
De Wijde AA: een plek van rust en
groen.  Wij willen hier een plekje
creëren om verder te ont-haasten
en te ont-moeten. Een plek maken
waar je bij mooi weer wijkgenoten
kunt ontmoeten. En een kopje
koffie, thee of limonade kunt
drinken. Een initiatief van de wijk,
vóór de wijk en dóór de wijk.
Hierbij vertellen we het verhaal
van de AA-landen en gaan we in
gesprek over hoe we ervoor
zorgen dat we de wijk in de
toekomst ook zo mooi houden!

We zijn op zoek naar mensen die
twee uur per week willen helpen!
Je staat er met z’n tweeën, wel zo
gezellig. En als twee uur per week
niet mogelijk is, maar twee uur per
maand wel, kan dat ook. Het is niet
moeilijk: er zijn maar een paar
drankjes te koop, we hebben een
pinautomaat, en verder spreekt het
voor zich. Het leuke is dat je
mensen uit de wijk ontmoet en met
mooi weer lekker buiten staat. 

Lijkt je dit wat?  Of heb je nog
verdere vragen, zorgen of ideeën?
Laat het ons weten!

We rusten een verrijdbare bakfiets uit

met een koffieapparaat, maximaal 3

tafeltjes en maximaal 9 stoeltjes. Vanuit

deze bakfiets worden non-alcoholische

drankjes verkocht. De bakfiets wordt

gerund door betrokkenen/vrijwilligers

uit de Aa-landen in shifts van twee uur.

De opbrengsten worden gebruikt om de

kosten te dekken en als er iets overblijft

om het initiatief en andere initiatieven

in de wijk te verbeteren. Onze droom is

een bakfiets gemaakt van natuurlijke

materialen en een koffieapparaat dat op

zonne-energie werkt. We zoeken nog

naar manieren om dit te kunnen

realiseren. Als je goede ideeën hebt

horen we het graag! Totdat we deze

droom kunnen verwezenlijken maken

we gebruik van de bakfiets van Travers.

Nee! Dat vinden wij niet kunnen. Zodra we

merken dat er overlast ontstaat of rotzooi

achterblijft, stoppen we het project. Dit

hebben we ook met de gemeente

afgesproken.

Het idee

ook zo Enthousiast?

Hoe gaan jullie dit

doen?

Afval en overlast?

ONt-moet de Aa-landen!

Om te zorgen dat het initiatief een succes

wordt en de Wijde Aa schoon blijft,

schenken wij géén alcoholische dranken,

gebruiken we geen wegwerp plastic of

karton. Ook wordt er schoongemaakt in

de directe omgeving aan het eind van

iedere shift - en ja dat geldt ook voor afval

dat niet van ons is. Daarnaast werken we

nog een aantal ideeën uit: 

Fijn. maar wat doen jullie

ondertussen zelf?

We denken aan een prijs van EUR 1,50,-

voor koffie en thee en EUR 1,00,- voor

een glas limonade. Als je je eigen beker

meeneemt krijg je EUR 0,50 korting. We

verkopen strippenkaarten voor 10 en 20

euro,  hier kun je 10 of 20 drankjes voor

halen. De inkoopkosten voor de koffie,

limonade en thee worden gedekt met de

verkoopprijs, hetzelfde geldt voor

eventuele verbeteringen aan de bakfiets.

wat kosten koffie,

thee en limonade?

We starten - als COVID 19 dit toelaat - 

 met een pilot in de maand mei 2021. De

bakfiets zal iedere woensdag tot en met

zaterdag van 12:00u tot 16.00u aan de

rand van de Wijde Aa staan. Om 16.00 is

alles opgeruimd en wordt de bakfiets

weer in de stalling gezet. We staan er

alleen als het weer goed genoeg is.

Aan het eind van de maand mei evalueren

we met gemeente en omwonenden: hoe

hebben zij de pilot ervaren? Is er

voldoende behoefte en aanloop? Blijft de

omgeving schoon? Zorgt onze aanwezig-

heid voor overlast? Mocht de uitkomst

van deze evaluatie positief zijn, dan

verlengen we het project tot en met

september 2021.

Wanneer gaat dit 

gebeuren?

Ont-moet 

de aa-landen

Van, vóór en dóór de wijk

En waar kunnen we

jullie vinden?

Marieke Peterson & Wout Dingenouts

We willen ‘trash walking’

stimuleren: er worden prikstokken

en vuilniszakken aangeboden bij de

bakfiets. Iedere halve vuilniszak

geraapt afval kan bij ons worden

ingeleverd voor een gratis kopje

koffie/thee/limonade. Wij regelen

vervolgens dat het afval wordt

afgevoerd. 

We geven korting aan mensen die

hun eigen koffiemok meenemen:

het bring-your-own-mug-concept.

Mensen die geen beker meenemen

lenen van ons een koffiebeker van

bamboe.

Absoluut niet! We hebben dit bedacht

omdat we graag mede wijkbewoners

willen leren kennen en een ontmoetings-

plek missen. Het initiatief is vóór de wijk .

verdienen jullie eraan?


