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Nieuwsbrief 1
Dit is onze eerste nieuwsbrief. Hij wordt gestuurd aan iedereen die interesse heeft getoond voor ons initiatief
Anders wonen Walcheren. Mocht je geen verdere informatie wensen laat het ons dan even weten.
Eerste kennismaking
Vorige week hebben we kennisgemaakt met drie mensen die interesse hebben in deelname aan het project.
Twee mensen moesten jammer genoeg op het laatste moment verstek laten gaan. Wat Rita en mij betreft: het
waren leuke en goede gesprekken. Je wordt nadrukkelijk gedwongen om naar elkaar toe onder woorden te
brengen waarom je aan zo’n project wilt beginnen , wat er voor jou belangrijk aan is, waarom je dat samen met
anderen wilt doen.
We hebben afgesproken de eerste kennismaking eerst maar eens even te laten bezinken en ieder voor zich te
bekijken of en hoe we verder willen.
Vervolgafspraken
Zaterdag 24 maart is er in Studio A58 het “duursaam tuus event”. Aardig om die te bezoeken. Misschein
ontmoeten we elkaar daar dan wel even.
Zaterdag 31 maart 11 uur: verder kennismaken met elkaar en met nieuwe geinteresseerden. Plaats: bij Peter
en Rita, Steenhuisstraat 18 in Vlissingen. Dus aarzel niet en zeg het voort.
En verder
De gemeente Vlissingen attendeerde de makelaar die de Willem 111 in de verkoop heeft op ons project.
Helaas: de verkoop (veiling) komt te snel en de verkoop was inclusief bestaande huurovereenkomsten.
We hebben ook contact gezocht over Klein Vlaanderen 37 AB in Middelburg, eventueel in combinatie met
Herengracht 50-52. Ook hier was de verkooptermijn veel te kort voor ons. Daarnaast bleek er voor deze
percelen geen woonbestemming zonder voorbehoud mogelijk.
Samen met Woonwerkgemeenschap Walcheren (voortaan De Woongaard) waren we met info aanwezig op de
presentatie van Jan Terlouw in De Spot in Middelburg. Over duurzaam leven. Of eigenlijk: nam wwgw voor ons
de honeurs waar: wij waren even weg. Dank hiervoor. Helaas leverde dit geen respons op.
peter

