
    

 
 

Deze nieuwsbrief is voor 4 weken.  

De volgende nieuwsbrief komt in principe 

maandag 29 juni 2020 weer uit. 

 
 

 

Twee weken geleden heeft u allen het nieuwe 

Spraakwater ontvangen. Deze editie hebben we 

gemaakt om alle inwoners van de Vijverhof een 

hart onder de riem te steken en te laten weten 

dat we aan ze denken. We hopen dat dit u een 

klein steuntje in de rug geeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Coronacrisis vraagt van ons allen een lange 

adem en veel geduld en uithoudingsvermogen.  

Ik wil hier nogmaals benadrukken dat álle 

maatregelen die wij in De Vijverhof nemen niet 

alleen ter bescherming zijn van onze bewoners en 

medewerkers, maar ook van alle andere inwoners 

van en betrokkenen bij ons dorp (de huurders, de 

vrijwilligers, familie, naasten, buren enz.).  

Alleen samen krijgen we Corona onder controle! 

 

 

Beste lezers, 

 

Voor u ligt de juni-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. 

 

In de vorige nieuwsbrief hadden we aangegeven u 

nader te informeren over de geplande  

werkzaamheden.  

 

De opdracht voor de werkzaamheden aan de 

dakbedekking van de Leeuwerik, Nachtegaal en 

Merel is opgedragen en zou volgens afspraak voor  

eind juli moeten zijn afgerond.  

 

De firma “Van Vugt Dakbedekkingsbedrijf B.V” gaat 

dit alles uitvoeren en verwacht ongeveer vier 

weken met de werkzaamheden bezig te zijn. 

 

 

 

 

 

Aansluitend worden dan ook de complexen 

Leeuwerik, Nachtegaal en Merel aan de buitenzijde 

door de firma “Het nieuwe Ambacht” geschilderd.  

 

Deze schilderwerkzaamheden zullen na de 

zomervakantie gaan beginnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Kleine 
Nieuwsbrief 



 
 
  De bewonerscommissie complex Tuinfluiter 

heeft een nieuw lid mogen verwelkomen en 

bestaat nu uit drie personen:  

• Mw. Hoogland 

• Mw. Jaspers en 

• Mw. Rook 

 

Ongedierte en Vuiligheid 

Gelieve geen etensresten of andere zaken uit 

het raam of van het balkon naar beneden te 

werpen of te laten vallen. Dit kan aanleiding 

geven tot ongedierte en/of andere ongemakken. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan duivenoverlast. 

Voer deze dieren alstublieft niet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees op de website van de Rijksoverheid en het 

RIVM alle maatregelen rondom het Coronavirus. 

 

Wat zijn de symptomen van het Coronavirus? 

De symptomen zijn koorts en luchtweg-

klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, hoesten, kortademigheid en 

longontsteking. 

 

Ik denk dat ik het nieuwe Coronavirus heb.  

Wat moet ik doen? 

Voor iedereen geldt: 

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

hoesten, verhoging of koorts (> 38˚).  

• Mijd sociaal contact. U kunt ook geen bezoek 

ontvangen of op bezoek gaan en ook geen 

boodschappen doen. Bel alleen met de 

huisarts als de klachten verergeren (meer 

dan 38 graden koorts en moeite met 

ademhalen) en u medische hulp nodig heeft. 

• Als u zich beter voelt en 24 uur lang geen 

gezondheidsklachten heeft gehad, bent 

u genezen. Dan kunt u anderen niet meer 

besmetten. 

 

Wat kan ik doen om verspreiding van het 

nieuwe Coronavirus te voorkomen? 

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen 

om verspreiding van het Coronavirus te 

voorkomen, zijn heel simpel. Het zijn: 

• Was vaak uw handen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw 

elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te 

snuiten en gooi deze daarna weg. 

• Schud geen handen. 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van 

anderen. 

• Vermijd drukte. 

 
 

 
 

 

 
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. 

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 

 

Mededeling van BWC RSG: 

  

Ook voor ons zijn het rare tijden. We kunnen 

alleen per mail overleg hebben. Maar blijven 

alert. En er is o.a. veel aandacht voor de 

schoonmaak.  

 

Er is inmiddels een 0-beurt geweest van CSU, 

het schoonmaakbedrijf.  

Na deze 0-beurt heeft de BWC RSG een foto 

collage gemaakt van zaken die nog niet 

helemaal goed schoon waren. Deze collage is 

naar het hoofd Technische Dienst gestuurd en 

hij zou dit samen met CSU verder gaan 

bespreken. We houden de vinger aan de pols.  

Het Hoofd Technische Dienst was blij met onze 

bevindingen. 

 

Misschien is het u opgevallen dat bij de liften 

borden zijn opgehangen met daarop de 

vluchtroutes in geval van brand. 

Deze borden zijn geplaatst naar aanleiding van 

vragen van de BWC RSG. 

 

Samenstelling van de BWC RSG: 

Helaas heeft Corrie Krijt haar lidmaatschap van 

BWC RSG, om haar moverende redenen, 

opgezegd. 

 

We vinden dat jammer want ze had een goede 

inbreng maar we respecteren haar beslissing. 

Gelukkig is er een nieuwe aanmelding voor het 

lidmaatschap van de BWC binnen gekomen: 

Coby Gerhardt. 

We moeten nog nader kennis met haar maken 

maar betrekken haar wel gelijk bij het reilen en 

zeilen van de BWC RSG. 

 

Mocht u contact willen met de BWC RSG dan ziet 

u hierboven ons algemene mailadres. 

  

Met vriendelijke groet,                         

 

BWC RSG 

mailto:bcsteenloperstraat@gmail.com

