Hallo bezoekers van de website over 'Ons Berkenhuisje'.
Dit is mijn nieuwsbrief waarin ik ook voor u/je een wensenkaart in de bijlage
heb gedaan!

Mijn ouderlijk huis staat toenemend in de publiciteit omdat
het al 62 jaren staat op een markante plaats o.a.als atelier
voor mijn vader(+1963).Het staat op grond van de gemeente met
een contract waarin staat dat het woonrecht niet automatisch
op de kinderen overgaat bij overlijden moeder,en die is 4-6
overleden.Omdat het zo bijzonder mooi past in haar omgeving en
geliefd is willen met mij +- 90 % van de mensen die het gezien
hebben en er vaak langs komen,niet dat het gesloopt wordt,en
daarvoor heb ik het initiatief genomen.
Als je het onderstaande en de website bekeken/gelezen hebt en
je wil daarbij ook de nieuwsbrief ontvangen,kun je mij dat
laten weten.
WillieJacobs7@gmail.com

'Eind goed al goed' staat op een van de binnendeuren van Het
Berkenhuisje.
Ook erg toepasselijk voor deze nieuwsbrief.
Want het jaar gaat geleidelijk naar het einde,de strijd om het
behoud van 'ONS' Berkenhuisje is nog niet gewonnen,máár we
kunnen dit jaar wel tevreden afsluiten,nu er is besloten het
huisje en haar bewonderaars een eerlijke kans te geven!
Voortaan vind men steeds het meest actuele nieuws op onze
website
www.Berkenhuisje.nl ,als u daar b.v. wekelijks naar
kijkt(snelkoppeling) blijft u/je volledig op de hoogte,er
komen regelmatig nieuwe aanvullingen.
Zo willen we b.v. al de krantenartikelen erop zetten,en een
levensbeschrijving met fotoos over Sientje Jacobs van Ameiden
en kinderen,een selectie van de via email ontvangen

steunbetuigingen en de handgeschreven/getekende uit de adhesie
boeken,enz.,enz.....!
We blijven emailadressen verzamelen van nieuwe
steunbetuigers,deze kunnen aangemeld worden op
williejacobs7@gmail.com
Hiermede kunnen we u/je direct informeren bijvoorbeeld bij
acties op korte termijn.
3 januari is er dus géén mars !
Commissieraadsvergadering 8 december j.l.: er is/komt een
uitgebreid verslag hiervan op de website met krantenartikel
Eindhovens Dagblad van 9 december, met adviesbrieven van
voormalig bewoner Genneperhoeve,van Abbe Stichting,Trefpunt
Groen.
Wethouder Mary-Fiers heeft me naar aanleiding hiervan voor
een gesprek uitgenodigd op haar kantoor op maandag 25 januari
14.uur ,hieraan zal ook deelgenomen worden door de
gebiedsmanager Genneperparken,voorzitter
commissieraadsvergadering,een van de vóór het behoud sprekers
van 8 december.

Fotowedstrijd: graag willen we eenieder uitnodigen de
mooiste foto te maken en/of in te zenden van 'Ons
Berkenhuisje' !
De prijs is:een leuke plaats(met evt.een persoonlijke foto e.d.
van u erbij op onze website!)
De uiterste inzenddata is 16 januari 2010 digitaal naar
williejacobs7@gmail.com of naar: Het Berkenhuisje
Tongelreeppad 2 5644RZ Eindhoven

Kleurplaatwedstrijd:de kleurplaat kunt u downloaden via de
link onderaan deze nieuwsbrief(mag ook doorgestuurd worden
naar de school/vereniging van uw kinderen)de prijs is eveneens
een leuke plaats op onze website met evt. een persoonlijke
foto e.d. van de maker erbij.
Oók hiervan is de uiterste inzenddata 16 januari
2010 ,digitaal naar
williejacobs7@gmail.com of naar Het Berkenhuisje Tongelreeppad
2 5644RZ Eindhoven
Laatste bezichtigingsdag 'Ons Berkenhuisje' op 2e Kerstdag van
10-16uur.

We hebben +ontvangen !

1.700

schrift en email-lijke steunbetuigingen

Voor vragen/verzoeken, oude foto’s,wetenswaardigheden over
Fam.Jacobs- van Ameiden op Gennep graag naar
williejacos7@gmail.com

MAN BIJT HOND

het bekende t.v. programma op Nederland 2
van maandag t/m vrijdag tussen 18.45u--19.uur wil graag op
dinsdag 12 januari t.v opnames komen maken voor een
documentaire over de geschiedenis/bijzonderheden van/in 'Ons
Berkenhuisje'.
Uitzending is in de week daarna tussen 18-24 januari,zogauw ik
de exacte dag/tijd doorgekregen heb zal ik Dhyana verzoeken
het voor u/je op onze website te zetten!
Mijn digitale dank en wensenkaart aan u vind u/je in een
bijlage onderaan deze brief en op onze website !

Rest mij

u/je alvast een persoonlijk betekenisvol Kerstfeest
toe te wensen.
Met hartelijke groeten,
zie ik uit naar de verdere
ontwikkelingen...........................

Willie Jacobs

Bijlagen:
1: Mijn digitale dank en wensenkaart
2: Kleurplaat

