Stadsdorper Carin Giesen
Interview met Carin Giesen, initiatiefnemer en coördinator van vele activiteiten.
Een duizendpoot binnen ons Stadsdorp en
daardoor voor menig Stadsdorper een bekende.
Al pratend passeren de vele activiteiten en
initiatieven van Carin de revue. Over het
fenomeen Stadsdorp had ze eerder al met
belangstelling gelezen, toen ze in 2007 met haar
man naar de Rivierenbuurt verhuisde. Toen ook
in deze wijk in 2013 een Stadsdorp van start ging,
sloot ze zich hier meteen bij aan, en werd
vervolgens lid van de Klankbordgroep.
Meedenken doet ze graag en dat ligt haar goed. In haar kritisch vermogen ligt een kracht
verborgen die goed van pas kan komen. Zo was er een plek nodig waar Stadsdorpers elkaar
maandelijks konden ontmoeten en Carin pakte direct de zoektocht op naar een geschikte
locatie. Zo ontstond de maandelijkse Inloop waarvan zij tot op heden de coördinator is. Ze
kwam op het idee een vertelkring te starten die zij samen met een andere Stadsdorper
leidde. En als liefhebber van gedichten sloot zij zich vanaf de start aan bij de
poëzieleesgroep.
Het volgende idee diende zich aan: een jeu de boules groep. Carin weet anderen te
enthousiasmeren en krachten te bundelen. Inmiddels is er een zeer actieve jeu de boules
groep die veel plezier beleeft met elkaar. Carin vindt het ook belangrijk ouderen en jongeren
met elkaar te verbinden. Zo ontstond de werkgroep Generaties. Drie ‘generatiemaaltijden’
waren het eerste initiatief en het stimuleren van contacten tussen jong en oud heeft nog
steeds haar aandacht. Het is een droom van Carin een eigen plek te vinden waar
Stadsdorpers zich thuis voelen en graag binnenwandelen om samen leuke dingen te doen.
Na jarenlang zoeken is dat nog steeds niet gelukt.
Sinds maart vorig jaar vormt ze samen met Marjan Stomph de werkgroep
Concerten&Lezingen. Samen werken zij aan een jaarprogramma. Het eerste succes was het
concert in de Gabriëlkerk, afgelopen december.
De maandelijkse Inloop bestaat in september 5 jaar. Voor Carin een mooi moment om het
stokje als coördinator door te geven aan andere Stadsdorpers.
Carin is ook lid van de Wielingenbinnenbuurt. Recent heeft zij besloten mee te gaan doen
met de ‘minder ver’ wandelclub.

