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mogelijk?!

Beste bewoner van Weezenhof
U zult wellicht het nieuws hebben vernomen... Huis van Weezenhof staat!
Door de inzet van een enthousiast team staat er op de plaats van de afgebrande
Spar een voorlopig ’Huis van Weezenhof’. Momenteel wordt er zichtbaar en
onzichtbaar hard gewerkt om het huis op te knappen zodat bewoners die daar
behoefte aan hebben er een gezellige huiskamer van kunnen maken.
In diverse bijeenkomsten is gebleken dat er veel animo onder bewoners is om
uiteenlopende bijeenkomsten te organiseren, van ontspanning tot creatieve actie
en van cursussen tot gewoon binnenlopen en elkaar leren kennen onder het genot
van een kopje koﬃe met iets lekkers.
De inmiddels opgerichte stichting ‘Huis van Weezenhof’ kan het huis gebruiken tot
aan de bouw van het nieuwe winkelcentrum. Als Huis van Weezenhof zich in
de tussenliggende tijd bewijst, verdienen we in het nieuwe winkelcentrum
misschien een vaste plaats. Een hele opgave, maar... gezien ieders enthousiasme
lijkt dat goed mogelijk.
Doel van deze folder
Om Huis van Weezenhof echt voor álle bewoners in onze wijk toegankelijk te
maken, willen we uiteraard de prijs voor een kop koﬃe en de kosten voor gebruik
van de ruimtes zo laag mogelijk houden.
De kosten van het gebouw zelf zijn weliswaar nihil, maar de verwachte overige
kosten van water, elektra, verzekering enz. worden vooralsnog geschat op zo’n
850 euro per maand.

U raadt het al… wij vragen om uw betrokkenheid. Wat is er mooier dan dat we
met z’n allen in de wijk ons Huis van Weezenhof dragen? Dat kan door actieve
ondersteuning, bijv. als gastheer of -vrouw in de huiskamer, door
bijeenkomsten vorm te geven, door allerlei hand- en spandiensten te verrichten
en nog veel meer.
Maar het is ons beeld dat iedere inwoner van Weezenhof, al dan niet gebruikmakend van het Huis, ook een bijdrage zou moeten kúnnen doen om de eerste
850 euro per maand samen op te brengen. Vandaar de volgende vraag:
Wilt u het Huis en zo ons allen steunen om dit project vorm te geven?
U zou enorm helpen door elke maand een kleine bijdrage automatisch over
te maken. Een klein maandelijks bedragje... tussen de één en vijf euro naar
Huis van Weezenhof o.v.v. uw huisnummer
rekeningnummer NL57 RABO 033.744.0980
We weten het, we zijn wellicht een tikkeltje brutaal, maar… als alle bewoners van
de wijk meedoen kan dat voldoende zijn om de maandelijkse kosten te dekken.
Op deze wijze denken we dat iedereen in Weezenhof de gelegenheid heeft om
mee te helpen het gezamenlijke doel te bereiken, een mooie ontmoetingsplek
in Weezenhof.
Iedere drie maanden brengen we ﬁnancieel verslag uit op onze website, zodat
u volledig op de hoogte blijft van de gang van zaken en hoe we omgaan met uw
bijdragen.
Hartelijk dank voor uw aandacht en we hopen op uw steun.
Het bestuur van Huis van Weezenhof

