
Gemeenschapsveiling Midgard
Zaterdag 13 februari 19.30 uur De Hieramzaal Midgard, Tuitjenhorn

Ten behoeve van de bouw van onze thee- en koff ieschenkerij houden wij een heuse 
gemeenschapsveiling om de onkosten te kunnen betalen.

Waarom een thee- en koffieschenkerij ‘De Koperen Koning’ op Midgard?
Binnen Midgard leeft een sterke gemeenschapszin. We hechten veel waarde aan de 
wekkende kracht die uitgaat van deze gemeenschap. Ontwikkeling wordt zodoende ook 
gestimuleerd door gemeenschapsbeleving, een helende omgeving en waardevolle 
activiteiten (zinvol werk en jaarfeesten b.v.). 
Wij willen deze waarden graag delen met elkaar en met mensen uit onze nabije omgeving 
om zo in te gaan op de vraag naar nieuwe gemeenschapsvorming in de samenleving. 
Daarnaast hebben we deze mensen ook nodig om onze bewoners te ondersteunen in hun 
wens om ook volwaardig mens te kunnen zijn. Hierdoor kan synergie ontstaan, dat we 
voor elkaar van betekenis zijn.

Zo wordt onze winkel en thee- en koffieschenkerij ‘De Koperen Koning’ van betekenis voor 
de bewoners/medewerkers én voor de omwonenden. Dit willen we versterken door De 
Koperen Koning uit te breiden. En dit kost natuurlijk geld.
We hebben al een aantal schenkingen gehad en we hebben geld vrij gemaakt om dit te 
kunnen realiseren. Maar er is nog veel extra geld nodig en daarom houden we, geheel in 
het teken waarvoor het ook is bedoeld deze veiling.
Hiervoor vragen we aan u allen iets voor de veiling weg te schenken wat de 13e februari 
tijdens een gezellige avond wordt geveild. De opbrengst is dan voor het project ‘De 
Koperen Koning’.  

Hoe gaat dit in zijn werking?
U kunt aangeven wat u zou willen schenken hiervoor, zoals een appeltaart, een schilderij, 
een dienst, een avondje naar de film, fles wijn, verzorgd etentje, plant, etc etc.
Hiervan wordt een lijst gemaakt en de 13e februari wordt dit per opbod geveild. 

U kunt uw geschenken kenbaar maken bij Loes Waanders via de ‘Ontvangst Midgard’ of 
tel. via de mail: l.waanders@midgard.nl

We hopen zeer op een geweldige gemeenschappelijke impuls!
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