‘Presenteer je buurtplan’
Een verslag van de bijeenkomst in Het Claverhuis op 31 maart 2015

Op dinsdagavond 31 maart organiseerde Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael samen met IJsterk en de
Bovenverdieping een Verbindingsdag. ‘s Middags bood het Wijkcentr um een wor kshop aan.
Buurtbewoners leerden een buurtplan, onderneming of organisatie te presenteren. De Bovenverdieping verzorgde
de workshop. In het avondprogramma gaven deze bewoners de presentaties voor publiek uit de buurt. De
presentaties werden afgewisseld met muziek van een gelegenheidstrio. Het doel van deze dag was om mensen,
initiatieven te verbinden aan elkaar of aan andere organisaties om zo de mogelijkheden voor het realiseren van het
idee te vergroten. Wij streven naar een sterk netwerk in de wijk waarin bewoners en organisaties elkaar kennen,
elkaar kunnen helpen en kunnen versterken. Het is mogelijk om contact op te nemen met deze initiatiefnemers.
Als er geen gegevens bij staan dan kan dit via het Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, mail Suzanne.
Wij kijken terug op een mooie inspirerende avond, voor herhaling vatbaar!

Open Ateliers Jordaan wil graag
meer samenwerking met de buurt.
De stichting zou de Rozengracht
graag omtoveren tot een kunstwinkelstraat. Bewoners die andere
ideeën hebben over hoe de buurt
kan samen werken met kunstenaars
worden uitgenodigd om te reageren.
www.openateliersjordaan.nl

De dynamiek in de buurt kan vergroot worden door leegstaande
ruimten beschikbaar te stellen voor
creatievelingen en kunstenaars.

‘n Man zoekt hond om uit te laten’
zou één van de advertenties op Voor
elkaar in de Buurt kunnen zijn. Op
deze marktplaatsachtige website
kunnen buurtbewoners diensten
aanbieden en vragen van andere
buurtbewoners. Hoe meer gebruikers hoe groter de kans op succes.
www.voorelkaarindebuurt.eu

Stadsdorp Noord Jordaan wil de
voordelen van de stad combineren
met de voordelen van het dorp
waardoor allerlei leuke en zinvolle
clubs kunnen ontstaan op divers
terrein: van eten tot speeddaten.
www.stadsdorpnoordjordaan.nl

Roken bij de zandbak en peuken in
de zandbak, bah! Jiska zou graag
een rookvrije zone realiseren in en
rondom de zandbak in de speeltuin
aan de Madelievenstraat.

‘Begin je eigen Bijenrestaurant’
Bijen en hommels kunnen in de
stad beter overleven als er geschikte planten in bloembakken en tuintjes staan. En het is helemaal niet
moeilijk om dat zelf te doen.

Anke doet een oproep aan de babyboomgeneratie om leegstaande
kantoorruimte te kraken en geschikt te maken voor seniorenwoningen.
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De werkgroep Kunst en Cultuur organiseert gratis toegankelijke concerten in de Jordaan en Gouden Reael.
De binnenconcerten 's winters worden minder goed bezocht dan de buitenconcerten in de zomer. Wij zoeken daarom fysieke ondersteuning
bij het promoten van de binnenconcerten. Denk bijvoorbeeld aan het
verspreiden of ophangen van posters
of flyers, het vermelden in uw Nieuwsbrief van onze
activiteiten etc.

Mokum Maakt zoekt hoekjes en
kasten in winkels, geen grachtenpandjes maar grachtenkastjes, om
eigengemaakte producten van
mensen uit de buurt te aan de man
te brengen. Eh Winnifred, we hebben geen gegevens (meer) van je.
Horen we snel iets van je?

Voor het programma klik hier

Willem neemt je mee over de Westelijke Eilanden. Vanuit Galerie Moon
verzorgt hij elke zondag gidswandelingen in deze buurt . In anderhalf
uur 400 jaar geschiedenis.

Geert de Boer is de uitvinder van het
proefjesproject. Hij organiseert voor
kinderen onderzoekslessen en is altijd op zoek naar ruimtes waar hij
zijn lessen kan geven. Hij heeft
voorkeur voor een schuur of kelder
waarin experimenten uitgevoerd
kunnen worden die wat langer moeten blijven staan.
www.proefjesproject.nl

www.galeriemoon.nl

Ligia heeft het plan al uitgewerkt:
een ruilwinkel voor spullen die punten opleveren die ook weer voor wat
anders geruild kunnen. Het draait op
vrijwilligers. Het enige wat nog ontbreekt is een ruimte in de omgeving
van het Haarlemmerplein.

Wil je samenwerken met één van deze buurtbewoners of heb
je ze iets te bieden, aarzel niet en reageer via de websites in
de kaders of via het Wijkcentrum,.

Dennis maakt sieraden van bestek
en dubbeltjes. Hij zoekt een plek om
dit te verkopen. Misschien een
grachtenkastje van Winnifred.

Atelier Aandacht gaat voor meer
mensenwerk. Atelier Aandacht kan
helpen op het gebied van Identiteit, Communicatie/Media/
Netwerk, Nieuws maken, Advies
en Ondersteuning.
www.atelier-aandacht.nl

suzanne@jordaangoudenreael.nl, 020 – 7192371
www.jordaangoudenreael.nl
www.debovenverdieping.nl
www.ijsterk.nl
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