UITNODIGING
Beste Huurder,
STOK nodigt u als actieve huurder van Bo-Ex of lid van een bewonerscommissie uit voor een gezellige en leerzame bijeenkomst. Deze wordt gehouden op:

ZATERDAG 26 OKTOBER 2019 VAN 13.30 TOT 18.30 UUR
IN HET SPOORWEGMUSEUM IN UTRECHT.

Het is voor het eerst dat STOK dit doet en wij hopen op een mooie opkomst en een leuke dag.
Het idee.
De bedoeling van deze dag is dat de leden van de bewonerscommissies en de actieve huurders van Bo-Ex elkaar
in een informele bijeenkomst (beter) leren kennen, nader tot elkaar komen, waar zij wijzer van worden en dat het een
dag wordt waar met plezier aan teruggedacht wordt. Ook Bo-Ex levert deze dag een bijdrage.
Om er een aantrekkelijk dag van te maken is er gekozen voor een aansprekend thema met een interactief programma
en een bijzondere omgeving:

HET THEMA VAN DE DAG IS: “DUURZAAMHEID, DAT KUN JIJ OOK!”
Het programma:
- introductie Duurzaamheid;
- anders kijken naar Duurzaamheid (een clinic ‘Omdenken’ verzorgd door “Ja-maar”);
- presentaties van “ervaren” bewonerscommissies;
- aan de slag met ‘Omdenken’;
- afsluiting met een borrel en een lekker hapje.
Verder heeft elke deelnemer die dag vanaf 10.00 uur vrij entree tot het Spoorwegmuseum. U kunt dan voor de
bijeenkomst het Spoorwegmuseum op eigen gelegenheid bezichtigen.
Aanmelding.
Gelet op het vastgestelde aantal plaatsen is aanmelding verplicht. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zal STOK
de beschikbare plaatsen zo verdelen dat er zoveel mogelijk bewonerscommissies / complexen vertegenwoordigd zijn.
Aanmelden kan enkel op de volgende manier:
Stuur een email aan stok@stade.nl en vermeld:
- welke bewonerscommissie het betreft;
- de namen en contactgegevens van de mensen die willen komen;
- of u ervaring heeft met duurzaamheid of duurzaamheidsinitiatieven op uw complex;
- en zo ja, wat u in uw complex aan duurzaamheid heeft gedaan.
Heeft u nog vragen neem dan contact op met: Marlies Bodewus tel. 06 51 05 88 14.
Namens het STOK bestuur.

Xabier Jense
voorzitter

