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Nieuwsbrief	mei
Lieve	DWARSer,

Houd	je	het	nog	een	beetje	uit	thuis?	We	hopen	dat	het	goed	gaat	met	je	❤�

Ook	deze	maand	hebben	we	weer	een	volle	agenda	met	activiteiten	om	je	ook	thuis
bezig	 te	 kunnen	 laten	 zijn	 met	 politiek	 en	 DWARSe	 thema's	 	 In	 de	 afgelopen
maand	 hebben	 we	 verschillende	 spelletjesavonden	 georganiseerd,	 digitaal
gedineerd	 en	 hadden	 we	 een	 bestuursinteresseavond.	 Deze	 maand	 pakken	 we	 uit
met	 opnieuw	 leuke	 spelletjes,	 verschillende	 thema-avonden	 en	 een
debattraining	

Verder	 willen	 we	 jullie	 even	 wat	 mededelen.	 Thomas	 gaat	 tot	 het	 eind	 van	 het
bestuursjaar	de	penningmeesterstaken	van	Vis	overnemen.	Vis	worstelt	al	een	tijd
met	depressieve	klachten.	Hierdoor	kon	hij	zijn	 functiespecifieke	taken	niet	 langer
uitvoeren.	Voor	vragen	over	financiën	kun	je	dus	voortaan	bij	Thomas	terecht.	Vis
zal	binnen	het	bestuur	wel	actief	blijven	als	algemeen	bestuurslid	

Wij	 organiseren	 onze	 activiteiten	 via	 Discord.	 Ben	 je	 nog	 geen	 lid	 van	 de
Discordserver	 van	 DWARS	 Utrecht?	 Installeer	 dan	Discord	 en	 word	 onderdeel	 van
ons	kanaal.	Hier	vind	je	een	handleiding	voor	het	gebruik	van	Discord.

We	hopen	je	bij	onze	digitale	activiteiten	te	zien!

Groetjes,

Bestuur	FeStijn
Stijn,	Robin,	Vis,	Maddy,	Rajae	en	Thomas

Afbeelding	boven:	 DWARS	 Utrecht	 is	 op	 zoek	 naar	 een	 nieuw	 bestuur!	 Lijkt	 het
jou	leuk	om	je	een	jaar	in	te	zetten	voor	de	afdeling?	Lees	dan	hier	meer	over	de
vacatures	 en	 hoe	 je	 moet	 solliciteren.	 Als	 je	 meer	 informatie	 wilt,	 kun	 je	 je	 hier
inschrijven	 voor	 een	 interessegesprek	 met	 een	 bestuurslid	 en	 ben	 je	 welkom	 bij
onze	open	bestuursvergadering	op	12	mei	

Donderdag	30	april	|	20:30	|	Discord	|	Website

Op	 donderdag	 30	 april	 sluiten	 we	 de	 maand	 af	 met	 een	 spelletjesborrel!	 	 Via
ons	 Discordplatform	 kun	 je	 in	 verschillende	 kanalen	 spelletjes	 spelen.	 Voor
spelletjeshaters,	of	voor	degenen	die	zin	hebben	in	wat	anders,	organiseren	we	via
Discord	 ook	 een	 filmavond	 	 Welke	 film	 we	 gaan	 kijken,	 blijft	 nog	 even	 een
verassing!

Donderdag	7	mei	|	20:00	|	Discord	|	Website

Loop	 je	 geregeld	 vast	 in	 discussies	 met	 je	 rechtse	 oom?	 	 Wil	 je	 je
zelfverzekerder	voelen	als	je	je	mening	geeft?	Of	heb	je	juist	al	enige	ervaring	als
debater,	maar	wil	je	meer	leren?	Neem	dan	deel	aan	onze	debattraining!	

Maandag	11	mei	|	20:00	|	Discord	|	Website

Mei	is	de	maand	van	de	vrijheid		Daarom	organiseren	we	op	maandag	11	mei	een
documentaireavond	 waarin	 we	 het	 thema	 ‘vrijheid’	 gaan	 verkennen.	 Hoe	 was	 het
leven	 in	Nederland	vlak	na	de	Tweede	Wereldoorlog?	Wat	betekende	vrijheid	 toen
voor	Nederlanders?

Dinsdag	12	mei	|	16:30	|	Discord	|	Website

Op	dinsdag	12	mei	is	onze	bestuursvergadering	open	voor	geïnteresseerden.	Heb	je
interesse	 om	 aankomend	 jaar	 onderdeel	 te	 worden	 van	 het	 bestuur	 van	 DWARS
Utrecht?	 Of	 wil	 je	 graag	 weten	 hoe	 het	 er	 bij	 onze	 vergaderingen	 aan	 toe	 gaat?
Sluit	dan	gezellig	aan	

Donderdag	14	mei	|	18:00	|	Discord	|	Website

Onlangs	is	de	ramadan,	een	periode	van	bezinning	en	solidariteit,	van	start	gegaan
	Daarom	gaan	wij	op	donderdag	14	mei	 in	gesprek	over	sociale	 thema’s,	met
een	focus	op	ongelijkheid.	Dit	gaan	we	doen	met	verschillende	sprekers	verbonden
aan	 islamitische	organisaties	 in	Utrecht	en	daarbuiten.	Houd	de	website	en	straks
ook	Facebook	in	de	gaten	voor	meer	informatie	

Woensdag	20	mei	|	Nog	bekend	te	maken	|	Jitsi	|	Website

Op	woensdag	20	mei	organiseren	we	een	thema-avond	met	DWARS	Gelderland.	We
gaan	het	hebben	over	autoloze	steden		Waarom	willen	we	autoloze	binnensteden?
Hoe	krijg	je	dit	voor	elkaar?	En	hoe	genereer	je	draagvlak?	Welke	plannen	liggen	er
al	bij	gemeentes?
We	gaan	hierover	in	gesprek	met	GroenLinkswethouders	Kees	Diepeveen	(Utrecht)
en	 Cathelijne	 Bouwkamp	 (Arnhem).	 Binnenkort	 maken	 we	 een	 derde	 spreker
bekend	

Nog	aan	te	kondigen	|	Discord

[Nog	aan	te	kondigen.	Het	wordt	tof,	in	ieder	geval	 ]

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	utrecht@dwars.org	toe	aan	uw	adresboek.
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