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Nieuwsbrief
Fijne feestdagen!
Het jaar is weer bijna afgelopen, en het is een mooie
traditie om dan terug te kijken naar alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Voor iedereen is dat natuurlijk
anders. Voor sommigen zal de belangrijkste gebeurtenis
het niet doorgaan van de Holland Outlet Mall zijn geweest. Veel bewoners voelden zich erg betrokken en bij
velen hing de poster DoenietzoMall voor de ramen. Anderen waren betrokken bij de bouw van de nieuwe
school. Maar ook binnen onze bewonersvereniging gebeurde er weer van alles. Zo was het lentefeest met de
oudhollandse spelletjes zeer geslaagd, en wij kregen een
nieuwe voorzitter, Liselotte Gips.
Helaas was onze actie om gezamenlijk regentonnen aan
te schaffen minder geslaagd, want er bleken slechts enkele bewoners geïnteresseerd te zijn. Maar gelukkig
waren de activiteiten die de Kidsclub voor de kinderen
organiseerde, zoals Sint Maarten en het Sinterklaasfeest,
wel allemaal een groot succes. De Kidsclub deed de kinderen uit onze wijk daar een groot plezier mee. En verder zorgden de pensionado’s weer dat onze wijk er keurig bij stond en maakten diverse bewoners gebruik van
de Tool-o-Theek. Tot slot werd via onze Facebook- en
onze WhatsApp-groep onderling weer veel informatie
uitgewisseld en hielden wij u via de Nieuwsbrief en onze
site op de hoogte van alles.

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen
en een gelukkig
2018!

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. En wordt
u voor het eerst lid, dan krijgt u het fraaie boekje ‘40 jaar
Albertshoven’ gratis. Daarnaast krijgt u nog steeds 10%
korting bij Cammeraat IJzerwaren (1e Stationsstraat 48).
Maar misschien nog belangrijker: u geeft er uw betrokkenheid met uw wijk en medebewoners mee aan.

Rommelmarkt 2018
Ongeveer 10 jaar geleden stopte in onze wijk een traditie die het tientallen jaren had volgehouden: de rommelmarkt met Koningsdag/Koninginnedag. Omdat na
zoveel jaren de animo daarvoor was afgenomen, is de
traditie gestopt. Maar inmiddels kent onze wijk weer
heel wat nieuwe bewoners, waaronder veel kinderen.
Het volgend jaar willen wij daarom Koningsdag weer
ouderwets gaan vieren met een gezellige rommelmarkt,
gecombineerd met oudhollandse spelletjes en met een
Koningsdagborrel.
Het duurt nog wel even eer het zover is, maar wij willen
u toch alvast oproepen om uw spulletjes niet weg te
gooien en te bewaren zodat u of uw kinderen die dan
kunnen verkopen.
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Bestrating: oproep
Een paar maanden geleden hebben wij u gevraagd naar
uw meningen en ervaringen rond de bestrating. Veel
bewoners hebben aangegeven dat zij nieuwe bestrating
inderdaad noodzakelijk achtten. Uit de schouw die de
gemeente in alle wijken heeft uitgevoerd, is echter helaas naar voren gekomen dat de wijk Albertshoven niet
aan een algehele herbestrating toe zou zijn. De gemeente acht uitsluitend klein onderhoud nodig. Dat betekent
dat her en der kleine stukjes worden ‘opgelapt’.
Wij hebben geprobeerd om de gemeente ervan te
overtuigen dat volledige herbestrating noodzakelijk is,
maar vooralsnog is het niet gelukt om de gemeente van
de noodzaak daarvan te overtuigen. Wij horen graag
wat u hiervan vindt. Afhankelijk van de reacties zullen
wij met die boodschap naar de wijkwethouder gaan.

Sport-en-spelcontainer
Het is de Kidsclub gelukt om een sport-en-spelcontainer
voor onze wijk te regelen. Deze container zit vol met
buitenspeelgoed voor de kinderen in de wijk. De container staat nu nog afgesloten in de tuin van Marjon Kleefstra in de van Schendelhove maar het is de bedoeling
dat hij op een centrale (veilige) plek komt te staan zodat
kinderen er gemakkelijk gebruik van kunnen maken.
Als je er nu gebruik van wilt
maken, kun je op de wijkWhatsApp een verzoekje
doen zodat Marjon de poort
en container open kan maken. Vanaf de centrale plek
zal dit gemakkelijker gaan,
dan is enkel een appje om de
sleutel voldoende.
We hopen dat alle kinderen
uit de wijk goed gebruik gaan
maken van het speelgoed. En
als er iemand een goed idee
heeft voor een centrale plek
houden we ons aanbevolen.

spel-meester. Alle kinderen zijn welkom om in de slechtweer-maanden lekker binnen te gymmen en spelen.
De dag en het tijdstip worden later op Facebook en de
wijk-WhatsApp bekend gemaakt.

Voortgang IKC
Zoals jullie wellicht weten, zitten enkele mensen uit onze
wijk in de klankbordgroep van de ‘inrichting buitenruimte’ van de Annie MG Schmidt-school. Wij willen jullie
graag informeren over de laatste stand van zaken.
Er is enige vertraging opgelopen in de bouw. Dat betekent dat de oplevering begin februari gaat plaatsvinden.
De verhuizing van de school en het kinderdagverblijf
staat gepland in de krokusvakantie in maart.
Voor wat betreft de inrichting van het schoolterrein is
het projectbureau nog steeds in overleg met de school
en het schoolbestuur over het ontwerp en met name de
kosten daarin. Dit geldt met name voor de keuze in toestellen. Kortom, het ontwerp is dus nog niet definitief en
goedgekeurd. Overigens worden de werkzaamheden
rondom en voor het terrein bij één aannemer neergelegd.
Inmiddels is gestart met de inrichting van de buitenruimte. De bewoners in de directe omgeving hebben hierover
een brief gekregen van de gemeente en van de aannemer. Er moet nog veel gebeuren: de bestrating rondom het IKC, de nieuwe parkeerplaatsen, de aanleg van
de kiss-and-ride-zone, het schoolplein, het kappen van
een aantal bomen en het planten van nieuwe bomen
etc. Dit zal onvermijdelijk tot enige overlast leiden maar
de aannemer zal dit zoveel mogelijk beperken.
Met de buurtvereniging (de voormalige Hoveniers) is
overeengekomen dat zij in de eerste week van het nieuwe jaar naar hun nieuwe onderkomen verhuizen. Dit
betekent dat in week 2 van 2018 kan worden begonnen
met de sloopwerkzaamheden van het “Hovenhonk”.
Ook hier krijgen buurtbewoners t.z.t. een brief van.

Gebruik gymzaal
De Kidsclub is ook bezig geweest om de gymzaal aan de
Nesciohove (waar het Sinterklaasfeest was) te regelen
voor onze wijkkids. Wij zijn er trots op te kunnen melden
dat ook dit gelukt is! Tussen de kerst- en voorjaarsvakantie zal er één keer in de week een sport- en spelmoment
in de gymzaal zijn onder begeleiding van een sport-en-
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