Onderwerp: Stand van zaken en uitnodiging voor 30 maart
16:00 – 18:00
Datum: 1 maart 2014
Beste stadsdorpers,
We kunnen trots en tevreden terugkijken op de eerste
“geboorte”-bijeenkomst c.q. oprichtingsvergadering van
Stadsdorp KNSM op 19 januari jl.
Het was een mooi en warm begin, waarvan het verslag en enkele
foto’s op onze website staan.
Ondertussen is er alweer van alles gebeurd:
• Het aantal aanmeldingen op onze website is opgelopen tot
circa 45.
• Op onze website vindt u een nieuwe rubriek: ‘verhalen uit de
buurt’
• Kijk om u heen en u zult ook verhalen vinden. Stuur ze naar de
site en inspireer uw buren.
• Op de kalender vindt u informatie over onze eigen en andere
(gratis) buurt- activiteiten.
Om te beginnen die in ons onvolprezen Kanis en Meiland-café.
Ook de workshops van onze eigen boekhandel Van Pampus
zullen worden opgenomen. Weet u andere passende activiteiten,
laat het ons weten.
Vervolgbijeenkomst zondag 30 maart 16:00 – 18:00 uur
(Kompaszaal)
Samen moeten we het stadsdorp nu verder vormgeven: de leden
zijn nu zelf aan zet.
Het idee is om in deze Vervolgbijeenkomst een wervelende
show van allerlei (stadsdorp)ideeën te laten plaatsvinden.
De gouden tips van de oprichtingsvergadering hebben al geleid
tot een globaal programma.

Dit waren de gouden tips voor activiteiten die we van jullie
kregen:
- ontmoeting, begeleid door een glaasje
- uitwisseling tussen de vier gebouwen: open huis
bijeenkomsten
- verbouwingstips
- wandel- en fietstochten
- thema-avonden (de zee, beroepen, kunst, makkies)
- lees- en zangclubs
Iedereen met een goed idee voor een activiteit krijgt op deze
bijeenkomst de gelegenheid om mensen om zich heen te
verzamelen. Wil je jouw idee of specialiteit presenteren, meld
het ons.
Onze buurtregisseur Désirée Gerritz wil graag kennis met ons
allen maken en komt aan het begin van de middag een praatje
houden over veiligheid, dat is háár specialiteit.
We hopen u op 30 maart te verwelkomen.
U kunt zich aanmelden via de website:
www.stadsdorpKNSM.nl
Met vriendelijke groet,
Initiatiefgroep StadsdorpKNSM	
  

