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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
We gaan weer
open!
Start activiteiten, op 15 juni, de eerste
koffieochtend
De Bakermat, een bruisend wijkcentrum voor ontmoeting en
uitwisseling
met als motto wijkbewoners met én voor elkaar. Wij hebben elkaar
immers veel te bieden.
Nu we corona voldoende in de houdgreep hebben opent de Bakermat
haar deuren op dinsdag 15 juni, zij het beperkt en onder
voorwaarden. Het bestuur vertrouwt erop dat álle voorgenomen
activiteiten op korte of langere termijn kunnen starten, ook in de
wetenschap dat kwetsbare groepen op 1 juli gevaccineerd zijn.
Een breed palet aan activiteiten
De stilte die lange tijd in en rond de Bakermat heerste staat niet
voor stilstand. Op de achtergrond gebeurde er veel en een groot
aantal wijkbewoners leverde bij de ontwikkeling van activiteiten
enorme inzet.

Een korte, niet uitputtende opsomming
Verbouwing
De Bakermat wordt een écht wijkcentrum! Daarvoor zijn
aanpassingen aan het gebouw gewenst.
Het bestuur is actief met het vormgeven daarvan; de
toegankelijkheid moet gemakkelijker en zichtbaarder en een lift moet
zorgen voor een optimale verbinding tussen de verdiepingen.
Daarnaast moet de akoestiek van de grote zaal beter.
Ook aan de facilitaire voorzieningen wordt gesleuteld.
Een impressie van onze ambitie ziet u op onze website:
wijkcentrumbakermat.nl.
Om dit alles te financieren zijn er - naast het al door de gemeente
Arnhem beschikbaar gestelde bedrag - extra gelden nodig.
Bij de Provincie Gelderland is een aanvraag voor subsidie in
behandeling. Voor de verbetering van de akoestiek en de inrichting
van de zalen, gaan wij op verschillende manieren fondsen werven, zo
is er een benefietconcert in december gepland.

Samenwerking wijkverenigingen
De Bakermat biedt een vanzelfsprekende plaats aan de
wijkverenigingen De Penseelstreek en het Burgemeesterskwartier.
Tastbaar wordt dat door de lustrumactiviteiten van De Penseelstreek
in het weekend van 25/26 september: de Bakermat biedt daar
faciliteiten en ruimte voor. Het wordt dan ongetwijfeld een komen en
gaan van wijkbewoners.
Activiteiten Bakermat
Plannen voor activiteiten in de Bakermat zijn er volop. Zo’n
vijfentwintig staan er op de rol.
Deels gaat het om activiteiten die al plaatsvonden, maar ook nieuwe
activiteiten gaan van start.
Wat er al was
Vanaf 15 juni gaan in ieder geval- elke dinsdag- en
donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur - de koffieochtenden
weer van start.
Wij rekenen er op dat na 1 september - volgens een vertrouwd ritme
- lunchbijeenkomsten, wijkdiners, themaochtenden, het Open
Podium en het repaircafé weer plaatsvinden. Ook de jaarlijkse
boekenbeurs en kunstmarkt staan in de planning.
Via onze website berichten wij over deze bijeenkomsten.
Zo spoedig mogelijk nieuw te starten activiteiten
Vanuit de wijkbewoners zijn er de afgelopen periode veel nieuwe
initiatieven aangedragen. Soms gaat het om plannen van individuen,
zoals het plan van een filosoof een gespreksgroep te starten, en dat
van een yogalerares om een yogaclub te beginnen, het voornemen
van een docente die een handwerkmiddag wil organiseren en een
wijkbewoner die een knutselclub voor de jeugd wil starten.
Maar er werden ook nieuwe commissies gevormd, zoals de
muziekcommissie die een prachtige reeks concerten programmeert
en het Open Podium wil uitbreiden. Deze commissie start op
zaterdag 11 september met een muzikale omlijsting van Open
Monumentendag Arnhem waar de Bakermat óók aan deelneemt.
En er zijn ook gedachten over tentoonstellingen en een kunstsalon theater, dans, beeldende kunst - op de zondagmiddag. Ook wordt er
gebroed op een muziekluistercursus en ontstond er recentelijk een
commissie zingevingsvraagstukken. Wellicht zal daarmee ook het
lezingenaanbod worden uitgebreid. Rozet speelt met de gedachte in
ons wijkcentrum een ‘rozetje in de wijk’ te ontwikkelen en de
conservatoriumstudenten van ArtEZ staan te popelen om bij ons te
komen musiceren.
Verder is er een commissie ouderen die onderzoekt welke vragen en
behoeften bij deze groep bewoners leven en wat ze kan doen met
het thema ‘eenzaamheid’. Zij weet zich gesteund door SWOA.
Vrijwilligers
Daarmee zijn we er nog niet. Het bestuur streeft naar méér. Naar
meer diversiteit, in het bijzonder naar activiteiten voor de jeugd.
Wellicht leven er bij u ideeën die interessant zijn om verder te
ontwikkelen.
Wij staan daar open voor. Wie weet waar dat toe kan leiden.
Er zijn tot ons groot genoegen al veel mensen die zich hebben
gemeld en die mee (gaan) doen, maar er zijn nog steeds vrijwilligers
nodig, op álle terreinen van de uitvoering.
Wij zijn nieuwsgierig naar u. Via onze website kunt u ons bereiken.
Wij nemen graag contact met u op.
Website
Dit alles laten we natuurlijk met plezier aan de buitenwereld zien.
Daarom is onze website opnieuw ingericht. Wij nodigen u uit een
kijkje te nemen; u ziet dan ook welke activiteiten nu en voor de
nabije toekomst zijn gepland.
De website is vernieuwd, blijft voortdurend in beweging en wordt
naarmate de activiteiten toenemen meer gevuld. Dat betekent dat
nieuwe activiteiten en ontwikkelingen steeds dáár worden
aangekondigd. Via diezelfde website kunt u ook uw belangstelling
voor deelname aan een of meer activiteiten doorgeven. Wij streven
ernaar dat zich voor activiteiten die na de zomer starten, zich vanaf
1 augustus a.s. online kunt aanmelden.
Tot slot
Het bestuur heeft een aantal wijzigingen ondergaan (de
samenstelling vindt u op de website) maar gaat met hetzelfde
enthousiasme verder voor een bruisend wijkcentrum. Doet u mee?
U bent welkom als bezoeker, als vrijwilliger en als initiatiefnemer
voor een nieuwe activiteit!
Toon Godefrooij,
voorzitter bestuur Stichting De Bakermat
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