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Nieuwsbrief 7 tweede jaargang 2014 
 

> Inhoud van deze herfstnieuwsbrief: 

 Grote belangrijke bijeenkomst over veranderingen in de zorg  

13 december van 13.00 -16.00 uur. 

 Maandelijkse inloopbijeenkomsten elke eerste zaterdag van de maand 

dus ook 1 november van 16.00 -18.00 uur, Geulstraat 9. 

 Kort over de grote bijeenkomst 11 oktober over toekomstdromen. 

 Bereikbaarheid stadsdorp. 

 

 Grote bijeenkomst over de veranderingen in de zorg 13 december. 

 

13 december zal er een grote bijeenkomst zijn over de veranderingen in de zorg. Met 

de veranderingen zullen wij allemaal te maken krijgen. Vanuit het stadsdeel zullen 

degenen die met de invoering van veranderingen bezig zijn komen toelichten hoe die 

veranderingen zullen worden doorgevoerd. Daarna zal er gelegenheid zijn om met hen 

alle vragen die bij ons leven t.a.v. deze veranderingen te bespreken. 

 

Noteer 13 december, en neem iedereen die geïnteresseerd is, mee. Half november 

komt er een nieuwsbrief met meer informatie. 

 

 Maandelijkse inloopbijeenkomsten  

 

De maandelijkse bijeenkomsten zijn sinds september elke eerste zaterdag van de 

maand. De tweede inloopbijeenkomst, in oktober, was een vrolijke uitwisseling tussen 

buurtgenoten. Zaterdag 1 november is er weer een kans mensen te ontmoeten  

tussen 16.00 tot 18.00 uur, in het Buurtlokaal van Dynamo, Geulstraat 9.  

Kom eens een kijkje nemen. Om de kosten van drank en borrelhapjes te kunnen 

dekken, stellen wij, na afloop, een vrijwillige financiële bijdrage op prijs. 

 

Let op… 

de buitendeur staat tussen 15:45 en 16:15 uur open. Wie op een ander moment komt, 

moet de speciale stadsdorpbel gebruiken die wij tijdelijk bij de buitendeur zullen 

ophangen.  Of bel Carin Giesen (06 1235 3676) of Herman Melkman (06 5179 7508). 
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 De bijeenkomst 11 oktober over toekomstdromen. 

 

Op de bijeenkomst was het hoofdonderwerp “wensen voor de toekomst van het dorp”. 

De meeste wensen bleken heel praktisch. Voorbeelden: goede plekken voor fietsen op 

de stoep, betaalbare seniorenwoningen, meer ontmoetingsplekken voor mensen van 

het stadsdorp, beter systeem om de Bruggetjes te slaan, meer PR over het stadsdorp.  

En tot slot de wens voor een nieuwe activiteit: het maken van vertelkringen, meer 

informatie Carin Giesen giesen.cwm@kpnmail.nl. 

 

  

(foto’s van de bijeenkomst van 11 oktober) 

 

Aan meer ontmoetingsplekken zal worden gewerkt door het groepje 

“ontmoetingsruimten”.  

Wat betreft een beter systeem voor de Bruggetjes. Op dit moment kan  

men alleen kennis nemen van het bestaande vraag en aanbod op onze bijeenkomsten. 

Op de website wordt wel genoemd dat wij een systeem van vraag en aanbod hebben, 

en dat je een vraag of aanbod kan doorgeven via ons mailadres. Maar je kan op onze 

website nog niet zien welke vragen en aanbiedingen er momenteel zijn. We gaan 

proberen dat voor elkaar te krijgen. 

De vragen die het stadsdeel betreffen betaalbare seniorenwoningen en de fietsaanpak 

daar komen wij op terug. 

 

 Bereikbaarheid Stadsdorp. 

Op onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl is informatie over het dorp te vinden. 

Een verzoek aan activiteitengroepen: geef nieuws over activiteiten tijdig door om te 

verwerken op de site.  

Heb je iets wat jou persoonlijk raakt, je interessant, belangrijk of leuk vindt, of heb je 

een nieuwtje waar je de andere leden op attent wil maken? Geef dat door via onze mail 

 info@stadsdorprivierenbuurt.nl, en zet erbij dat het voor “Het prikbord” (een van de 

“kopjes” boven aan de website) is.  

 

Heb je geen computer en wil je iets weten?   

Bel dan Marian Klauwers en spreek een bericht in op nummer 6426954. 
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Aan- /afmelden als belangstellende, vragen over ons stadsdorp, mededelingen, kun je 

doorgeven via:  info@stadsdorprivierenbuurt.nl 

 

 

Het stadsdorp krijgt, vinden wij, zijn vorm door ons en voor ons. Kom dus met eigen 

plannen, ideeën en wensen. 

 En laat die weten op welke manier dan ook. 

 

Half november laten wij meer weten,  

de initiatiefgroep: Marjan Stomph, Hanneke van Sijl,  Willem Deken.   

 


