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Nieuwsbrief 
 

 

 

     Kerstborrel 
 Dit jaar willen wij u, als alternatief voor het eindejaarscadeautje, uitnodigen voor een gezellige 

kerstborrel. Kom langs voor een gratis glaasje glühwein of warme chocomel en geniet van allerlei 
lekkere hapjes in kerstsfeer! 

 

 plaats: hoek Nesciohove - van Schendelhove 

 tijd:       zaterdag 20 december van 16.00 tot 18.00 uur 
 

 
 

Fijne feestdagen! 
 

Traditioneel beginnen wij de laatste nieuwsbrief van het 
jaar altijd met een korte terugblik. Ook dit jaar kunnen 
wij terugkijken op een mooi verenigingsjaar, waarin 
weer veel gebeurde.  
Natuurlijk waren er allerlei activiteiten zoals het draken-
bootvaren, de workshop bloemschikken, het bezoek aan 
het Westlands Museum en de kerstborrel. De Kidsclub 
organiseerde weer van alles voor de kinderen: het paas-
feest, Sint Maarten en het Sinterklaasfeest, waar zij veel 
kinderen een plezier mee deden. De pensionado’s zorg-
den dat onze wijk er keurig bij staat. Veel bewoners 
maakten weer gebruik van de Tool-o-theek en leenden 
voor een paar euro de behangafstomer, hogedrukspuit, 
grondboor of betonboormachine. 
Ook waren er twee belangrijke ontwikkelingen. In de 
eerste plaats speelden natuurlijk de plannen rond het 
Integraal Kindcentrum, waarover wij u steeds zo veel 
mogelijk hebben geïnformeerd.  
Een tweede ontwikkeling jaar was dat de vereniging 
werd aangesloten op de nieuwe media. U kon de 

nieuwsbrief al per mail ontvangen en wij hebben al een 
aantal jaren een eigen internetsite met veel praktische 
informatie. Dit jaar hebben wij een nieuwe stap gezet en 
kregen wij een Facebook-pagina en een WhatsApp-
groep. Belangrijk was ook het onderzoek dat wij hebben 
laten uitvoeren omdat de vensterbanken en de platen 
op de vliering boven de garage mogelijk ‘asbestverdacht’ 
zouden zijn. Dat bleek gelukkig loos alarm. 
Verder gaven wij u in de nieuwsbrief en op onze site al-
lerlei informatie, bijvoorbeeld over Alberts, de architect 
van onze woningen, over de nieuwe energiebespaarre-
geling en over het stoppen van de bewonersschouw.  
En last but not least: in de traditie van inmiddels 38 jaar 
kregen de leden weer een afrikaantje met Koningsdag. 
Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen en een geluk-
kig 2015! 
 

Lidmaatschap 
 

Deze laatste Nieuwsbrief van het jaar wordt onder alle 
bewoners verspreid. Een voorbeeld-acceptgirokaart is 
bijgevoegd om u eraan te herinneren de contributie over 
te maken. Bij de huidige leden is die al op naam geadres-
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seerd. Bij degenen die nog geen lid zijn, staat “bewo-
ners”.  
 

Betaal de contributie aub op  
rekening NL 36 INGB 0003757249. 

Vereet niet om het lidnummer te vermelden dat op de 
“acceptgirokaart” staat. 

 

De contributie bedraagt slechts € 12,- per jaar. Uit de te-
rugblik op 2014 hiervoor kunt u zien welke voordelen 
het lidmaatschap voor u kan hebben. U drukt er boven-
dien uw betrokkenheid bij uw wijk mee uit. 
 

Nieuwe naam 
Bewonersvereniging  

Albertshoven? 
 

Onze vereniging heet de Leyens maar … de woningen 
liggen niet in de Leyens. Dat is natuurlijk erg verwar-
rend. Bewoners van andere wijken benaderen ons re-
gelmatig omdat men denkt dat wij de bewonersvereni-
ging van De Leyens zijn. In contacten met de gemeente 
is soms sprake van spraakverwarring. En die verwarring 
is pas geleden nog groter geworden omdat er een 
nieuwe buurtvereniging is gekomen met als naam “Buy-
tenwegh De Leyens” (de opvolger van de Hoveniers). 
Wij stellen daarom voor om de naam van onze vereni-
ging te wijzigen in Bewonersvereniging Albertshoven. 
Zo’n 10 jaar geleden hebben wij ook voorgesteld om de 
naam aan te passen, maar daar kwamen zo weinig reac-
ties op dat wij er niet mee zijn doorgegaan. Zoals ge-
zegd, willen wij nu toch voorstellen om de naam te wij-
zigen omdat de verwarring steeds groter wordt. 
De naam Bewonersvereniging Albertshoven is overigens 
een naam die destijds door een van de bewoners is 
voorgesteld. De naam verwijst naar de beroemde archi-
tect van onze karakteristieke woningen, en geeft tevens 
aan dat wij een bewonersvereniging in de hovenbuurt 
zijn.  
Vindt ook u naamswijziging een goed idee, of vindt u 
het juist een slecht idee? Laat het ons weten en bel, 
schrijf of mail ons. Op de eerstvolgende ledenvergade-
ring zal een besluit genomen kunnen worden over de 
naamswijziging.  
 

Sinterklaas 
 

Op zaterdag 22 november hebben Sinterklaas en zijn 
Pieten een bezoek gebracht aan onze wijk. De Kidsclub 
had ook dit jaar weer veel werk verricht om er een ge-

weldig feest voor de kinderen van te maken. Ruim 40 
kinderen deden mee. Zij onthaalden de Sint in een op-
tocht achter het draaiorgel. Het werd een gezellige 
middag en de kinderen waren blij met de cadeautjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte  
Brandwondenstichting 

 

“Namens de Nederlandse Brandwonden Stichting be-
dank ik u langs deze weg voor de gulle gaven in de col-
lectebus tijdens de collecteweek in oktober. Al jaren or-
ganiseer ik de collecte hier in de Hovenbuurt met altijd 
een mooi resultaat. Hopelijk lukt dat volgend jaar weer.” 
Lies Hoefsloot 
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