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Knokken voor voortbestaan

Erve Noordik staat deze week in het teken van de kinderspelweek, een goed bezochte
activiteit. Gistermorgen kwamen zo'n zeventig kinderen knutselen. 's Middags maakte een
groep van zo'n dertig kinderen een speurtocht door de wijk.

Knokken voor voortbestaan
Wegvallen subsidie maakt openhouden wijkcentrum bepaald niet gemakkelijk,
maar vrijwilligers geven niet op.
Het is een drukte van belang op deze dinsdag in de laatste week van de schoolvakantie. In de grote
ruimte van Erve Noordik is een groep van zo'n zeventig kinderen druk in de weer. Figuurzagen,
knutselen en ranja drinken, ze hebben er zichtbaar plezier in. De kinderspelweek is een van de
goed bezochte activiteiten van het wijkcentrum. "Gemiddeld hebben we zo'n 85 kinderen per
dagdeel", zegt Yvette Wevers, die de spelweek coördineert.
Ze is een van de circa dertig vrijwilligers die Erve Noordik overeind houden. En dat is hard
werken, vooral omdat de gemeente vorig jaar de subsidie stop zette en de twee beroepskrachten
ontslagen moesten worden. Dat was om financiële redenen noodzakelijk, vertelt Margriet
Meekhof, een van de bestuursleden die samen met de vrijwilligers proberen Erve Noordik
overeind te houden en een nieuwe impuls te geven.
Het wijkcentrum had graag extra inkomsten willen genereren door verhuur van het gebouw voor
bijvoorbeeld kinderfeestjes of koffietafels na een plechtigheid, maar de gemeente staat dat niet
toe. De vrijwilligers laten zich daar niet door uit het veld slaan, vertelt Meekhof, die samen met
Pieter Walsweer het huidige tweekoppige bestuur vormt. Er zijn inmiddels kandidaten voor de
vorming van een met vijf mensen voltallig bestuur, dat naar verwachting in september aan de slag
kan.
Verder zijn al plannen in ontwikkeling om de toekomst van Erve Noordik als wijkcentrum veilig
te stellen. Er is een denktank in het leven geroepen, die inventariseert welke
subsidiemogelijkheden er zijn. Verder wordt geprobeerd het aantal activiteiten uit te breiden.
Daarbij wordt onder meer gedacht aan de herintroductie van de kinderspelmiddag op de
woensdag. Ook is er overleg met de tegenover het wijkcentrum gelegen school 't Noordik over
eventueel gebruik van Erve Noordik voor onderwijsdoeleinden en worden sponsors gezocht.
Om ook de bewoners van met name de wijken Noordik en Haghoek te activeren om gebruik te
maken van het wijkcentrum worden binnenkort flyers en een nieuwsbrief verspreid, met daarin
onder meer de oproep om suggesties voor nieuwe activiteiten aan te dragen. "Het zou toch zonde
zijn als we het niet zouden redden. Voor de groep huidige gebruikers, maar ook voor de hele wijk.
Het is een mooi historisch pand met heel veel gebruiksmogelijkheden. Maar het heeft geen
beschermde status. Je moet er toch niet aan denken wat ermee kan gebeuren als wij ermee
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stoppen", zegt vrijwilliger Sander Rettensberger, een van de beoogde nieuwe bestuursleden.
30
Vrijwilligers en twee bestuursleden houden wijkcentrum Erve Noordik momenteel draaiende. Ze
zijn uiterst gemotiveerd om het centrum voor de wijk te behouden.
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