hebben we hele oude foto’s van de wijk gevonden. En je vindt hier een artikel over
buurtcentrum Octopus aan de Delftselaan, waar voor jong en oud wat te doen is.
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Bu sayfada repçi Hassan, semtteki
ya!amıyla ilgili olarak her tür !ey
anlatmaktadır. Bir ayakkabı
kutusunda semtin çok eski
resimlerini bulduk. Delftselaan'da
bulunan ve gençler ve ya!lıların
bir !eyler yapabildi"i Octopus
semt merkezi hakkında bir makale
bulabilirsiniz.
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On this page, beat boxer Hassan
tells us all about his life in the
neighbourhood. We’ve also found
a shoebox containing very old
photos of the neighbourhood. And
there’s an article about the
Octopus community centre on
Delftselaan, which offers activities
for young and old alike.

Uit de oude doos…
Hier ziet u de Hoefkade in de Schilderswijk in
1930 en in 2009. Heeft u nog oude kiekjes van de
wijk? Stuur ze naar ons op!
In de vorige krant plaatsten wij twee afbeeldingen van de Vaillantlaan. Wij werden echter
gebeld door een oplettende wijkbewoner,
dhr. C. Brandwijk, die zei dat de straat op de
oude foto de Vaillantlaan niet kan zijn.
Tram 6 heeft namelijk nooit door de Vaillantlaan
gereden. Toch staat dit op de foto (van HTM
Net). Heb jij enig idee welke straat dit dan is?
Misschien de Hobbemastraat?
Mail naar info@schilderswijk.nl als je het weet.

Beatboxer Hassan (NGS) Schilderswijk & Mijn Leven
Aflevering 3

Vandaag gaan we het hebben over
mijn beatbox carrière en hoe dat zich
allemaal heeft voortgezet. Toen ik het
concert van Rahzel had bezocht (Exwereldkampioen beatboxen) werd
ik verliefd op het vak beatboxen.
Ik noem het op een mooie manier
vocale expressie. Een kunstvorm op
hoog niveau, entertainment op het
allerhoogste niveau.
Ik besloot te gaan beatboxen. Ik
oefende elke dag, had een aantal
optredens en dat zorgde voor respons.
Ik kreeg vaak leuke reacties en
bleef doorgaan en doorgaan. Ik had
hoogtepunten en dieptepunten. Maar
zoals ik al zei: ik ben een strijder! Ik
bleef bikkelen en doorvechten voor
roem. Er waren altijd van die lokale
beatbox battles. Ik dacht, laat me
maar meedoen en we zien wel wat er
gebeurt. Dat deed ik, en ik won. Battle
na Battle bleef ik winnen.
Dag na dag bleef ik oefenen, op de wc,
in de keuken, in de douche, noem het
maar op. Ik vocht voor mijn carrière. In
het jaar 2007 besloot ik om mee te doen
aan de Nederlandse kampioenschappen
beatboxen. Ik schreef me in en maakte
samen met mijn broer een lange reis
naar een klein plaatsje Hengelo in
het oosten van het land. Eenmaal
aangekomen waren we zeiknat door de

Buurtcentrum Octopus:
ontmoeting, ontspanning,
leren, verbinding
door Joke Steenvoorden
Aan de Delftselaan staat Buurtcentrum Octopus, een van de locaties van
welzijnsorganisatie Zebra. Als u langsloopt staat de deur vaak open. Je bent
welkom om gebruik te maken van de vele mogelijkheden die er zijn.

regen. Een speeltuin was omgetoverd
tot blockjam. Ik deed mee. Elke
beatboxer daar was minimaal 5 jaar
ouder dan ik. Ik was 15.
Ik was bang maar de eerste ronde was
ik onberispelijk, verraste iedereen en
ging door. Verraste iedereen en versloeg
beatboxer na beatboxe, totdat ik in de
finale stond tegen Sniggy, de beatboxer
uit Rotterdam. Hij toen 20 en een
ervaren beatboxer. Ik maakte het hem
wel moeilijk maar heb toch verloren
helaas. Wat daarna gebeurde? Check
het de volgende keer weer!
Hassan Syed - Kennis Is Macht
Ngs-Entertainment

Haag Wonen kleur
Spreekuur Haagwonen in de buurtkamer
’s-Gravenzandelaan 133:
Woensdag van 13.30 - 15.00 uur

Het doel van Buurtcentrum Octopus is
om samen met jou te werken aan een
wijk waarin het fijn is om te wonen.
Waar de kinderen en jongeren steun
vinden om zich te ontspannen, elkaar
te ontmoeten en zich ontwikkelen tot
zelfstandige, talentvolle volwassen.
Een wijk waarin volwassenen elkaar
ontmoeten, informatie uitwisselen,
zich kunnen ontspannen en nieuwe
vaardigheden ontwikkelen.

Hulpverlening en
bijeenkomsten

In het buurtcentrum wordt door de
jongerenwerker en de maatschappelijk
werker spreekuur gehouden.
Je kunt hier met je individuele hulp en
ondersteuningsvragen terecht. Wanneer
je merkt dat er behoefte is aan
informatie over bepaalde onderwerpen
organiseren we hierover samen met jou
bijeenkomsten.

Ruimte huren

Het buurtcentrum kan ook verhuurd
worden aan zelforganisaties uit
de wijk. Deze groepen kunnen
via de gemeente subsidie krijgen
om het buurtcentrum te mogen
gebruiken voor het organiseren van
activiteiten. Ook als je behoefte hebt
om een ruimte te huren voor het
organiseren van een klein feestje of
een bijeenkomst kun je dit met de
beheerders van het centrum regelen.
Een greep uit de activiteiten
· Van maandag tot en met vrijdag
is er van 8.30 tot 17.00 uur
openstelling voor een kopje koffie
of thee, vragen, ontmoeting.

· Voorschool voor peuters, samenspel
voor ouders met kinderen van 2
jaar, naschoolse cursussen voor
kinderen (koken, techniek, sport
etcetera), vakantieactiviteiten voor
kinderen en jongeren (onder meer
een kamp), soos voor jongeren,
buurtinloop, Yoga, kleicursus,
condifitness, ouwe vriendenproject.
· De Zaterdagschool organiseert in
het buurtcentrum voor jongeren
een muziekwerkplaats en
streetdance.

Welkom

Vrijwilligers en stagiaires zijn van
harte welkom. Informatie over Zebra
vind je op: www.zebrawelzijn.nl.
Je kunt ook bellen met de beheerders
van het centrum: Said of Abdel,
070 424 8154. Of gewoon even
binnenlopen op de Delftselaan 12.

