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Ideecafé
Hanneke Op den Buysch en Roland Sikkema
Na twee praatcafés en een doecafé kunnen we niet anders dan concluderen dat er veel ideeën
leven op ons eiland. Er zijn zelfs al enkele groepjes gevormd om een bepaald idee verder uit
te gaan werken. En dit bracht ons weer op een idee!
Hoe kunnen we de energie vasthouden die we gezien hebben op deze avonden? Hoe blijven
we gemotiveerd om met ons groepje verder te gaan? Waar lopen we tegenaan? Waarbij
kunnen we elkaar helpen? En hoe zorgen we ervoor dat we ook tijdens het drukke seizoen de
projecten gaande houden?
Daarvoor beginnen wij het Ideecafé! Twee keer per maand bieden wij de mogelijkheid om bij
elkaar te komen: elke laatste donderdagavond van de maand in Café de Verdieping en elke
tweede zondagmiddag van de maand in de Berkenplas. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen

de mensen die nu groepjes hebben gevormd, mensen uit andere groepjes treffen om
ervaringen uit te wisselen: Hoe gaat het bij jullie? Waar lopen jullie tegenaan?
Kunnen we elkaar helpen? Maar het biedt ook de mogelijkheid om
samenwerkingspartners te vinden voor bijvoorbeeld een arrangement: de een wil
een overnachting bieden en de ander een diner. In het ideecafé ontmoeten zij elkaar
om dit arrangement uit te werken.
Verder is het de bedoeling om af en toe een inspirerende spreker uit te nodigen. Dit
kan iemand van MKB-Nederland zijn, of iemand die een project wil presenteren.
Maar het kan ook een sporter zijn met een goed verhaal. Zolang het maar
inspirerend is en we er iets van kunnen leren.
Kortom, een ontmoetingsplek voor iedereen die graag iets wil!
Het eerste ideecafé vindt plaats op 28 februari a.s. vanaf 20.00 uur in Café de Verdieping. Het
tweede café volgt begin maart in de Berkenplas. Actuele informatie volgt via onze
facebookgroep Ideecafé Schiermonnikoog.
Tot ziens op 28 februari!

