
Uitgekomên op 17 mei 2012

Beste mensen,
lngezonden brief:

ookzo genoten van de zonnige laatste
koning innen/kron ings dag? Wat was
dat weer een heerlijk feest. En over
feest gesproken....we gaan alweer
richting zomerfeest (al is dat nog niet
te merken) maar mistte u dit jaar ook
het nieuwjaarsfeest? Mlsschíen is daar
nog íets aan te doen,. want de gevoels-
temperatuur is nog steeds laag.

Nieuwe duivencampagn e????

Er zrln diverse pogingen gedaan in de
wijk om van de overlast van_.duiven af
te komen, maar er is nu een dierenbeul
bezigom op beestachtige wijze totaal
van de-duiven af tekomen.
ln de omgevíng van de Bloemlaryeker-
straat worden momenteel verminkte
duiven aangetroffen. De vleugels en
staart worden afgeknipt, wat een
zekere dood betekent; de dieren
komen zo niet op tijd bij voedsel, en
kunnen niet snelgenoèg vluchten voor
katten of auto's. Er is aangifte gedaan
door de Vogelklas, die al zo'n 20 van
deze duiven heeft opgevangen en de
politie is bezig met een onderzoek"
Heeft u een idee wie deze laffe daad
pieêgt waarschuwt u dan vooral de
politie op 0900-8844, ziet u iets

""àadel dan
niet om 112te bellen; want deze
verknipte idioot moet gestopt worden.
Zietu zo'n mishandelde duif, probeer
hem dan-in,een doos.te doen en bel de
Dierenambulance om hem op te halen,
te1.4155666, zij brengen hem dan naar
de Vogelklas om op te knappen.

Een heel boze wijkbewoner.
PS: Let wel op voor u ll2belldat de
persoon met de duif in zrlnlhaar hand
een dader is en niet een redder.
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Zo af en toe kom ik -net als u-wel eens
in de buurtwinkel. En dan zie en hoor
ík vaak allerlei mensen, die met elkaar
zitten te praten. Hebben ze het over
het weer? Over de buren? Dat za! we!
gebeuren. Maar weet u, ik ben er
achter gekomen dat al die mensen
vooral bezig zijn met één ding en dat is
onzeluw wi.ik. Die mensen zitten heel
vaak in een werkgroep en doen zo -
onzichtbaar voor anderen- hun steentje
bíjdragen om hun portiek/stra al enz .

leefbaar te houden. Een goede plek
om al die mensen misschien een keer
te kunnen ontmoeten is op vrijdag .

Bijna elke 2u, 3" en 4e vrijdagmiddag
van de maand om í6.00 uur zitten er
allerlei mensen bij elkaar met'de
benen op tafel'. De bedoeling is
elkaar op een ongedwongen maníer te
informeren wat er zoal speelt in de
wijUstraat. Gezelligheid staat voorop
en je wordt er nog wrlzer van ook.
Dus als u vragen heeft of iets te
melden of gewoon nieuwsgierig bent
kom eens langs in de buurtwinkel op
vrijdagmiddag om 16uur. De deur
staat open.

De toekomst van het Wijkpark

Op 30 augustus vorig jaar heeft een
groep geïnteresseerde bewoners een
brainstorm gehouden over de toekomst
van het Wijkpark: hoe waarderen we
het park, zryn er bedreiging en?, wat zijn
de aanbevelingen voor de toekomst?
Er is een rappoÍ gemaakt van de
resultaten. Op dinsdaq 21 mei praten
we aan de hand daaruan verder.
Geïnteresseerden zijn welkom in de
buuftwinkel, om í9.30 uur. lnformatie:
Petra van den Berg of Wilma Kruger in
de Buurtwinkel, tel. 4361700

Van de redactie, naar aanleiding van
n berichten en gesprekken.

De vorige Hiero zag q anders uit dan
normaal, orndat de korte berichten het
met het laatste blad moesten doen. De
hoofdrnoot werd gebruikt voor de uitíeg
over "hoe de Aktiegroep in elkaar zit,.
Door de reacties is gebleken dat veel
mensen de moeite hebben genomen
om zich door de vele tekst heen te
werken en zij deze uitleg zeer konden
waarderen. Voor velen is het nu een
stuk duidelijker hoe de Aktiegroep
werkt. Veel dank voor de personen die
veel kostbare tijd hebben gestoken in
het schrijven van dit stuk.

Op zondaq 26 mei is het vanaf 12 uur
Open Dag in het Wijkpark met als
thema: Dieren in het Wijkpark.
De Dierenhof en Wijktuin houden de
hele dag Open Huis.
Om í4 uur is er een bijenexcursie
met informatie over de bijen in de
Wijktuin. Verder kunnen kleíne
kínderen in de Wijktuin met hun ouders
het Kabouterpad volgen en meer te
weten komen over de kleine diertjes
in de tuin. ln de Dierenhof kom je meer
te weten over konijnen, cavia,s en
kippen. Kinderen mogen de geiten en
de schapen groenvoer voeren. r.
En: we geven informatie over de
mogelijkheid vrijwilliger te worden !

tr
Voor de Ochtervelt-, Saftleven-,
Breitner- en Rochussenstraat
De Hiero in deze straten wordt nu
voorlopig bezorgd door een vrijwilliger.
De vraag is of er mensen zijn uit deze
buurt die in hun straten "bij de buren',
wíllen bezorgen
Meer info: Natalie Dupon 010.4361700
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Open dag in het Wijkpark



Aktiegroepcafé

Vier keer per jaar wordt er een
Aktiegroepcafé georganiseerd door
een groep enthousiaste vrijwilligers
met ondersteuning van het
opbouwwerk. Vind je het leuk om hÍer
bij te helpen, heb je goede ideeën voor
een nieuw item, of wil je wel eens
meemaken hoe het achter de
schermen gaat, meld je dan aan bij
Petra. Er is altijd wel een plek voor je
in de organisatie.

Toen ik de mensen leerde kennen,
ik de dieren liefhebben.

Reeds jarenlang wordt er in januari
een n ieuwjaarsfeest georganiseerd.
Bedoeld voor actieve vrijwilligers en
werkers in de wijk. Een jaarlijks
moment om elkaar beter te leren
kennen, bij te praten en nieuwe
werkers en vrijwilligers te venruelkomen
Omdat veelwerkers per 1 januari hun
werkzaamheden hebben moeten
beëindigen leek het de werkgroep die
dit organiseed geen goed idee dat dit
jaar door te laten gaan. Zij hebben er
voor gekozen op een later moment in
het jaar een activiteit te organiseren
om alle (nieuwe)werkers en
vrijwilligers bij elkaar te brengen als
onderdeel van de nieuwe star.t die per
1 januari is ingegaan. Dit moment
is.....vriidaq 31 mei .Houdt uw
brievenbus in de gaten of vraag bij de
organisatie waaryoor uw werkt naar de
officÍële uitnodiging. Voor rneer
informatie: Natalie Dupon.

Ondersteun i n g Aktiegroep

Zoalsjullie weten hebben we van de
deelgemeente op 17 december voor een
half jaar ondersteuning gekregen met de
opdracht om uit te zoeken hoe de
Aktiegroep toekomstbestendig gemaakt
kan worden. Begin januari hebben we
daarover met Radar aan tafel gezeten. We
hebben toen afgesproken dat onze
ondersteuners (naast hun ander werk) een
quick scan zouden maken waarin een
inventarisatie gemaakt wordt van alle
werkgroepen van de Aktiegroep met hun
werkzaamheden, de organisatie en de
daarbij behorende ondersteuningsvraag.

Het resultaat daarvan hebben jullie in de
vorige Hiero kunnen lezen. Deze quick
scan is besproken met Radar.

De volgende stap die we nu nemen is op
een rijtje zetten waar onze ondersteuning
uit zou moeten bestaan. Waarvoor,
waarom en hoe moet die er uit zien. De
resultaten daarvan worden weer met
Radar besproken.

Als dat allemaal gebeurd is gaan we een
concrete ondersteuningsvraag formuleren.
Uren, kwaliteiten en voorwaarden. Voordat
we dat aan Radar gaan voorleggen willen
we het daarover graag in breed verband
met jullie hebben.

Dat gaan we doen op:

dinsdag 4 juni om 19.30 uur
in de buurtwinkel.

Wilje daar bij zijn meld je dan aan. Dat
kan in de buurtwinkel bij de balie. Je kan
zelf langskomen, maar ook even bellen
4361700.
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zoek naar planten, potten enz? Kom
even langs in het Ruilpunt. Lid worden
van het Ruilpunt is gratis.
lnformatie: Ruilpunt Oude Westen-
Gaffeldwarsstraat 34- tel. 01 0-2250844

Planten ruilen

Het Ruilpunt orsaniseert op vriidaq 9&
31 mei van 13 -16 uureen \-/

Plantjesruilmarkt. 
^.Heb je stekjes, tuinplanten, zaailingenS

of kamerplanten over? Of ben je op lÈ..Z



Wel of geen Zomerteest dit

Of dit jaar het Zomerfeest in het
Wijkpark door kan gaan is nog niet
zeker. Er is wel al een datum gepland:

29 juni (een week later dan andere
jaren). We kunnen alleen een
Zomedeest organiseren als er mensen
zijn die willen helpen bij de organisatie
en de uitvoer van de Rommelmarkt en

de Zeskamp. Dit jaar kunnen Roland
en Serrie dit feest jammer genoeg niet

meer ondersteunen.
Vind jij het leuk om samen met andere
dit feest te organiseren? Neem dan
contact op met Rini, Natalie of Petra.

Stagiaire in het Oude Westen

Hallo! Mijn naam is
Naomi González,
stagiaire bij Radar
Uitvoering in het
Oude Westen team.
Vanuit school heb ik een aantal taken
meegekregen, een hoop bestaat vooral
uit nieuwe ervaringen opdoen, mensen
leren kennen, het werkveld onder-
zoeken en mijzelf ontwikkelen. lk heb
het Oude Westen ervaren als een
levendige en actieve wijk met veel
verschillende bewoners en ideeën. Er
gebeurd meer dan dat er van buiten te
zien is. Tegenwoordig is alles anders
dan voorheen, Welzijn Nieuwe Stijl
noemen ze het. De veranderingen, het
is even wennen en de omslag zal niet

altijd even eenvoudig zijn. Toch denk ik

dat het uiteindelijk goed zal ziin voor
iedereen. Het is belangrijk om breder
en vooral ook naar jezelf te kijken om
de problemen echt oP te kunnen
lossen. Daarom wil ik de bewoners van

het Oude Westen meegeven dat je niet

moet vergeten dat we vaak tot meer in

staat zijn dan we denken en zeker àls
we denken.

1 Rotterdamse tuinenweekend: I
\ verborgentuinen.nl /\-- 

-/
Nieuwe buren

De Aktiegroep krijgt ieder jaar tijdelijke
nieuwe buren......Een echtpaar merels
broed daar steeds weer hun eieren uit.

Dit jaar waren dat er maar liefst 5.

Het was wel wat kraP, maar ze
huppelen nu vrolijk rond.

Wisten jullie dat

< de Hiero op vreemde plaatsen wordt
gelezen......als hij maar gelezen wordt!
> er al veel geld bespaart wordt bij de
Aktiegroep, maar het kan nog beter...'.
< Natalie trouwplannen heeft, alleen
weet de bruidegom het nog niet. . ..... . .

> een leuk idee de hele wi.ik zonder
stroom kan laten zitten.
< Noa nu al erg vaak in het gezelschap
van mooie meiden is te vinden"....'.
> Rini een plaat in zijn knie heeft, en
gelukkig niet voor zijn kop.......

Op zaterdaq 8 en zondaq 9 iuni
kunnen in Rotterdam weer een
honderdtal tuinen bezocht worden en

ook Wijktuin Oude Westen (in het
Wijkpark) doet weer mee. We hoPen
dat veel mensen oP het idee komen
om een kijkje te komen nemen. En

goed om te weten: ook oP andere
dagen is de wijktuin -gratis- te
bezoeken: kom gerust even binnen als

het hek open staat. lnfo.over het


