Nieuwsbrief 1 tweede jaargang 2014
Aan het begin van 2014 een uitgebreide nieuwsbrief.
Een brief met nieuws over de stand van zaken en verslag van de eerste bijeenkomst
van 2014 op 18 januari.
Belangrijkste nieuws: het dorp groeit, inmiddels zijn er 100 belangstellenden. Er komt
een website, er is een logo voor ons dorp. En de initiatiefgroep blijft voorlopig actief
werken aan de ontwikkeling van het stadsdorp. Een groep van meer dan 10 mensen
gaat daarbij ondersteunen als klankbordgroep. En tot slot: er zijn 10
activiteitengroepen actief.

Stand van zaken in het stadsdorp.

Na de start begin vorig jaar in maart zijn er 3 bijeenkomsten geweest, 5
nieuwsbrieven verzonden en zijn er diverse groepjes gestart met activiteiten.

En nu begin 2014?
Er is een plan voor 2014 om het stadsdorp handen en voeten te geven, onder
het motto: van ideaal naar een stadsdorp dat staat.
In dat stadsdorp kunnen senioren zo lang mogelijk actief, gezond en veilig
thuis blijven wonen. Door op te trekken met mensen in de buurt kunnen zij
samen organiseren dat je ook op latere leeftijd de regie over je eigen leeftijd
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houdt en daarmee de kwaliteit van je leven voor zover mogelijk in eigen hand
neemt.
Trefwoorden van dat stadsdorp zijn: coöperatief, samen, open voor iedereen
van onderop opbouwen, zaken simpel houden, samenwerken waar nuttig met
professionals, ondernemers en andere stadsdorpen.

Het stadsdorp Rivierenbuurt heeft nu 100 belangstellenden, 18 januari waren er
47 mensen aanwezig en actief op onze bijeenkomst. Actief met informatie
inwinnen, uitwisselen, met helpen organiseren en meedenken.

Wat is het plan?



Bouwen aan de sociale samenhang tussen belangstellenden door:
o

4 grote bijeenkomsten in 2014 met een thema en informatie-uitwisseling

o

Maandelijks kleinere bijeenkomsten op een vast moment informele
ontmoeting

o

Wekelijks mogelijkheid te ontmoeten op een vaste plek, een in de avond
en een in de ochtend voor elk wat wils,

o

Start maken met organiseren van binnenbuurten (Binnenbuurt – groep
van mensen die bij elkaar in de buurt wonen en die met elkaar in contact
gebracht worden via een contactpersoon, zodat zij elkaar goed leren
kennen).



Verder ontwikkelen:
o

De initiatiefgroep (IG) blijft actief werken aan het stadsdorp zeker tot
midden 2015.
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o

18 januari hebben meer dan 10 mensen zich aangeboden mee te denken
in een klankbordgroep over besluiten ten aanzien van een rechtsvorm,
geld e.d.

o

Er wordt aan den website gewerkt, daarvoor is de webmaster van
Stadsdorp Nieuwmarkt gevraagd en er is een kleine subsidie aangevraagd
bij het stadsdeel omdat te financieren.

o

Er wordt gewerkt aan dienstenruil door het slaan van Bruggetjes tussen
individuele vraag en aanbod.

o

Voorwaarde voor verder ontwikkeling is een goede administratie de
initiatiefgroep werkt daaraan met ondersteuning; het gaat o.a. om het
bijhouden van de lijsten met belangstellenden, verzendlijsten en het
regelmatig beantwoorden van e-mail.

Activiteiten in het Stadsdorp.
Op 18 januari was een markt waar de contactpersonen informatie konden geven over
de activiteit en belangstellenden zich konden aanmelden.
Vraag en aanbod voor het slaan van bruggetjes konden worden ingevuld. En er werden
ter plekke al diverse bruggetjes geslagen tussen mensen die een vraag hadden en een
aanbieder. Zo vond o.a. iemand die rummikub wilde spelen wel vier mensen die dat
wilden doen, iemand met een tilprobleem mensen die wilden komen tillen, iemand met
een te veel spullen mensen die wilden adviseren over opruimen. Laat vragen vooral
weten, wie weet is er iemand met een aanbod bij de vraag.
Als bijlage is de actuele lijst met activiteiten opgenomen met contactpersonen en de
informatie wat een contactpersoon doet en wat de initiatiefgroep doet.
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Uitslag logowedstrijd.
Tussen oktober en januari is een groepje mensen bezig geweest met een logo maken.
Er bleven twee kandidaten over. Op 18 januari presenteerden Herman Melkman en
Nikki Fröhling hun ontwerpen. Met grote meerderheid is een logo van Nikki gekozen
dat bovenaan de nieuwsbrief staat. Een ontwerp van Herman is gekozen om te
gebruiken op de website. Het ontwerp is te vinden onderaan deze pagina.

Namens de initiatiefgroep:
Marjan Stomph, Ida Kleiterp, Willem Deken en Hanneke van Sijl

Januari 2014

Aan-/afmelden als belangstellende kan naar e-mail:
stadsdorprivierenbuurt@gmail.com

OVERZICHT ACTIVITEITENGROEPEN STADSDORPRIVIERENBUURT
per 18 januar1 2014
Geef aanvullingen / correcties door aan: stadsdorprivierenbuurt@gmail.com.
Wij passen de lijst elke maand aan en zenden de lijst bij de volgende nieuwsbrief
weer mee.
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De rol van een contactpersoon wordt natuurlijk door de groep zelf bepaald.
Twee functies zijn als minimum handig:
-

per email (of telefoon) bevestigen of eventueel wijzigen van afspraken en

-

aanspreekpunt zijn voor mensen die interesse hebben in de activiteit.

Aan belangstellenden de vraag:
-

zelf contact op te nemen met de contactpersoon.

Wat doen wij als initiatiefgroep?
-

De lijst met activiteiten bijhouden en regelmatig verspreiden.

-

En als mensen zich toch melden, via ons e-mailadres, hen doorsturen naar de
contactpersoon.

De activiteitengroepen zijn:
- Binnenbuurten ontwikkelen:
Contactpersoon: Marjan Stomph M.Stomph@chello.nl
- Bridge
Contactpersoon: Trudie Pieters g.m.pieters@online.nl
- Bruggetjes tussen individuele vraag en aanbod vastleggen
Contactpersoon: Willem Deken: wfdeken@gmail.com
- Computergroep voor hulp bij computervragen en problemen.
Contactpersoon: Herman Melkman: h.melkman@upcmail.nl
- Karaokegroep
Contactpersoon: Gepke Andringa gepkean@hetnet.nl
- Kookgroep
Contactpersoon: Marianne Osnabrug m.osnabrug@chello.nl
- Leesclub
Contactpersonen: 1) Els Schwenke: e.schwencke34@upcmail.nl
2) Willem Deken: wfdeken@gmail.com
- Lokaliteiten voor Stadsdorpbijeenkomsten zoeken
Contactpersoon: Carin Giesen: giesencwm@hetnet.nl
- Poëzie lezen
Contactpersoon: Els Lock
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- Wandelclub
Contactpersoon: Carolien van den Handel [ccvdhandel@hetnet.nl]
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