Vanaf nu zijn de Burgers Aan Zet. Dat
betekent ook dat er mensen nodig zijn die
de activiteiten van de Stichting
daadwerkelijk vorm willen geven. U kunt
een bijdrage leveren door zitting te nemen
in het bestuur of u aan te melden voor één
van de werkgroepen. Ook kunt u zich
opgeven als vrijwilliger om praktisch mee
te helpen bij de verschillende activiteiten:
helpen met klaarzetten, opruimen,
begeleiden. Juist hiervoor zijn vele
handen nodig. We willen dat onze wijk
een plek is waar je elkaar kunt ontmoeten
en waar mensen er samen voor zorgen
dat het een goed leefbare omgeving is.
Blijf niet aan de kant staan, maar doe mee
om dit tot een succes te maken.

www.stichting-wami.nl

VOOR U , DOOR U
M AAR VOOR A L
M ET U

Tot nu toe werden activiteiten in de wijk
voor u georganiseerd, maar vanaf nu
kunnen de wijkbewoners zelf met
initiatieven komen. De stichting kan
helpen met organiseren, het beschikbaar
stellen van faciliteiten (ruimtes,
materialen) en zo nodig een ondersteunende en/of financiële bijdrage
leveren.
Hebt u een idee?
Kom in actie en doe er wat mee !

ST I CH T IN G ON T MO ET I NG
WA A R D H U IZEN -MI D DE N HO VE N

De stichting is een, door de gemeente
gesubsidieerd, burger initiatief,
Zij is
opgericht om de belangen van de
bewoners van de wijk WaardhuizenMiddenhoven te vertegenwoordigen.
Het uitgangspunt is:

STICHTING ONTMOETING
WA A R D H U I Z E N - M I D D E N H O V E N
Orion 3, 1188 AM Amstelveen

mail: wami.amstelveen@gmail.com

www.stichting-wami.nl

BURGERS AAN ZET
Niet langer wordt er
voor u georganiseerd, maar door u

ONS WELZIJN + WOON- EN LEEFOMGEVING
De stichting heeft een aantal werkgroepen; ieder met een eigen aandachtsgebied.
Heeft één daarvan ook uw belangstelling, dan bent u van harte uitgenodigd om hieraan
deel te nemen

Op de website van de Stichting vindt u o.a. ook een
overzicht van alle activiteiten die er in de wijk
plaatsvinden

Wij wonen in een prachtige wijk en dat
willen we graag zo houden. Samen met u
wil de Stichting werken aan een optimale
leefomgeving, waar iedereen zich thuis
voelt.
We moeten er zijn voor alle
wijkbewoners: kinderen, jongeren,
ouderen, gehandicapten, mensen die
eenzaam zijn, mensen met een andere
culturele achtergrond: iedereen moet ook
het gevoel hebben deel uit te maken van
onze (wijk) samenleving. Ook moeten er
voldoende voorzieningen zijn, zodat
mensen zo lang mogelijk in hun eigen
huis kunnen blijven wonen: goede
winkelcentra, een pinautomaat in zowel
Waardhuizen als Middenhoven, veilige
wegen, fietspaden en trottoirs. In
Ontmoetingscentrum De Meent worden
heel veel activiteiten georganiseerd voor
alle wijkbewoners, in de Middenhof
gebeurt dat ook voor de oudere
wijkbewoners. De Stichting Ontmoeting
Waardhuizen-MIddenhoven wil graag,
samen met u, onze wijk zo leefbaar
mogelijk houden en verbeteren..

WELZIJN
Deze werkgroep houdt zich bezig met het in contact brengen van
de wijkbewoners met elkaar. Dat kan zijn een feest, een wijkborrel,
dansavonden, een gezamenlijke activiteit in een straat of buurt,
activiteiten voor kinderen (b.v. Sint-Maartenoptocht, spelen in de
vakantie), maar ook het uitwisselen van diensten: doe jij iets voor
mij, dan doe ik iets voor jou. We willen graag mensen die eenzaam
zijn bij de wijk betrekken, zodat ze contacten kunnen opdoen.

Ons Ontmoetingscentrum
De Meent

Activiteiten voor jong en
oud

Problemen die wij samen
moeten oplossen

Park Middenhoven
Groen, groener, groenst

Fit en gezond blijven

Lekker maar gezond eten

WOON- E N L EEF OM GE VIN G
VE ILIGH E ID EN VE RKE E R
Deze werkgroep heeft ogen en oren open in de buurt. Vindt u een
situatie in uw buurt onveilig of heeft u een leuk idee om het aanzien
van de wijk nog leuker te maken, dan is dit de werkgroep waar u
terecht kunt. Groenvoorzieningen, straten, fietspaden en stoepen,
verkeerssituaties, maar ook veiligheid in en rond het huis horen bij
het takenpakket van deze werkgroep.

PRE VE NT IEVE GEZON D HE IDS ZORG
Als we ziek zijn, horen we zorg te krijgen. Nog beter is het om zo
lang mogelijk fit te blijven. Deze werkgroep wil een aantal
initiatieven ontplooien waardoor dat kan. Aandacht voor gezonde
voeding en veel bewegen. Van jong tot oud, voor iedereen is dat
belangrijk. Deze werkgroep wil hier een bijdrage aan leveren.

