Stichting Bewoners Overleg

Hoge Akker

nodigt u uit voor een gezellige

open inloop-ochtend
Het bewonersoverleg Hoge Akker is er voor het welzijn van alle bewoners in de wijk. Dat betekent dat we u goed informeren over zaken in de wijk die te maken hebben met veiligheid,
gemeentelijke plannen en verkeer. Dat doen we in de nieuwsbrief die we zo’n 4 keer per jaar
uitbrengen. Maar welzijn heeft ook veel te maken met menselijke contacten. Het is fijn om de
mensen in je buurt te kennen en er regelmatig leuke dingen mee te doen. En dat wil het bewonersoverleg dus stimuleren. Door elkaar te ontmoeten, leer je elkaar kennen en kun je ontdekken wat je samen leuk vindt en kun je zelfs elkaar helpen waar dat nodig is.
Het bewonersoverleg Hoge Akker organiseert diverse activiteiten waar mensen uit de wijk aan
kunnen deelnemen, maar die ook open staan voor mensen buiten de wijk. Dus wilt u deelnemen
met een familielid of vriend of vriendin van buiten de Hoge Akker, dan is dat ook mogelijk. Om u
te laten zien wat het bewonersoverleg aan u te bieden heeft, organiseren we een open ochtend,
en wel op:

9 september in het pand
van kindcentrum de Kiezel

We laten u dan zien welke activiteiten we al
doen, en wat we komend jaar van plan zijn.
U kunt dan aangeven waar u in geïnteresseerd
bent, en waar u zich eventueel voor wilt inschrijven.
De meeste activiteiten zijn gratis; soms wordt
er een kleine vergoeding gevraagd voor de
gebruikte materialen of versnaperingen.
Omdat we de bewoners van de Hoge Akker
(maar dus ook mensen van daarbuiten) willen
ondersteunen in wat zij graag samen doen,
kunt u op de open ochtend ons ook uw
wensen vertellen. Kom dus op 9 september

tussen 10.00 en 13.00 uur

naar kindcentrum De Kiezel aan de Mgr.Zwijsenstraat 85

Het bewonersoverleg organiseert twee soorten
ontmoetings-activiteiten:
1. die waarvoor u zich van te voren moet aanmelden, en
2. die waarbij u altijd zonder aanmelding kunt
binnenlopen.
Zo kunt u bijvoorbeeld op de ontmoetingsochtenden
(maandag, dinsdag en donderdag) altijd binnenlopen
voor een kopje koffie, een praatje, of een spelletje.
Maar er zijn ook activiteiten waarbij het handig is om
van tevoren te weten hoeveel mensen er komen; bijvoorbeeld voor
bepaalde kaartspelen, voor een workshop knutselen,
voor jeux de boules, voor gezamenlijk koken en eten.
U legt zich daarbij niet voor het hele jaar vast, maar
meldt u per keer aan. Ook bijvoorbeeld voor het gezamenlijk moestuinonderhoud (en -gebruik) is het handig
om samen vooraf iets af te spreken. Het samen breien
is inmiddels zo populair, dat ook daarvoor een aanmelding vooraf nodig is, omdat het anders “te vol” is. Maar
bij veel belangstelling is het misschien haalbaar om een
tweede breigroep te starten. Over al die zaken informeren we u op de open inloopochtend op 9 september.
En heeft u ideeën? Bijvoorbeeld voor de gezamenlijke (moes-)tuin, of voor een nieuwe activiteit?
Dan horen we die graag, want we kunnen uw idee wellicht samen uitwerken om te zorgen dat
meerdere mensen in de Hoge Akker er plezier van hebben.
De
�
�
�

ideeën die we tot nu toe hebben en in het nieuwe (school-)jaar willen gaat uitwerken zijn:
kleuren voor volwassenen.
mandala’s tekenen en kleuren.
samen naaiwerk en verstelwerk uitvoeren, waarbij er altijd iemand aanwezig is om te helpen. Behalve het vermaken en repareren van kleding behoort ook het maken van wandkleden tot de mogelijkheden. Een naaimachine is aanwezig voor algemeen gebruik.
� diverse kaartspelen waarbij een geoefend speler aanwezig is om uitleg te geven.
� een “groen”ochtend waarbij een ervaren plantliefhebber veel kan vertellen over de verzorging van orchideeën en cactussen.
� het maken van (3D-)kaarten.
We zien u graag op 9 september zodat u ons kunt vertellen wat u graag zou willen.

contact

Wilt u
met het bewonersoverleg
Hoge Akker? Dan treft u ons natuurlijk op 9
september in de school van kindcentrum
De Kiezel. Maar voor informatie kunt u ook
een kijkje nemen op onze website:
www.bewonersoverleghogeakker.nl
Of u kunt ons natuurlijk mailen of bellen:
secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com
06-57780623 (secretariaat J. Pluym)

