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Persbericht Onze Huiskamer ’Eettafel Identiteit’ op donderdag 3 juli 18.30 uur.  
  
 
Afgelopen donderdag is in het kader van ’Onze Huiskamer’ stadhuisplein Lelystad een groep mensen bij elkaar 
gekomen om over de identiteit van Lelystad na te denken.  
 
#Loods32 had de samenwerking gezocht met het Humanistisch Verbond afdeling Lelystad/Dronten om  een diner 
pensant te organiseren rondom het thema identiteit. Het Humanistisch Verbond heeft dit inititief omarmt en heeft de 
avond georganiseerd met als gastheer Maarten Rienks. Maarten Rienks heeft zijn sporen verdiend in o.a. diverse 
filosofische cafe’s in Den Haag en Rotterdam. De genodigden werden door Maarten meegenomen in een nadenk 
gesprek over Lelystad en haar identiteit.  
Onder het genot van een maaltijd werden verschillende verhalen en gezichtspunten gedeeld. Er werd goed naar 
elkaar geluisterd en door de heel diverse achtergronden van de deelnemers was het interessant om te horen hoe 
verschillend er over eenzelfde thema gedacht kan worden.  
De stadsdichter van Lelystad, Martijn Nijdeken Heeft de avond op een mooie manier geopend met een gedicht over 
Lelystad en sloot de avond ook weer af met een gedicht over Lelystad.  
 
De gedeelde conclusie was dat je de identiteit van een stad, of de door jouw gewenste identiteit van een stad, zelf 
moet uitdragen. Wij zijn dus allemaal met een grote glimlach op ons gezicht naar buiten gegaan en zullen weer 
regelmatig vriendelijk groetend en breed lachend in Lelystad vertoeven. 

 
  
 
  

Huiskamer van Lelystad. 

#Loods32 heeft een schone taak op zich genomen voor de zomer van 2014. In het project ‘Onze Huiskamer’ wil #Loods32 

een levendige ontmoetingsplaats creëren op het stadhuisplein in het centrum van Lelystad, waar mensen op een min of 

meer spontane manier met elkaar in contact kunnen komen. Het stadhuisplein maken wij tot onze huiskamer deze zomer 

en dat is een huiskamer waar iedere keer iets nieuws gebeurd. 

Durf te dromen, durf te realiseren.  Een levendige ontmoetingsplaats op het stadhuisplein centrum van Lelystad. 

Nieuwsgierig? Doe mee! Info@loods32.com 
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