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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
Het is alweer februari ; helaas is de lockdown nog niet voorbij en
kunnen we niet volop aan het werk. Maar dat geldt natuurlijk voor
velen onder ons.

Vernieuwde website en nieuw logo
Dat betekent niet dat we stilzitten; we proberen zoveel mogelijk te
doen om klaar te zijn voor het moment dat we weer mogen gaan
draaien. Om te beginnen hebben we een nieuw logo en een geheel
vernieuwde website, die door steeds meer unieke bezoekers wordt
geraadpleegd. Het bestuur is webmaster Jos Zwaan zeer erkentelijk
voor alle tijd die hij in de nieuwe vormgeving heeft gestoken en
hoopt dat u, net als wij, er zeer tevreden mee bent.
En veel dank aan Daan Muller die voor ons het logo heeft
ontworpen.

Bestuursleden
Onze oproep op de site voor nieuwe bestuursleden heeft succes
gehad.
Maar eerst moeten we u tot onze spijt melden dat de voorzitter, Fred
Hammerstein, heeft besloten zijn bestuurslidmaatschap te
beëindigen. Zijn vele activiteiten voor het bestuur waren niet meer
te combineren met een groot aantal andere ook maatschappelijke
functies die hij vervult.
We betreuren zijn vertrek en zijn hem zeer dankbaar voor alles wat
hij in het afgelopen jaar, ondanks corona, op poten heeft gezet.
Het feit dat wij als huurder de beschikking hebben kunnen krijgen
over het door de gemeente Arnhem voor ons aangekochte pand is
in niet geringe mate aan Fred te danken.
Ook de manier waarop hij de Bakermat in- en extern
vertegenwoordigde heeft ons een mooie start bezorgd. Wij laten hem
met moeite gaan, maar hopen dat hij als wijkgenoot nog lang bij de
Bakermat, zij het op een andere manier, betrokken blijft.
Het goede nieuws is dat wij drie nieuwe bestuursleden kunnen
verwelkomen:
Marjanne Knüppe, Toon Godefrooij en Fred Klokke. Alle drie al
jaren lang wonend in één van onze wijken en ieder voor zich flink
betrokken geweest bij diverse verschillende activiteiten voor de
buurt. We zijn erg blij met hun komst en hopen op een mooie
samenwerking voor een bruisende Bakermat, zodra dat weer
mogelijk is.

Activiteiten
En wat gebeurt er nog meer op dit moment?
Best veel eigenlijk.
Op de agenda van de bestuursvergaderingen staan structureel
onderwerpen als inrichting van het gebouw, verbouwing en de
financiering daarvan.
Daarnaast de herstart van bestaande en voorbereiding van nieuwe
activiteiten , voor ouderen en jongeren, van koffiedrinken tot het
organiseren van culturele bijeenkomsten bijvoorbeeld.
Activiteiten als het bedenken van acties om een vleugel voor de
grote zaal ter beschikking te krijgen of geld uit de wijken op te
halen.
En natuurlijk het intensiveren van de contacten met de vrijwilligers
(nu en straks) en het bezien waar dezen zich het liefst voor inzetten.
Er hebben zich al veel vrijwilligers gemeld, een aantal is reeds actief;
als het gaat om alles wat met het gebouw te maken heeft, maar ook
deskundigen op het gebied van de externe communicatie.
Anderen hebben we door de maatregelen nog niet zo kunnen
benaderen als we graag hadden gewild, maar dat komt hopelijk
spoedig, als we weer fysiek bij elkaar mogen komen.
Wij gaan met een vernieuwd bestuur en frisse moed verder.
U hoort weer van ons!
Roelie van Rossem, secretaris.
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