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We zijn weer open!
Eindelijk is het zover, Gebouw Marijke mag weer open!
Wat zijn we ontzettend blij dat iedereen langzaam aan weer zijn weg weet te
vinden naar onze gymzaal en we hopen dat we na de zomervakantie ook weer
mensen kunnen ontvangen voor vergaderingen en andere activiteiten in het
verbouwde deel van het gebouw.

Verbouwing
Ondanks alle coronabeperkingen hebben we hard doorgewerkt. De gietvloer zit
erin, de keuken is geplaatst en alle kleedkamers en toiletten zijn betegeld.
Inmiddels zijn de meeste hekken aan de buitenkant ook weg. Het terras zit erin en
de weg naar de wei is bijna weer klaar.
Er is dus veel gebeurd. Op de volgende pagina zijn de foto’s te zien.
We kunnen niet wachten tot iedereen mag komen kijken!

Even voorstellen….
Hoi allemaal,
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Mijn naam is Gerdien Hengeveld en ik ben bestuurslid bij Gebouw Marijke. Ik ben
35 jaar oud en ik woon samen met mijn vriend Michiel in Winterswijk. Samen zijn
wij “catparents” van onze lieve zwarte kat Chucky. Sinds 2019 ben ik als
ondernemer begonnen als Gewoon Gerdien Stijlcoach en hier besteed ik veel
aandacht en tijd aan. Als Stijlcoach help ik vrouwelijke ondernemers aan hun ideale
look, waarmee ze zich vol zelfvertrouwen en professioneel kunnen presenteren.
Nadat ik in 2019 als voorzitter aftrad bij de C.O.V ben ik overgestapt als bestuurslid
naar Gebouw Marijke. Er is heel veel werk verzet en daar ben ik trots op! Het einde
komt bijna inzicht en ik heb zoveel zin om jullie allen te mogen verwelkomen om
samen het eindresultaat te bekijken. Gebouw Marijke wordt een mooi
buurtgebouw midden in de natuur met allerlei faciliteiten. Zeker weten dat ik in dit
gebouw workshops aan klanten ga geven! Welke activiteit ga jij ondernemen?
Groetjes Gerdien

Ontmoeten, ontdekken, ontspannen
Bijenhotel
Sinds enige tijd is Gebouw Marijke ook gelukkige eigenaar van een bijenhotel! Onderstaand een stukje van het
artikel uit het Achterhoeknieuws.
WINTERSWIJK - Met twintig extra hotels erbij in de buurtschappen wordt het vast nog drukker in Winterswijk. Het
gaat hier echter niet om gewone hotels, maar om onderkomens voor insecten. Voor het landschap erg belangrijk.
Het aantal insecten neemt sterk af en dat is geen goed nieuws voor het ecologisch evenwicht. Insecten zorgen onder
meer voor de bestuiving van bloemen en fruitbomen. Daarom heeft de Stichting Buurtschappenvisie, in overleg en
samenwerking met de Stichting Waardevol Cultuurlandschap en de gemeente Winterswijk, ervoor gezorgd dat er
twintig insectenhotels worden geplaatst. Deze zijn speciaal ontworpen en gemaakt door de Erfgoed Klusbrigade.
Het hele artikel kunt u lezen door de klikken op onderstaande link:
https://www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/nieuws/algemeen/352703/twintig-nieuwe-hotels-in-hetbuitengebied

Foto’s

De keuken is geplaatst en de achterwand is
voorzien van een mooi behang. De hoek in
de vergaderruimte is bekleed met hout.

Aan de achterkant van het gebouw ligt het terras erin. Hopelijk mogen we
snel samen proosten buiten op dit prachtige terras!

