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Nieuwsbrief
Fijne feestdagen!
Prettige maar ook minder prettige gebeurtenissen in en
rond onze wijk, ze waren er dit jaar allemaal. In deze
laatste nieuwsbrief van het jaar blikken we weer kort
terug op het afgelopen jaar.
De belangrijkste gebeurtenis was natuurlijk de geslaagde
viering van het 40-jarig bestaan van de vereniging en de
wijk. Alle leden kregen het boekje ‘40 jaar Albertshoven’.
Wij kregen er veel positieve reacties op. Ook kunnen wij
terugkijken op het mooie feest in de Sniep. Veel bewoners waren daarbij.
Minder prettig was het toegenomen vandalisme in de
wijk. Jarenlang dachten wij in een rustig wijkje van Zoetermeer te wonen, maar het afgelopen jaar waren daar
opeens allerlei vormen van vandalisme: bekraste auto’s,
gestolen auto’s, gestolen airbags etc. Buitengewoon
vervelend voor alle betrokkenen. Belangrijk is dat iedereen aangifte blijft doet. Wij hopen van harte dat de
overlast in het nieuwe jaar voorbij is.
Ook de ontwikkelingen rond de Holland Outlet Mall en
de sloop van de Annie MG Schmidtschool zullen sommige bewoners als minder prettig hebben ervaren. Wat
betreft de Holland Outlet Mall hebben wij als bewonersvereniging een reactie gegeven op de plannen. Wij gingen daarbij in op de risico’s van geluidsoverlast, verkeersdruk, parkeeroverlast en luchtvervuiling. Via Facebook, de Wijk-WhatsApp en onze internetsite hebben
wij u geïnformeerd. Wat betreft het IKC probeerden wij
zoveel mogelijk betrokken te zijn bij de ontwikkelingen al
blijft de communicatie met de gemeente rond het IKC
wat moeizaam.
Ook de duurzaamheid was dit jaar weer een belangrijk
item. Het vorig jaar waren het de gezamenlijk aangeschafte zonnepanelen, dit jaar waren er acties tot gezamenlijke aanschaf van vloerisolatie en spouwmuurisolatie. Omdat spouwmuurisolatie ten koste van slaapplaatsen voor vleermuizen kan gaan, was er dit jaar ook een
vleermuizenproject. Bij zo’n 15 woningen zijn vleermuiskasten opgehangen.
Natuurlijk waren er dit jaar ook de inmiddels vertrouwde
gebeurtenissen. De Kidsclub organiseerde weer van alles
voor de kinderen: het paasfeest, Sint Maarten en het

Sinterklaasfeest. De pensionado’s ruimden het zwerfvuil
op en verzorgden het openbaar groen. De Tool-o-theek
werd goed gebruikt. En tot slot: in de Nieuwsbrief hebben we u steeds over alles geïnformeerd.
Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen en een gelukkig 2017!

Lidmaatschap
Deze laatste Nieuwsbrief van het jaar wordt onder alle
bewoners verspreid. Een ‘acceptgirokaart’ 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.
Vergeet niet om het lidnummer te vermelden dat op de
‘acceptgirokaart’ staat.
De contributie bedraagt slechts € 12,- per jaar. Uit de
terugblik op 2016 hiervoor kunt u zien welke voordelen
het lidmaatschap heeft. Als u voor het eerst lid wordt,
krijgt u bovendien het fraaie boekje ‘40 jaar Albertshoven’. Daarnaast krijgt u nog steeds 10% korting bij Cammeraat IJzerwaren (1e Stationsstraat 48). Maar misschien nog belangrijker: u drukt ermee uit dat u zich
betrokken voelt bij uw wijk en bij uw medebewoners.

Leuke schoolzaken
De afbraak van de oude school aan het einde van de
Nesciohove en de bouw van een nieuwe, kan ook heel
leuke kanten hebben. Dat bewijst wel het volgende verhaal...
Op vrijdag 16 september tegen zeven uur ’s avonds zag
ik een groepje mensen staan op het parkeerterrein. Het
bleken oud-leerlingen van de school te zijn. Ze waren
daar samengekomen om door het pas neergezette hek
te ‘breken’ om zo op het speelterrein van de school te
komen. Het ging om klas 6 van 1979 van de Buytelaer; zo
heette de ‘Annie M.G. Smidt’ vroeger. Op Facebook had
een van de oud-leerlingen gelezen dat hun school tegen
de vlakte zou gaan. Zo werd snel het idee geboren om
een soort reünie te organiseren om elkaar weer te zien
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en bij te praten, maar vooral ook om nog eens een klassenfoto te maken vóór het gebouw waar ze destijds op
de ‘lagere school’ zaten.
Natuurlijk was het heel moeilijk om na 37 jaar iedereen
uit de oorspronkelijke klas te achterhalen. Uiteindelijk
stonden er 15 oud-leerlingen samen met meester Ton
Bijloo op het schoolplein op 16 september. Veertien
gingen met de meester op de foto; de vijftiende maakte
de foto. De twee klassenfoto’s heb ik toegestuurd gekregen van Astrid, die erbij noteerde dat het heel leuk was
om al die anderen weer te zien. Beide foto’s staan op de
website van onze vereniging: www.albertshoven.nl.
Voor diegenen die denken de ouders van deze oudleerlingen nog te kennen: op de recente klassenfoto zie
je staand van links naar rechts: Mirjam Rietbroek,
Anuschka Bos, Michel Krempel, Marcel Hassankhan,
Lydia Cornelisse, Jolanda Kramer, Carolien Schuurman,
Astrid v Eijk en meester Ton Bijloo. Dan Tom Piller, Ilana
Polak, Erik Stikkelorum en Ivo v Zwet. Ten slotte vooraan: Ingrid Schoenmaker, Anne-Kee Deelen en Tilly Bosman.
Ik vond dit toch wel zo’n leuk verhaal en helemaal in lijn
met ons recente jubileumboek ‘40 Jaar Albertshoven’
dat ik de reünisten gevraagd heb of ik het mocht delen in
de Nieuwsbrief.
René Jacobs

Spouwmuurisolatie
Een paar maanden geleden hebben wij u via de nieuwsbrief geïnformeerd over de actie rond spouwmuurisolatie. Zie de nieuwsbrieven van april, juni en september.
Ze staan op onze site. Er blijken bewoners te zijn die
alsnog willen meedoen en dus willen profiteren van de
collectiviteitskorting. Als u alsnog interesse hebt in
spouwmuurisolatie, kunt u contact opnemen met Liselotte Gips:. Haar e-mailadres is lotgips@gmail.com .

Miranda bedankt
Na heel wat jaren trekker te zijn geweest van de Kidsclub, heeft Miranda Hofstede de Kidsclub verlaten. Het
bestuur wil haar heel hartelijk bedanken voor alles wat
zij de afgelopen jaren voor de vereniging heeft gedaan.
Feitelijk was zij de voorzitter van de Kidsclub en daardoor kwam het meeste werk bij haar terecht.
Niet alleen de kinderen beleven altijd veel plezier aan
het Sinterklaasfeest, het paaseieren zoeken, Sint Maarten en al de andere activiteiten die de Kidsclub al jaren
organiseert, maar ook de ouders. Al die activiteiten
dragen eraan bij dat onze wijk zo fijn is om in te wonen.
Er is inmiddels een opvolger voor Miranda: Marjon
Kleefstra wordt de nieuwe voorzitter van de Kidsclub.

Tool-o-theek update
Er is al heel wat in de Tool-o-theek beschikbaar voor
iedereen in de wijk. Regelmatig zijn er klanten voor de
behangafstomer, maar we hebben ook een grondboor,
een hogedrukspuit en een klopboormachine.
Onlangs is Rob - één van de groep pensionado’s - verhuisd naar een appartement buiten de wijk. Toch wil hij
heel graag blijven bijdragen aan de activiteiten van de
pensionado’s en de kwaliteit van de wijk, maar zijn tuingereedschap werd echt overbodig. Zijn elektrische heggenschaar heeft hij daarom ter beschikking gesteld aan
de Tool-o-theek.
Dat bracht ons erop dat we het gereedschap dat we als
pensionado’s van de gemeente hebben gekregen, ook
voor anderen beschikbaar kunnen maken. Het meest
interessante zijn dan de kruiwagen en de takkenschaar.
Samenvattend zijn dus bij ons te huur:
- voor 2 euro per dag: hogedrukspuit
- voor 1 euro per dag: grondboor, klopboormachine,
kruiwagen, elektrische heggenschaar en takkenschaar.
Om iets uit de Tool-o-theek te lenen, kunt u contact
opnemen met René Jacobs (06-29129360).

Geslaagd Sinterklaasfeest
Het is alweer bijna
kerstmis
maar
toch willen wij nog
even terugblikken
op het geslaagde
Sinterklaasfeest.
Een kleine 40 kinderen en 14 zwarte pietjes deden
mee.
Voor de allereerste keer sinds het bestaan van de vereniging kon de optocht door de wijk niet doorgaan vanwege het slechte weer, maar voor de kinderen maakte
dat niet veel uit. Zij genoten binnen in de gymzaal met
volle teugen van de pepernoten en de cadeautjes die zij
kregen.
Colofon
www.albertshoven.nl
voorzitter: Wim Tijbosch, van Schendelhove 9, 3513644
penningmeester: Mies Groenewegen, Nesciohove 83, 3514573
bestuursleden:
Ton van der Lee, Roelantshove 39, 3510925
Erik van Velzen, Willem Paaphove 4, 3414822
Marjon Kleefstra, van Schendelhove 4, 06 - 40116774
Tool-o-theek: René Jacobs, Nesciohove 89, 06 - 29129360
redactieadres: van Schendelhove 9, info@albertshoven.nl
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