Jouw buurthuis

Vrijwilligers gezocht
Buurtkamer In de 3 Krone in het hartje van Utrecht , op een
superlocatie aan de Oudegracht, wordt gerund door vrijwilligers.
Zonder subsidies lukt het ons om In de 3 Krone tot een levendige plek
te maken, voor elk wat wils. Toch willen we een nog breder draagvlak
in de buurt. Doe je ook mee?
In de 3 Krone, gevestigd in een monumentaal pand aan de Oudegracht 227, is
alweer sinds 2013 een succesvol burgerinitiatief dat geheel door vrijwilligers wordt
gerund. In de twee grote zalen vindt een variëteit aan activiteiten een gezellig thuis.
Zo wordt er gezongen, gedanst, theater gemaakt, aan yoga gedaan, kinderen
komen er leren tekenen/schilderen, er wordt kleding ge- en vermaakt, gegeten bij
het maandelijkse buurtdiner, kleding en accessoires verkocht op de zaterdagse
Variabeurs en iedere woensdagmiddag tussen 3 en 5 is iedereen welkom op de
Open Middag voor een potje bridge, Mahjong, het bekijken van de regelmatig
wisselende expositie van beeldende kunst of gewoon een gezellig kopje koffiethee
met een praatje. Ook jij bent gebruiker van In de 3 Krone.
De overschakeling van subsidiëring door de gemeente naar exploitatie door
vrijwilligers heeft veel inzet en toewijding van de vrijwilligers gevraagd. Het
financiële fundament onder In de 3 Krone wordt gewaarborgd door verhuur van de
ruimtes aan activiteiten die passen binnen het concept. Nu alles stevig op poten
staat is er ruimte voor het ontwikkelen van meer activiteiten waarmee In de 3
Krone haar buurtfunctie voor de binnenstad kan invullen.
Wij zijn op zoek naar 2 vrijwilligers om het bestaande team aan te vullen. Wil jij je
inzetten voor de buurt en wil je met ons meedenken over activiteiten, deze mee
ontwikkelen en organiseren? Neem dan contact op met Ria: email
riatijmensen@casema.nl
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