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Nieuwsbrief
Fijne feestdagen!
Het afgelopen jaar stond voor een belangrijk deel in het
teken van het nieuwe IKC Klimboom. Er was natuurlijk
een open dag en een officiële opening, maar al snel
bleek dat de groenvoorziening en de speeltoestellen
rond het IKC wel erg karig waren. Als vereniging (leden,
bestuur, Kidsclub) hebben wij veel gedaan om dat te
verbeteren: er was een crowdfundingsactie, de Kidsclub
liet de kinderen flessen ophalen voor het statiegeld en
liet hen een heitje voor een karweitje doen. Wij vroegen
en kregen bijdragen van de school en het kinderdagverblijf, subsidie van de gemeente en van Fonds 1818. Al
met al werd er genoeg opgehaald om een fraaie boom te
plaatsen en twee extra speeltoestellen voor de wat oudere kinderen. Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor de inzet.
Helaas was er ook veel te doen over de geluidsoverlast
door het IKC. Er waren heel wat klachten en als vereniging deden wij ons best om dit op te lossen door overleg
met de gemeente en de projectleider.
Maar er gebeurde in 2018 natuurlijk meer. Zo werden er
diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Wij
herinneren ons nog de gezellige kerstborrel met het
optreden van harmonieorkest Harpe Davids en de Kidsclub organiseerde weer van alles voor de kinderen: de
vrijmarkt op Koningsdag, de paasactiviteit, Sint Maarten,
de herfstfilm en niet te vergeten het geslaagde Sinterklaasfeest. Ook was de Sport- en Spelbus iedere woensdag beschikbaar voor de kinderen.
Andere onderwerpen die dit jaar speelden, waren de
bestrating en de ‘tweede ronde duurzaamheid’. Wij
hebben ons het afgelopen jaar flink ingezet voor nieuwe
bestrating, maar helaas is dat niet gelukt. De gemeente
heeft op aan aantal punten de bestrating verbeterd,
maar nieuwe bestrating is helaas niet aan de orde omdat
de bestrating nog aan het vereiste kwaliteitsniveau voldeed.

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen
en een gelukkig 2019

Wel zeer geslaagd was de tweede ronde duurzaamheid.
Nadat wij een paar jaar geleden gezamenlijke acties
hadden rond zonnepanelen, vloerisolatie en spouwmuurisolatie, hebben wij dit jaar weer geïnventariseerd
of bewoners interesse hadden in duurzaamheidsmaatregelen. Gelukkig was dat het geval. Ongeveer 30 bewoners zijn geïnteresseerd in zonnepanelen en/of vloerisolatie. Wij zijn volop bezig met het uitzoeken van een en
ander. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.
En tot slot zorgden de pensionado’s weer dat onze wijk
er keurig bij lag, maakten diverse bewoners gebruik van
de Tool-o-Theek, werd via Facebook en WhatsApp onderling weer veel informatie uitgewisseld en hielden wij
u via de Nieuwsbrief en onze site op de hoogte van alles
wat onze wijk aanging.

Lidmaatschap
Deze laatste Nieuwsbrief van het jaar wordt weer onder
alle bewoners verspreid. Een ‘acceptgirokaart’ is bijgevoegd om u eraan te herinneren de contributie over te
maken. Bij de 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 op de ‘acceptgirokaart’
te vermelden.
De contributie bedraagt slechts € 12,- per jaar. Als u voor
het eerst lid wordt, krijgt u bovendien het fraaie boek
‘40 jaar Albertshoven’ gratis. Maar misschien nog belangrijker: u geeft er uw betrokkenheid met uw wijk en
medebewoners mee aan.
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Tool-o-theek
Zeker nieuwe leden weten misschien niet dat wij in onze
‘Tool-o-theek’ professioneel gereedschap hebben dat de
leden tegen een kleine vergoeding kunnen lenen:
- een elektro-pneumatische boorhamer (met lange boor
om door plafonds te boren),
- een professionele behangafstomer,
- een krachtige Kärcher hogedrukspuit,
- een kruiwagen,
- een elektrische heggenschaar,
- een grondboor.
De kosten bedragen slechts € 4,- per dag voor de hogedrukspuit en € 2,- per dag voor het andere gereedschap.
Bel René Jacobs (06-29129360) om dit te lenen.

Vloerisolatie + zonnepanelen
Wij zijn volop bezig om gezamenlijk zonnepanelen en
vloerisolatie te kopen. De commissie ‘2e ronde duurzaamheid’ heeft daarvoor inmiddels veel gedaan: offertes gevraagd, prijzen en kwaliteit van panelen en bedrijven vergeleken, korting besproken etc. Inmiddels is
besloten om met één aanbieder verder te gaan. Daarbij
zijn diverse opties mogelijk.

Interesse? Meedoen kan nog steeds.
Word lid en mail
naar info@albertshoven.nl.
Investeren in zonnepanelen levert veel op: niet alleen
het milieu is erbij gebaat, maar het is ook financieel een
verstandige investering. Het scheelt na een paar jaar
veel in uw portemonnee en het vergroot uw woongenot.
Bovendien heeft gezamenlijke aanschaf voordelen: het
scheelt u veel werk om zelf uit te zoeken wat een goede
keuze is en u kunt gebruik maken van korting door gezamenlijke inkoop.
Overigens kan het
ook voor de VvE’s
in de appartement-complexen
natuurlijk zinvol
zijn om zonnepanelen te plaatsen.

Voor opa’s en oma’s
“Op dinsdag 9 oktober heeft de rechter van het Hof in
Den Haag de Nederlandse Staat - de regering dus - een
flinke draai om de oren gegeven. Er moet nu eindelijk
eens serieus werk gemaakt worden van alle mooie kli-

maatplannen van de afgelopen jaren en van de verduurzaming van Nederland. Verder moet ervoor worden gezorgd dat er in 2020 veel minder broeikasgassen
worden uitgestoten. De regering had er de laatste jaren
een zootje van gemaakt: veel beloftes, mooie doelstellingen, maar niets doen. Daar moet nu dus volgens de
rechter gewoon een einde aan komen!! Prachtig toch.
Zoiets zette me aan het denken en bij toeval zag ik op
diezelfde 9 oktober beelden over "Grootouders voor
het klimaat". Dat is een beweging van opa’s en oma’s
die zich zorgen maken over het klimaat en de wereld in
de toekomst, de wereld van onze kinderen en kleinkinderen. Ja, wij als grootouders zullen zeker ook moeten
verduurzamen. Maar we kunnen nog meer doen: ons
aansluiten bij deze beweging van "Grootouders voor
het klimaat" (www.grootoudersvoorhetklimaat.nl).
Samen staan we sterker en kunnen we druk uitoefenen,
onder andere op de politiek. Doe ook mee, ga naar de
website en teken ook het Manifest: grootoudersvoorhetklimaat.nl/doe-mee/manifest.
En…. Maak anderen enthousiast om ook mee te doen. “
René Jacobs

Klimop kunstwerk voor IKC
Binnenkort krijgt het IKC een fraai kunstwerk. Het is
ontworpen door kunstenaar Reinier Lagendijk. Op het
schoolplein komen zes zitjes, uitgevoerd in stevig rvs, in
de vorm van bladeren van een klimop.
Bij de ingang van
het IKC komt klimop van metaal die
langs de gevel
groeit en die via
een ladder (van
cortenstaal) verder omhoog klimt.
Het
kunstwerk
wordt begin 2019
geplaatst.
Volgens de kunstenaar worden de bladeren (4 mm dik)
strak tegen de gevel gemonteerd en kun je er niet opklimmen omdat daarvoor te weinig grip is.
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