DE WERKGROEP REMBRANDT
zaterdag 17 maart 2012: de dag van NL Doet
Beste omwonenden.
Hierbij weer een update over de ontwikkelingen rond het hoekpand voormalige Rijnmond-slagerij. Waarschijnlijk zal tussen nu en 4 maanden zal de verkoop van het pand daadwerkelijk een feit
zijn.
De stappen die daarna dan moeten worden genomen, zijn de aankoop van de panden erom heen.
Dus voordat alles wordt afgebroken en de nieuwbouw gerealiseerd kan worden, gaat er minimaal
toch nog zeker een jaar overheen.
Het is dus goed geweest dat we de handen ineen hebben geslagen en naar de bijeenkomst zijn gegaan in de Erker (okt. 2010 j. l.). Dit heeft ons gelukkig toch iets opgeleverd. Zo zie je: samen sta
je nog steeds sterk!
De plaatsing van het doek ‘Zelfportret van Rembrandt’, de houten schutting en de vitrines zijn
een flinke verbetering ten opzichte van de verpauperde gevel daarachter, daar kan iedereen het
wel over eens zijn.
Zoals op de aankondiging in de vitrines te lezen is, gaan we nu nog even de puntjes op de i zetten.
Vanuit de Bewonersvereniging West is het voorstel gekomen om deze werkzaamheden in het
kader van ‘NL doet’, te laten plaatsvinden. (‘NL doet is een grote nationale vrijwilligers actie. Zie
voor meer informatie www.nldoet.nl.)
Iedereen die zin heeft om mee te verven aan de schutting en/of de vitrines wil vullen is van harte
welkom op ZATERDAG 17 MAART VANAF PLM. 10.00 UUR.
We willen er met alle vrijwilligers een gezellige dag van maken. Er zal een tent neergezet worden
met benodigd materiaal om te verven. Voor de “harde werkers” zal er ook iets te drinken en te
eten zijn. Dus ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.
Er hangen zeven vitrines en het is is mogelijk dat er meer dan zeven aanmeldingen zijn. Daarom
zijn we van plan om bijvoorbeeld per kwartaal te wisselen van invulling. Zo komt iedereen aan de
beurt.
Houd er wel rekening mee met uw invulling dat bij slecht weer in de vitrines wat condensvorming optreedt en dat uw presentatie daartegen enigszins bestand moet zijn. Natuurlijk is het
verstandig om gezien de beperkte bescherming die de vitrines bieden geen kostbare spullen te
etaleren.
De vitrines mogen niet voor commerciële- of reclamedoeleinden gebruikt worden en de presentaties mogen niet aanstootgevend zijn.
Aanmelden voor verven en/of vitrines vullen kunt u sturen naar e-mail: ottens@kabelfoon.nl
of doe even een briefje door de brievenbus bij Rembrandtlaan 88a.
Tot 17 maart!
Werkgroep Rembrandt

