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De Prelude
Betekenis: muzikale introductie muziekstuk
Beste medebewoners,
Kort geleden hebben wij, Janny Leupen, Dineke
Delissen en Regina van den Berg, ons welkomcomité
De Prelude, ons clubje om nieuwe bewoners welkom
te heten, weer opgestart.
Bewoners die tijdens het “ Happy Hour “ van 5 april
2019 in De Dirigent waren hebben ons clubje daar,
middels de introductie, leren kennen.
Nadat onze ontmoetingsruimte De Dirigent gesloten werd, konden wij nieuwe
bewoners niet meer begroeten met onze welkomkaart en een
consumptiebon voor een gratis drankje.
Daarom werden onze activiteiten op een “ lager toontje ” gezet, ook om
reden dat wij weer een ander welkomgeschenkje wilden bedenken, wat op
dat moment best lastig was.
Je kan bijvoorbeeld niet een bloemetje voor de deur van een nieuwe
bewoner zetten, met onze Prelude kaart er bij, als je nog niet weet wanneer
het huis bewoond wordt?
Vanwege de wet op de privacy, krijgen wij alleen de huisnummers van
nieuwe bewoners door, met de dag dat zij de sleutels in ontvangst hebben
genomen.
Daardoor is nog niet bekend wanneer de appartementen bewoond zijn, of
worden?
Maar, uiteindelijk ontstond een idee voor een boekenlegger.
Behoeft geen water ( grapje) en kan ten alle tijden mét de Preludekaart in de
brievenbus van nieuwe bewoners gepost worden.
Natuurlijk met foto’s van De Componist er op en met een tekst van De
Prelude, die nieuwe bewoners hartelijk welkom heet. Met onze dank aan Ernst
die deze boekenlegger ontworpen heeft.
Inmiddels hebben nieuwe bewoners die vanaf mei hier zijn komen wonen, de
boekenlegger met onze kaart in de bus ontvangen.
Wij vroegen de Webredactie voor het plaatsen van dit berichtje met de
foto’s van deze tweezijdig bedrukte boekenlegger.
Hopelijk vind u hem net zo mooi als wij en hopen dat dit zeker het geval is bij
diegenen die hem in de brievenbus ontvangen en reeds ontvangen hebben.
Een hartelijke groet,
Janny, Dineke en Regina

