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Nieuwsbrief
Gezellige kerstborrel
Om het jaar af te sluiten organiseren wij zoals eerder
aangekondigd, op zaterdag 15 december een gezellige
kerstborrel. Graag roepen wij iedereen op om dan te
komen. U kunt er bijpraten met andere bewoners, genieten van veel lekkere hapjes en van glühwein, er is
natuurlijk kerstmuziek en de borrel is helemaal gratis!

En er is nog iets! Door omstandigheden gaat het wijkkerstkoor helaas niet door, maar wij hebben een prima
alternatief, namelijk een optreden van:

2e ronde duurzaamheid
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan
om te kijken of er geïnteresseerden zijn in een tweede
ronde duurzaamheid. Daarop hebben wij veel respons
gekregen: 15 bewoners gaven aan geïnteresseerd te zijn
in vloerisolatie, 11 bewoners zijn geïnteresseerd in zonnepanelen en 6 bewoners in spouwmuurisolatie.

Inmiddels is de werkgroep ‘Tweede ronde duurzaamheid’ van start gegaan. De werkgroep bestaat uit Henri
van Eijnatten, Jaap Hoefsloot, Ton van der Lee en Wim
Tijbosch. De werkgroep is inmiddels volop bezig om een
en ander uit te zoeken, met name op het gebied van
zonnepanelen en vloerisolatie (waarbij vooral naar Tonzon gekeken wordt).
De kinderen kunnen natuurlijk meekomen naar de borrel. Voor de kleine kinderen zullen kerstverhalen worden voorgelezen. Voor de grote kinderen zal buiten de
speelcontainer worden neergezet.

Wat betreft de spouwmuurisolatie blijken slechts 6 bewoners daarin wellicht interesse te hebben. Dat aantal
is te klein voor een collectieve actie, zeker naast de
werkzaamheden voor de acties rond zonnepanelen en
vloerisolatie, en niet zeker is of ieder uiteindelijk meedoet.
Aan de betreffende bewoners is voorgesteld om onderling afspraken te maken. Ook is hen de offerte gemaild

van de actie uit 2016 toen het bedrijf AULA Isolatie bij
diverse woningen in onze wijk spouwmuurisolatie heeft
aangebracht.
Mocht u nog niet hebben aangegeven interesse te hebben in de tweede ronde duurzaamheid maar dat alsnog
willen doen, dan kan dat natuurlijk altijd nog. Stuur dan
een e-mail naar info@albertshoven.nl.

..

Lichtjesavond

Heeft u zin in een gezellig evenement in de kersttijd
vlakbij onze wijk, ga dan op 8 december naar de lichtjesavond in Buurttuin Zoete Aarde aan de Broekwegzijde.

Speeltoestel schoolplein
Ondanks de warme zomer is het gras rond IKC Klimboom inmiddels weer groen geworden. En dankzij de
crowdfundingsactie onder ouders en buurtbewoners is
inmiddels een fraaie boom geplaatst bij het IKC. Wat eigenlijk nog steeds ontbreekt, is een speeltoestel voor
de wat oudere kinderen.
Maar na lang wachten hebben we eindelijk akkoord gekregen om een speeltoestel op kunstgras op het
schoolplein te plaatsen. Afgelopen maand hebben de
kinderen erg hun best gedaan om geld te verdienen met
"een heitje voor een karweitje". Ook was er een sponsorloop en haalden zij lege flessen op die zij inleverden
voor het statiegeld. In totaal zamelden de kinderen
€ 158,05 in! Ook de Drie Ballonnen heeft het project gesponsord en er is subsidie ontvangen van de gemeente
en van Fonds1818. Daarnaast zijn er nog middelen uit
de crowdfundingsactie.

Dankzij alle
acties kunnen wij nu
een
fraai
speeltoestel
aanschaffen.
En er is nog
geld
over
voor
een
tweedelig
duikelrek.
Binnenkort worden de toestellen geplaatst en kunnen
de kinderen dus weer volop spelen.

Lichtjesavond is inmiddels een sfeervolle traditie geworden in Buurttuin Zoete Aarde. U kunt er genieten
van heel veel lichtjes, vuurkorven, dennengroen en
kraampjes met leuke spulletjes. Er zijn bijvoorbeeld
kerststukjes, handwerkjes of iets voor een goed doel.
Ook zijn er allerlei lekkernijen, er is sfeervolle muziek en
er worden verhalen verteld. Een fijne winterse avond
dus.
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