Verslag Bier en Bitterballen bijeenkomst 13 februari 2019
Aanwezig: Erika Bol, Vanessa Vermeer, Carla Oomes, Heidi van Dijke, Jan de Const. R. , Nicole de
Groot, Hans Stoop, Peter van der Stoel, Joost Bol, Mike en Vanessa Vermeer, Hans Burgers, Jetske
Burgers, Mark Pareijn, kees Sol, Ria Vissers
Doel van de avond: de Buurtvereniging doet al sinds jaar en dag bepaalde activiteiten. Sommigen
kennen een hoge opkomst, maar anderen worden nauwelijks bezocht. Onder het genot van bier en
bitterballen worden vanavond nieuwe ideeën aangedragen en besproken.

Rondje ideeën ophalen
Iedereen aan tafel heeft wel ideeën voor de vereniging. Onderstaand is de samenvatting van de
avond.
-

Met het dwarsstreepje zijn steeds de ideeën.

Erika Bol: Aansluitend op Brabant Food, weer kiezen voor een thema: delen is het nieuwe hebben.
-

-

Delen van verhalen: gesprekken met de buurt, verhalen van ouderen over het verleden,
maar ook: Hoe zie je de toekomst? Podcastverhalen om verhalen van vroeger kenbaar te
maken aan de buurt. Bijvoorbeeld bij een Picknick verhalen vertellen.
reactie uit de groep: er is al om te beginnen een filmpje van Sie Wagenaars.
Delen van spullen, b.v. heggenscharen, ladders, fonduepannen e.d. Apparaten of materialen
die we weinig gebruiken maar af en toe nodig hebben.
Delen van talenten. Wat zijn de verborgen talenten in de buurt. Kan iemand goed op honden
passen, mooi piano spelen, of heeft iemand een bijzondere hobby. B.v. op een avond
hierover vertellen.

Er bestaat een buurtfonds / buurtsubsidie die activiteiten van ons kan ondersteunen. De meningen
over het aanspreken van dergelijke subsidies zijn verschillend.

Mike en Vanessa Vermeer/ aangevuld door Jan de C.: Activiteiten rond de bevrijding
75 jaar geleden is Zuid Nederland bevrijd. Gemeente Breda heeft aan haar inwoners / instanties
gevraagd of er informatie over is. Kunnen wij starten met het verhaal van Anneville? Eind ’44 kwam
Bernhard naar Anneville, in ’45 kwam Wilhelmina.
Ulvenhout AC heeft een werkgroep opgericht waar Jan in zit.
2019: 1944 wordt gevierd. Oproep van de gemeente Alphen Chaam om oude foto’s en verhalen aan
te dragen. Enkele ideeën die hierbij geopperd worden:
-

Wandeling organiseren die het verhaal van Anneville vertelt
75 foto’s die van het najaar 2019 tm het voorjaar 2020 buiten te zien zijn
Een foto tentoonstelling

-

2010: in juni iets op Anneville à het buurtfeest hierop aan laten sluiten?

Carla Oomes:
Is ieder jaar een buurtfeest niet wat veel? Kan het af en toe afgewisseld worden met een uitstap?
Carla koopt al 25 jaar de Sint cadeautjes, ze vindt het zelf tijd voor een opvolger
Reactie van de groep: Sint (en ook Pasen) kennen weinig aanmeldingen, vraag of we dit moeten
voortzetten.
- Vroeger had je koffiekaarten als stimulans om bij elkaar op de koffie te gaan
Heidi van Dijke:
- Kunst in de kamer is een initiatief waarbij 4 keer per jaar een uitvoering wordt gegeven bij
iemand in de buurt, tegen ca €100 per persoon. Een paar mensen kiezen het programma en
leggen de artiesten vast. Dit kunnen cabaretiers zijn, musici, toneelspelers. Etc.
Reactie uit de groep: Er is veel talent hier in de buurt, b.v. Paul van der Mast, en Christ in de
Harmonie. Waarom daar geen gebruik van maken?
- Running dinner: Dit is vorige keer heel goed ontvangen, maar voor sommigen ook eng (ligt de
lat hoog bij het koken)? Reactie uit de groep: Niet running dinner…maar wandelend diner.
Nicole de Groot:
Bij veel activiteiten zie je steeds dezelfde gezichten. Vraag is of mensen op activiteiten zitten te
wachten. Dit zullen we moeten ondervinden.
-

Aanhakend op het delen: kennis met elkaar delen. Bijvoorbeeld hoe we een mooie moestuin
krijgen
Nog verder daarin: een gezamenlijke moestuin

Hans Stoop:
-

Het buurtfeest: Meer mensen laten meehelpen dan voorheen.
Reactie van de groep: Het samen doen, zoals destijds met het mozaïeken, en vorig jaar met
het koken, zorgt voor verbondenheid. Mensen zijn dan wel enthousiast.

Kees Sol:
-

Iemand iets over zijn / haar beroep laten vertellen

Peter:
-

IVN rondleidingen over wat groeit en bloeit. Het IVN heeft hele interessante rondleidingen
en wil dat graag een keer doen voor de buurt.
Geersbroek in vroegere tijden. Een half uur erover vertellen bij het Buurtcafé
Avond over hobby activiteiten van buurtgenoten

Hans Burgers:
-

Vroeger werden meer uitstapjes gedaan. Enkele voorstellen:
o Bezoeken van de 2e kamer
o De koninklijke wachtkamers
o Stadswandeling Utrecht

o
o

SS Rotterdam
Waterbus Dordrecht Rotterdam

Reactie van de groep: Dagtochtjes waren vroeger populairder omdat mensen veel minder
reisden. Nu gaat iedereen al veel op pad. Suggestie: Als een paar mensen het leuk vinden,
dan is het ook al prima om dit met een kleiner gezelschap te doen.

Jetske Burgers:
-

Een vaste wandelgroep / fietsgroep, bijvoorbeeld iedere 14 dagen op pad. Wie mee wilt, gaat
mee.
Mensen vragen over het snoeien van fruitbomen / moestuinen
Vaker bloemschikken
Vaker langsgaan bij mensen

Mark Pareijn:
Het samen bezig zijn in de buurt, zoals met boerengolf, samen koken, dat geeft verbinding.
Ria Vissers:
-

In het buurtcafé iemand laten vertellen. In het najaar weer iets anders

Zaken Clusteren
Al pratend over de diverse activiteiten wordt gesproken over een jaarthema…het thema ‘delen’.
De ingebrachte ideeën worden ter plaatse verdeeld in 3 clusters:
1. Delen
A. Delen van spullen met elkaar
B. Delen van verhalen
C. delen van talenten
2. Ideeën voor activiteiten
3. Buurtfeest

Ad 1 A. Delen van spullen met elkaar: Dit is niet echt een activiteit maar wordt wel positief
ontvangen. Dit is zeker interessant om nader uit te werken.
Ad 1 B. Delen van verhalen. Dit is meerdere keren aan bod gekomen:
- Gesprekken met de buurt, verhalen van ouderen over het verleden, podcasts.
- Iemand iets over zijn / haar beroep laten vertellen
- Geersbroek in vroegere tijden. Een half uur erover vertellen bij het Buurtcafé
- Avond over hobby activiteiten van buurtgenoten
- In het buurtcafé iemand laten vertellen. In het najaar weer iets anders
- 1944/1945 Wandeling organiseren die het verhaal van Anneville vertelt, eventueel aangevuld
met fototentoonstelling
Ad 1 C. Delen van talenten. Dit is ook meerdere keren aan bod gekomen:
-

Wat zijn de verborgen talenten in de buurt. Kan iemand goed op honden passen, mooi piano
spelen, of heeft iemand een bijzondere hobby. B.v. op een avond hierover vertellen.
Kunst in de kamer à met eigen talenten of met talenten van buiten
Kennis met elkaar delen. Bijvoorbeeld hoe we een mooie moestuin krijgen
Mensen vragen over het snoeien van fruitbomen / moestuinen

Ad 2. Activiteiten, die niet bij één van bovenstaande activiteiten genoemd kan worden
-

Koffiekaarten als stimulans om bij elkaar op de koffie te gaan
Wandelend diner.
Een gezamenlijke moestuin
IVN rondleidingen over wat groeit en bloeit. Het IVN heeft hele interessante rondleidingen
en wil dat graag een keer doen voor de buurt.
Uitstapjes, b.v. naar de 2e kamer, SS Rotterdam etc.
Een vaste wandelgroep / fietsgroep, bijvoorbeeld iedere 14 dagen op pad. Wie mee wilt, gaat
mee.
Vaker bloemschikken
Langsgaan bij mensen

Ad 3. Het buurtfeest:
Geprobeerd wordt om al tijdens deze avond een richting te geven aan het Buurtfeest. Gekozen is
voor het thema delen.
-

Het buurtfeest: Meer mensen laten meehelpen dan voorheen. Voorstellen:
o Samen muziekinstrumenten maken en vervolgens samen muziek maken
o Delen van talenten:
§ Een groep gaat fietsen
§ Een groep doet een foto workshop
§ Een groep doet….

-

2010: in juni iets op Anneville à het buurtfeest hierop aan laten sluiten?

