Bekijk de webversie

Van het bestuur
Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
De Bakermat: we gaan er met z’n allen voor!
Op 6 november, midden in de verplichte sluiting van alle buurthuizen, hoorde u van ons. Wij
vertelden dat we ondanks deze tegenslag gewoon zo veel mogelijk door zouden gaan.
En inmiddels is de Bakermat, weliswaar beperkt maar toch, weer open en gebeurt er het een en
ander.
De koffie ochtenden onder ‘leiding’ van Jan Kuiper worden door verschillende bewoners
bezocht en vrijwilligers o.a. van Open Podium zorgen er voor dat er koffie en gezelligheid,
maar ook cultuur in de vorm van muziek, korte praatjes etc. wordt geboden: voor wijkbewoners,
door wijkbewoners.
Er ontstaan allerlei initiatieven in de wijken en we weten van diverse vrijwilligers dat ze staan te
popelen om te herstarten met bestaande activiteiten, of om nieuwe dingen aan te vatten.

Zo zullen, zodra de coronamaatregelen ons dat toestaan, de
thema-ochtenden weer worden gehouden, hopelijk te
beginnen in de maand maart.
De wijkdiners worden weer opgepakt door dezelfde groep
enthousiaste kokers.
Veel andere activiteiten staan op de rol; op vrijdag 4
december was er een bijeenkomst in de grote (voormalige
kerk)zaal met het doel om toch, ook al is het maar
bescheiden, een programmering voor de eerste drie maanden
van het nieuwe jaar te maken.

Daarbij is gesproken, naast voortzetting van de
koffieochtenden iedere dinsdag en donderdag, over het
organiseren van concertjes in het kader van Open Podium, het
houden van exposities van bekende en amateurkunstenaars
uit de wijken, over het organiseren van wandelingen
(bijvoorbeeld volgens de jubileumroute van de
Penseelstreek), korte lezingen en zingeving, workshops, over
een buurtveiling en het houden van verjaardagsfeestjes voor
kinderen (en volwassenen?).
Vanuit de gezamenlijke wijken is er spontaan een commissie
gevormd die een mooi en samenhangend muziekprogramma
wil bedenken en o.a. daarvoor zeer binnenkort een
sponsoractie voor een vleugel start. U kunt daar op
onzewebsite meer over lezen. Ook heeft zich inmiddels een
enthousiaste PR-adviseur gemeld ter ondersteuning van de
communicatie met u en anderen.
Het repaircafé gaat weer van start op maandagavond 14 december (20.00 uur) en
donderdagmorgen 17 december (10.00 uur); en op zondag 13 december wordt een besloten
concert in de Barzaal georganiseerd door Muziek bij de Molen.
Zolang de maatregelen voortduren zal alles zich voornamelijk
in de grote zaal ( moeten) afspelen. Dat betekent dat die
gezelliger moet worden, maar tegelijk multifunctioneel moet
zijn. Er is een offerte voor kamer/wandschermen aangevraagd
en een paar mooie grote planten zijn natuurlijk een must. Dus
als iemand van u er één of meer over heeft….?
Als gezegd, er hebben zich diverse vrijwilligers gemeld voor
diverse taken. Zij zullen zeer binnenkort worden benaderd
voor een bijeenkomst met een tweetal bestuursleden en Jan
Kuiper: wat heeft men precies te bieden, waarvoor wil men
concreet worden ingezet, hoeveel tijd heeft hij of zij
beschikbaar?
Om dit alles te faciliteren moeten er niet alleen voldoende
financiën zijn (naast de al ruimhartige subsidie van de
gemeente Arnhem), maar zal ook het gebouw en de gevel
moeten worden aangepast. Het bestuur is daarvoor het nodige
aan het voorbereiden en wordt ook daarbij gesteund door een
club deskundige vrijwilligers.
Als we terugkijken op het afgelopen jaar realiseren we ons dat dat totáál anders is verlopen dan
van tevoren verwacht. We begonnen met het visioen van een grote feestelijke opening met heel
veel mensen begin oktober; dat heeft helaas niet zo mogen zijn.
Maar we kunnen met genoegen constateren wat wél is gelukt: er staat een wijkcentrum
Bakermat voor onze wijken en als je ziet wie er allemaal al zijn of haar betrokkenheid toont,
kunnen we met recht zeggen dat het leeft.
We vertrouwen erop dat de tijden in 2021 zullen verbeteren en gáán er gewoon met zijn allen
voor.

Goede Kerstdagen
en alle goeds voor het
nieuwe jaar gewenst.
Wij zien u graag
gezond en wel
in de Bakermat terug.
Roelie van Rossem-Broos,
secretaris Bakermat,
13 december 2020
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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 nieuws@wijkcentrumbakermat.nl toe aan uw adresboek.

