
 
 
  
Contactpersoon: J.A.Oostmeijer, Laan van de Eekharst 74, 7823 AS Emmen. Mail: hansostmeijer@yahoo.com. 
____________________________________________________________________________________________________ 
  Vooraankondiging: Gezamenlijke excursie Bouwsociëteit Drenthe en Kennisnetwerk. 
 
Data: 13, 14 en 15 september 2018. 
Locatie: Hannover. 
___________________________________________________________________________ 
 
Geachte dames en heren, 
 
Zoals op de diverse bijeenkomsten al aangekondigd zal ook dit jaar de buitenlandexcursie 
van het Kennisnetwerk Woningcorporaties samen met de Drentse Bouwsociëteit worden 
georganiseerd. 
De reis gaat dit keer naar Hannover en wel van 13 tot en met 15 september 2018. 
 
Aan de inhoud van het programma wordt nu volop gewerkt, maar het is voor ons van belang 
te weten of er voldoende animo voor dit voornemen bestaat. 
Als u belangstelling heeft om aan deze activiteit deel te nemen is het verzoek u vóór 1 mei 
bij de secretaris van het Kennisnetwerk Woningcorporaties (uitsluitend per mail: 
hansoostmeijer@yahoo.com) aan te melden.  
 
Let wel: het aantal beschikbare plekken is ook nu weer beperkt. De maximale grootte van de 
groep bedraagt wederom 1 bus vol!  Vertrek op donderdag met de bus vanaf de 
opstapplaatsen Assen en Haren. Terugreis op zaterdag rond de middag. 
 
Evenals bij de vorige excursie zal het programma bestaan uit een aantal elementen 
waarvan we denken dat die interessant zijn voor onze doelgroep: een bezoek aan een (of 
meer) woningcorporatie(s), maar ook veel aandacht voor architectuur en 
stadsontwikkeling. Daarvoor bekijken we een aantal interessante projecten. 
We nodigen daarnaast nog enkele interessante sprekers uit. Verder is het de bedoeling dat 
we een bezoek aan het gemeentebestuur brengen en, indien mogelijk, aan de 
“Landesregierung” van Niedersachsen (waarvan Hannover immers de hoofdstad is). 
Tenslotte maken we een (binnen)stadstoer c.q. wandeling met gids. 
 
 
We hopen dat we uw interesse hebben kunnen wekken en zien uw aanmelding graag 
tegemoet! Zodra het programma vaststaat kunt u zich definitief aanmelden. 
Dat zal rond het begin van de schoolvakanties (eind juli)  het geval zijn. 
Let ook op onze site: www.kennisnetwerkwoningcorporaties.nl  
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens de organisatoren 
Hans Oostmeijer 
Secretaris Kennisnetwerk Woningcorporaties 


