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Nieuwsbrief oktober 2014

 

9 november 2014 

Algemene bijeenkomst in de Kompaszaal

16.00 – 18.00 uur

 

Op 9 november hopen we u te ontmoeten op de algemene bijeenkomst in de Kompaszaal.

Voor de pauze praten we u helemaal bij over de afgelopen periode en over onze plannen.

Na de pauze hebben we gastsprekers die u informeren over de te verwachten veranderingen in de zorgsector vanaf januari 2015.

De aankondiging en agenda volgen later deze maand.

 

 

 

Wat hebben we allemaal ondernomen na de vorige bijeenkomst van 30 maart jl.?

 

Starters4Communities
http://www.starters4communities.nl/

 

We zijn een samenwerking aangegaan met Starters4Communities, afgestudeerde studenten die werkervaring opdoen in dit traject.

Drie deelnemers zochten ons project uit en hebben zich er uitgebreid in verdiept. Ze stelden ons (en u) kritische vragen en zijn
uiteindelijk met een uitgebreid advies gekomen. Het heeft de initiatief groep veel tijd en energie gekost maar het heeft ons ook
gestimuleerd. Voor andere stadsdorpen zijn onze ervaringen ook bruikbaar. Het rapport kunt u vinden op de website onder het kopje
‘links’.

          

 

Flyer

Op advies van de Starters hebben we een flyer
gemaakt over het Stadsdorp KNSM.
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gemaakt over het Stadsdorp KNSM.

De flyers liggen bij de boekhandel Van
Pampus, Kanis en Meiland. We hebben ze ook
verspreid in de brievenbussen van de
Wintermanspanden.

 

 

.

Blauwe loper festival

We hebben op het Blauwe Loperfestival gestaan om bezoekers daar bij te
praten over het begrip Stadsdorp. De flyer was net klaar dus die hebben we
daarbij ruimhartig uitgedeeld.

We hebben ons bezonnen op de organisatie.

 

Een aantal leden van de initiatiefgroep hebben zich om verschillende redenen teruggetrokken. Bovendien bleken ook bewoners uit
andere panden op het KNSM eiland belangstelling te hebben voor het Stadsdorp KNSM of om in hun eigen pand een stadsdorp op

te richten. Daardoor wilden we het stadsdorp niet meer te beperken tot de zgn. Oude Grieken.

We hebben nu ook leden uit het plan ‘Kolhoff’ en uit het Venetiëhof.

We stellen ons voor dat het stadsdorp per woonblok kan functioneren, maar wel onder dezelfde naam. In de initiatiefgroep hebben
we vertegenwoordigers van beide woonblokken opgenomen. In het Stadsdorp Zuid worden de verschillende delen 'binnenbuurten’

genoemd.

We zien dus een horizontale organisatie voor ons waarin we van elkaars diensten gebruik kunnen maken en waarin we van elkaar
kunnen leren.

Aangezien de initiatiefgroep wel toe was aan een andere naam en we (wat een luxe!) inmiddels tien leden omvat, hebben we ons
gesplitst in een stuur- en steungroep.

Op 30 oktober hebben we onze eerste gecombineerde vergadering. Op 9 november stellen we ons aan u voor.

 

De stuur/steungroep ziet er op dit moment als volgt uit:
 

Monique Hollman  Archimedes
Anneke Oele  Pericles
Ria Jaarsma  Archimedes
Pem Goldschmidt  Diogenes
An van Bolhuis  Pericles
Go van de Veer  Venetiehof
Lucienne Garnier  Socrates
Suzanne Kooij  Kolhoff
Aaltje Emmens  Diogenes
Peter Holt  Pericles

 

 

We willen de taken wat helderder verdelen. Daarover volgt nog overleg en we zullen u  op onze bijeenkomst verder inlichten.

 

 

Website

 



 

Onder andere de vraag en aanbod rubriek vergt grotere aandacht.  We realiseren ons dat we mensen beter op de hoogte moeten
houden van onze acties. Het heeft onze hoogste prioriteit en horen graag aanbevelingen van u op 9 november a.s.

Het eerste resultaat is deze vernieuwde nieuwsbrief.

Aktiviteiten

                                                  

 

Buurtborrel

Vanaf april van dit jaar organiseren we iedere eerste zondag van de maand een buurtborrel in Kanis en Meiland van 16.30 – 19.00
uur op initiatief van Pem Goldschmidt.

Kanis en Meiland zijn daar zeer behulpzaam bij in de vorm van kleine borrelhapjes enz., waarvoor dank. De opkomst ligt tussen de
10 en 20 leden en we ervaren de borrel als een zeer ontspannen gelegenheid om elkaar op een andere manier te leren kennen.

Komt u vooral ook eens aanwippen!   

        

 

Buurtmoestuin

 

Margreet  Zetsma vertelde in de vorige
bijeenkomst al over haar wens om een
stadstuin te realiseren op het KNSM eiland. Ze
is enthousiast begonnen om daar een
draagvlak voor te organiseren. Op 7 november
om 19.45 zal er in de Kompaszaal een
bijeenkomst zijn waar zij de aanwezigen
uitgebreid zal informeren over de
plannen.               

 

 

Komende tijd  gaan we meer initiatieven op poten zetten en stimuleren.

Laat iedereen die plannen heeft voor een gezamenlijke fietstocht, een zang- of leesclub, een wandeling van een uurtje over het
eiland zich melden. Dan helpen wij met de organisatie ervan als dat nodig is.
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