
 
 
 
 
 
BIJZONDERE  LEDENVERGADERING  HUURDERS 
ONS DOEL:  KOMT ALLEN !! 
 
Aan alle leden van de Huurdersorganisatie van Ons Doel, 
 
Binnenkort houden we een bijzondere algemene leden vergadering. Bijzonder van tijd en 
plaats, van onderwerp, van belang en van…eten en drinken…! 
 
We hopen u allen te zien op maandag 1 mei van 17 tot 21 uur. We beginnen dan met het 
behandelen van wat actuele punten uit de Leidse huursector, voor een ieder van belang, 
en met de behandeling van ons eigen jaarverslag waaruit u kunt vernemen wat de HOOD 
allemaal voor u doet in de Leidse huursector. Daarna verzorgt een cateringsbedrijf om 18 
uur 
 
een lekkere en gezellige warme maaltijd: echte Italiaanse lasagna met een 
lekkere gemengde salade. Met een glaasje wijn, bier of fris erbij…   
 
Vegetariërs, die zich tevoren even melden, krijgen een heerlijke vegetarische groente-
lasagna. 
Daarna is er om 19.30 uur een onderwerp aan de orde dat u zeker zal aanspreken: 
 
Bijzondere buren: vluchtelingen, gehandicapten, ex-daklozen, .. 
Een onderwerp dat ook in Leiden en de wijken van Ons Doel regelmatig stof doet 
opwaaien.  
Jan Rous uit Amsterdam, als zzp-er projectleider bij wijkprojecten van Ons Doel, is een 
man met veel ervaring op dit terrein, o.a. bij Portaal. Hij zal het thema kort inleiden en 
toelichten.. Daarna is er discussie, met het doel: 
 
ideeën van u allen op tafel 
te krijgen, waarmee de problemen voortaan wellicht beter kunnen worden aangepakt. Het 
bestuur zal uw tips en wensen dan met Ons Doel bespreken. 
 
Na afloop is er gelegenheid om met een glaasje in de hand nog gezellig informeel met 
deze en gene na te vragen, vragen te stellen, discussiëren enz. 
 
Plaats: KC (kerkelijk centrum) De Regenboog, Watermolen 1, naast het winkelcentrum 
De Kopermolen in de Merenwijk (recht tegenover het HOOD-kantoor in de 
Milanenhorst). 
 
Van harte welkom dus! Denk aan en kom op voor uw eigen belang als huurder ! 
Arie Korteweg, voorzitter 


