Kornhorn 14 februari 2008

Brainstorm MFC Kornhorn
De oproep van de Stuurgroep Kornhorn Vitaal aan alle besturen van
verenigingen, stichtingen, werkgroepen en clubs van Kornhorn om zich
te buigen over de plannen voor het nieuwe MFC bracht maar liefst 36
mensen op de been. Na een heldere uiteenzetting door Nico Boele
gingen we met 7 groepen aan de slag om de kansen en bedreigingen
voor zo'n MFC te benoemen. Er was sprake van een hartverwarmende
eensgezindheid; men zag eigenlijk alleen maar tal van kansen of
voordelen en haast geen bedreigingen of nadelen! Sleutelwoorden: 'een
zorgvuldige planning maken' en 'samenwerken'. Het vertrouwen om dit
als dorp te kunnen realiseren is volop aanwezig! Zie hieronder voor de
uitnodiging.

Uitnodiging aan alle besturen van verenigingen en stichtingen welke
Kornhorn rijk is

Belangrijke bijeenkomst 13 februari 20.00 uur in het Hornhuus!
2008 is en wordt een belangrijk jaar in het plan om in ons dorp een
Dorpshuis- Basisschool- Groene werk- en informatieruimte te bouwen.
Veel onderdelen in dit prachtige plan zijn in bewerking of deels al
afgerond, maar we zijn er nog niet!
Het leek ons juist om jullie als belanghebbenden te informeren over de
actuele stand van zaken en via welke spoorboekje we verder reizen.
Om in 2009 de eerste schop in de grond te zetten moeten de (uw !!)
plannen in dit lopende jaar een definitieve vorm en inhoud krijgen.
Achter alle schermen is de Stuurgroep Visie Kornhorn Vitaal hier druk
mee bezig, maar wil graag jullie allen uitnodigen om de wensen en
verlangens nog eens goed voor het voetlicht te krijgen. Globaal is dit
natuurlijk al bekend vanuit een opname uit 2000, inmiddels leven we 6
jaar verder. Graag willen we nu een actueel beeld van ons bedrijvige
dorp om straks met elkaar te kunnen beschikken over een ‘slim’ gebouw
waar we allemaal mee uit de voeten kunnen!
Komt allen, indien mogelijk met uw voltallige bestuur en laat van u horen.
Er zijn schetsen aanwezig van het eerste voorlopige plan. Deze ter
inzage maar ook om met stiften te bewerken naar uw smaak en idee.
Uiterlijk 22.00 uur sluiten we de avond.
Namens de Stuurgroep :Nico Boele
Uitnodiging wordt verstuurd naar:
Stichting Historie Kornhorn
Maranathaschool
Bejaardensoos
Begrafenisvereniging
Gym.ver.SVK
Stichting Begraafplaats
Beheer Dorpshuis
Stichting Curringerherveld
Culturele commissie
Plaatselijk Belang
Ijsbaanvereniging
Volleybalvereniging Hujades
Vriendenclub Smeer’m

