- Uitnodiging voor bewoners -

Inspiratieavond ‘Versterking: samen sterker’
dinsdag 16 januari 2018
Woon je in een dorp, wijk of buurt waar de versterking nu of later aan de orde is? En zou je
daar samen met andere dorp,- wijk of buurtgenoten regie op willen voeren en invloed op willen
uitoefenen, want het gaat immers om júllie huizen, júllie leefomgeving, dus júllie proces!?
Zoek je een plek voor je vragen en/ of al opgedane ervaringen? Wil je leren van de ervaringen
van bewoners die er midden in zitten en zich ook voor hun mededorpsgenoten en de toekomst
van hun dorp of wijk inspannen – die hun ervaringen ook graag met andere bewoners delen?
Zoek je de verbinding met anderen die hier ook over nadenken en mee bezig zijn?
Kom dan naar onze inspiratieavond op dinsdag 16 januari 2018, geleid door Jaap Jepma.
Wij willen jullie inspireren, op weg helpen. Ook willen wij aan de slag met wat jullie hierbij
nodig hebben en jullie aangeven wat wij zien en doen.
e
Daarom deze avond. Voor en van jullie, door en met ons. Samen sterker! Graag tot de 16 .
Locatie
We zijn te gast in Overschild: dorpshuis De Pompel, Meerweg 16, 9625 PJ Overschild.
Carpoolen wordt gewaardeerd.
Tijden
19.00 uur:
19.30 uur:
Ca 21.30 uur:

Dorpshuis open
Aanvang programma
Afronding en doorpraten aan de bar

Aanmelden
Wil je hierbij zijn? Aanmelden – liefst voor 8 januari - kan door een mail te sturen naar
welkom@gasberaad.nl Graag horen we dan ook waar je vandaan komt, met hoeveel mensen je komt,
en wat je hoopt van deze avond op te steken, te leren en mee naar huis te nemen. De avond is
zonder kosten.
Programma
Jaap Jepma interviewt tijdens het eerste deel van het programma verschillende bewoners die al
ervaring hebben met het organiseren van het collectief, midden in of ter voorbereiding op de
versterkingsopgave. Hoe gaan zij om met alles wat de versterking losmaakt en van bewoners vraagt?
Wat zijn de ervaringen, aandachtspunten en tips van onder andere de Dorpsbelangenwerkgroep
Versterking Overschild en Dorpsbelangen Loppersum? Hoe hebben zij zich georganiseerd, wat willen
zij voor hun bewoners en voor hun dorp, hoe proberen zij de versterkingsoperatie tot kans te
maken, hoe houden ze de moed erin? Hoe kun je buurtgenoten betrekken en het gesprek met elkaar
organiseren, of je nu in een dorp of wijk woont? Het wordt een inspirerende eerste helft!
Het tweede deel van het programma staat in het teken van de ervaringen, vragen en ideeën van
iedereen die er deze avond bij is. Hoe staat het er voor bij jou, in jouw omgeving? Zijn bewoners bij
jullie al georganiseerd? Waar liggen jullie uitdagingen en vragen? Waar hebben jullie hulp bij nodig?
Daar gaan we in kleinere groepjes over in gesprek.
We sluiten af met een terugkoppeling en afsluiting voor iedereen. De bar is vervolgens open om
verder met elkaar door te praten voor wie dat wil.
Voor wie
De avond is bedoeld voor alle bewoners die hierin geïnteresseerd zijn. Van individuele bewoner, een
groepje buren tot mensen die al deelnemen aan structuren waarin bewoners elkaar al tegen komen
zoals een dorpsbelangen of wijk- of buurtvereniging of een speeltuinvereniging, of specifiek rond de
gaswinning in je buurt. Iedereen is welkom! Ook de fase van de versterking maakt niet uit. Is je dorp of
wijk/buurt pas later aan de beurt? Dan doe je hier hopelijk inspiratie op over hoe jullie je kunnen
voorbereiden.

