Kleine
Nieuwsbrief

Beste lezers,
Voor u ligt de juli-editie van de Kleine Nieuwsbrief,
speciaal voor de huurders van alle
appartementencomplexen van De Vijverhof.
De samenstelling van deze nieuwsbrief is mede in
overleg met de bewonerscommissies van de
appartementen complexen tot stand gekomen.
Op deze manier hopen we u regelmatig en zo goed
mogelijk op de hoogte te brengen van het nieuws
uit onze complexen. We verwachten de nieuwsbrief
steeds tegelijk met ’t Vijverblad uit te brengen.
De overige nieuwskanalen blijven gewoon bestaan.

De start van de werkzaamheden aan de
dakbedekking van de Leeuwerik, Nachtegaal en
Merel zijn uitgesteld. Er zou in juni/juli worden
gestart met de werkzaamheden.
De firma “Van Vugt Dakbedekkingsbedrijf B.V” start
nu begin september en verwacht ongeveer vier
weken met de werkzaamheden bezig te zijn.

De schilderwerkzaamheden van de de inpandige
balkons en de buitenzijde van de complexen
Leeuwerik, Nachtegaal en Merel zullen nog steeds
volgens planning na de zomervakantie gaan
beginnen. Dit wordt door de firma “Het nieuwe
Ambacht” geschilderd.
Het voordeel is dat de zomerperiode voor u nu
rustiger verloopt doordat de werkzaamheden
worden samengevoegd.

Deze nieuwsbrief is voor 4 weken.
De volgende nieuwsbrief komt in principe
maandag 27 juli 2020 weer uit.

Ouderen vaker online tijdens coronacrisis,
makkelijke prooi voor oplichters
Ouderen zijn steeds meer online tijdens de
coronacrisis en oplichters maken daar gretig
gebruik van. Uit cijfers van de Fraudehelpdesk,
politie en Betaalvereniging blijkt dat WhatsAppfraude de afgelopen maanden enorm is
toegenomen. Ouderen zijn steeds vaker de dupe.
"We zien dat ouderen tijdens de coronacrisis
steeds meer sociale media gebruiken", vertelt
Liane den Haan, directeur van ouderenorganisatie
ANBO. "Veel mensen kiezen er nu voor om online
te gaan, omdat het moeilijker is geworden om
fysiek contact te hebben."
Uit een enquête van ANBO onder vierduizend
ouderen bleek dat tijdens de coronacrisis steeds
meer ouderen online gaan om in contact te
blijven met familieleden. Een derde van de
respondenten die voor de crisis niet online was, is
dat nu wel. En dat brengt risico's met zich mee.
WhatsApp-fraude is de afgelopen maanden
explosief gestegen. Nederlandse banken hebben
in maart, april en mei van dit jaar ruwweg drie
keer zoveel meldingen van oplichting via sociale
media ontvangen als in de laatste drie maanden
van 2019. Bij WhatsApp-fraude doet een oplichter
zich voor als een bekende van het slachtoffer om
vervolgens om geld te vragen. De oplichters
achterhalen bijvoorbeeld een foto van de bekende
en gebruiken deze als profielfoto. Vervolgens
zeggen ze bijvoorbeeld een nieuw nummer te
hebben en in een noodsituatie te verkeren,
waardoor ze snel geld moeten hebben.
Zo voorkomt u dat u slachtoffer wordt van deze
oplichting:
• Maak nooit zomaar geld over als iemand u daar
via sociale media om vraagt.
• Bel de persoon op met het nummer waarop u
hem of haar normaal gesproken belt.
• Kunt u diegene niet direct telefonisch
bereiken? Maak dan ook geen geld over.
Niet gesproken = niet betalen.
• Wordt u toch opgelicht? Doe dan aangifte bij
de politie en meldt de oplichting bij uw bank.

Een bewonerscommissie is een groep bewoners
uit een bepaald complex die de belangen
behartigt van de bewoners uit dat complex.
De bewonerscommissie is geen klachtenbureau.
Bij individuele klachten kan iedereen zelf contact
opnemen met de receptie van de Vijverhof.

Bericht van de Bewonerscommissie Lijster voor
de huurders van Lijster:
Beste bewoners,

De bewonerscommissie complex Roodborst,
Steenloper, Groenling bestaat uit vijf personen:
• Arie van Wijngaarden (Voorzitter)
• Rein Hoen (Secretaris)
• Coby Gerhardt (Lid)
• Diny van Lent (Lid)
• Wil Weima (Lid)
E-mailadres: bcsteenloperstraat@gmail.com
Bericht van de Bewonerscommissie GSR voor de
huurders van Groenling, Steenloper, Roodborst:

Mocht er belangstelling zijn voor bijv. een
etentje of een gezellige bijeenkomst dan kunnen
wij het werk natuurlijk onderling verdelen.

Ook wij hebben te maken met deze bijzondere
tijd en de perikelen rondom het zorggedeelte in
ons complex.
In contact met het management van de
Vijverhof hebben we de volgende zaken
aangegeven:
• Bijvoorbeeld bordjes in de liften om aan te
bevelen maximaal twee personen gelijktijdig
in de lift op gepaste afstand.
• Terugbrengen van de zitgelegenheid in de
binnentuin.
De bewoners moeten daar gebruik van
kunnen maken en er is ruimte voldoende
voor gepaste afstand.
• Bewoners van de bovenste etages van de
Steenloper moeten normaal via de lift bij hun
brievenbus en naar hun eigen appartement
kunnen gaan.

Wilt u alsnog plaats nemen in het bestuur, meldt
u dan aan bij:
Luus Hoekstra, tel 010-7371129 op
werkdagen van 11-12 uur

Omdat het eind van de tunnel hopelijk zichtbaar
wordt, wordt het tijd om te inventariseren wat
iedereen ervaren heeft. Vooral zaken die u als
goed/beperking/vervelend vond.

Luus Hoekstra, Lia Bikker, Han Laugs

Wilt u ons voorzien van uw opmerkingen?
Stuur ze dan naar ons mailadres:
bcsteenloperstraat@gmail.com

Helaas hebben wij geen enkele respons gehad
op onze vorige brief waarmee wij hoopten
enkele gegadigden te vinden voor het bestuur
van onze nieuwe bewonerscommissie.
Wij willen u daarom nogmaals vragen om een
reactie.
Misschien denkt u dat er veel werk aan vast zit;
maar dat valt erg mee. Er zijn 4 vergaderingen
per jaar plus enige voorbereiding. Dit betreft
vragen en/of signalen van bewoners, waarvoor
wij dan ons best gaan doen om een antwoord te
krijgen bij de Vijverhof.

De bewonerscommissie Tuinfluiter bestaat uit
drie personen. Dat zijn (op alfabet):
• Mw. Hoogland
• Mw. Jaspers
• Mw. Rook

De bewonerscommissie complex Leeuwerik,
Nachtgaal, Merel bestaat uit elf personen.
Dat zijn (op alfabet):
• Dhr. Belder
• Mw. Bosmans
• Mw. Butter
• Dhr. Canter Visser
• Dhr. Dorfler
• Mw. Frerichs
• Dhr. Heikoop
• Mw. Schellekens
• Mw. Solleveld (voorzitter)
• Dhr. Sondag
• Mw. ter Stege

Wij kunnen dan uw opmerkingen gebruiken bij
een evaluatie met het management van de
Vijverhof.
De zaken aankaarten die anders aangepakt
zouden kunnen worden. Dit wel ter lering voor
het geval er weer eenzelfde situatie ontstaat.
Wij hopen dat u ons wilt helpen.
Blijf gezond.
Bewonerscommissie GSR.

Nogmaals willen we u er op wijzen duiven niet
te voeren tegen overlast voor u en uw buren!

Lees op de website van de Rijksoverheid en het

