Stukje verschenen in de nieuwsbrief van donderdag 28 februari

SchiermonnikOOG op morgen
Doecafé
Na de praatcafés was het op 7 februari jl. tijd om de handen uit de mouwen te steken. Tijdens het
zogenaamde doecafé gingen de 50 aanwezigen voortvarend aan de slag. De eerste stap was het
uitwerken van ideeën op grote vellen papier. Deze vellen werden opgehangen op de wanden van het
Dorpshuis. Na de pauze was het tijd om ideeën en mensen aan elkaar te koppelen. Marktmeester
Sjon Stellinga spoorde de aanwezigen aan samen te werken. Elke nieuwe match werd door hem
omgeroepen. Aan het eind van de avond bleken er 30 ideeën uitgewerkt te zijn en waren er 18
matchformulieren ingevuld. Een mooie opbrengst van deze inspirerende avond vol ondernemingszin.
Hoe nu verder
De ideeën en matches zijn geïnventariseerd en in een schema gezet. Voor o.a. de volgende
onderwerpen zijn ideeën uitgewerkt: promotie en imago, themamaanden, seizoensverbreding en
arrangementen, recreatie en sport, wonen en zorg, bagagevervoer en kringloopwinkel, kinderopvang
en onderwijs, spoorlijn en eilander producten. Omdat er zo veel ideeën zijn, is het niet mogelijk dit
schema in zijn geheel op te nemen in deze nieuwsbrief. Deze informatie vindt u echter wel op onze
website (zie hieronder).
Enkele groepen zijn al meteen aan de slag gegaan of doen dit binnenkort. Welke dit zijn leest u in het
schema op onze website. Het is echter nog steeds mogelijk mee te denken of mee te doen, want
verschillende ideeën hebben nog een trekker of meedenkers nodig. Ook nieuwe initiatieven blijven
welkom. Mocht u mee willen denken of doen dan kunt u contact opnemen met de ‘eigenaar’ van een

idee of met Hanneke Op den Buysch (zie hieronder).
Facebook
Facebook blijkt een mooi middel te zijn om mensen bij elkaar te brengen en op een snelle manier op
de hoogte te brengen van wat er speelt. Er zijn inmiddels twee facebook-groepen gevormd:
themamaanden en ideecafé. Op onze website vindt u de links naar deze groepen zodat u lid kunt
worden.
Ideecafé
Twee ondernemers hebben het idee opgevat om de praat- en doecafés een vervolg te geven: het
ideecafé. Twee keer per maand bieden zij de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Het ideecafé
vindt plaats elke laatste donderdagavond van de maand in Café de Verdieping en elke tweede
zondagmiddag van de maand in de Berkenplas. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen mensen elkaar
ontmoeten en samenwerkingspartners zoeken. Groepjes die al bezig zijn kunnen ervaringen
uitwisselen en er kunnen nieuwe groepjes worden gevormd. Zo kunnen mensen blijven aansluiten bij
projecten.
Nieuwsbrief
Voor communicatie over projecten kan ook de nieuwsbrief worden gebruikt. Projectgroepen die een
stukje willen plaatsen kunnen hiervoor contact opnemen met Hanneke Op den Buysch.

Logo
Om de herkenbaarheid te vergroten worden stukjes over het project SchiermonnikOOG op morgen
en de verschillende subgroepen voorzien van een logo.

Meer informatie
Het uitgewerkte schema vindt u op de gemeentelijke website: www.schiermonnikoog.nl en dan via
‘Direct naar’ kiezen voor SchiermonnikOOG op morgen. Hier vindt u ook de stukjes die zijn
verschenen in de Dorpsbode, de links naar de verschillende facebookgroepen en de
achtergrondinformatie over dit project. Op de website vindt u ook een handleiding: ‘een succesvol
project in 10 stappen’. Het uitgewerkte schema met ideeën ligt ook voor u ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis en bij de bibliotheek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Op den Buysch, 0519-535068 of via email: h.odbuysch@schiermonnikoog.nl

