5 augustus 2018

Nieuwe impressietekeningen
De komende weken worden de laatste kleine aanpassingen gedaan in het definitief ontwerp
van Het Sporthuis Abcoude. Zoals het er nu naar uitziet, zal de eerste paal in de winter van
2018/2019 geslagen worden. Wij kijken uit naar dit feestelijke moment. Bij een voorspoedige
bouw zal Het Sporthuis Abcoude begin 2020 geopend worden.

Bekijk de nieuwe impressies
https://www.hetsporthuisabcoude.nl/de-bouw/impressies-plattegronden/

Al 42.500 euro ingezameld voor Het Sporthuis Abcoude
Sinds de inwonersbijeenkomst op 7 maart dit jaar is al 42.500 euro ingezameld voor Het
Sporthuis. Ontzettend fijn dat zo veel inwoners, ondernemers en bedrijven Het Sporthuis
Abcoude steunen. Wij willen iedereen die een financiële bijdrage heeft gedaan nogmaals
hartelijk bedanken!

Hoe meer geld wij met elkaar inzamelen, hoe meer faciliteiten in de bouw
meegenomen kunnen worden. Om die reden zouden we graag het streefbedrag in
oktober dit jaar willen bereiken, zodat er in 2020 een accommodatie staat waar iedereen
de komende decennia met heel veel plezier kan zwemmen, gymmen, sporten,
kaarten, biljarten, koffiedrinken en nog veel meer.

Bouw mee en steun ons ook
https://www.hetsporthuisabcoude.nl/steun-ons/

Ook veel hulp van inwoners en bedrijven
Naast financiële steun leveren ook veel inwoners en ondernemers een bijdrage door middelen
ter beschikking te stellen en/of hun kennis en vaardigheden. Ook daar zijn we ontzettend blij
mee. Erg fijn dat ook veel anderen zich belangeloos willen inzetten om "van Het Sporthuis
Abcoude iets moois te maken", zoals de burgemeester zei op de inwonerbijeenkomst op 7
maart jl. Het motto: 'Het Sporthuis Abcoude, voor, door én met inwoners, ondernemers en
bedrijven”, wordt op deze manier werkelijkheid. Zo krijgen wij onder meer ondersteuning op
bouwtechnisch vlak, op juridisch gebied, bedrijfsadvies, administratieve ondersteuning, hulp bij
de aanvragen bij fondsen en nog veel meer. Hartelijk dank aan een ieder hiervoor!

Wilt u ons ook helpen? Graag! Dat kan nu al of straks als het
sporthuis is geopend.
https://www.hetsporthuisabcoude.nl/vrijwilligers/

Bijzondere dank gaat uit naar:


Ton Pepping van Peps Tenten, voor het gebruikmaken van de bedrijfsruimte.



Dreamwire voor de realisatie en ondersteuning van onze website.



Pier 19 voor de vormgeving van de nieuwsbrief en het promotiemateriaal.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte over de voortgang van Het Sporthuis
Abcoude. Heeft u vragen, dan kunt u ons mailen via info@hetsporthuisabcoude.nl.

Het Sporthuis Abcoude wordt mogelijk gemaakt door:
de Stichting Zwembad Abcoude en de Stichting Abcoude Sport.

