Nieuwsbrief
Het zomert in de Atheneumwijk

13 juli

Frituur Ann

Beste buurtbewoner,
Eén jaar geleden deden we een oproep om nieuwe enthousiaste
bestuursleden te vinden die mee aan de kar wilden trekken van onze
wijkvereniging. Met Anneke De Sutter hebben we voor de opmaak van de
flyers en de nieuwsbrief een eerste nieuwe medewerker gevonden maar
daar is het tot op heden bij gebleven. Intussen hebben een aantal vaste
waarden die mee de wijkvereniging opgestart hebben bewust een stap
opzij gezet. Zij organiseren geen activiteiten meer maar blijven wel
beschikbaar als medewerker. Dit heeft als gevolg dat we met de
bestuursploeg beslist hebben om geen wijkontbijt te organiseren. De
kiosk-avonden op het buurtplein gaan wel gewoon door, zonder live
optredens deze keer. Deze zomer kiezen we dan ook bewust voor een wat
lichter programma dat praktisch haalbaar is en plezant voor iedereen.

20 juli

Gin tonic avond
DJ Peter zorgt voor
de zomerdeuntjes

27 juli

Nog niets speciaals

Tot binnenkort!

Kom a.u.b. even helpen op het buurtplein!
Het buurtplein kreeg enkele weken geleden een grondige poetsbeurt. Na
enkele uren snoeien en gras maaien ligt het buurtplein er weer spic en
span bij. Onze dank gaat dan ook naar Fons, Albert, Bart, Adri, Brian,
Jef, Ward, Erik en Martin die deze klus met veel enthousiasme klaarden.
Omdat het gras en het onkruid nog een tijdje zullen groeien, geven we in
de eerste week van juli het buurtplein na de werkuren weer een nieuwe
opfrisbeurt. Welke avond het wordt ligt nog niet vast maar het zal
afhankelijk zijn van het weer. Wie graag mee wil helpen, is altijd
welkom. Voor de helpers worden er zoals gebruikelijk enkele drankjes

3 augustus

BBQ verzorgt door
Comme Chez Moi.
Sangria & DJ Peter

V.U. Maes Erik - Tarwestraat 35 - info@wijkatheneum.be - 0475/25.15.11

Nieuws van de hondenloopzone

10 augustus

De Hondenloopzone wordt druk bezocht en daar zijn we als wijkvereniging
zéér blij om. Om het voor iedereen plezant te houden, willen we de volgende
voorschriften nog eens onder het licht brengen.
- Hou je hond altijd in de gaten en raap hondenpoep steeds op, ook als het
donker is.
- Roep je hond tot de orde als hij of zij begint te graven
- Hou het voor 6u en na 22u stil zodat de bewoners die over de
hondenloopzone wonen ook kunnen genieten van een welverdiende nachtrust.
Verder zoeken we nog steeds extra hondenstewards. Heb jij een hart voor
honden en wil jij mee waken over de hondenloopzone, maak eens een praatje
met Marina, Maria Anna, Leo of Martin of neem als de bliksem contact op met
één van onze bestuursleden.
Tot slot willen we nog meegeven dat de inrichting en het onderhoud een
verantwoordelijkheid is van het gemeentebestuur. De wijkvereniging beperkt
zich tot het doorgeven van mankementen die door de hondenstewards
verzameld worden.

Spelletjesavond

17 augustus

Nog niets speciaals

24 augustus

Restjesavond

7 VRIJDAGEN
19u00 - 23u00

De reuzen van Schoten
In maart van dit jaar ontsproot uit de schoot van onze wijkvereniging de
vereniging “Reuzen van Schoten”. Wie zin heeft kan volgende maanden
genieten van de uitstappen van onze reuzen.
Op zaterdag 30juni 14u00 wordt een nieuwe reus gedoopt op het verblijfpark
Dennenbad (Kempensedreef 24, Schoten).
Op zondag 8juli 14u00 stappen de reuzen traditioneel mee in de feeststoet
van Hello! Schoten, dit vanaf de Markt via de Kasteeldreef naar het kasteel
van Schoten.
Op zaterdag en zondag 28&29juli krijgt Mie Bol een mooi kanten Kempense
trekmuts cadeau tijdens het 3e Kantfestival in de tent achter het kasteel
(gratis toegang). Deze trekmuts is de grootste van heel de wereld. Ook tijdens
de Reuzenstoet van Deurne op 8 september staan de reuzen weer paraat. Wie
steeds op de hoogte wil blijven van de reuzenactiviteiten kan ‘gratis’ lid
worden door een mailtje te sturen naar: reuzenvanschoten@gmail.com

Met dank aan onze sponsors:
Broodjeszaak Ma Belle - Kinderopvang Het Vlindertje - Parkbistro Oranjerie De Vlinder Traiteur Comme Chez Moi - Bakkerij ’t Pistoleke - Café Bon Vivant - Daems begrafenissen en crematies

Bezorg deze strook met gepast geld (in omslag) ten laatste op 29 juli 2018 aan Ann Meervis, Emiel
Blangenoisstraat 5. Kies uit onderstaand aanbod (minstens 1x groentenbuffet). Vergeet uw keuze ook
zeker niet thuis te noteren om vergissingen te voorkomen.
Naam:
groentenbuffet & brood … x 5€ = ….
Adres:
bbq-worst
… x 3€ = ….
Telefoon:
kipfilet
… x 4€ = ….
steak
… x 5€ = ….
lamsbrochette
… x 6€ = ….
totaal
= ….
Wenst u een tafel te reserveren (vanaf 8 personen) neen/ja op naam van:

