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WAT GAAN WE DOEN? - DE ACTIVITEITEN -
Met behulp van jullie input, tijdens de afgelopen bijeenkomsten, 
hebben we de ideeën geïnventariseerd die zijn aangedragen 
ter bevordering van de sociale verbinding. Ook hebben we 
vastgesteld dat er veel bereidheid bij jullie is om daar een 
steen(tje) aan bij te dragen.

ONZE OPROEP      
Om de ideeën om te zetten tot concrete activiteiten hebben wij 
buurtbewoners nodig die één of meerdere initiatieven voor hun 
rekening willen nemen. Wij zullen vanuit de werkgroep ‘Leefbaar’ 
de initiatieven coördineren. Daarnaast kunnen wij helpen met 
de opzet, ondersteuning en promotie. Voorbeelden van reeds 
succesvolle bestaande activiteiten, die wij zullen ondersteunen, 
zijn o.a. het Wijkdiner (zomer- en wintereditie) en de Running 
Concerts van de Midsummer Burgwal. 

Zou jij ook graag een initiatief uit de onderstaande lijst voor je 
rekening willen nemen? Meld je aan en wij nemen contact met 
je op. Wij plaatsen het initiatiefonderdeel op onze Burgwal 
activiteitenkalender. Voor de initiatieven van de Leesclub Engelse 
literatuur en de Eetclub hebben zich inmiddels al organisatoren 
aangemeld. Wil je meer weten en meedoen? Meld je aan door 
het sturen van een e-mail naar leefbaar@wijkraadburgwal.nl 

OVERZICHT VAN HUIDIGE ACTIVITEITEN
| Winterwandeling
| Eetclub, aanmelden via e-mail: leefbaar@wijkraadburgwal.nl
| Leesclub Engelse literatuur, info via mail: mood4U@kpnmail.nl
| Praatje Pot 

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN    
Voor de volgende initiatieven zoeken we nog vrijwilligers:
| Opzetten van een 70+ netwerk 
| Bankje Burgwal - het kletskousengesprek met een buurtgenoot
| Wekelijks koffie-uurtje
| Leren en vertellen over de Burgwal, ook vanaf het water
| Jaarlijkse (natuur)excursie door Haarlem 
| Bewegen in de wijk - buiten sporten & buurtwandelingen
| Zondagmiddag buurtborrel
| Stamppotwedstrijd
| Vrijwilligersinzet op scholen (voorlezen & knutselen)
| Aan tafel schuiven - om de 2 weken op een vaste plek tegen
 een kostprijs van € 6,-
| Uiteten met iemand die eenzaam is
| Met ondernemers persoonlijke attenties uitdelen 
| Welkom! - buurtbewoners sturen een kaart of brief naar
 ‘nieuwe buren’ met de boodschap: ‘Hé wat leuk, ik ben…’
| Burenhulp - boodschappen & kleine klusjes

HOE MELD JE JE AAN?
Op de website www.wijkraadburgwal.nl staat een overzicht 
van alle initiatieven. Door je aan te melden kan je in het 
aanmeldformulier aangeven welk initiatief je in de wijk zou willen 
opzetten. Wij nemen contact met je op en helpen jou met het 
coördineren van je gekozen initiatief.

Heb je nog een leuk idee dat je aan de lijst zou 
willen toevoegen? Of wil jij je opgeven voor 
deelname aan één of meerdere initiatieven? 
Scan de QR - code of stuur een mail naar: 
verbinding@wijkraadburgwal.nl

WAAROM DEZE NIEUWSFL!TS?
De afgelopen periode is er een aantal succesvolle 
bewonersbijeenkomsten georganiseerd, waarin we met het 
nieuwe wijkraadteam onze plannen met jullie hebben gedeeld. 
Dit heeft geleid tot veel enthousiaste reacties. Dat smaakt naar 
meer! Het wordt daarom tijd om onze plannen kenbaar te 
maken.  Wij hebben als doel een leefbare wijk te creëren waarin 
veel verbondenheid met en tussen de bewoners ontstaat.

Kortom: Voortaan zullen wij jullie regelmatig met een Nieuwsfl !ts 
op de hoogte houden van de activiteiten. Jij kunt daar een 
bijdrage aan leveren of gewoon gezellig meedoen. Wij gaan 
met elkaar op zoek naar dat extra beetje geluk en woonplezier 
voor alle bewoners in onze buurt. Doe je mee?

 ACTIVITEIT DATUM TIJD LOCATIE

Winterwandeling 26 februari 09:30 -11:30 Vertrek vanaf de Melkbrug
Praatje Pot - de koffiekar 27 maart 09.30 -12.30 Diverse locaties in de wijk

Eetclub  wordt na aanmelding opgestart
Leesclub Engelse literatuur  wordt na aanmelding opgestart

ACTIVITEITENKALENDER

Wij zullen voor het komende jaar 
een activiteitenkalender samenstellen 
op basis van initiatieven waarvoor 
jullie hebben ingetekend. Voor de 
komende periode zijn alvast de 
volgende activiteiten gepland:


