
  

 

 

Deze nieuwsbrief is voor 5 weken.  

De volgende nieuwsbrief komt maandag 

30 maart 2020 weer uit. 

 

 
De bewonerscommissie appartementen 

complexen Leeuwerik, Nachtgaal, Merel bestaat 

nu 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 
 

Deze commissie gaat vier keer per jaar in gesprek 

met de Vijverhof over de dagelijkse gang van 

zaken, maar dan in en om de complexen 

Leeuwerik, Nachtegaal en Merel. 

10 februari j.l. was het eerste overleg in 2020. 

Ook hier kwamen de onderwerpen schoonmaak 

en “Nextdoor” aan de orde. De leden merken ook 

hier een wisselend resultaat van de 

schoonmaakwerkzaamheden.  

De bordjes met de huisnummers hangen intussen 

in beide liften van de Merel.  

De monitor die bij de liften van de Merel hangt zal 

op uw verzoek worden verplaatst naar de entree.  

De commissie gaf aan dat meer informatie voor 

(nieuwe) huurders gewenst is, ook over de 

bekendheid van de bewonerscommissie zelf. 

Vandaar ook de uitgifte van deze nieuwsbrief.  

 

Het overleg met de bewonerscommissies van de 

Lijster en de Roodborst/Groenling/Steenloper is 

eind februari, de belangrijkste punten komen in 

de volgende nieuwsbrief. 
 

 
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 iedereen zelf contact 

opnemen met de receptie van de Vijverhof. 

 

Beste lezers, 

 

Voor u ligt het eerste exemplaar 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 bewonerscommissie complex Tuinfluiter bestaat 

momenteel uit twee personen. Dat zijn mevrouw  

Hoogland en mevrouw Jaspers.  

Vier keer per jaar gaat de commissie in gesprek 

met de Vijverhof over de dagelijkse gang van zaken 

in en om de Tuinfluiter. 

 

Begin februari was het eerste overleg in 2020.  

De schoonmaak van het complex was een 

belangrijk. De leden merken hier een wisselend 

resultaat van de schoonmaakwerkzaamheden en de 

commissieleden houden de verdere voortgang en 

resultaten hiervan goed in de gaten.  

Ook is de buurtapp “Nextdoor” besproken. De grote 

hoeveelheid berichten (app’s) die men ontvangt 

worden als vervelend ervaren. Door bepaalde 

instellingen te veranderen, zullen er veel minder 

berichten zijn en wordt alles overzichtelijker. 

Rémon Olsman, woonconsulent van de Vijverhof, 

zou u daar mee kunnen helpen. 

 

Daarnaast kwam naar voren dat het voor veel 

huurders onduidelijk is dat er op het terrein een 

ondergrondse glas- en papiercontainer aanwezig is. 

Zie achterzijde de terrein plattegrond. 

 

 
 
 

 

Kleine 
Nieuwsbrief 



 
 
  

Nextdoor groeit 
Nextdoor is een gratis en  

besloten buurtapp voor een  

betere buurt. Gesprekken met 

buren gaan over een goede  

oppas, het waarschuwen van  

elkaar of het zoeken naar een  

weggelopen huisdier. Intussen zijn er weer meer 

huurders lid geworden van Nextdoor! Meld uzelf 

aan en vraag uw buren om lid te worden, dan 

krijgt u alle nieuwtjes van uw buren. 

Werk samen met ons aan een betere buurt!  

 

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. En dat wil niemand  

toch? Alvast dank voor uw begrip  

en medewerking! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Grof vuil 
Afval dient u in de vuilcontainers te plaatsen.  

Dit geldt voor iedereen in elk complex.  

Wij treffen steeds vaker grofvuil in de 

containerruimtes aan. Dit is zeker niet de 

bedoeling. Het is namelijk verboden om grofvuil 

bij de vuilcontainers plaatsen. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer van 

het grof vuil. U kunt hiervoor een afspraak 

maken via www.irado.nl of telefonisch: 010-

2621000. Doet u dit niet en zet u zonder 

afspraak grof vuil neer, dan worden er kosten in 

rekening gebracht. 

 

 

Wist u dat… 
Wist u dat……het Kringloopwinkeltje open is op woensdag van 11.00 tot 15.00 uur? 

Wist u dat……het Kringloopwinkeltje open is op vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur? 

Wist u dat……het Kringloopwinkeltje open is op elke laatste zaterdag van maand van 11.00 tot 15.00 uur? 

http://www.irado.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfssP-z6TWAhXILFAKHQ6TDx8QjRwIBw&url=http://ninacookson.com/de-poep-van-de-duif/&psig=AFQjCNEoz66OMktQvYlPObKbRM6rSCGUkA&ust=1505476405737227
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.likejewijk.nl/beverwaard/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/28377870_919931911500022_1265005342498465774_n-1.jpg&imgrefurl=https://www.likejewijk.nl/beverwaard/grofvuil-ruim-je-netjes-op/&docid=sIYFwfGk9PGxEM&tbnid=vV5XgDXUwUUfTM:&vet=10ahUKEwjot9KyvpHkAhXG0aQKHejjBvEQMwiYASg5MDk..i&w=960&h=480&bih=955&biw=1920&q=grofvuil&ved=0ahUKEwjot9KyvpHkAhXG0aQKHejjBvEQMwiYASg5MDk&iact=mrc&uact=8

