
Bewonerscommissie  Kersengaarde

Aan : Alle bewoners van de 
Kersengaarde

Betreft : Berichtgevingen ontvangen 
v/d BC

Van : Bewonerscommissie Kersengaarde
Web : www.kersengaardevoorburg.nl
e-Mail : kersengaardevoorburg@gmail.com

Voorburg, september 2013
Beste Kersengaarde bewoner,

Wij  zijn  erg  blij  om  u  te  kunnen  melden  dat  wij  met  behulp  van  WoonInvest  een
Bewonerscommissie (BC) opgericht hebben bij ons op de Kersengaarde (even nummers).

Op 26 maart jl. heeft u van WoonInvest een brief gekregen n.a.v. het opheffen van ‘ De
Kers’ . WoonInvest vroeg ons bewoners toen om een BC op te richten. Dat is dus nu een
feit. De leden zijn:

• de heer Osnabrug, voorzitter
• de heer Burgmans, vice voorzitter
• de heer Knispel, penningmeester
• de heer Michel van Zelst, secretaris

De BC bestaat uit een gezelschap van senioren en mensen van middelbare leeftijd. Wij
hebben er veel zin in om uw belangen te behartigen.

Wij  willen  u  vragen  of  u  onze  nieuwsbrieven,  uitnodigingen  voor  de  algemene
vergaderingen etc.  wilt  ontvangen.  Iedereen heeft  daar  recht  op:  sociaal  huurder,  vrije
sector  huurder  en  huiseigenaar.  U  bent  ook  van  harte  welkom  op  de  algemene
vergaderingen. U kunt de antwoordstrook invullen en in de bus doen bij secretaris Michel
van Zelst (huisnummer 260). Maar  bij voorkeur  vult u het contactformulier in op onze
website  op  de  pagina  ‘ Over  ons/contact’ .  Uw  naam,  e-mailadres  en  huisnummer
achterlaten is al voldoende. 

(zie ommezijde)
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Onze website bevat nieuws, informatie, links en binnenkort meer. Neem er snel een kijkje!

Met vriendelijke groeten,
 

De leden v/d BC Kersengaarde  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTWOORDSTROOK

Ja, ik wil van de Bewonerscommissie Kersengaarde de berichtgevingen ontvangen (in de 
bus doen bij M. van Zelst, nummer 260).

Naam: _______________________________

e-Mailadres: ____________________________

Huisnummer: ____________________________

[  ] Ik wil de berichtgevingen uitgeprint in mijn brievenbus ontvangen en niet per email.
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