Beste geïnteresseerden in Wycker aangelegenheden,
•

Het Wyckfonds heeft het initiatief genomen om samen met de Buurtplatforms van Groot Wyck
(Sint-Maartenspoort, Wyck en Céramique) een filmavond te organiseren. De eerste twee films
hebben vanwege het slechte weer helaas geen doorgang kunnen vi nden.
Vanavond, 22 september, wordt de laatste film vertoond in de Cocklerstraat en bij slecht weer
bij KoKo binnen.
Aanvang om 21:15 uur, toegang gratis.

•

De jaarlijkse burendag wordt morgen, 23 september, gehouden.
In de Buurttuin in de Gebroeders Hermansstraat zijn van 14:00 tot 17:00 uur kinderen welkom
voor een sport- en spelmiddag. Vanaf 11:00 uur is er voor iedereen een buurtspeurtocht vanuit
KCEM, Franciscus Romanusweg 52. En vanaf 12:00 uur tijd voor een kopje koffie in de Van den
Berghstraat 6. Zie bijlage.

•

Vanaf september wordt er op iedere donderdag van 10:00-12:00 uur een Taalcafé in Centre
Céramique gehouden. Het Taalcafé is een activiteit van ons digiTAALpunt+ en is bedoeld als
laagdrempelige inloop voor mensen die beter de Nederlandse taal willen leren spreken, lezen en
schrijven. Zie bijlage.

•

Aanstaande zondag, 24 september, wordt vanaf 14:00 uur in Brouwerij Bosch Boschanova
gehouden, een cultureel en culinair evenement in de historische omgeving van de brouwerij. De
toegangsprijs bedraagt 12,50 euro, inclusief muntjes ter waarde van 7,50 euro. Met deze
muntjes kun je bij de standhouders betalen. Je kunt aan de kassa je toegang betalen, zowel bij de
ingang Rechtstraat 61 als de ingang Wycker Grachtstraat 26. Je bent welkom vanaf 14.00 uur.

•

In het kader van de ‘Week van de armoede’ wordt u uitgenodigd voor de theatervoorstelling ‘De
OmZieners’. Deze wordt gebracht door een multicultureel theatercollectief van mensen die in
armoede leven en ervaren theatermakers. De uitvoering is op 6 oktober om 20:00u en wordt
gespeeld in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. De entree is gratis, maar we vragen u wel om
van tevoren aan te melden via: omzieners@gmail.com. Zie bijlage.

•

Buurtplatform Céramique organiseert regelmatig activiteiten waaraan ook deelnemers uit
andere wijken mogen deelnemen. Zo vindt er op 1 oktober a.s. wederom een excursie plaats
naar Kunstpark Langen Foundation. Zie http://bpfceramique.nl/nieuwsberichten/
Informatie en aanmelden bij Jean Willems: tel. 0031625014267, of via WhatsApp of sms.

