Vereniging voor het Sinderens Belang

Aan de leden van Sinderens Belang
en andere geïnteresseerden
Sinderen, 22 oktober 2021

Uitnodiging informatieavond ‘Boskapellebusken’ (werknaam) maandag 8 november a.s.

Beste leden en andere geïnteresseerden,
Misschien heeft u gezien dat het weideperceel op de hoek van de Boskapelle en de Kapelweg
recent is verkocht? Sinderens Belang heeft met dit perceel een plan, waarover we u graag willen
informeren en bij willen betrekken. Onze bedoeling is dat dit een mooie, groene plek wordt die
voor iedereen toegankelijk is en waar we als bewoners elkaar kunnen ontmoeten, ontspannen
en genieten tijdens gezamenlijke activiteiten.
Datum:
Tijd:
Plaats:

maandagavond 8 november
20.00 – ca. 22.00. Inloop vanaf 19.30 uur i.vm. controle Coronatoegangsbewijs
Buurtschapshuis, grote zaal

Achter de schermen is al bijna een jaar een werkgroep actief om dit idee voor elkaar te krijgen.
Deze werkgroep bestaat uit Anna Kemp, Aart Stans, Harm Boesveld, Jurgen Hulst en Marjon
Groot Nibbelink. Inmiddels is ook de Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o. betrokken.
Programma:
• Welkom door avondvoorzitter Joop Lammers (bestuurslid St. Kerk- en Fietspaden)
• Toelichting idee en eerste schetsontwerp door Anna Kemp en Jurgen Hulst
• Toelichting organisatie en financiën door Marjon Groot Nibbelink
• Gelegenheid tot vragen stellen en pauze
• Samen in gesprek over hoe we dit plan met elkaar kunnen realiseren en wat hiervoor
nodig is. Dit doen we aan de hand van enkele vragen en ‘gele briefjes’, een beetje
vergelijkbaar met hoe we 10 jaar geleden het dorpsplan hebben opgesteld.
Wij hopen velen van u op 8 november te zien. Laat u verrassen en kom vooral meedenken en
meepraten. En zegt het voort!
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep Boskapelle en het bestuur van Sinderens Belang,

Marjon Groot Nibbelink
secretaris

CoronaCheck is verplicht. Toegang is alleen mogelijk als u een Coronatoegangsbewijs heeft.
Wij zijn verplicht dit te controleren. U kunt hiervoor uw telefoon met Coronapas tonen in
combinatie met uw ID-bewijs. Als u geen smartphone heeft, dan kunt u de Coronapas printen via
https://coronacheck.nl/nl/print/. Testen voor toegang is te regelen via:
https://www.testenvoortoegang.org/.
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