Beste medebewoners,
Door het lovenswaardig initiatief van de webredactie kwam er een enquête,
waaraan de meeste mensen deelnamen. Het bleek dat velen een
huurderscommissie willen maar daar liever niet in willen zitten, terwijl er 3
aspirant bestuursleden nodig zijn. Ondergetekende, Fred Zorn wil zich
kandidaat stellen. Er zijn dus nog tenminste 2 personen nodig. Meld u zich dus
aan. Wie is Fred Zorn?
In mijn werkzame leven was ik o.a. landmeetkundig
ambtenaar bij het rijk en een tijd in het buitenland als
landmeter. Ook werkte ik bij enkele uitgeverijen, en richtte
een educatieve uitgeverij op, die ik tot mijn VUT
bestuurde. Vervolgens ging ik in Leiden psychologie
studeren (niet afgemaakt) en heb enkele historische
romans geschreven.
Ik heb bepaalde toekomstplannen. Zo vind ik dat de Hc
meer moet doen dan praten met Woonzorg over
bijvoorbeeld een kapotte garagedeur. De Hc moet ook
de bewoners bijstaan bij belasting-of andere problemen. Een aanspreekpunt
dus. Verder:
Er komt geen activiteitencommissie. In plaats daarvan komen er een aantal
groepjes van 8 personen. Tot voor kort, en hopelijk spoedig weer, mag dit
aantal in de Dirigent. De te vormen groepjes krijgen om de beurt eens in de
week zo'n uur of twee toegang tot de Dirigent.
Ze worden vooraf gevormd, en ze zullen zoveel mogelijk bestaan uit
gelijkgezinden. Als er meer dan 8 belangstellenden voor één soort activiteit is
wordt de groep gesplitst.
Hieronder de mogelijk te vormen groepen waarvoor men zich nu al kan
opgeven.
1 de tekenaars
2 de klaverjassers
3 de handwerkers (haken breien enz.)
4 de wandelaars
5 de zwemmers
6 de kunstminnenden (bezoeken van schouwburgen, musea enz.)
7 de verzorgers (Zij speuren naar mensen die ziek zijn of eenzaam)
8 de tuiniers (in het parkje komt een moestuin)
9 de oecumenen. (Bijbel lezen en verschillende kerken en andere religieuze
instellingen bezoeken.)
10 de organisatoren. ( Zij zorgen voor de bar, kopen in en maken afspraken
met optredende kunstenaars)
11 de mannen. (Zij kijken naar mannenfilms en praten over hun vroegere werk
of over de politiek.)
12 de weethetnognieters. (Zij willen wel eens een keer met anderen koffie
drinken, maar zich voorlopig nog niet ergens bij aansluiten)
Of: verzin een eigen groep, bijvoorbeeld voor sjoelen of bordspelen.

Geef u nu al op voor een groep met uw naam, emailadres en huisnummer.
Dat kan ook met een briefje in de bus van 115.
Men kan lid worden van verschillende groepen tegelijk. Voordeel: een ieder
kan zo deel gaan uitmaken van een kleine overzichtelijke vriendenkring.
Later, als we weer allemaal tegelijk in de Dirigent mogen, komen er gratis
muziek- en dansvoorstellingen van leerlingen van Haagse kunstinstellingen.
Ook gratis excursies staan op het programma.
Ik heb al geregeld dat 50 van ons straks gratis met de Museumbus mee
kunnen, een tijdschrift van hen, Tot zo! vond u kort geleden in de bus.
Geld voor de activiteiten is er, als de huurderscommissie door Woonzorg
wordt erkend.
Men gaat per adres 3 euro per maand betalen. Alle niet alcoholische
drankjes in de Dirigent zijn dan gratis.
Vriendelijk verzoek: stuur allemaal een email naar hccomponist@gmail.com
of je voor of tegen de nieuwe plannen bent. De eerste 50 die reageren
kunnen zeker zijn van een plaats in de Museumbus. Alleen bij voldoende
respons worden we door Woonzorg erkend.
Hoe gaat het nu verder?
Zodra er voldoende adspirant bestuursleden zijn, verneemt u dat, met hun
namen, foto' en achtergrondinformatie via de website. U kunt dan ( gegrond)
bezwaar maken, en een ander of uzelf voordragen.
Als een en ander is gerealiseerd, en er geen nieuwe kandidaten komen, kan
de Huurderscommissie van start gaan, en zal die worden erkend door
Woonzorg.
Als niemand zich aanmeldt komt er geen Huurderscommissie.
Met vriendelijke groet
Fred Zorn

