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November 2012 

 

Beste huurders van Omnia Wonen, leden 

HV De Weidse Belangen en donateurs. 

 

Wij willen u via deze brief informeren 

over ons programma 2013, de contributie 

2013 voor de leden en donateurs van de 

huurdersvereniging De Weidse Belangen 

en voor de overigen de mogelijkheid om 

lid te worden en daarmee ons te steunen in 

onze werkzaamheden. 

Buiten de contacten die we met de 

woonconsulent van Omnia hebben over de 

woningen willen we ook met u in contact 

komen/blijven en dit kan door onze 

activiteiten. We organiseren de volgende 

activiteiten: 

 Nieuwjaarsbijeenkomst 5 jan * 

 Nationale schoonmaakdag in maart * 

 Algemene leden vergadering op 1 april 

 Optreden Paashaas * 

 Ophangen plantenbakjes bij diverse 

schuren aan de Klaproosmeen en 

Pijlkruidmeen medio april/mei 

 BBQ begin september 

 Burendag in september * 

 Sinterklaas * 

*In samenwerking met HV  

Weidewaard 

 

U zult via een nieuwsbrief/uitnodiging 

nadere informatie voor deze activiteiten 

krijgen. Voor al deze activiteiten kunnen 

altijd een helpend handje gebruiken dus 

schroom niet en help ons. 

 

 

 

 

Leden en donateurs van de vereniging 

worden verzocht om voor 1 januari 2013 

hun contributie van  € 5,- voor het 

kalenderjaar 2013 over te maken op ons 

nieuwe rekeningnummer 456303987. 

Vermeld hierbij contr 2013 en uw adres. 

Mocht u dit vergeten zijn dan maken wij 

begin januari een contributieronde en 

komen we bij u langs. 

 

Als huurder van Omnia Wonen kunt lid 

worden, indien u geen huurder bent kun u 

donateur te worden, in beide gevallen kunt 

u zich aanmelden via een mailtje met uw 

naam, adres en lid/donateur naar het 

secretariaat. U ontvang dan een 

bevestiging met het verzoek uw bijdrage 

over te maken. 

 

Door lid of donateur te worden steunt u 

ons bij het organiseren van de activiteiten 

en de vereniging sterk te kunnen 

vertegenwoordigen bij Omnia Wonen. 

Verder hebben wij het vriendelijke 

verzoek om uw kind(eren) te vertellen om, 

als ze in de speeltuin spelen, afval en 

dergelijk in de prullenbak te doen en 

netjes met de toestellen om te gaan. Het 

wordt anders erg onhygiënisch en zijn de 

toestellen niet meer bruikbaar. 

 

   

*  Kijk ook eens op onze website of facebook voor het laatste nieuws uit de vereniging. 

www.facebook.com/deweidsebelangen  en vindt ons leuk!! 
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