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VERBINDING
Zomersluiting de Eester
We gaan op vakantie. De Eester is gesloten van
maandag 31 juli t/m vrijdag 25 augustus. Maandag
28 augustus staan de gastvrouwen en -heren weer
voor jullie klaar.

Ook de Buurtkoks gaan er even tussenuit. Dinsdag 25 juli is nog een keer Samen Eten. Na
de vakantie is iedereen op dinsdag 5 september weer van harte welkom voor een
buurtmaaltijd.
De BuurtBel is tijdens de vakantie gewoon bereikbaar. Wel iets minder vaak dan jullie
gewend zijn. Luca houdt de mail en de telefoon in de gaten en onderneemt zo nodig actie.

EVENEMENTEN
Eettafel
We nodigen iedereen weer van harte uit voor de
Eettafel van donderdag 21
september aanstaande in het
IISG, Cruquiusweg 31. De Eettafel begint om 18
uur en we sluiten de avond af om 21 uur. Je
bent van harte welkom om onder genot van een
lekkere maaltijd met andere buurtgenoten in gesprek te gaan over initiatieven en ideeën
voor de buurt.
Je kunt je aanmelden via info@buurtcooperatieohg.nl
Tijdens deze Eettafel passeren weer allerlei initiatieven de revue en is er ruimte voor
nieuwe ideeën en activiteiten. De tafels waar je in ieder geval bij kan aanschuiven zijn:
Museum-en-Zo, Gebiedsplan 2018, Duurzaam OHG, Borneolaan, de BuurtBel,
statushouders Van Lohuizenlaan, Nieuw.
We horen graag of je aanschuift. Graag van tevoren opgeven i.v.m. de catering! We vragen
een bijdrage in de kosten van €4,- inclusief koffie/thee/water/sap (voor alcoholische
consumpties vragen we een extra bijdrage van € 1 per consumptie).

DUURZAAM OHG
Energiegroep OHG - doe je mee?
Klimaatvriendelijke energie in het Oostelijk Havengebied.
Samen met, voor en door bewoners en bedrijven. Voor
warmte en voor elektriciteit. Dat is waar de Energiegroep
OHG aan werkt.
De Energiegroep OHG is een beweging door en voor
bewoners. Wij willen met zoveel mogelijk buurtbewoners
en gebruikers van het OHG samenwerken aan onze
klimaatvriendelijke energievoorziening. We richten ons
hierbij niet alleen op de elektriciteit, maar ook op de
warmtevoorziening. Zowel besparen op het gebruik als
hernieuwbaar opwekken vinden we belangrijk. Met onze
activiteiten willen we ook een voorbeeldfunctie zijn voor
andere buurten.
Meedoen? Meld je dan aan voor onze bijeenkomst op maandag 11 september a.s. in de
Eester.
Stuur een mail naar info@buurtcoöperatieohg.nl ovv ‘energiegroep’.

Gezocht: ideëen van bewoners over
duurzaamheid
Bewoners van het Oostelijk Havengebied kunnen ideeën
indienen over duurzaamheid.
Bijvoorbeeld initiatieven om het energiegebruik te
verlagen, duurzame energie op te wekken, afvalgebruik
te verminderen, compostering, hergebruik van kleding en
goederen, isolatie van woningen, repareren van
apparaten, etcetera. Ook initiatieven op basisscholen
komen in aanmerking.
Waar gaat het om?
Buurtcoöperatie OHG heeft van het Stadsdeel Oost € 7500,- euro gekregen om
bewonersinitiatieven te stimuleren op het terrein van duurzaamheid. De bedoeling is dat we
daarmee initiatieven van bewoners in het Oostelijk havengebied op gang helpen. Het gaat
om onkosten die voor zo’n initiatief gemaakt worden. Loonkosten komen niet in
aanmerking voor een vergoeding.
Waar moet het aan voldoen?
Belangrijk is: het initiatief moet gedragen worden door meerdere bewoners, het moet
binnen het OHG gerealiseerd worden en het moet de betrokkenheid bij duurzaamheid bij

andere bewoners vergroten. We beoordelen dit per aanvraag.
Hoe werkt het?
Ben je geïnteresseerd? Heb je een idee? En wil je weten of je voor een vergoeding in
aanmerking komt? Stuur een mail naar info@buurtcooperatieohg.nl gericht aan Aad
Verkleij, coördinator Duurzaamheid van Buurtcoöperatie OHG. Hij kan snel beoordelen of
jouw initiatief in aanmerking komt en wat je moet doen om het geld te krijgen. Het wordt
getoetst door twee leden van de duurzaamheidsgroep van Buurtcoöperatie OHG.
Kortom, heb je een idee, zet het kort op de mail en Aad neemt contact op.

ZORG EN BURENHULP
De BuurtBel en de vakantie
De Eester is dicht van 29 juli t/m 27 augustus. De
BuurtBel is dan wel bereikbaar per mail en voicemail.
Heb je in deze periode een hulpvraag of wil je iets doen
voor een buur? Stuur dan een mailtje
naar debuurtbel@buurtcooperatieohg.nl of laat een
berichtje achter op onze voicemail via 020-7723814. We nemen zo snel mogelijk contact
met je op om je vraag te beantwoorden.

De BuurtBel op het Eesterfestival
De BuurtBel was natuurlijk ook aanwezig bij het
spetterende Eesterfestival. Paul en Leo, twee actieve
buurtbewoners, hielpen mee om nieuwe actieve buurtjes
te werven die wel eens iets willen doen voor een
buurtgenoot. Ze liepen rond vol positieve energie en
wisten 15 spiksplinternieuwe hulpaanbieders en 2
hulpvragers te werven. Daar zijn we heel blij mee!

KUNST, CULTUUR, CREATIEF
Leestafel
We hebben in de Eester een prachtige leestafel met
verschillende tijdschriften op gebied van kunst en cultuur.
Kom gerust langs om onder genot van een kopje koffie of
thee in deze tijdschriften te lezen.

Dansen in de Eester

In september start Esther Oskamp met Biodanza in de
Eester. Elke woensdagochtend om 10 uur. Meer info
hier.
Ook vanaf september maandelijks Buikdansen in de
Eester door Alyza Bellydance. Volg de info op de
BuurtBalie OHG.

OPROEP!
Gastvrouwen en Gastheren
Voor de Eester zoeken we buurtbewoners die het
leuk vinden om gastvrouw/heer te zijn.Als
gastvrouw of gastheer ben je de stem en het
gezicht van de Buurtcoöperatie OHG zowel via de
telefoon als in het directe contact met bezoekers.
Je weet wat er speelt in de buurt en bent op de
hoogte van onze activiteiten... Meer lezen.

Buurtmaaltijd
Elke dinsdag wordt er gekookt in de Eester. We
zoeken buurtbewoners die het leuk vinden om af
en toe te koken of mee te helpen bij de
Buurtmaaltijd. Interesse? Neem dan contact op
met buurtmaaltijd@buurtcooperatieohg.nl of
bel 020 – 3707359 of kom langs in de
Eester. Meer lezen.

