Nieuwsbrief 2 tweede jaargang 2014

Motto voor 2014: van ideaal naar een stadsdorp dat staat.

Sinds januari is er weer van alles gebeurd. Er zijn ontwikkelingen rond de website, een
subsidieaanvraag, de klankbordgroep, ontmoetingsruimten en diverse
activiteitengroepen.
In deze nieuwsbrief staan diverse oproepen, één voor een wekelijkse
ontmoetingsmoment in de ochtend, meerdere oproepen voor deelname aan
activiteitengroepen. En er is een verzoek om adresgegevens door te geven voor het in
gang zetten van binnenbuurten in ons dorp.
De ontwikkelingen gaan niet snel maar wel gestaag. Wil je meer weten?
Hieronder is meer te lezen.

Noteer vast de datum van een volgende grote bijeenkomst:
24 mei. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Website
Aan onze website werkt Adriaan Boiten webmaster van Stadsdorp Nieuwmarkt
(www.stadsdorpnieuwmarkt.nl). Wij hopen dat de site snel in de lucht zal zijn, zodra dat het
geval is maken wij dat bekend. Het gekozen logo van Niki Fröhling zal een mooie plek krijgen,
zodat de site echt het gezicht van onze buurt heeft.
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Er is een definitieve toezegging gekomen van het stadsdeel dat wij een kleine subsidie zullen
krijgen waar de site van betaald kan worden.

Klankbordgroep.
De sinds januari bestaande klankbordgroep is in februari bij elkaar geweest met de
initiatiefgroep om elkaar te leren kennen eind maart werken wij samen verder.

Ontmoetingsruimten en momenten voor ontmoetingen.
In september 2013 is uitgesproken dat mensen graag wekelijks een ruimte en plaats hebben
om elkaar te ontmoeten: ’s morgens en ‘s avonds. Daarnaast is de ervaring in andere
stadsdorpen dat het belangrijk is in een ritme van een maand (vaste plaats en tijd), een ruimte
te hebben waar een grotere groep elkaar kan vinden zodat er meer dwarsverbanden ontstaan.
Op zo’n bijeenkomst kan je mensen leren kennen, diensten ruilen door het slaan van Bruggetjes
tussen individuele vraag en aanbod.
Carin Giesen heeft een overzicht gemaakt van mogelijke ontmoetingsplekken voor grote en
kleinere bijeenkomsten. De komende tijd zal de initiatiefgroep in overleg met de
klankbordgroep besluiten nemen over de ruimten om bijeen te komen. Heb je nieuwe tips stuur
ze naar stadsdorprivierenbuurt@gmail.com.

Wekelijks ontmoeten ’s avonds in Café Blek is al maanden mogelijk.
Nieuws van Margriet Thomson en Ida Kleiterp.
“Al enige maanden komen wij bijeen bij café Blek, hoek Jekerstraat/Waalstraat op woensdag
van 19.00 tot 20.00 uur of later. Er is een grote tafel voor ons gereserveerd, de bediening van
het café kent ons nu. We zitten er soms met 10 mensen en soms minder. Er is een vaste kern.
Het is gezellig om even een praatje te maken en nieuwtjes uit te wisselen.
Graag willen we dat er meer mensen komen, het mooie weer komt er aan dan kunnen we op het
terras zitten.”
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Wekelijks ontmoeten overdag. Een oproep:
Wij zoeken een groepje mensen die een ochtendontmoeting wil gaan starten op een locatie in
de buurt. Mensen die dat willen gaan doen kunnen zich melden bij Ida Kleiterp
idakleiterp@gmail.com

Binnenbuurten.
De binnenbuurt is een idee van Stadsdorp Zuid. Het is een groep van mensen die bij elkaar in de
buurt wonen en die een paar keer per jaar uitgenodigd worden door een contactpersoon uit de
buurt om bij elkaar te komen, zodat zij elkaar leren kennen. Zo wordt het makkelijker heel
dichtbij diensten te ruilen, als je dat zou willen. De één past eens op als de loodgieter komt en
jezelf niet thuis kan zijn of neemt je post aan, een ander neemt wat boodschappen mee of past
op je kat als je een paar dagen weg bent.
Om mensen in buurten met elkaar in contact te brengen hebben wij naast het e-mailadres van
belangstellenden ook het woonadres nodig. Op de bijeenkomst 18 januari is het woonadres al
aan alle aanwezigen gevraagd. Mochten wij het woonadres nog niet hebben, dan een verzoek:
mail het woonadres naar stadsdorprivierenbuurt@gmail.com

Nieuws van een aantal activiteitengroepen in het Stadsdorp.

Wandelclub.
“De wandelclub telt op dit moment negen deelnemers. De wandelingen worden via een
roulerend systeem georganiseerd. Afwisselend zijn het langere en kortere wandelingen. De
opzet is om ongeveer eenmaal per maand te wandelen, voorlopig op zondag. Omdat we nog
met betrekkelijk weinig mensen zijn en niet iedereen voor een lange of een korte wandeling
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kiest, wordt het al snel een heel klein clubje. Als er meer gegadigden komen - graag! - wordt
het wat stabieler en kunnen we ook overwegen om te splitsen in een groepje dat liever wat
langer en een groepje dat liever wat korter wandelt. Het opstarten gaat natuurlijk een beetje
met vallen en opstaan, maar we gaan voorlopig gewoon door en kijken hoe het zich ontwikkelt.
Er hebben zich op dit moment alleen nog vrouwen gemeld, we missen de mannen. Welke heren
hebben zin om lekker mee te wandelen?” Contactpersoon: Carolien van den Handel
ccvdhandel@hetnet.nl

De poëzieleesgroep
“Onze groep is met drie mensen gestart. De eerste bijeenkomst hebben we alle drie een paar
bundels meegenomen van dichters of dichteressen, waar we van houden. En daarnaast een
gedicht uitgekozen, dat we heel mooi of boeiend of uitdagend vinden en dat gekopieerd voor
elkaar. De bespreking was geanimeerd.
In het vervolg bespreken we per keer of een bundel of we nemen een thema waarbij we zelf op
zoek gaan naar gedichten daarover. Dat kan zijn in poëziebundels die we zelf in huis hebben of
we gaan in de bibliotheek op zoek. De eerstvolgende bijeenkomst is op 16 maart. Als je
belangstelling hebt, neem dan even contact op”. Contactpersoon: Els Lock

Leesclub
“Inmiddels is de leesclub een keer bij elkaar geweest. Met z’n zevenen (van de negen leden)
hebben wij De Vlucht, van Jesus Carrasco besproken. Het is de bedoeling ongeveer elke 6
weken bij elkaar te komen.” Contactpersonen: Els Schwenke: e.schwencke34@upcmail.nl en
Willem Deken: wfdeken@gmail.com

Bridgegroep.
“Wie vind het leuk om af en toe een middag of een avond te bridgen?. Geen competitie maar
gewoon voor de gezelligheid.” Trudie Pieters reacties naar: g.m.pieters@online.nl.

Karaoke-groep
Deze activiteit ontwikkelen blijkt nog niet zo simpel en de groep is nog niet echt van de grond.
Wie wil dit verder helpen ontwikkelen samen met Gepke Andringa? Reacties naar:
gepkean@hetnet.nl
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Tot slot:
In de nieuwsbrief van april laten wij weten waar de bijeenkomst van 24 mei gehouden zal
worden. Houd de datum vast vrij!

Hartelijke groet de initiatiefgroep:
Marjan Stomph, Hanneke van Sijl, Ida Kleiterp, Willem Deken.

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

OVERZICHT ACTIVITEITENGROEPEN STADSDORPRIVIERENBUURT
Versie maart 2014
Geef aanvullingen / correcties door aan: stadsdorprivierenbuurt@gmail.com.
Wij voegen de bijgewerkte lijst bij elke volgende nieuwsbrief totdat de lijst op de website
vermeld kan worden.
Twee functies van de contactpersoon 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.

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
- Lokaliteiten voor Stadsdorpbijeenkomsten zoeken
Contactpersoon: Carin Giesen: giesencwm@hetnet.nl
-Leesclub
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Contactpersonen: 1. Els Schwencke e.schwencke34@upcmail.nl en 2. Willem Deken:
wfdeken@gmail.com
- Poëzie lezen
Contactpersoon: Els Lock
- Wandelclub
Contactpersoon: Carolien van den Handel [ccvdhandel@hetnet.nl]
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