
NIEUWTJES  

❖  De nieuwe openingstijden van de 
kringloopwinkel zijn dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. En 
zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur.  

❖ Burenhulp heeft twee nieuwe vrijwilligers, 
Bart en Theo. Zij zijn superhandig dus 
zijn direct bij buurtbewoners aan de slag 
gegaan om het één en ander te repareren.  

❖ Debbie en Marloes zijn de nieuwe 
vrijwilligers in de kringloopwinkel. 
Welkom! 

❖  Vrijwilliger Paul Didden moet het even 
rustiger aan doen. Wij hopen hem snel 
weer op volle krachten te verwelkomen.  

❖ Goed nieuws! Al het harde werken in de 
kringloopwinkel heeft ervoor gezorgd dat 
de omzet het afgelopen half jaar enorm 
hoog is.  

❖ GEVRAAGD: De Kringloopwinkel is 
opzoek naar enthousiaste koks die jam 
willen maken om te verkopen in de 
winkel. Ben jij goed in de keuken, neem 
dan contact op met Zwanine.  

OP BEZOEK BIJ KEES SPAANS 

Na een zware operatie met diverse complicaties 

is Kees weer herstellende. Kees wil heel graag 

weer beginnen als vrijwilliger in de 

kringloopwinkel. Jarenlang heeft hij zich vol 

overgave en plichtsgetrouw ingezet voor de 

kringloopwinkel van Kerk en Buurt. Het valt 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

hem nu zwaar dat hij nog niet sterk genoeg is om 

weer aan de slag te gaan. Thuis houdt zijn hondje 

Diesel hem gezelschap. Dagelijks rijdt Kees naar 

de haven voor een korte wandeling met Diesel. 

Gelukkig gaat het steeds beter en zal Kees straks 

weer moeiteloos met zijn trouwe vriend op stap 

kunnen. Nu nog maar even rustig aan doen.   
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NIEUWSBRIEF                              

AUGUSTUS - SEPTEMBER  

 

ZOMERSLUITING 

❖ De Kringloopwinkel is dicht van 10 
augustus (Na het optreden van het 
Ricciotti Ensemble) tot 6 september 

❖ De Schakel sluit van 2 augustus tot 3 
september 

❖ Burenhulp blijft telefonisch bereikbaar. 

❖ Filah is in juli en augustus maandag en 
donderdag open. Zoals altijd om 18.00 
uur AAN TAFEL.  

 

   

29 juni Workshop Pitchen voor de dames van de 

kringloopwinkel in Fort Nigtevecht.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk & Buurt Westerpark  

Email kerkenbuurt.westerpark@gmail.com  

Website www.kerkenbuurtwesterpark.nl 

 

 

AGENDA  

AUGUSTUS-SEPTEMBER 
3 augustus De Schakel gaat dicht.  

9 augustus RICCIOTTI ENSEMBLE, start 14.30 uur. 

Zoals voorgaande jaren komt ook dit jaar het Ricciotti 

Ensemble weer voor ons spelen. Het thema is Cuba, dus 

dat beloofd wat! Bij goed weer spelen zij op de stoep voor 

de kerk, De Wittenkade 111 anders wijken we uit naar De 

Nassaukerk. De muziek zal nog door klinken in de 

kringloopwinkel waar na het concert de POP-UP DISCO 

start. Om de welverdiende vakantie in te weiden heffen 

we een glaasje en dansen we samen nog even door in De 

Kringloopwinkel.  

10 augustus De Kringloopwinkel dicht.  

3 september De Schakel weer open.  

5 september VRIJWILLIGERSUITJE. Alle vrijwilligers 

van Kerk & Buurt worden uitgenodigd om mee te gaan 

met het vrijwilligers uitje. Een officiële uitnodiging volgt 

nog.  

6 september De Kringloopwinkel gaat weer open.  

24 september start introductiecursus BUURMAATJE. 

Wil jij met een groep buurtbewoners vaardigheden van 

een buurmaatje leren? Meld je dan nu aan voor de cursus. 

(Zie bovenstaand bericht) 

 

Dagje Zeilen met Kerk & Buurt 

Met plezier en de bijkomstigheid van het prachtige 

weer hebben de bezoekers van De Schakel en Street 

Corner Work een dag op een zeilschip kunnen 

vertoeven. Ze gingen met de wind in de zeilen vanaf de 

haven van Monnickendam het IJsselmeer op.  

Het was een heerlijk ontspannen uitje.  

 

  

 

 

 

 

 

Introductiecursus BUURMAATJE  

BUURMAATJE is de nieuwe activiteit van 
Burenhulp. 24 september start Burenhulp met 
een introductiecursus BUURMAATJE. In de 
cursus leer je vaardigheden die een Buurmaatje 
nodig heeft; contactleggen, luisteren zonder 
oordeel en grenzen stellen.  

Het zijn 7 bijeenkomsten op maandag avond van 
19.30 tot 21.00 uur. En de cursus wordt afgesloten 
met een certificaatuitreiking, daarna word je aan 
een buurtbewoner gekoppeld.  

Ben jij geïnteresseerd, wil je meer informatie of 
wil je je aanmelden neem dan contact op met 
Jette of mail naar 
Burenhulp.westerpark@gmail.com.    

  

 

 

In Memoriam of Kees Koekenbier 

Vrijdag 6 juli is Kees Koekenbier overleden. Hij was 

een trouwe bezoeker van Filah, waar hij voorheen 

ook zelf in de keuken heeft gestaan.  

11 juli was gelegenheid om afscheid van hem te 

nemen in uitvaartcentrum Bouwens in Amstelveen. 
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