OnGein Nieuwsbrief Juni

OnGein in Blokhoeve
Middelhoeve 53, Blokhoeve
http://www.allone.nl/allone-projecten/
info@allone.nl / T: 0616752340

Beste bewoner van Blokhoeve,
Zoals jullie misschien hebben meegekregen staat de Casco
op Middelhoeve 53 ineens niet meer helemaal leeg! Er is
leven in de brouwerij, eindelijk, maar wie zorgen daarvoor?

Belangrijke
mededeling

Wij zijn team OnGein van het projectenbureau AllOne.
OnGein wil bewoners van een wijk elkaar laten ontmoeten.
Hierbij gaat het om in contact te brengen met elkaar
vanuit een positieve en creatieve insteek. Kunstvormen
worden ingezet als middel om de ontmoeting met elkaar
te versterken. Samen projecten opzetten versterkt deze
verbinding en maakt het duurzaam.

Heb jij ideeën voor de wijk,
voor het creatief
staatfestival of voor de
bezetting van de Casco?
Mail dan naar:
info@allone.nl

In samenwerking met de wijkcoördinator Shida Versteeg en
bewoners van Blokhoeve en omstreken willen we het pand
op de Middelhoeve nieuw leven in blazen.
Maar waar heeft Blokhoeve behoefte aan en waar willen
de bewoners van Blokhoeve een steentje aan bijdragen?

Evenementen
Oproep voor ALLE
JONGEREN uit Blokhoeve!
Wij zijn op zoek naar jou!
Ben jij tussen de 12 en 18
jaar en heb jij interesse om
mee te denken en te
spreken in een
podcastprogramma (zie
hieronder), mail ons !!
info@allone.nl
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Nieuws
De eerste informatie avond in de Casco
Op tweede pinksterdag is een groep bewoners van Blokhoeve
langs gekomen bij de Casco. Wij zijn met hen in gesprek gegaan
over onze plannen en met name over de ideeën voor
Blokhoeve vanuit de bewoners van Blokhoeve. Wij hebben veel
inspirerende mensen ontmoet die niet kunnen wachten om een
project op te zetten of aan de slag te gaan in de Casco. Wij
hebben erg leuke ideeën, van een buiten bioscoop naar een
buurthuis. Van een lunchroom naar een atelier.

Evenementen
21-5-2018
Eerste informatie avond in de
Casco
21-6-2018
Tweede informatie avond in
de Casco

Open inloop: Middelhoeve 53
Heb je ideeën voor de wijk?
Heb je hulp nodig om deze
ideeën uit te voeren?
Of wilt u uw eigen creaties in
de Casco tentoonstellen?
Wees welkom op onze open
inloop!

Er is hier niets, dus alles kan!
Het Creatief Straatfestival. In de komende maanden tot aan
September wil AllOne in samenwerking met de Gemeente met
de bewoners zo veel mogelijk activiteiten opzetten. In
September zal er een creatief straatfestival plaatsvinden, in en
om de Casco. Als viering van wat wij met zijn allen hebben
bereikt.

Elke woensdag 10:00 – 12:00
Elke woensdag 20:00 – 22:00
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Nog meer belangrijk nieuws
Podcast

Oproepen!

Gedurende het bedenken en organiseren van het festival,
vindt er ook een podcast traject plaats.
Dit is een vervolg op de audiotour met als doel de bewoners
en de jongeren nog meer in verbinding te brengen.
De onderwerpen voor de podcasts komen rechtstreeks uit de
wijk.
Zo groeit het contact op een interactieve en boeiende wijze.
Heb jij nog ideeën voor de Podcast of weet jij nog
bijzondere mensen die echt gehoord moeten worden uit de
wijk Blokhoeve? Mail dan naar erishierniks@gmail.com !

Atelier
Vanaf 30 mei tot eind
september wordt de Casco
ook gebruikt als atelier voor
kunst uit de wijk. Kunst in alle
vormen : niet enkel schilderijen
maar ook breiwerk, audio,
verhalen etc.
Grijp de kans om nu uw
kunstige creaties te exposeren
in de Casco.

ZZP’ERS in Bloekhoeve
Ben jij of ken jij ZZP’ers in de
wijk blokhoeve die met ons in
gesprek willen gaan over
waar de wijk Blokhoeve
behoefte aan heeft? Heb jij al
goede ideeën of zelfs een
bijdrage aan een podcast of
het straatfestival, laat het ons
weten!
Contact ons!
Info@allone.nl

Pagina 3 van 5
ongein_allone

Onze stad Nieuwegein

Vorige project in Nieuwegein
Audiotour
Jarenlang stonden buurtbewoners en tientallen leerlingen van
het Anna van Rijn College in Nieuwegein-Noord als
kemphanen tegenover elkaar. Nu werken ze samen aan een
audiotour van 45 minuten. De tour bestaat uit interviews met
mensen en verhalen uit de buurt, opgetekend door scholieren
van het Anna van Rijn College. Het is bedoeld om school en
buurt dichter bij elkaar te brengen.
“Het begrip ontstaat als je elkaar kent en weet wat je hebt
meegemaakt. Dat wilden we vooral bereiken”
Job Kühlkamp, docent Anna van Rijn College
Omwonenden van de school voelden zich jarenlang niet veilig
in hun eigen huis. Regelmatig werden ruiten van hun huizen
vernield of werd er langdurig ‘belletje getrokken’. Het
gebeurde als leerlingen tussen de tramhalte en school langs de
woningen liepen. Enkele bewoners omschreven de situatie
toen zelfs als ‘buurtterreur’. Die situatie is voorbij. Allerlei
initiatieven zorgden ervoor dat bewoners en leerlingen nu meer
activiteiten met elkaar doen. De school begon met het project
‘Kattenkwaad’. Leerlingen van klas 3 ‘zorg en welzijn’
interviewden in twee maanden tijd veel buurtbewoners.
Daarvan werd een samenvatting gemaakt.
Verhalen
Lopend door de straten kunnen luisteraars van de audiotour
meer te weten komen over de verhalen uit de straten rondom
de school. Vanmiddag is de tour aan de omwonenden
gepresenteerd. ,,Het idee ontstond na een flinke wandeling
door de wijk’’, zegt docent Job Kühlkamp (22), die de
audiotour ontwikkelde. ,,Achter de voordeuren van deze
huizen zitten zoveel verhalen van mensen. Het begrip ontstaat
als je elkaar kent en weet wat je hebt meegemaakt. Dat wilden
we vooral bereiken.’’
Buurtgenoot Jaap Louis, die aan de overkant van de school
woont, maakte jarenlang mee dat langdurig op zijn ramen
werd gebeukt of belletje werd getrokken. Nu zit hij ontspannen
tussen de leerlingen op het Anna van Rijn College en werkte
graag mee aan de audiotour. ,,Ik voelde me niet veilig in mijn
eigen huis. Soms gebeurt er nog wel wat. Maar ik ken de
leerlingen beter en ga er ook anders mee om dan voorheen. Ik
ben blij dat we veel gesprekken erover hebben gehad.’’

Speciale
ontmoetingen
Alaa
Sinds tijden hebben wij niet
zo’n lieve, zorgzame, slimme,
betrokken en
vooruitstrevende dame
ontmoet als Alaa.
Onze eerste ontmoeting was
bij de informatie avond en zij
zorgde voor Egyptische
koekjes en heerlijke schotel
vol met eten.
Die woensdag daarop kwam
zij bij onze wekelijkse
vergadering in de Casco met
koffie en thee. Tevens bracht
zij ook ontzettend goede
ideeën en tips waar wij veel
van kunnen leren.
Harm Jan
Een bekende van Dagmar,
teamlid van OnGein, maar
voor ons een mooie
ontmoeting.
Harm Jan wilde goed met
ons meedenken . Ondanks
dat hij op zoek was naar een
andere woning in Utrecht.
Hij wil betrokken blijven en
wil ons helpen met zijn ideeën
en organiseer skills. Hij heeft
een wens om het bedrijfje van
zijn overleden vrouw You're
Unlimited voort te zetten.
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Podcasts
De audiotour is binnenkort te beluisteren via de app van de
website Onze Stad Nieuwegein en is vandaag voor het eerst
door betrokkenen gehoord. Het Anna van Rijn gaat nog een
stap verder met het project. Kühlkamp: ,,We hebben veel
materiaal verzameld en maken er ook nog podcasts van. Ook
dat is dan terug te luisteren. Gelukkig is de buurt enthousiast,
daarom pakken we het zo uitgebreid aan.’’
Voorzitter Kees Mulder van het wijkplatform vindt het initiatief
van de school een uitkomst en ziet al veel synergie tussen zijn
wijk en het Anna van Rijn College ontstaan. Hij zegt: "De
leerlingen zijn bij mensen thuis geweest en dat levert wat op.
School en buurt waren twee gescheiden werelden, omdat we
van elkaar niet wisten wat we moesten verwachten. Dat is echt
verbeterd, maar het belangrijkste is ook dat er veel minder
klachten uit de buurt komen van overlast."

Wat vind u van de wijk
Blokhoeve?
Wij willen graag lezen wat u
van de wijk vindt, en wat de
wijk nodig heeft om wat meer
leven in de brouwerij te krijgen.
Blokhoeve is een prachtige wijk
met veel potentie. Het enige
wat nog mist is wat meer
verbinding tussen alles en
iedereen in de wijk.
AllOne, waar team OnGein
voor werkt, zet zich in om die
verbinding concreet te maken
door activiteiten te faciliteren
die bewoners zelf bedenken.
Wij zouden het bijzonder
waarderen als u het
vragenformulier in de link zou
willen invullen!
Vragenlijst Blokhoeve

Bron: AD
Utrecht

Uitzending EenVandaag
“Hoe je overlast omzet in verbinding”
EenVandaag 02-04-2018
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