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Nieuwsbrief
Algemene vergadering
Op donderdag 3 maart 2016 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. U bent weer van harte welkom om te praten over uw ideeën of om gewoon te luisteren. De vergadering vindt plaats bij de voorzitter, Wim
Tijbosch, van Schendelhove 9. De vergadering begint om
20.30 uur. De agenda is:
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 5 februari 2015
3. Benoeming Marjon Kleefstra als bestuurslid
4. Terugblik 2015
5. Financieel verslag 2015
6. Begroting 2016
7. Activiteiten 2016
8. Zijn de dakpannen aan vervanging toe?
9. Belangenbehartiging
10. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting

Word lid voor slechts € 12,en ontvang in 2016

GRATIS
het fraaie boek
boordevol foto’s, informatie over de bijzondere
architectuur van onze woningen, herinneringen
etc. etc.

40 jaar
Albertshoven

11 juni feest
De vereniging bestaat dit jaar 40 jaar. Zoals u weet, gaan
wij dat vieren door het uitbrengen van een boek waarin
wij terugkijken op de afgelopen 40 jaar en op de bijzondere architectuur van de wijk. Maar bij een 40-jarig jubileum hoort natuurlijk ook een feest. Wat wij gaan doen,
blijft nog even geheim, maar zet de datum in ieder geval
alvast in uw agenda.

Zet het in uw agenda:

zaterdag 11 juni
van 15.00 tot 18.00 uur

Vervanging dakpannen
Een van de bewoners heeft voorgesteld om het onderwerp “Vervanging van de dakpannen” eens op de agenda van de algemene ledenvergadering te plaatsen. Onze
huizen zijn inmiddels zo’n 40 jaar en dat geldt dus ook
voor de dakpannen. Er wordt wel gesteld dat de levensduur daarvan tussen 40 en 80 jaar ligt. Die levensduur is
natuurlijk afhankelijk van allerlei factoren: de kwaliteit
van de pannen, de schuinte van het dak, ventilatiemogelijkheden, ligging etc. Het is wellicht niet nodig om de
pannen al op korte termijn te gaan vervangen, toch is
het inderdaad een goed idee om er een keer aandacht
aan te gaan besteden.
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Contributie betaald?
Heb u uw contributie al voldaan? Vergeet a.u.b. niet om
de die te over te maken op ons rekeningnummer
NL36INGB0003757249. De contributie bedraagt slechts
€ 12,-. U wordt daarvoor niet alleen via de Nieuwsbrief
op de hoogte gehouden, u of uw kinderen kunnen ook
deelnemen aan allerlei activiteiten. En: u draagt daarmee bij aan de sociale cohesie in de wijk!

Zonnepanelen
Misschien is het u al opgevallen: er komen steeds meer
zonnepanelen op de daken in onze wijk. Zoals u weet,
hebben zo’n 10 bewoners besloten om tot aanschaf van
zonnepanelen over te gaan, en daarmee bewezen om
het milieu een goed hart toe te dragen. Inmiddels is de
plaatsing van de panelen in volle gang.

René bedankt
René Jacobs heeft na ruim 5 jaar bestuurslid te zijn geweest, zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. René heeft
zich heel wat jaren verdienstelijk gemaakt en wij willen
hem daarvoor natuurlijk hartelijk bedanken. René blijft
zich overigens verdienstelijk maken voor onze wijk. Zo
blijft hij de Tool-o-theek verzorgen. Daarnaast is hij al
een aantal jaren actief als lid van de Pensionado’s, de
actieve leden die onze wijk schoon en opgeruimd houden.

Inmiddels heeft Marjon Kleefstra aangegeven dat zij het
bestuur wil versterken. Wij zijn daar natuurlijk erg blij
mee. Bij de algemene ledenvergadering zal zij zich voorstellen. Het bestuur bestaat dan weer uit 5 personen.

Bekeuren in de wijk...?
Via de wijkpost hebben wij bericht gekregen dat de politie en de afdeling Handhaving van de gemeente zich
ernstig zorgen maken over het parkeergedrag in onze
wijk. Zo is bijvoorbeeld regelmatig de doorgang in de
Penninghove geblokkeerd.
Maar ook op andere
plaatsten wordt zodanig
geparkeerd dat een goede
doorgang voor bijvoorbeeld hulpdiensten, maar
ook voor grotere auto’s
moeilijk is. Wij hebben
begrepen dat de politie
overweegt om eigenaren
van auto's die doorgangen
blokkeren, te gaan verbaliseren.
Eigenlijk hebben wij wel
begrip voor de zorgen van
de gemeente. Er is weinig
parkeergelegenheid
in
onze wijk, maar dit is geen
reden om doorgangen te
belemmeren. Let er daarom op dat u de doorgang
niet belemmert en spreek
aub ook uw bezoek daarop aan.
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

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40464006

