMDROP op het Adrianaplein gerund
iIoór*be rs é-n v.ijwilligers uit de
Adrianabuurt. DUIMDROP is doorde-
weeks dagelijks open van 15 tot 18 uur.
Wij zoeken vrijwilligers voor het beheer
van de keet en toezichUspelen met de
kids op het plein. Dit ivm met het
aankomende mooie weer.
Wíj zoeken ook jong volwassen mensen
die het leuk vinden om activiteiten te
ontplooien met de iets oudere jeugd.

station weer in gebruik gen

Volle brievenbussen



Gedichten van Jana
en andere kunst in het wijkpark

Dichteres Jana Beranova heeft tijdens het
jaar dat zij stadsdichteres
van Rotterdam was alierlei gedichten
gemaakt, ook o.rer rrerschi!lende
Dr^4^--J^--^^ -a-^l-* \ r-- --t.-t- -t---.KoireiUalllSE Stfaten. Van enKËie OààiVáfi iS

een kunstwerk gemaakt, een soort
wegwijzer. Die "gedichten-paal" moet een
plekje krijgen ergens in
Rotterdam. Vcoraan in het \l/rykpark lijkt een
uitgelezen plek daarvoor.
Juist de combinaiie met het "gewone"
uuegwijsbord dat er al staat zal een
bijzonder vervreemdend effect geven en
bezoekers van het park zich bewust laten
ztjn waar zij zich bevinden. Er wordt gewerkt
aan het verkrijgen van veí"Eunningen
e.d,zodat de gedichtenpaal binnenkort

íAntonius ook voor urijkbewoners

Op zaterdag 30 nnaart kunt u bij Antcnius
Binnenweg gezellig meedcen met de
Paasbingo, en misschien wel een lekker
paasei winnen. Op vrijdag 12 april is daar
ook weer het "Danspaieis", gezeiiige
muziek uit de oude doos waarbij een
dansje is toegestaan, zelfs aanbevolen.
Beide dagen aanvang om 14 uur.
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Expositie bij Colours of Asia lití

ln het voormalige WATT-gebouw ( nu f
"Colours of Asia")aan de West-Kruiskade
is in de grote toegangshal kunstgalerie
Culture Street gevestigd. Hier vindt in de
tweede helft van maart een groepsten-geplaatst kan worden.

lling plaats van hedendaagse
Waar ook aan gewerkt wordt is de w Chinese kunstenaars. De expositie werd
aanlichting van het standbeeld van de geopend op 14 maaft en is noo te
Reus van Rotterdam. Tijdens de
Veilig vorig jaar heeft
burgemeester Aboutaleb toegeze
zou laten uitzoeken of verlichting
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beeld op de witte muur. Cok
binnenkort in uitvoering geno

Het wordt wel wat vol met ku
het park, maar dat wordt wee
penseerd door de groene rust
van het wijkpark en de wijktui
\- -=l c) c\ <) C, €>

Concert met Sptrit 55 en
we!.kgroep anders ouder \FJorden wisten jullie dat"

op zondag T aprilas geeft kamermuziek- e Natalie een cursus drugsrunnen heeft

ensemble "De Bezetting speelt" een concert gevolgd'

in Arminius (de kerk tegenover Boymans) Ze o schoonheid en kunst sterk afhankelijk

spelen een bewerking van het adagio uit de is van de persoon die er naar kijkt'. " ... "

1b" symfonie van Gustav Mahler. Speciaal @ 1 letter verkeerd in de tekst van iets
voor 65plussers uit het centrum is er vooraf leuks ineens iets schunnigs maakt".. ...
een inleiding. Het programma is: 13.45 uur O van de trap vallen ook wel eens goed
ontvangst met koffie/thee, 14 uur introductie, kan uitpakken... ... ..
15 uur concert en 16.15 uur napraten met @ de klok in het weekend van 30-31
een drankje. Wilt u gebruik maken van deze maart weer een uur vooruit moet.. " .. " " \r
zeer voordelige aanbieding (7.50 ipv 15,- @ de paashaas dus vroeg uit zijn bed '

Dan moet u zich ":ïï"?jr:l aanmelden bij: loet o1n op tijd de eitjesi" uurÁtoppen...
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