we de website natuurlijk verder uitbouwen. Met de introductie van de site
menen we een belangrijke stap op het
gebied van de communicatie voor en door
de stichting gezet te hebben.

Stichting Het Blauwe Huis,
Mei 2011, Aankondiging
Beste vrienden en belangstellenden,

Werkzaamheden 2011
Verder zijn er de lopende ontwikkelingen:
ondanks het winterweer is gestaag doorgewerkt aan de nieuwe machineberging,
deze kunt u zien als u langskomt in juni.

Wij zijn verheugd om u een aantal zaken te
kunnen melden.

gekomen. Op dit moment wordt de laatste
bestrating gelegd bij de machineberging.
De kwekerij
Zoals eenieder gemerkt heeft is dit
voorjaar extreem droog geweest. Toen de
jonge planten de grond in moesten had
het al twee maanden geen druppel
gegeven. Dus voor het eerst in vele jaren
moet er beregend worden op het land.
Gelukkig staat alles er goed bij en is er de
laatste dagen in Drenthe ook wel iets
regen gevallen.
Post of email

Open dag 2011
Zoals al eerder vermeld willen we met de
website de communicatie ook meer
digitaal laten verlopen. Er is een kans dat
u dit keer de nieuwsbrief zowel per post
als per email ontvangt. Graag ontvangen
wij van u per mail een akkoord indien u
in de toekomst geen papier meer hoeft te
ontvangen.
Dit kunt u doen naar:
info@stichtinghetblauwehuis.nl.

Ten eerste natuurlijk de aankondiging voor
de open dag van 2011, u kunt het allemaal
zien in de bijgesloten flyer. Wij hopen u
weer met velen te kunnen begroeten op
zondag 19 juni.
Website
Als tweede zijn we blij om u te kunnen
verwijzen naar onze kersverse website.
Op www.stichtinghetblauwehuis.nl kunt u
gemakkelijk uw vrienden en kennissen
laten zien waar u bij betrokken bent.
Tevens is het de bedoeling dat we steeds
meer actuele informatie op deze site gaan
plaatsen. Op dit moment is de inhoud nog
beperkt maar in de loop van de tijd zullen

Wij willen graag eenieder die geschonken
heeft voor de aktie “goed onder dak” heel
hartelijk bedanken voor de giften. Er is het
mooie bedrag van € 1.101,50 binnen-

We hopen u allen te zien op de Open Dag
op 19 juni.
Tot dan!

Stichting Het Blauwe Huis

