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Beste mensen,
eindehjk was hij daar weer, die mooie
zomer. En met de vakantie voor de
deur (of al begonnen) werd dat ook wel
eens tijd. Alleen beginnen veel mensen
dan weer te klagen dat het te warm is.
Het is ook nooit goed.....Laten we
hopen voor de thuisblíjvers dat het
behalve de temperatuur ook qua sfeer
een mooie zomer gaat worden. Er zijn
weer diverse dingen georganiseerd
voor jong en oud, genÍet er van en
allemaal een hele prettige vakantie.

akantie sluiting
De Buurtwinkelgaat in de vakantie_
periode ook dicht en wel: week 32+33
(5 aug-16 aug) helemaatdicht.
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dag open. Vanaf 2
september weer normaal geopend?
lngezonden bríef:

Van de redactie:
Het zou zo leuk zijn als hier zo af en
'
toe een klein versiag zou,taan van
aktíviteiten die in de wijk zijn
georganiseerd door bewoners in hun
straat, bv Opzoomeren, of aktiviteiten
die nog gaan komen en ook
toegankelijk zijn voor andere mensen.
Zo blijven we op de hoogte van elkaars
ondernemingen en kunnên zo
misschien wel anderen inspireren om
ook eens wat leuks te doen in de straat
of buurt. De Hiero komt ongeveer
midden in de maand uÍt, kopy (tekst)
,
opsturen een week daarvoornao,
sb072369@wolmail.nl
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Bijeenkomst gebrui kers van
het Aktiegroep pand (buurtwinkel)

Geheel onverwachts is Linda Heijman
overleden. Linda was vanaf het eerste
overleg in 2004 al actief bij het project
DRUGS lN KLEUR. Tijdens de
crematieplechtigheid werd ook duidelijk
hoe belangrijk ze voor haar
buurkinderen in de Zijdewindestraat
en Henegouwerlaan is geweest.
Zij gaan hun bijzondere, creatieve en
geliefde buurvrouw missen.

Wanneer je zo nu en dan de
BuurtwÍnkel binnenkomt dan weet je
niet zo direct wie er allemaal gebruik
maken van het pand. Vaak weten de
pand gebruikers ook niet wie de
andere gebruíkers van het pand zijn.
Zo is er bijvoorbeeld een Naaiclub,
Turkse werkg roep, S I NGPHONY,
Taallessen, Spreekuur Samen door
een Deur, Mantelzorg en nog andere
projecten die de activiteiten in het pand
uitvoeren. ln september wordt er dan
ook een bijeenkomst georganiseerd
voor alle pand gebruíkers. De datum is
nu nog niet bekend.

ZOMEROFFENSIEF JEUGD
Heerlijk weer, drukte op straat, op de
pleintjes en de Kruiskade en de
Nieuwe Binnenweg, kortom: het Oude
Westen leeft. Naast dat er een hoop
mensen op vakantie gaan blijft het
onder kinderen en jongeren toch wel
druk op straat. Ook deze vakantie
hoeft niemand zich te vervelen. Er zijn
verschillende dingen te doen en te
beleven. Woensdaq 1 0-1 7-24-31 jq!Ë
verhalen uit de KORAN op het
Josephplein van í9.00-20.00 uur.
ledere dinsdag en donderdag zijn de
pleincoaches van TOS op het Gerrit
Sterkmanplein en Josephplein te
vinden met kinderactiviteiten.
Speelcentrum Weena is de hele
vakantie open. Daarnaast lopen de
coaches van MEION rond doo'r de wijk.
Kom je hen tegen?. Fn wilje zelf wat
organiseren? Spreek ze aan en kom
met leuke ideeën. En binnen het Oude
Westen team kijken we wie jullie kan
ihelpen met de uitvoering.
I

KIDS MARINE KICK IT!
ledere woensdaq in iuli en auqustus
op het Stadspodium (bij de
Laurenskerk) Grote Kerkplein KIDS
MARINE Kick it 2.0 (streetdance
lessen, theater, voetbal wedstrijden
onder leiding van de grootste
voetbalclubs, boksen, voorrondes voor
het WK BMX en zelfs activiteiten op
waterl!!
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Op zaterdaq 14 septemberzal in het
wijkpark een concert gegeven worden
door het orkest Ars Musica. Zij hebben
eerder vorig jaar de Open Dag t.g"v.
het 25-jari! bestaan van het Wijkpark
opgeluisterd, en de wens van orkest en
toehoorders was toen dat zij nog eens
terug zouden komen. Bij mooi weer zal
het concert afgesloten worden met een
picknick in het park.

SINGPHONY

Schaapje overleden

Singphony bied een veilige plek en
platform voor jongeren in de leeftijd
van 12-27 jaar om hun zangkwaliteiten

Op maandag24juni heeft de
dierenarts het kleine witte sehaapje
Carmen uit de Dierenhof in het
Wijkpark helaas moeten laten inslapen.
Nadat Carmen al van het begin af aan
een groeiachterstand bleek te hebben
vergeleken met haar halfzusjes, ging
haar toestand de laatste week heel
snel achteruit. Ze werd steeds
magerder en kon op het laatst nÍet
goed meer op haar pootjes staan.
Ze was klein, en daardoor juist erg leuk
en geliefd. Ze heeft in elk geval een
fijne tijd gehad in de Dierenhof.
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een carrière te maken. Wanneer een
kind een talent heeft, op welk niveau
dan ook, dan is het belangrijk dat dit
talent verder ontwikkeld wordt. Meestal

Vanuit onze visie heeft ieder kind
talenten, maar doordat zij niet leren op
welke wijze zij met hun talenten om
moeten gaan en zich er niet van
bewust zijn wat er allemaal bij komt
kijken,gaat het soms mis.Het ontbreekt

Mensen zijn als muzieknoten;
goed op elkaar afgestemd
vormen ze een prachtig orkest.

Vakantiesluiting Ruilpunt

dus uiteindelijk de kwaliteit van je
leven. Wanneer je les krÍjgt bij
Singphony wordt er ven/vacht dat je
iets terug doet voor de buurt, dit kan
zijn in de vorm van 'gratis optredens'of
klusjeklarenetc. Uitgangspunten:

r

Het Ruilpunt in de Gaffeldwarsstraat
zal in de zomerperiode een maand
gesloten zijn: van maandag 5 augustus
tot maandag 2 september.

Wisten jullie dat.
* volgens

buurtpafticpatie
Zanglessen vanaf september iedere
vrijdag van 19.00-21.00 uur bij de
Aktiegroep Oude Westen.
Afspraak maken met de zangcoach?
Zij is iedere woensdag middag
aanwezig bij de Aktiegroep.
Contact: Daniela Leito 01O. 4361700
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de krant, dus officíeel,
Natalie nu woord-en liedkunstenaar
genoemd mag worden......
* Han en Daan dikke
vriendjes zijn.....
* als een Somalische
vrouw Surinaams
gaat praten dit lijkt op Chinees.........
* als je op vakantie gaat je
beter geen
marsepein in je koffer kan doen; dit
ruikt hetzelfde als syntrax.
"deze week duidelijk de laatste maaltijd
van de Smeltkroes was. Als toetje
werd geserveerd: een verassing.......

lnleveren tussen 2-11 september bij de
balie van de buurtwinkel
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