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Nacht- en jongerencultuur; 072 doet het!
LIFE072 nodigt je in samenwerking
met Outsiders op zondag 25 mei uit
voor het eerste 'Alkmaar Night &
Culture Debate' in Theater de Vest.
Verschillende sprekers uit het nachtleven, waaronder Daniel Sanchez (Bla
Bla Music), William Koster (New
Dutch School), Tim Schilder (Retro)
en Maya Link (Samba Salad), maar
ook de gemeente nemen deel aan
het debat.
De plannen voor een nieuw poppodium, de schorsing van de clubevenementen van LIFE072: de afgelopen
maanden is de nachtcultuur in Alkmaar een belangrijk onderwerp van
gesprek geweest. Meer dan ooit
kwam naar voren dat er een grote
behoefte is aan betere faciliteiten
voor de jongeren- en nachtcultuur in
de regio.

Alkmaar 'The Place to be'?
Tijdens het 'Alkmaars Night & Culture Debate' gaan wij samen met
verschillende culturele ondernemers,
de gemeente en natuurlijk het uitgaanspubliek zelf in gesprek. Hoe
maken we Alkmaar ook voor jonge-

ren 'the place to be'? Verschillende
sprekers doen hun zegje over het
huidige jongerenbeleid en delen hun
ervaring met en over andere gemeenten. Ze gaan samen met jou in
gesprek om de leuke kanten van
Alkmaar én de pijnpunten op tafel
te leggen. Zodat de gemeente, die
op de avond zelf ook vertegenwoordigd is, weet waar de behoefte ligt!
'Participate and Create'; deze avond
dient ook als een kickoff voor een
collectieve, doorlopende brainstorm!
Voor en door elkaar zal het lukken
om onze stad ook voor jullie te laten
sprankelen!

Sprekers
Diverse sprekers uit de nachtcultuur
zijn uitgenodigd:
Daniel Sanchez, die al jaren mee
gaat in het nachtleven, was één van
de grondleggers van de feesten in
de Amsterdamse Bunker en organiseert al vele jaren zijn eigen feesten.
Als labelbaas van het internationaal
bekende Bla Bla Records weet hij als
geen ander hoe andere gemeentes,

zoals Amsterdam, hun zaken geregeld hebben.
William Koster is eigenaar van het
Arnhemse evenementenbureau 'New
Dutch School' en founder van 'Ground
Zero'. Samen met de gemeente Arnhem heeft hij een plan op poten
gezet waardoor het nachtleven in zijn
gemeente een stuk leuker en actiever is geworden.
Tim Schilder is een bekend figuur in
het Alkmaarse nachtleven. Zowel als
DJ als organisator heeft hij voor de
nachtcultuur in Alkmaar veel gedaan.
Ook Maya Link is een bekend gezicht
in de regio. Met haar band Samba
Salad treedt ze op door het hele land.
Maya zet zich op veel vlakken in voor
de cultuur in Alkmaar.
SPREKERS William Köster (New Dutch School),
Tim Schilder (Retro), Daniel Sanchez (Bla Bla Music),
Maya Link (Samba Salad)

Laat jezelf dus horen voor de nachtcultuur en kom op 25 mei naar
Theater de Vest!
Wij zorgen voor hapjes, drankjes en
muziek (o.a. performances van Vonder en meer!) Tot dan!

Meer info: www.life072.nl

Proeftuin geeft Vijftigplusser
voorproefje van activiteiten

Fotostudio Wick Natzijl
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Onthulling logo
Bewonersinitiatief
Zaterdag 17 mei onthulde wethouder Victor Kloos (OPA) het logo Bewonersinitiatief. Hij plaatste een emaillen bordje met dit logo bij het bewonersinitiatief aan de Westerkolkstraat.
“Zo kan iedereen zien dat bewoners een initiatief zelf hebben bedacht en
ontwikkeld, in samenwerking met de gemeente. Vergelijk het met een
kwaliteitskeurmerk”, aldus de wethouder.
Buurtbewoners hebben van deze parkeerplaats een gezellige ontmoetingsplek gemaakt. De regiegroepen, vertegenwoordigd door Meta Rood en
Mirjam Verrel hebben opdracht aan Team de Haas gegeven om het logo te
ontwikkelen. Regiegroepen worden gevormd door een groep wijkbewoners
die de bewonersinitiatieven beoordelen.
Heeft u ook een leuk idee voor uw buurt en zoekt u naar een financiële
bijdrage? Op www.alkmaar.nl/wijken vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.

Vijftigplussers willen goed geïnformeerd blijven rond de thema’s
arbeidsmarktkansen, vrijwilligerswerk en vitaliteit in de breedste
zin van het woord. Zo blijkt uit
onderzoek. Denk bij dit laatste aan
bewustwording, educatie, fysiek
en geestelijk welzijn, gezondheid,
hobby en het behouden c.q. het
opbouwen van een relevant netwerk.
Om aan deze wensen tegemoet te
komen faciliteert de gemeente dit jaar
naast acht vitaliteitsbeurzen ook ‘De
Proeftuin’, zaterdag 7 juni in De Vest.

Waarom de Proeftuin?
Wethouder Victor Kloos (OPA) : “Op
de vitaliteitsbeurzen vertelden bezoekers regelmatig dat zij onder de
indruk waren van de diversiteit van
het aanbod. Dat is natuurlijk fijn maar
maakt het ook lastig om een keuze
te maken. Zo sprak ik iemand die
naar een beurs ging omdat hij zowel
geïnteresseerd was in de werkwijze
van een Vijftigplus uitzendbureau, als
informatie over solliciteren.”
“Onverwachts liep hij daar ook tegen
een interessant aanbod aan van een
netwerkcursus, iets waarvan hij wel
de waarde inzag. Hij is doorgelopen,
omdat hij er niet op had gerekend
en de cursus ook kosten met zich
meebrengt. Toch had hij hiervan

achteraf spijt. Bij ons ontstond toen
het idee om mensen de gelegenheid
te bieden op een vervolgbijeenkomst.
Wij hechten eraan dat Vijftigplussers
zolang mogelijk hun kennis en kunde inzetten.”
Wethouder Jan Nagengast (CDA) vult
aan: “Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk. Er zijn veel organisaties die
bijvoorbeeld extra handjes kunnen
gebruiken of bestuurders. Door na
een eerste kennismaking met een
organisatie vrijblijvend een vervolgafspraak te maken, kunnen beide
partijen op locatie kijken of er sprake is van een inhoudelijke en persoonlijke match. Door deze opzet
kunnen zij ‘proeven’ aan het onderwerp van hun interesse en hoeven
zij pas daarna een keuze te maken”.

Hoe werkt het?
Bezoekers van de Proeftuin krijgen
bij de standhouders de gelegenheid
om in te schrijven op een extra kosteloze kennismakingsbijeenkomst.

Daar krijgen zij de gelegenheid om
zich samen met andere geïnteresseerden in de materie te verdiepen.
Pas daarna beslissen ze over deelname of aankoop.

Bericht voor standhouders
De gemeente nodigt iedereen uit met
een informatief, ontspannend, vitaal
en aantrekkelijk programma voor
Vijftigplussers, om – gratis - standhouder te worden.
Voorwaarde: aanbieders plannen
vooraf een kennismakingsbijeenkomst op twee locaties: de Sociëteit
(centrum) en de Vlijthof (AlkmaarNoord). Vrijwilligersorganisaties die
standhouder willen zijn, plannen de
kennismakingsbijeenkomst op de
eigen locatie.

Bent u geïnteresseerd om standhouder te zijn? Neem dan contact op met
Renee Rademacher, telefoon 06 129
11515 of info@mp-partners.nl
Zie ook www.alkmaardoethet.nl

