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Nieuwsbrief
Vergadering
Het jaar is al een paar maanden oud, dus het wordt
natuurlijk hoog tijd dat u de gelegenheid krijgt om
naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering te
komen. U bent van harte welkom om dan uw ideeën
door te geven of om gewoon te luisteren. De vergadering vindt zoals gebruikelijk plaats bij de voorzitter, Liselotte Gips, Staringhove 20.

Oproep:
Kom naar de
Algemene leden vergadering
donderdag 15 maart om 20.30 uur
De agenda is:
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 23 februari 2017
3. Terugblik 2017
4. Financieel verslag 2017
5. Begroting 2018
6. Activiteiten en belangenbehartiging 2018
7. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting

IKC Klimboom
De bouw van IKC Klimboom en de inrichting van de
buitenruimte daaromheen vorderen gestaag. Helaas
was het niet te vermijden dat sommige bewoners
overlast hebben ervaren. Wij hoorden vooral diverse
klachten van bewoners over de hoge, irritante fluittoon. Dat had te maken met de inregeling van de
techniek en de klimaatinstallatie. Verschillende bewoners hebben daarover contact opgenomen met
projectleider. Als het goed is, is de overlast inmiddels voorbij.

Maar uiteindelijk zorgen de nieuwe school en de
nieuwe omgeving er gelukkig wel voor dat onze wijk
als geheel er flink van is opgeknapt.

Graag herinneren wij u er tot slot dat aan dat op
woensdag 11 april (direct na schooltijd) het buurtfeest voor de kinderen plaatsvind. Er zijn dan allerlei
leuke activiteiten in en rond de school te doen. Ook
de kinderen uit onze wijk zijn van harte welkom. De
open dag van het nieuwe IKC is op zaterdag 14 april.

Cadeau van de wijk
De school en de omgeving daarvan komen er mooi
uit te zien. Wel is het jammer dat er op het laatste
ogenblik flink bezuinigd is op de inrichting van de
buitenruimte. Omdat wij dit als bewonersvereniging
van de wijk waar het IKC deel van uitmaakt, erg
jammer vinden, zijn wij een crowdfunding gestart.
Uw bijdragen zijn nog steeds welkom.

Bijdragen kunnen worden gestort op
rekening NL36 INGB 0003757249
t.n.v. Bewonersvereniging Albertshoven
onder vermelding van
“Crowdfunding IKC Klimboom”
Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met Liselotte Gips
06-15907322

Diverse
wijkbewoners
hebben al een bijdrage
geleverd. Inmiddels is
een bedrag van € 350
ontvangen.
Wij waarderen het dat
diverse
wijkbewoners
graag hun steentje willen
bijdragen voor een zo
aantrekkelijk
mogelijk
omgeving.`

Vrijmarkt
in de wijk
Eerder hebben wij in de nieuwsbrief aangekondigd
dat het ons leuk leek om weer een keer een rommelmarkt te organiseren met Koningsdag. Dat was
jarenlang een traditie in onze wijk en op vrijdag 27
april gaat dat weer gebeuren.
Er verschijnt waarschijnlijk geen nieuwsbrief meer
voor Koningsdag, dus daarom doen wij nu alvast een
oproep om die dag naar het
vernieuwde schoolplein te
komen en om door uw kinderen -of uzelf - uw overbodige spullen te laten verkopen. De vrijmarkt begint
rond 10.00 uur en duurt tot
ongeveer 12.00 uur.
Ook wij zullen als bestuur natuurlijk een stand hebben en aanwezig zijn met allerlei lekkers.
Wij hopen dat het een feestelijke dag wordt met
veel zon, veel vlaggen en een goed bezochte vrijmarkt.

Bestrating
Een paar maanden geleden hebben wij overleg gehad met de gemeente over de bestrating in onze
wijk. Naar aanleiding daarvan hebben wij u, vooruitlopend op een schouw van de verharding in Zoetermeer- gevraagd naar uw opvattingen en suggesties.
Naar aanleiding van de schouw is een nieuw onderhoudsplan gemaakt. Het groot onderhoud van onze
wijk is daarin helaas niet opgenomen.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat onze wijk na 40
jaar nog steeds niet voor bestrating in aanmerking
komt. Daarom hebben wij een overleg met de wet-

houder gevraagd. Over het vervolg zullen wij u natuurlijk informeren.

Paasfeest
voor de kinderen
Op zondag 25 maart organiseert de Kidsclub voor de
kinderen weer het Paasfeest van 10.30 tot 11.30 uur
op het schoolplein van IKC Klimboom. Zoals wij eerder aangaven, zal alle informatie via de mail worden
doorgegeven. Wilt u dus informatie ontvangen over
alle activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd, geef dat dan -als u dat nog niet hebt gedaan- aan ons door een e-mail te sturen naar Marjon
Kleefstra (albertshoven@gmail.com).

Vergeet contributie
niet
Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk
het is om in een prettige wijk te wonen, en onze
bewonersvereniging probeert daar veel aan te doen.
Wij behartigen uw belangen in contacten met de
gemeente, de pensionado’s houden de wijk schoon,
u ontvangt de nieuwsbrief, wij organiseren van alles
voor de kinderen, u kunt gebruik maken van de Toolo-theek etc. etc.
De meeste leden hebben gelukkig hun contributie
betaald maar als u dat nog niet hebt gedaan, wilt u
dan aub € 12,- overmaken op rekening NL 36 INGB
0003757249. Vergeet niet om uw adres te vermelden.
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