Natuurlijk wonen in Amsterdam Noord
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Cape News XVIII
Wij hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad. Inmiddels zijn er 14 huishoudens met 20
personen, die zich hebben aangemeld bij Cape Botanica. Er zijn ruim honderd belangstellenden die
deze nieuwsbrief ontvangen.

Meet & Greet 25 augustus
Dinsdagavond 5 augustus is er een besloten bijeenkomst gehouden op de entresol van de IJkantine.
De statuten van de Vereniging Cape Botanica zijn aangenomen. We staan ingeschreven bij de KvK
onder nummer 63936399. Bij de Triodosbank wordt een zakelijke rekening geopend.

Het lidmaatschap kost € 50,- per kalenderjaar, per huishouden.
Vanaf 21.00 uur waren nieuwe belangstellenden welkom om kennis te maken en informatie uit te
wisselen.
De Vereniging Cape Botanica wordt omgezet in een Vereniging van Eigenaren als het ontwerp van
het gebouw definitief is. We zullen dan ook gezamenlijk Huishoudelijke Reglementen opstellen.
Het is nog mogelijk in te schrijven voor dit CPO project. Bij uittreden van een deelnemer/lid worden
de gemaakte kosten met de Vereniging, per eerste dag van het aankomend kwartaal, verrekend.

Kavels
Wij gaan meedoen met de selectie voor kavels van de Gemeente, de kavelmarkt is op 10 oktober.
Op zaterdag 26 september is er een informatiedag van 10-12 uur in het stadsdeelkantoor,
Buikslotermeerplein 2000. Van 12.00-14.00 is er gelegenheid kavels te bezoeken. Er worden 6 kavels
voor bouwgroepen aangeboden.
Voor kavels in het gebied van de Cityplots is de inschrijving op zaterdag 26 september van 14.0017.00 uur bij New Energy Docks, Distelweg 113. Er zijn 5 kavels voor bouwgroepen in de eerste fase.
Na een voorselectie wordt er via een makelaar geloot.
www.buiksloterhamenco.nl
Er zijn verschillende partijen actief in de Buiksloterham. We hebben als vereniging besloten met
meerdere partijen in overleg te gaan.

Website
De website www.capebotanica.nl is aangepast. Het stuk met de Missie en Visie is geplaatst.
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Informatie
Op 24 september vindt bij Taets in Zaanstad van 13.00-18.30 uur het seminar “De Groene Uitdaging”
plaats. Organisatie is in handen van Dutch Green Building Council.

Inspiratie

Afb. Zomerhuis en werkplaats.
In de nabijgelegen voormalige school is een zgn. GW.

Inge de Boorder bezocht deze zomer in Berlijn vele alternatieve woonvormen zoals GW’s,
“gemeinsahm wohnen”” en wooncooperaties. Deze laatste vorm van wonen is in Duitsland
gebruikelijk, maar in Nederland niet. Minister Blok heeft de wetgeving hiervoor aangepast.
www.NUL20.nl artikel jan.2015

Ideeën

Plantenbakken langs de gevel: uit het boek Taschen 10

22 september 2015

2

Wie is Wie
Randi Boon, geboren en getogen in Amsterdam.
Ik houd van Amsterdam: als ik terug kom van
vakantie ben ik altijd ontroerd als ik mijn stad
weer zie. Ik heb in bijna alle hoeken van de stad
gewoond maar nog nooit in Noord. Lijkt me
geweldig, om in een booming buurt met
gelijkgestemden wonen.
Aan de UvA heb ik Biologie gestudeerd. Ik houd
van buiten zijn, wandelen, fietsen in Nederland
en ik ga ook minstens een keer per jaar een
natuurgebied ver van huis bezoeken, dit jaar
staat zd Afrika op het programma
Maar wonen wil ik voor altijd in Amsterdam. Er
is in Amsterdam altijd van alles te doen op cultureel gebied en daar maak ik graag gebruik van. Ik
geniet van mijn pensioen, heb nu een volkstuin, maar zie me in in de toekomst al in de kas en tuin bij
cape aan de gang.
Verder speel ik saxofoon in een orkestje , tennis en beeldhouw een beetje.

Volgende besloten bijeenkomst:
Dinsdag 13 oktober van 20.00-21.00 uur in de IJkantine
Vanaf 21.00 uur kennismaken nieuwe belangstellenden
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