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Nieuwsbrief 
 

Duurzaamheid 
 

Een fraaie PowerPoint-presentatie met veel informatie 
over allerlei aspecten van duurzaamheid, dat kregen de 
25 belangstellenden op 22 juni tijdens de informatie-
avond over verduurzamingsmaatregelen in het zaaltje 
van de Hoveniers. De werkgroep -André de Groot, Paul 
Bakker, Jaap Hoefsloot en Peter Pfeijffer- had veel tijd 
en energie in de voorbereiding gestoken. Uitgebreid 
werden de aanwezigen geïnformeerd over duurzaam-
heidmaatregelen en over type zonnepanelen, prijs en 
kwaliteit, afmetingen, omvormers, opwekcapaciteit, 
garanties, etc. en heel concreet: over de beste keuze 
voor zonnepanelen.  
 

Zonnepanelen 
 

De werkgroep heeft per woning van iedereen die vooraf 
had aangeven geïnteresseerd te zijn, een zonnepane-
lencheck per woning gemaakt. Daarbij heeft de werk-
groep zich onder meer gebaseerd op www.zonatlas.nl. 
Daar kunt ook u in één oogopslag zien of uw dak ge-
schikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het 
opwekken van zonne-energie. U kunt zelfs direct zien 
wat de investering zal opleveren. 
 

 Afgesproken is dat 
iedereen die geïnteres-
seerd is in zonnepane-
len, aan André de 
Groot aangeeft of 
hij/zij interesse heeft in 
gezamenlijk inkoop en 
installatie van zonne-
panelen en daarom 
deel wil nemen aan 
een vervolgbijeen-
komst daarvoor begin 
september.  

 

Andere verduurzamingsmaatregelen  
Voor het vervolg met de andere maatregelen is afge-
sproken dat leden zelf contact zoeken met de andere 
geïnteresseerden om na te gaan of er iets gezamenlijks 
opgezet kan worden. André de Groot heeft een lijst van 
geïnteresseerden. 

 

Kennisbank 
 

Ook is afgesproken om kennis op het gebied van ver-
duurzaming (producten, prijzen, leveranciers, etc.). te 
bundelen en aan elkaar uit te wisselen. Met elkaar heb-
ben we als bewoners al veel kennis en blijven we ook 
veel kennis opdoen. Als wijk kunnen we daar met elkaar 
voordelen uit halen. Vandaar het verzoek aan een 
iedereen om die kennis met elkaar te delen (bijv. offer-
tes, specifieke know how). Dat kan door die naar André 
te mailen. De werkgroep zal dat bundelen en met jullie 
delen via site www.albertshoven.nl. Kijk dus regelmatig.  
 

Dakpannen 
 

Onze dakpannen zijn inmiddels 40 jaar oud en het is 
onduidelijk hoe lang de levensduur van onze pannen is. 
Peter Pfeijffer is bezig zich te verdiepen in oplossingen 
bij gewenste/noodzakelijke vervanging van de dakpan-
nen van de woningen. Zo kan het verstandig zijn om het 
vernieuwen van dakpannen te combineren met ver-
duurzaming (isolatie, vernieuwen dakramen, zonnepa-
nelen). 
 

Tot slot 
 

Het bestuur wil de leden van de werkgroep nogmaals 
bedanken voor hun inzet. Een duurzame wijk is niet 
alleen belangrijk voor het milieu maar ook voor uw por-
temonnee. 
 

 

Voor meer informatie over verduurzamingsmaatregelen 
of om aan te geven of u wilt deelnemen aan de vervolg-
bijeenkomst over zonnepanelen begin september, neem 
contact op met André de Groot, Nesciohove 59,  
aj.degroot@wxs.nl.  
 

 

40 jaar Albertshoven 

 

Onze wijk en onze vereniging bestaat het volgend jaar 
40 jaar. Daarom gaan wij een boekje “40 jaar Alberts-
hoven” maken. In het boekje komen veel foto’s van 
vroeger en nu, bijdragen over de bijzondere architec-
tuur van de wijk, bijdragen uit de nieuwsbrieven, bij-
zondere gebeurtenissen etc.  
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Wij zouden het aardig vinden om in een van de hoofd-
stukken in te gaan op de vraag waarom de bewoners 
graag in onze wijk wonen. Wij vragen u om in een paar 
woorden antwoord te geven op de vraag: Waarom 
woont u graag in de wijk?  
 
 

 

Mail ons aub uw antwoord op de vraag: 
 

WWaaaarroomm  wwoooonntt  uu  ggrraaaagg  

iinn  ddee  wwiijjkk??    
 

 

 
Het hoeven echt maar 1 of 2 
regels te zijn, maar het maakt 
het boekje (dat alle leden het 
volgend jaar krijgen!) natuur-
lijk veel aardiger. 
 
 
 
 

Scouting in onze wijk 
 

Wist u dat scouting de grootste vrijwilligersvereniging 
ter wereld is en er in onze wijk ook actieve leden, jong 
en oud, te vinden zijn? Elke week komen de bevers (5-7 
jaar), de welpen (7-11 jaar), de scouts (11-15 jaar), de 
explorers/wilde vaart (15-18 jaar) en de stam/loodsen 
(18-21 jaar) bij elkaar om samen met de enthousiaste 
leiding avonturen te beleven. 
Aan “onze” kant van Zoetermeer zijn twee scouting-
groepen ze vinden, Pocahontas en Impeesa. 
 

Waterscouting Pocahontas 
 

Bij Waterscouting Pocahontas gaan ze regelmatig het 
water op om te kanoën, te roeien of te zeilen. Op dit 
moment wordt er hard gebouwd aan het nieuwe 
groepshuis bij de Noord-Aa, het is de bedoeling dat het 
gebouw in het nieuwe seizoen in gebruik genomen gaat 
worden. Met het oog op de toekomst is het gebouw 
geschikt gemaakt voor kinderen met een beperking. Als 
er voldoende mensen te vinden zijn die leiding aan deze 
bijzondere groep willen gaan geven of op een andere 
manier de groep willen ondersteunen, willen ze hier-
mee starten na de zomervakantie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scouting Impeesa 
 

Bij Scouting Impeesa speelt het programma zich gro-
tendeels af op het land. Zij hebben hun groepshuis 
staan op een mooie locatie aan de rand van het Buy-
tenpark. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan bij 
scouting, zelf koken, kanoën, internetten, pionieren, 
kamperen, grote spelen in het park, maar vooral vrien-
den maken! Daarnaast genieten scouts volop van het 
buitenleven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u meer informatie? Voelt u er iets voor om leiding 
te worden? Wilt u op een andere manier een van de 
groepen ondersteunen of wilt u gewoon even langs om 
te komen kijken?  
Informatie over Waterscouting Pocahontas (Het Lange 
Land 12): Mark Jacobs, Nesciohove 24, (mjac@xs4all.nl) 
Informatie over Scouting Impeesa (Achterweg 21): Jen-
ny Vink, Penninghove 13, (villavinkenhof@gmail.com). 
 

   (ingezonden bericht) 
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