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Aanstaande woensdag 2 juni is het weer nationale
straatspeeldag. De straat wordt afgezet en de
kinderen kunnen naar hartelust spelen. We willen
u dan ook vriendelijk verzoeken om te helpen de
straat die dag na 12 uur autovrij te maken, en
ergens anders te parkeren.

Mevrouw Renardus 95 jaar!
Mevrouw Renardus van nummer 98
wordt op 30 mei 95!! Wij feliciteren
haar allemaal van harte!

Galerie Copernicus
Misschien is het u opgevallen? De
galerie op de hoek Copernicusstraat/
Beeklaan ziet er weer goed uit. De
straatcommissie heeft het pand voorlopig
weer in beheer. Het plan om de woning
als kluswoning te verkopen is mislukt.
Het is de Gemeente niet gelukt een
opknap-koopovereenkomst te sluiten met
de aspirant kopers. Vooral de zwakke
fundering en de recessie zijn hier debet
aan. Voorlopig is het weer een galerie.
De galerie heeft ook een andere naam
gekregen: galerie "Copernicus".
Tentoonstelling

Haagse lantaarns terug in de straat?
We durven het bijna niet meer te vermelden.
Overal in de wijk worden de lantaarnpalen
vervangen door de oude Haagse paal maar bij
ons in de straat laten de palen wel heel lang op
zich wachten. Al sinds 2002 is de
straatcommissie hier mee bezig maar tot nu toe
nog geen resultaat. Een ding is zeker: ze komen
eraan.

Straatfeest op 11 september
Het jaarlijkse straatfeest vindt plaats op
zaterdag 11 september. Noteer dit in uw
agenda! Dit jaar gaan we tijdens het straatfeest
terug naar de Middeleeuwen, dus mis het niet!!
Al uw ideeën en initiatieven zijn welkom.

Andre Hoppzak heeft de galerie opnieuw
ingericht. Tot 20 juni 2010 is zijn
tentoonstelling te bewonderen:
Ramen8
Hopzak-landscapes in 3 gangen

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

Kom zaterdagmiddag van 13-17 uur
gerust even langs.
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Bomen in de straat
De straatcommissie heeft in het kader van het plan
"1 miljoen voor groen" drie bomen aangevraagd.
In overleg met de bewoners zullen deze geplaatst
worden bij de nummers 2, 119 en 115. De
Gemeente gaat eerst de plekken onderzoeken om
te kijken of er geen kabels en leidingen in de weg
zitten en of de grond niet teveel vervuild is. De
bomen zullen in het najaar geplaatst gaan worden.

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

Gedichtenfestival
succes

REVA

groot

Het gedichtenfestival dat op 3 april werd
gehouden was een groot succes. De
Haagse stadsdichter was aanwezig, en vele
bewoners droegen hun gedicht voor. Dat
wij een talentvolle straat zijn blijkt wel uit
het feit dat zowel de eerste prijs voor de
volwassenen, als de eerste prijs voor de
kinderen werd gewonnen door bewoners
van deze straat! Na de gedichten was er
een spetterend optreden van een voor deze
gelegenheid samengestelde band, die
voornamelijk bestond uit leden van onze
eigen C-Street Band.
Stoep Copernicusstraat
En dan was jij de vader
En je was net weggegaan
Pak jij je step
Dan doe ik gauw
Mijn rolschaatsen weer aan

Boom
In onze straat
daar staat een boom.
Het is er net zo een
als uit een fantastische droom.
Je kan er in klimmen,
Aan hangen en zwaaien,
Hij zit altijd vol
met vlaamse gaaien.
Een ervan is door iemand
uit de straat opgevoed
Hij kan nu vliegen
zelfs heeel erg goed!
In de boom hebben we allemaal onze plek
Zo heeft iedereen z’n eigen stek.
Dit is het gedicht
van de stam in onze straat.
Nu ga ik weer lekker
naar de boom met m’n maat.
Eddy Rakovic, 11 jaar

Oh hoi
Hoe is het afgelopen
Op het deelkantoor?
Met ons? Ook goed,
Z’n gangetje
Kijk uit, zij moet er door
Wat mooi die bakken!
Ja ik dacht wel leuk
Een beetje groen
Dat had ik
Achteraf gezien
Veel eerder moeten doen
Als je je skateboard zo houdt
En je springt
dan draait-ie rond
Nee zo, kijk, wacht, ik help je
Leg je jas maar op de grond
Ja lekker bankje hè
Op mijn begane-stoepbalkon
Kom op steek over
Morgen schijnt
aan jouw kant weer de zon
L. van Rosmalen
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