Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
Op 19 oktober is de Diaconessenkerk overgedragen aan de gemeente
Arnhem. Binnenkort sluiten we een huurovereenkomst en dan is het spel
op de wagen.
Dankzij het vele werk van de koster Alie en haar man Wim zijn alle
ruimtes keurig opgeleverd. De PGA heeft voldoende inventaris
achtergelaten of binnengebracht om dadelijk mee van start te gaan.
Het team leefomgeving Arnhem Noord West heeft ons in de afgelopen
maanden voortreffelijke ondersteuning geboden en blijft bereid tot
bijstand waar nodig. We zijn het aan onze stand verplicht nu vooral zelf
alles te doen om van dit wijkcentrum, een unieke kans, een succes te
maken. Het Covid-19 virus zit in de weg, maar er zijn nog vele
mogelijkheden die we, net als bij het inperken van het virus, zelf in de
hand hebben.
Ik roep u op u als vrijwilliger aan te melden voor uiteenlopende taken.
Meedenken en vooral ook meedoen, u kunt ook ruimtes huren of u
aanmelden om activiteiten in een van de zalen te ontwikkelen. We hebben
nu de beschikking over een Grote Ruimte die dienst kan doen als wijkplein
en ontmoetingsplaats.
Wie het centrum wil bezichtigen kan zich binnenkort daarvoor aanmelden,
dan organiseren we rondleidingen voor max acht personen per keer. Wie
vragen heeft of suggesties vindt voldoende mogelijkheid tot contact op
onze mooie website. Laat u vooral horen of zien.
Namens het bestuur:
Fred Hammerstein,
voorzitter.

Oproep
Nadat de bijeenkomst van 13 oktober wegens de coronamaatregelen niet is doorgegaan willen
we met werkgroepen in lijn met het businessplan aan de slag gaan.
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www.wijkcentrumbakermat.nl
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 meedenken@wijkcentrumbakermat.nl toe aan uw adresboek.

