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Nieuwsbrief
Naam vereniging
Dit is de eerste Nieuwsbrief van Bewonersvereniging
Albertshoven. Natuurlijk zijn ook de namen van de
internetsite (www.albertshoven.nl) en van het emailadres (info@albertshoven.nl) gewijzigd. Voorlopig
blijven ook de oude naam van de site en het oude emailadres nog bestaan en wordt u doorgelinkt. Ook
het karakteristieke silhouet van onze wijk in het logo is
uiteraard niet gewijzigd.
Wij willen de nieuwe naam niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Wij denken in dit verband aan een boekje
“40 jaar Albertshoven” en een feestelijke presentatie
daarvan. Elders in deze Nieuwsbrief leest u meer hierover.

Energiebesparing
en verduurzaming wijk
Tijdens de ledenvergadering is afgesproken om in
onze wijk meer te gaan doen met het thema energiebesparing/verduurzaming, bijvoorbeeld met het oog
op gezamenlijk inkoop van zonnepanelen, spouwmuurisolatie of vloerisolatie. In het verleden hebben
wij al diverse acties gehad, zoals vloerisolatie en
kunststof kozijnen/dubbel glas. Ook op onze internetsite www.albertshoven.nl (onder woningonderhoud)
staat allerlei informatie over bijvoorbeeld vloerisolatie.
Het onderwerp energiebesparing/verduurzaming
speelt de laatste tijd steeds nadrukkelijker een rol. Zo
laten steeds meer bewoners individueel zonnepanelen
plaatsen en ook de actualiteit rond het energielabel is
een voorbeeld daarvan.

Afgesproken is om een werkgroep in te stellen om
met een aantal bewoners wat verder door te praten
over mogelijkheden tot energiebesparing/ verduurzaming. In ieder geval zullen André de Groot, die het
voorstel inbracht, en Jaap Hoefsloot, die het idee
meteen ondersteunde, er deel van uitmaken. Daarom
de oproep:

Wie wil meedenken over mogelijkheden tot
verduurzaming van onze woningen?
Neem contact op met een van bestuursleden of mail
ons (zie het colofon).

Boekje
“40 jaar Albertshoven”
Onze wijk en onze vereniging bestaat volgend jaar 40
jaar. Wij overwegen om dit 40-jarig bestaan te combineren met de nieuwe naam door een boekje "40 jaar
Albertshoven" uit te brengen.
Wij denken aan een boekje waarin naast tekst natuurlijk ook foto’s staan. Bijvoorbeeld foto’s uit de beginperiode, foto’s van bijzondere gebeurtenissen zoals de
bomenkap, foto’s van activiteiten in de afgelopen jaren
etc. Verder kan worden teruggekeken op opmerkelijke
gebeurtenissen in de afgelopen 40 jaar, er kunnen aardige stukjes in uit het archief, uit nieuwsbrieven, misschien een interview met een paar oorspronkelijke
bewoners of met kinderen die in hun ouderlijk huis zijn
blijven wonen etc. etc.
Wellicht zou de wethouder en/of iemand van het
huidige architectenbureau
dat is opgericht door Alberts, een voorwoord
kunnen schrijven.
Een apart hoofdstuk kan worden gevuld met antwoorden van bewoners op de vraag: “Waarom woont u
graag in onze wijk?”. Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk bewoners dat in een paar zinnen zouden kunnen
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aangeven. Dat zou het boekje natuurlijk nog persoonlijker en aardiger maken.
Het boekje is te zien als een "eerbetoon", zowel aan
Alberts, als aan de gemeente, als aan de wijk en zijn
bewoners. Onze wijk is niet alleen speciaal wat betreft
zijn architectuur. Het is ook bijzonder dat onze bewonersvereniging al zo lang bestaat. Zeker in deze tijd van
individualisering is het fijn dat de sociale cohesie in de
wijk al die tijd zo groot geweest is.
In het lustrumjaar zouden we het boekje kunnen presenteren met een borrel of een feest (waarbij we het
eerste exemplaar zouden kunnen aanbieden de wethouder en/of iemand van het huidige architectenbureau. Natuurlijk is het de bedoeling dat ieder lid een
exemplaar van het boekje krijgt. Mogelijk kunnen wij
een financiële bijdrage van de gemeente krijgen.
Het is best veel werk om zo’n boekje te maken, maar
wij willen toch een poging wagen. Als er bewoners zijn
die -belangeloos- zouden kunnen helpen, dan zou dat
natuurlijk prachtig zijn. Vooral een journalist en/of
iemand die affiniteit heeft met vormgeving, zou erg
behulpzaam kunnen zijn.

Is er een vormgever of journalist die wil
meehelpen bij het maken van het boekje?
Wilt u meehelpen? Neem dan a.u.b. contact op met
een van bestuursleden.

Hulp bij zenders Ziggo
Ziggo gaat de zenderindeling voor digitale televisie
wijzigen. Dat betekent dat alle ontvangers dan op
zwart gaan.

Om weer ontvangst mogelijk te maken moeten de frequentie en het netwerk-ID worden ingesteld en daarna
alle kanalen worden opgezocht.
Een van de bewoners heeft aangeboden om bewoners
die moeite hebben hun ontvangers opnieuw in te stellen, daarbij te helpen.

Mocht u hulp nodig hebben, bel of mail ons
dan even.

Betaling contributie
De meeste bewoners hebben de contributie voor 2015
inmiddels betaald. Dat geldt echter nog niet voor
iedereen. Wij verzoeken degenen die dat nog niet hebben gedaan, daarom om alsnog € 12,- over te maken
op rekening NL36INGB0003757249. Let op: graag
overmaken op Vereniging de Leyens want de naam van
de ING-rekening is nog niet gewijzigd.

Algemene vergadering
Op donderdag 5 februari 2015 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Er waren 13 bewoners
aanwezig en er werd over allerlei onderwerpen gesproken. De voorzitter begon met een korte terugblik.
Wat gebeurde er in 2014: drakenbootvaren, workshop
bloemschikken, bezoek Westlands Museum, kerstborrel,
Paasfeest, Sint Maarten, Sinterklaasfeest, de pensionado’s
hielden de wijk schoon, Tool-o-theek, onderzoek naar ‘asbestverdachte’ vensterbanken en vlieringplaten (gelukkig
loos alarm), start WhatsApp-groep en Facebook-pagina,
Nieuwsbrieven met informatie over Ton Alberts, energiebespaarregeling, Integraal Kindcentrum etc., de internetsite
en voor 38e keer het afrikaantje met Koningsdag!

Nadat de financiën waren besproken, werd natuurlijk
gesproken over de nieuwe naam. Er zijn veel reacties
op het voorstel gekomen. Gelukkig waren alle (!) reacties positief. Dat geldt zowel voor de e-mails en de
mondelinge reacties die wij ontvingen, als voor de inbrengen tijdens de algemene ledenvergadering.
Ook het huishoudelijk reglement werd door de ledenvergadering gewijzigd. Dat was
nodig i.v.m. de nieuwe naam,
maar ook omdat het erg verouderd was.
Een ander onderwerp was het thema verduurzaming.
Wij willen gaan bezien of daartoe mogelijkheden zijn in
onze wijk. Denk bijvoorbeeld aan het collectief inkopen
van zonnepanelen e.d. Elders in deze Nieuwsbrief leest
u meer hierover.
Colofon
www.albertshoven.nl
voorzitter: Wim Tijbosch, van Schendelhove 9, 3513644
penningmeester: Mies Groenewegen, Nesciohove 83, 3514573
bestuursleden:
René Jacobs (Tool-o-theek), Nesciohove 89, 06 - 29129360
Ton van der Lee, Roelantshove 39, 3510925
Erik van Velzen, Willem Paaphove 4, 3414822
redactieadres: van Schendelhove 9, info@albertshoven.nl
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