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We zijn een heel eind op weg...
maar er is toch nog erg veel te doen...

Ook tijdens de vakantieperiode is er door vele vrijwilligers weer hard geklust en verbouwd aan
onze nieuwe clubruimte aan de Van Helmontstraat in Rotterdam-West.
Nieuwe elektra, sanitaire voorzieningen, vloeren, deuren, plafonds, schilderwerk... noem maar
op. Een mega-verbouwing, waar we (dankzij al die helpende handen) trots op mogen zijn.
We zijn nu aangeland in het stadium dat we alles gaan inrichten. De garagebox is zo goed als
klaar, de cursus- en ontmoetingsruimte wordt nu aangepakt, gevolgd door de onderdelenopslag
en de buitenruimte. Ofwel: Het Ei is weer bijna geheel operationeel. Er kan vanaf volgende week
weer gesleuteld en gelast worden en ook de geplande cursussen (motorrevisie, lassen en
elektra) gaan vanaf komende week weer als vanouds van start. Maar we zijn er nog niet....

... ons jaarlijkse Ei-feest stellen
we daarom nog héél eventjes uit..

Al jarenlang organiseert ’t Eendeei in september de drukbezochte Ei-markt met muziek, hapjes,
kofferbakverkoop, kraampjes enz. enz. Ook voor 2014 staat de Ei-markt in de planning op zaterdag 20 september a.s. Echter... deze happening gaat op die datum helaas niet door.
De reden hiervoor is eenvoudig. De verbouwing vraagt nog steeds zo veel tijd en energie, dat het
eenvoudigweg niet lukt om nu een fatsoenlijk feest te organiseren.

Een feestje is natuurlijk altijd leuk, dus vergeten wij het zeker niet!
Wanneer de verbouwing/inrichting verder gevorderd is, maken we een geweldig feest en gaan
we het nieuwe pand ook officieel in gebruik nemen. Dit wordt begin 2015.
(Wanneer de definitieve datum bekend is hoor je dat als eerste!)

En de kofferbakverkoop dan?

september normaal open, de koffie staat
Die gaat natuurlijk gewoon door! ‘t Ei is zaterdag 20
staan zoals altijd voor je klaar.
bruin en de magazijnmedewerkers en sleutelhulpen
. Graag zelfs!
Iedereen, die spullen wil verkopen is van harte welkom
ontstraat. ‘t Enige verschil is dat
(Eigenlijk is het iedere zaterdag Ei-feest op de Van Helm
raties en marktkraampjes zijn.
er 20 september geen live muziek, activiteiten, demonst
Openingsfeest begin volgend jaar! )
Die verrrassingen bewaren we voor het échte grootse

n!

Dus kom maar op met je brocantes en zoldervondste

Meehelpen met verbouwen
of het magazijn verder helpen inrichten? (Al is het
maar voor een uurtje...)
Je bent van harte welkom!
Op zaterdag veel boodschappen te doen?
Maak er een combi-dagje Rotterdam van en
doe ze eens op de nieuwe ‘Parkboulevard’/
annex Dakpark schuin tegenover de Van
Helmontstraat. En... gratis koffie en versnapering bij ‘t Ei voor alle helpende handen.

Het oog wil ook wat, dus zijn
we aan het bedenken hoe we
de huidige trieste zwart
geschilderde buitengevel
aan zullen gaan pakken.
Er liggen al een aantal
voorstellen, maar we staan open
voor andere creatieve uitingen.. Mail Gevelvoorstel
naar
Van
Helmontstraat 11-13
bestuur@eendeei.nl voor de randvoorwaarden.
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Nog creatieve ideeën voor de buitenboel?
van Helmontstraat 11-13
3029 AA Rotterdam
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Ook het binnenterrein wordt langzaamaan steeds groener
door de nodige gedoneerde beplanting. Maar daar mag
best nog een boompje bij. Ideeën daarover? We horen het graag!

Nu we verhuisd zijn komt het mailadres helmont@eendeei.nl voor alle
communicatie rond de verbouwing en herinrichting te vervallen.
Het nieuwe mailadres wordt: eiklussen@eendeei.nl

Via de social media ontvingen we vele vakantiekiekjes, die we graag met je willen delen. Word ook lid bij de
Eendeei-Facebookgroep, of stuur je foto’s naar redactie@eendeei.nl en je ziet ze terug op de Ei-kalender 2015

Kortom: Nog even met z‘n allen de handen uit de mouwen
en dan snel op naar Het Nieuwe Bruisende Ei ...

Voor alle verdere informatie over de club:

www.eendeei.nl

