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Nieuwsbrief

Kerstborrel
Kom langs voor een gratis glaasje glühwein of warme chocomel,
ontmoet uw medebewoners en geniet van lekkere hapjes in kerstsfeer!

plaats: hoek Nesciohove - van Schendelhove
tijd:
zaterdag 19 december om 17.00 uur

Fijne feestdagen
Zoals ieder jaar beginnen wij de laatste nieuwsbrief van
het jaar met een korte terugblik.
De verandering van de naam was het afgelopen jaar
misschien wel de meest opvallende gebeurtenis. In
plaats van Vereniging de Leyens heten wij tegenwoordig
Bewonersvereniging Albertshoven, een verwijzing naar
Alberts, de bekende architect van onze woningen, en de
ligging in de hovenbuurt.
Daarnaast stond dit jaar in het teken van energiebesparing en verduurzaming. Enkele bewoners hebben begin
dit jaar enthousiast het thema opgepakt en veel energie
gestoken in het geven van voorlichting over verduurzaming en in de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen.
Diverse leden zijn inmiddels op de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen overgegaan.
Ook hebben wij u via de nieuwsbrief natuurlijk allerlei
informatie verschaft, niet alleen over de naamswijziging
en de verduurzamingsactiviteiten, maar bijvoorbeeld
ook over de ontwikkelingen rond het IKC, het Integraal
Kindcentrum dat in de AMG Schmidt-school wordt gevestigd.
Ook kwam in de nieuwsbrief aan de orde: de scouting in
onze wijk, de schat die onze wijk verborgen was (met

geocoaching) en de betekenis van het welstandsbeleid
van de gemeente voor onze wijk.
Verder hebben de leden zelf via onze Facebook-groep en
onze WhatsApp-groep onderling weer veel informatie
uitgewisseld.

Word lid voor slechts € 12,-.
en ontvang in 2016

GRATIS
het fraaie boek
“40

jaar Albertshoven”

En niet te vergeten natuurlijk: de zeer geslaagde activiteiten die de Kidsclub met Pasen, Sint Maarten en Sinterklaas weer organiseerde voor de kinderen.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40464006

Ook dit jaar kunnen wij dus weer terugkijken op een
mooi verenigingsjaar. Wij wensen iedereen heel fijne
feestdagen en een gelukkig 2016!

40 jaar Albertshoven
In 2016 bestaat onze wijk en onze bewonersvereniging
40 jaar! Er zullen weinig wijken in Nederland zijn, waar
al zo lang een bewonersvereniging bestaat. Wij willen
die gebeurtenis vieren door het uitbrengen van het
boek “40 jaar Albertshoven”. Het wordt een fraai gebonden boek, boordevol foto’s, wetenswaardigheden,
en herinneringen over de afgelopen 40 jaar, bijdragen
over de bijzondere architectuur van de wijk en nog veel
meer.
Leden krijgen het boek in 2016 gratis. Op 11 juni 2016 is
de feestelijke presentatie. Nadere informatie volgt.

Lidmaatschap
Deze laatste Nieuwsbrief van het jaar wordt weer verspreid onder alle bewoners. Een voorbeeldacceptgirokaart is bijgevoegd om u eraan te herinneren
de contributie over te maken. Bij de huidige leden is die
al op naam geadresseerd. Bij degenen die nog geen lid
zijn, staat “bewoners”.
Betaal de contributie aub op
rekening NL 36 INGB 0003757249
en vergeet niet het lidnummer te vermelden
dat op de “acceptgirokaart” staat.
De contributie bedraagt slechts € 12,- per jaar. Het lidmaatschap heeft veel voordelen. In de eerste plaats
wordt u via de nieuwsbrief, die zo’n 6x per jaar verschijnt, geïnformeerd over alles wat er in onze wijk gebeurt, over plannen van de gemeente, over mogelijkheden om uw woning te verbeteren etc. Ook worden er
allerlei activiteiten voor volwassenen en kinderen georganiseerd (zoals het paaseieren zoeken en het Sinterklaasfeest). U kunt voor een paar euro gereedschap lenen uit de Tool-o-theek -zoals een behangafstomer,
hogedrukspuit, grondboor of betonboormachine- en u
kunt deelnemen aan acties om uw woning te verbeteren.
Maar de belangrijkste reden is misschien wel dat u door
uw lidmaatschap uw betrokkenheid bij uw wijk uitdrukt. De bewonersvereniging draagt eraan bij dat
onze wijk ook voor u prettig is om te wonen!

WhatsApp-groep veiligheid
Sinds een paar jaar hebben wij als vereniging een eigen
WhatsApp-groep met zo’n 40 leden als deelnemer. De
WhatsApp-groep vormt -naast de Nieuwsbrief, de site
en de Facebookpagina- een sociaal netwerk van de leden. Er werd de afgelopen jaren van alles te koop en te
verkoop aangeboden, er werd informatie gedeeld over
woningonderhoud, over dragende muren, over brandwerende deuren, over goede hoveniersbedrijven, etc.
etc. En ook de veiligheid kwam regelmatig aan de orde:
auto-inbraken of -diefstal, woninginbraak, frauduleuze
collectes.
Enkele bewoners hebben het initiatief genomen om
met het bestuur te bezien wat de mogelijkheden zijn
om voor onze wijk ook een WhatsApp-groep te starten
op het gebied van veiligheid en buurtpreventie. Voor
zo’n WhatsApp-groep gelden natuurlijk allerlei spelregels zoals: gebruik de app alleen om elkaar te informeren over verdachte situaties en voorkom gezelligheidschats.
Inmiddels was gebleken dat er sinds kort al een dergelijke WhatsApp-groep bestaat voor heel Zoetermeer:
ZoetermeerAlert. Die bestaat uit 11 wijkgroepen. Wanneer iemand zich heeft aangemeld wordt hij of zij toegevoegd aan de bijhorende wijk; Buytenwegh in ons
geval. Elke wijk-WhatsApp-groep heeft maximaal 100
deelnemers. Enkele 'wijkwaarnemers' daarvan zitten
ook in de chats van andere wijk. Iedereen kan zich aanmelden via de site www.zoetermeeralert.nl. ZoetermeerAlert is kort geleden voortgekomen uit particulier
initiatief. Het moet nog blijken of dit initiatief slaagt.

Geef uw e-mailadres door
De meeste bewoners hebben hun e-mailadres inmiddels aan ons doorgegeven. Niet alleen ontvangt u dan
de nieuwsbrief ook digitaal, ook krijgt u sneller andere
informatie die voor u van belang kan zijn. Natuurlijk
gaan wij serieus om met uw e-mailadres en sturen wij u
alleen een e-mail als daar echt aanleiding voor is.
Dus: mail ons aub en geef ons uw e-mailadres door.
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