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We gaan
verhuizen!
Uitnodiging voor de EXTRA Algemene Ledenvergadering

op zaterdag 6 juli om 16.00 uur, Korperpad 25a te Rotterdam
Het hing al jaren in de lucht:
Het plan van de gemeente Rotterdam om ons idyllische clubhonk
op het kavel Korperpad 25 te
koop te gaan zetten.
Inmiddels is de knoop doorgehakt en moeten we het Korperpad binnenkort gaan verlaten.
Erg jammer, maar aan de andere
kant een goed moment en aanleiding om te gaan werken aan
de toekomst van ‘t Eendeëi.
De gemeente Rotterdam draagt
het verenigingsleven in de stad
een warm hart toe en heeft
daarom haar uiterste best gedaan
een geschikte vervangende locatie voor ons te zoeken.
Een paar weken geleden is het
voltallige bestuur wezen kij-

met als enige agendapunt:

‘DE VERHUIZING’
ken naar een aanbieding van de
gemeente en was direct laaiend
enthousiast!
Onder vergelijkbare huurcondities
als we gewend zijn, kunnen we de
komende 10 jaar beschikken over
een prachtig afgesloten terrein
met ruime opstallen voor cursussen, magazijn, sleutelplekken en
nieuw te ontwikkelen activiteiten.
De locatie is perfect gelegen in Rotterdam West, vlakbij de Parkboulevard en haar unieke Dakpark,
de Praxis als overbuurman en de

snelweg om de hoek.
Minpuntje is het gebrek aan het
ozo mooie en vertrouwde groen
in Charlois, maar ons streven is
om de nieuwe plek snel groener
en gezelliger te gaan maken.
Volgende week kunnen we het
huurcontract ondertekenen en
plannen gaan maken voor de
verdere inrichting, de verhuizing
en alle logistiek die daarbij komt
kijken.

Daarvoor hebben we als eerste
natuurlijk hulp en ideeën van
alle leden nodig voor het plan.
Het bestuur nodigt iedereen
daarom van harte uit voor deze
bijzondere ledenvergadering,
waarbij we onze ideeën over de
nieuwe plek toe kunnen lichten.
Dus we zijn nieuwsgierig naar
jullie reacties en eventuele
alternatieve voorstellen voor de
toekomst van onze vereniging.
We zien jullie graag op 6 juli
of jullie reactie op
bestuur@eendeei.nl
Het bestuur

't Eendeëi steunt Pink Ribbon
‘t Eendeëi helpt
Stichting Pink Ribbon
Pink Ribbon vraagt aandacht
voor borstkanker. Aandacht
voor de borstkankerpatiënt
van vandaag die de
juiste behandeling en
optimale begeleiding
verdient. Daarom financiert
Pink Ribbon projecten en
onderzoeken op het gebied
van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt.
Met de verkoop van een aantal erg leuke producten helpen wij deze bijzondere organisatie. Bij de bar op het Korperpad zijn deze
producten verkrijgbaar, waarbij de opbrengst ten goede komt aan Pink Ribbon.

www.eendeei.nl

Kijk dagelijks op onze website

