
Februari 2023 Ideeën formulier  

  

Stichting Gewoon Wonen Alphen a/d Rijn    ouderinitiatiefalphen@hotmail.com IBAN: NL39 RABO 0329 9390 33 
Korteraarseweg 138          KvK:  Stichting GewoonWonen  
2461 GP   Ter Aar    gewoonwonen-alphenaandenrijn.nl  Alphen aan den Rijn 71446613 
 

Heel erg bedankt voor een ieder zijn inzet om de het formulier wat deze avond (14/12/22) is 
uitgedeeld in grote getale in te vullen! 
 
Er kwamen punten aan bod die te maken hebben met de nieuwe periode waarin het 
ouderinitiatief zich nu bevindt, nader kennismaken met elkaar, betrokkenheid onderling en 
sponsering. 
 
De volgende ideeën zijn genoemd: 
 

1) Het nader kennismaken met elkaar 
• (Online) activiteiten organiseren zoals bv spellen spelen 
• Een Whatsapp groep aanmaken (1 voor ouders, 1 voor bewoners) waarin we bv 

vragen kunnen stellen voor hulp of een activiteit aan kondigen. 
• Een (Amerikaanse, ieder neemt wat lekkers mee) Barbecue organiseren (er is 

aangegeven dat dit bij 1 van de toekomstige bewoners in de tuin kan) 
• Uit eten gaan met zijn allen of bijvoorbeeld gaan wandelen (rondje Zegersloot) 
• Een Facebook groep openen ( een besloten voor de bewoners en ouders en een 

openbare voor eventueel sponsors en andere geïnteresseerde) 
• Gezamenlijk een plan maken voor de gemeenschappelijke ruimte 
• Bowlen 
• Een gezamenlijke moestuin openen 

 
2) Het verkrijgen van gelden door middel van bijvoorbeeld sponsoring 
• Deelnemen aan de Rabobank fietstocht 
• Meelopen met de 20 van Alphen 
• Een Crowdfunding opzetten 

 
Er zijn er ouders/bewoners die mogelijk via naasten/bekenden tegen gunstige tarieven kunnen 
zorgen voor; 

• Het leveren van zonnepanelen tegen een gunstig tarief 
• Straatwerk 
• Verzekeringen (opstal en individueel voor de bewoners) 
• Een hovenier 
• Mandemaker keukens 

 
Wij zijn al heel blij met deze ideeën en het feit dat een aantal bewoners en of ouders willen 
helpen bij de uitvoer. Maar….we zijn er nog niet. 
 
Wellicht komen jullie bij het lezen van deze informatie nog tot mooie aanvullingen, GRAAG, 
want we hebben straks een gehele algemene ruimte in te richten (TV/bankstel/keuken/ 
keukeninventaris etc.) maar ook een heel pand wat tot realisatie moet komen en waarbij zoals 
de meeste van jullie weten de bouwkosten ondertussen flink gestegen zijn. 
 
Deze kunnen jullie mailen naar het bekende algemene mailadres van de Stichting 

 
 
 


