Van het bestuur

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
Op 1 november jl. ging wijkcentrum Bakermat van start! Hoe anders was dit begin
dan wij ons destijds voorstelden, toen we met de uitvoering van alle plannen
begonnen. Maar toch, op 3 november was er in de grote zaal een eerste, zeer
geanimeerde bijeenkomst met een kleine groep wijkbewoners die zich hadden
opgegeven, die nieuwsgierig waren naar alles wat er staat te gebeuren en vooral,
binnen de grenzen van de covid- maatregelen, elkaar wilden ontmoeten. Foto’s
daarvan hebt u al op de website kunnen zien.
Helaas, vanaf 5 november zijn we weer gesloten, evenals alle andere wijkcentra en
nog zoveel meer organisaties.
Dit betekent echter niet dat wij nu ook gaan stilzitten. Dit bericht is niet alleen
bedoeld om u te melden wat er in de periode vanaf het moment dat duidelijk werd
dat de Bakermat écht zou doorgaan is gebeurd, maar ook om u te vertellen dat,
zodra het weer mogelijk is, wij onverminderd verder gaan.
Om te beginnen hebben wij u allen via de website een aantal vragen gesteld .
Daarop is een behoorlijke respons geweest. Velen van u hebben met ons
meegedacht en ideeën en plannen aangeleverd; anderen hebben zich als
vrijwilliger voor diverse “takken van sport” aangemeld en blijken bereid zich actief in
te zetten voor het welslagen van dit mooie project; bijvoorbeeld door activiteiten
zelf te organiseren of daarin te willen participeren. De website trekt veel bezoekers
en op de Nieuwsbrief hebben zich op dit moment al 513 wijkbewoners
geabonneerd. De samenwerking met de beide Wijkverenigingen verloopt in dit
geheel zeer positief.
Daarnaast hebben diverse personen en organisaties aangegeven gebruik te willen
maken van een of meer ruimtes in het wijkcentrum of deze te willen huren.
Het bestuur is intussen druk bezig met het regelen van de vele dingen die bij de
opbouw van het wijkcentrum zich aandienen. Het heeft veel overleg met de
gemeente Arnhem, die zich zéér positief opstelt naar ons ;er zijn veel contacten
met heel verschillende belanghebbenden; de beheerstaken in het pand, en -heel
belangrijk- de komende verbouwing moeten worden geregeld en de
fondsenwerving daarvoor en voor andere zaken moet worden opgepakt; et cetera.
Gelukkig hoeven wij dat niet allemaal alleen te doen, maar zijn er al een aantal
actieve en deskundige vrijwilligers bereid gevonden om hier aan mee te werken.
Om de activiteiten te ontwikkelen, coördineren, begeleiden en “aan te jagen” is Jan
Kuiper, bij velen van u al bekend van het Koffiehuis, gevraagd voorlopig een
belangrijke rol te vervullen, wat hij graag doet. En Jos Zwaan heeft, zoals u al hebt
gemerkt, zich enorm ingezet voor een mooie en actuele website.
Als gezegd, we hebben veel reacties via de website maar ook in persoon gekregen,
waar we erg blij mee zijn. Want dat betekent dat het echt een wijkcentrum voor en
door de wijkbewoners gaat worden. Het bestuur gaat deze periode van
gedwongen rust gebruiken om alle reacties op een rijtje te zetten en een voorstel te
doen over de wijze waarop al deze mooie suggesties in daden kunnen worden
omgezet, waarbij iedereen die zich op een of andere wijze heeft gemeld meedoet (
en hopelijk nog velen daarbij). Een ieder die zich heeft opgegeven is reeds
benaderd door een bestuurslid, of wordt dat alsnog zeer binnenkort.
Ondanks alle hindernissen die we door Covid -19 op ons bord hebben gekregen
gaan we gewoon en met enthousiasme en plezier door. U hoort van ons, zodra dat
weer kan of zodra wij meer kunnen vertellen over de activiteiten en werkgroepen
die als eerste worden gestart en de bemensing daarvan.
Met hartelijke groet en blijf vooral gezond!
Namens het bestuur,
Roelie van Rossem-Broos, secretaris.
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www.wijkcentrumbakermat.nl
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u meedenken@wijkcentrumbakermat.nl toe aan uw adresboek.

