Assendelft, 23 oktober 2020

Voor wie

: Iedereen met een Rabobankrekening

Wanneer

: Vóór 25 oktober (NU dus ) – 12 november de uitslag!

Wat

: Stém op ons project en help ons zo aan financiering om snel
fase 1 van ons park te kunnen maken.

Hoe


Ga naar www.rabobank.nl/clubsupport óf
Open de RABO-App



Log in en ga via 'Zelf regelen' naar 'Lidmaatschap’ en druk daarna op de knop 'ClubSupport'.



Druk op 'Selecteer je favoriete clubs' om vervolgens naar de deelnemers te gaan. (In Assendelft
uiteraard)



Kies GROEN WATERRIJK en nog 3 clubs die u mooi vindt en druk dan op 'Stap 2'.



Verdeel 2 stemmen op Groen Waterrijk en de overige 3 op de andere door jouw gekozen clubs.



Druk daarna op 'Stemmen indienen' om je stem uit te brengen.

Beste Buur,
Wat was het leuk op Burendag! We hebben al met heel wat
buren kennisgemaakt en iedereen is blij met ons initiatief!
En wat leuk dat zoveel buren willen helpen en meedoen! Zodra het weer kan, willen we iedereen
die zich opgegeven heeft, uitnodigen voor een bijeenkomst. En iedereen is welkom en kan erbij!
Ons Park (zie voor het vlekkenplan en meer informatie www.groenwaterrijk.nl)
Wij maken een park voor iedereen! Van Buren Voor Buren! De gemeente draagt het braakliggende
terrein aan de Omweg aan ons over voor 5 jaar. En bij een succes? Wie weet wel voor altijd! Dat
succes is dus hartstikke belangrijk.. want zeg nou zelf…willen we in een wijk wonen met een park?
Waar we kunnen samenkomen, sporten, spelen, ontspannen, uitlaten, vieren, schaatsen,
organiseren en genieten?
Of zijn wij net zo blij als het laatste open stuk in de wijk wordt ingevuld door kantoren en
bedrijven?
Wij van Groen Waterrijk in ieder geval niet. En al maak je straks geen gebruik van het park? Een
huis in een wijk mét een park en een goede sociale structuur is meer waard dan een huis in een
wijk zonder park en sociale structuur. Deze kans om met elkaar een park te realiseren, moeten we
wat ons betreft dus met alle handen grijpen!

Dit doen we voor onszelf! Voor onze kinderen, voor onze ouderen, voor het
plezier en voor de toekomst. Voor een fijne en gezonde woon en werk
omgeving. Doe mee en maak met ons dit park!
Wij moeten de middelen hiervoor zelf bij elkaar brengen en zijn afhankelijk van subsidies, donaties
en giften. Inmiddels hebben we € 3.000,- bij elkaar opgehaald. Dat is al geweldig! Dank iedereen!
Fase 1 kost € 15.000,-. Daarvoor krijgen we:
Een prachtig graslaken, een speelheuvel, een verdieping voor waterberging en in de winter dus
een ijsbaantje, én een hondenuitrenveld met strandje. Op dat graslaken kunnen we al prachtige
dingen met elkaar organiseren. Zoals een markt, een voetbaltoernooi, koningsdag,
springkussendag, karaoke, samen eten, buurtcamping en uiteraard Burendag.
Wij komen regelmatig bij u aan de deur om te collecteren en u uit te nodigen. Maar we willen nu al
zo graag starten met de aanleg van Fase 1!
STEM dus vooral op ons initiatief als je een raborekening hebt! ZIE
OMMEZIJDE Als we winnen is fase 1 al binnen.
Uw donatie is uiteraard nu ook al hartstikke welkom!

Samen zijn we tot grootse en mooie dingen in staat!
Alvast bedankt! Van uw Buren van en uit GroenWaterrijk
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