Nieuwsbrief 4 tweede jaargang 2014
Nieuw in de maand juni
 Vanaf 13 juni een nieuw mailadres: info@stadsdorprivierenbuurt.nl
 Op 14 juni staan wij op de Voor Elkaar Netwerkbijeenkomst in het Huis
van de Wijk Rivierenbuurt met een gloednieuwe flyer
 Vanaf 18 juni is er een wekelijkse ontmoeting woensdagochtend
 21 juni een spontaan zomerfeest Martin Luther King Park
 21 juni Midzomer gaat onze website de lucht in
www.stadsdorprivierenbuurt.nl

Verder in deze nieuwsbrief:
 Kort verslag over de bijeenkomst 24 mei.

21 juni Spontaan zomerfeest
Een aantal stadsdorpelingen heeft het plan opgevat dat het leuk is
Midzomer te vieren, wie het leuk vindt, komt!
Neem zelf iets mee om op te zitten, neem iets te eten en te drinken mee voor een
aantal personen en een afvalzak om afval mee terug te nemen.
En blijf zolang als je het leuk vindt.
Kan je niets dragen, geen bezwaar, vraag iemand om mee te gaan.
Waar en wanneer?
Tussen het Mirandapaviljoen en de Zuidelijke wandelweg op het gras
van het Martin Luther Kingpark 21 juni vanaf 4 uur.
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Voor Elkaar Netwerkbijeenkomst in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.
Op 14 juni staan wij met informatie over het stadsdorp op de Voor Elkaar
Netwerkbijeenkomst in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. De bijeenkomst is van
15.00 tot 18.00 uur. Wij hebben, op verzoek, een gloednieuwe flyer, gemaakt door
Victor van Wees.

Bijeenkomst 24 mei,
-Thema Binnenbuurten.

Yvonne Telenga, van Stadsdorp Zuid, heeft vertelt over ervaringen met Binnenbuurten.
Een idee van Stadsdorp Zuid: mensen, die vlak bij elkaar wonen, met elkaar in contact
brengen, zodat zij elkaar leren kennen. Zo wordt het makkelijker, heel dichtbij, als je
wilt, diensten te ruilen. Na het verhaal zijn wij met elkaar in gesprek gegaan. Er
kwamen veel argumenten ter tafel voor elkaar leren kennen op deze manier, maar ook
argumenten omdat niet te doen. Sommige groepjes mensen maakten al plannen om
elkaar verder te ontmoeten en samen te onderzoeken hoe zij een Binnenbuurt vorm
willen geven. Het groepje Binnenbuurten, dat de middag voorbereidde, zal alles nog op
een rijtje zetten en laat in de herfst weer van zich horen.

-Markt.
Er is op de bijeenkomst volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het maken
van Bruggetjes tussen vraag en aanbod.
Ook de activiteitengroepen waren actief mensen te informeren en te werven. Op de
markt was verder een onderzoekster, die graag met ouderen praat over hun ideeën
over uitwisselen van vraag en aanbod. Heb je belangstelling om met haar te praten,
meld je bij info@stadsdorprivierenbuurt.nl

-Stand van zaken van het dorp.
 Op de bijeenkomst is toelichting gegeven op mogelijkheid elkaar maandelijks te
ontmoeten, met ingang van september in Buurtlokaal Geulstraat 9, elke eerste
zaterdag van de maand van 16.00-18.00 uur.
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 Voorlopig is er besloten nog niet te kiezen voor een rechtsvorm; wel willen we in
de herfst deelnemers een bijdrage te vragen van € 10,00 per jaar om de kosten
voor met name ontmoetingsruimten te kunnen dekken

Nu ook wekelijks ontmoeten in de ochtend
Vanaf 18 juni hebben we een koffie-inloop op de woensdagochtend vanaf 10:30 uur,
in het 'Koffiekeldertje' van het Huis van de Wijk in de Rijnstraat (nr. 115).

Dit als opzet voor informele "bij-elkaar-komsten' van Stadsdorpers uit de Rivierenbuurt
die liever overdag bij elkaar komen. In principe voor een uurtje , met
uitloopmogelijkheid, net als op de woensdagavond in café Blek.

Nieuw: koor met watermuziek.
Binnenkort kun je meedoen in een koor, met zoveel mogelijk mannen en vrouwen uit
de Rivierenbuurt, met een waterrijk repertoire. Leuke liederen, makkelijk mee te
zingen, klassiek en werelds, liefst meerstemmig.
Lekker zingen, zonder huiswerk. In eerste instantie als projectkoor, misschien bij grote
belangstelling wekelijks. Start deze zomer bij voldoende aanmelding. Meld je aan bij
Erica Rietema via info@stadsdorprivierenbuurt.nl

De initiatiefgroep:
Marjan Stomph, Hanneke van Sijl, Willem Deken, Ida Kleiterp.

Aan- /afmelden als belangstellende kan naar e-mail: info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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OVERZICHT ACTIVITEITENGROEPEN STADSDORPRIVIERENBUURT
Versie juni 2014
Geef aanvullingen / correcties door aan: info@stadsdorprivierenbuurt.nl.
Wij zetten de bijgewerkte lijst binnenkort op de website.
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 in oprichting
Contactpersoon: Gepke Andringa gepkean@hetnet.nl
- Kookgroep
Contactpersoon: Marianne Osnabrug m.osnabrug@chello.nl
- Lokaliteiten voor Stadsdorp bijeenkomsten zoeken
Contactpersoon: Carin Giesen: giesen.cwm@kpnmail.nl
-Leesclub
Contactpersoon: voorlopig Willem Deken: wfdeken@gmail.com
- Poëzie lezen
Contactpersoon: Els Lock info@rivierenbuurt.nl
-Rivierenbuurtkoor in oprichting Erica Rietema info@stadsdorprivierenbuurt.nl
- Wandelclub
Contactpersoon: Carolien van den Handel [ccvdhandel@hetnet.nl]
-Zorg
Contactpersoon: Marjan Stomph M.Stomph@chello.nl
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