mee te doen met een talentenjacht, waar je mooie prijzen mee kan winnen! Verder kun je
lezen over een nieuw project in de wijk, klussen voor leuke beloningen.
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Bu sayfada bu gazetenin
da!ıtıcıları hakkında bir makale
vardır. Güzel hediyeler
kazanabilece!iniz yetenek
yarı"masına katılmak için bir
ça!rıyı da bulabilirsiniz. Bunun
yanında semtte yeni bir projeyle
ilgili bilgiler vardır, ho"
mükafatlar için ufak i"ler yapmak.

De bezorgers van de wijkkrant
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This page contains an article about
the people who deliver this paper.
There’s also an invitation to
participate in the talent search,
where you can win great prizes!
And you can read about a new
project in the neighbourhood,
doing odd jobs in return for great
rewards.

Geef je op voor de S-factor
Talentenjacht!

door Willie van Barneveld
Misschien heb je ze al zien fietsen in de wijk. De bezorgers van deze wijkkrant.
Ze werken bij HGPost, een sector van de Haeghe Groep, de sociale werkvoorziening van de gemeente Den Haag.

Talent gezocht
Talent ben je als je kan dansen of zingen of rappen of beatboxen of een
instrument kan bespelen of... Vul zelf maar in. Traditionele dans kan ook.
Kinderkoren? Welkom! Bands? Ja! Talent is niet alleen jong talent.
Wij willen ook oud en ouder talent. Talent is niet gebonden aan leeftijd.

Data en locatie

Zondag 28 maart in de Mussen, 15.00-18.00 uur
Zondag 18 april in Octopus, 15.00-18.00 uur
Zondag 16 mei in Samson, 15.00-18.00 uur

Prijs

De winnaar heeft de S-Factor! Naast deze eer is per talentenjacht een
prachtige geldprijs te winnen. Ook optredens behoren tot de
mogelijkheden.

Voorwaarden

1. Je moet uit de Schilderswijk komen.
2. Leeftijd: tussen 12 en 120 jaar. Talent is niet aan leeftijd gebonden!
3. Dansen, rappen, zingen, beatboxen, cabaret, traditioneel, modern,
instrumentaal: alles mag! Talent zien we erg ruim. Zelfs een
sportdemonstratie (met een muziekje eronder) is mogelijk.
De bezorgers van deze wijkkrant:
links dhr. Mirza en rechts dhr. Khan.

De Haeghe Groep wil mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt
begeleiden en opleiden naar een
baan zo dicht mogelijk bij of zelfs op
de reguliere arbeidsmarkt.
Dhr. Mirza (links) en dhr. Khan (rechts)
werken daar al een paar jaar en
hebben ervaring als postbezorger.
Zij zorgen dat de geadresseerde
reclame, brieven van de gemeente en
alle andere post die via HGPost
verzonden wordt netjes en op tijd in
de brievenbussen komt.

Stem op je
favoriete naam!
Er kan nog steeds gestemd
worden op de nieuwe naam
van deze krant!

Lezen wat er speelt in de wijk

Beide heren wonen in de Schilderswijk en vinden het leuk om nu ook
de wijkkrant te bezorgen. Zo weten
ze niet alleen zelf wat er in hun wijk
gebeurt, maar kunnen alle mensen
van welke afkomst dan ook lezen wat
er speelt en wat er te doen is in hun
wijk. Ze hopen dat er daardoor meer
mensen meedoen en de Schilderswijk
nog gezelliger wordt. Dhr. Khan zag
in de eerste uitgave al een aantal
bekenden en vindt het leuk dat er
nu een foto van hem en dhr. Mirza in
staat. Misschien dat zij ook herkend
worden als ze aan het bezorgen zijn.

Meedoen

S-Factor oftewel: de Schilderswijk-Factor. Als je een talent hebt, mail ons!
talent@talentenwijk.nl. Voor meer informatie kijk op www.talentenwijk.nl

Verdien Crownies met klussen in de wijk!
door Theo Mooijman
Crownies is een spaarsysteem voor kinderen en jongeren die de handen uit de
mouwen willen steken in de Schilderswijk. Via een website kun je je opgeven
als deelnemer van Crownies.
Een deelnemer kan sparen voor leuke beloningen door klusjes uit te voeren
die door de woningcorporaties aangeboden worden op de website. De klusjes

Kijk op www.schilderswijk.
nl of in de vorige krant voor
de namen waar je uit kan
kiezen.

Stem via
info@schilderswijk.nl
of bel 070 212 45 86

worden altijd begeleid door iemand
van het buurthuis of Go4it.

Klusjes in de Schilderswijk

Crownies is sinds oktober 2009 actief
in de Schilderswijk. Ondertussen zijn
er al een paar klusjes in de Schilderswijk uitgevoerd. Zo zijn er in de
Koningsstraat kozijnen gesopt door
jongeren en in de Jacob Catsstraat
achtertuintjes van oudere buurtbewoners winterklaar gemaakt.

Doe mee!

Kinderen in Den Haag aan de slag voor Crownies.

De komende tijd zal er ook weer geklust gaan worden in de Schilderswijk.
Hou daarvoor de website in de gaten.
Als je zelf ideeën hebt voor leuke
klussen of je wil je opgeven als begeleider of aanbieder van klussen dan
kan dat ook. Neem dan even contact
op met via info@crownies.nl of bel
met de projectleider Theo Mooijman
op 070 312 56 34.

