Nieuwsbrief Amsterdamse School Wijk 100 jaar

Op zaterdag 18 september 2021 vieren we dat onze Amsterdamse School Wijk 100 jaar bestaat.
We zijn 21 maart gestart met de vensterbank expo en dat loopt als een trein! Iedere dag weten onbekende buren en
bekende buren zich te verbinden met kunst.
Op 2 april valt er bij iedereen in de buurt een nieuwe waardecheque van € 7,50 op de deurmat van ‘ik buurt mee’. Wij
hebben ons voor 2 initiatieven aangemeld. Het project ‘Jong in de Wijk’ en het project ‘schuif aan’ lenen zich bij uitstek om
met elkaar iets te doen in onze wijk. Iedereen is vrij om de waardecheque aan een initiatief in de regio te besteden. Hoe
leuk is het om dit keer onze initiatieven te ondersteunen?
Bewaar de waardencheque in ieder geval goed en leg deze vast klaar op de vensterbank. In de tweede week van april
komen wij de check bij iedereen ophalen. Voel je vrij om ons wel of niet te ondersteunen!
Via onderstaande link https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=169 wordt bijgehouden hoeveel geld we
inmiddels met elkaar hebben opgehaald.
Nog even een korte update van de 4 projecten in aanloop op het feest op 18 september 2021.
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Het plein wordt weer fijn
Er is een prachtig ontwerp gemaakt en na een inspraakperiode begint op korte termijn de uitvoerende fase. Hoe
leuk om straks op 18 september met elkaar het nieuwe plein te openen en elkaar aldaar te ontmoeten.
Verborgen schatten
Wat zijn onze verborgen in de wijk? Dit komt straks allemaal terug in een boek dat we in samenwerking met
boekhandel Jansen de Feijter gaan uitgeven. Inmiddels worden alle bewoners voor hun huizen gefotografeerd en
wordt 1 van de thema’s in het boek.
Om het uitgeven van een boek financieel mogelijk te maken gaan we een subsidie-aanvraag doen bij ‘Voor de
Kunst’.
Verder zijn we op zoek naar alles wat verborgen ligt in de wijk. Heb je bv. een bijzonder object gevonden tijdens
de verbouwing van het huis? Of weet jij een verborgen verhaal/talent van iemand uit de wijk van vroeger of anno
2021? Alle inbreng hiervoor mag naar Ellen Bezemer. ellenbezemer@hotmail.com
Jong in de Wijk
Op zaterdag 11 september is jullie hulp hard nodig?
Tijdens deze workshop gaan jullie met elkaar 100 vlaggenlijnen van reststofjes maken op en rond het
Egmondplein. Daarbij is jong en oud welkom. Tot de zomervakantie mag iedereen oude stoffen inleveren op
Egmondstraat 6. Dat mag van alles zijn. Oude lakens, oude t-shirts, overhemden, sokken enz.
Wie doet er mee op 11 september? Geef je op bij Stefan en Laura Hindriks info@laurahindriks.nl Heb je een goed
idee voor een activiteit op de feestdag en wil je hieraan meehelpen? Meld je nu aan!
Schuif aan
Op zaterdag 18 september gaan we samen aan lange tafels eten. Eerder op de dag willen we alle oud-bewoners
uitnodigen op de koffie. Geef even door wie jij wil uitnodigen op de koffie. Ook dit mag via Ellen Bezemer.

Zin om aan te haken bij 1 van de bovenste projecten? We zijn nog op zoek naar bewoners die het leuk vinden om kleine
evenementen te organiseren, bewoners die graag filmen, tekstschrijvers, tekenaars, kokkies, muzikanten en wat er nog
meer aan talent in de wijk verborgen zit. Dat kan bij Thelma de Lang; t.delang@live.nl

