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COLOFON:
Postadres:

Hierbij de nieuwsbrief met actuele zaken:

Bewonersbijeenkomst
Op 19 en 22 november zullen wij een bewonersbijeenkomst organiseren. Deze zal
plaatsvinden in ons kantoor op de Coudenhovenflat (1a) Dit zal plaatsvinden van
19:30 tot 21:00. Doel van deze avonden is om de bewoners bij te praten en om te
horen wat de bewoners verwachten van ons als bewonerscommissie. Tevens
zullen wij ook onze nieuwe bestuursleden Lida Koene en Suraya Soedamah aan
jullie voorstellen. Wij willen er graag nog bestuursleden bij hebben ter
ondersteuning.
Weet je iemand of heb je zelf interesse laat het ons dan weten.
Stookkosten 2017
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de stookkosten. Julie hebben
hiervan inmiddels allemaal de nieuwsbiref van Eigen Haard ontvangen. Inmiddels
heeft er eind september een afsluitend gesprek gehad, waarmee project
stookkosten 2017 zijn afgerond. Wij als bewonerscommissie hebben hierbij
ondersteuning ontvangen van Allert.
Huismeesters en reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u melden bij Eigen Haard via 020-6801801 of doro in te
loggen op het klantportaal (mijn eigen haard) via www.eigenhaard.nl Deze
verzoeken kunnen niet meer bij de huismeester aangevraagd/gemeld worden.
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Dit geldt voor reparatieverzoeken in de eigen woning als ook in de algemene
ruimte zolang er geen sticker “is gemeld” is geplakt.
Bewonersmarkt / braderie in de flats
We zijn op zoek naar mensen die hun passie, hobby of beroep willen demonstreren aan mede
flatbewoners komend voorjaar. Om dit van de grond te krijgen zoeken wij medeorganisatoren. Heeft u
interesse laat het ons dan weten.

Gasperiflat
De voorbereidingen voor de sloop van de laatste flat - de Gasperiflat - verlopen voorspoedig. De
verhuizingen lopen volgens planning. Inmiddels zijn de gorndvoorbereidingen tussen de Schumanflat en
de Gasperiflat in volle gang.
Stichting Belklus
Hier lopen we allemaal weleens tegen aan: kleine klusjes die jezelf niet meer kunt doen; iets gaat kapot
wat je niet kunt repareren, zoals een stukken lamp, een tak die gesnoeid moet worden wat je niet gaat
lukken. Het netwerk waar je voorheen een beroep op kon doen wordt kleiner, kinderen zijn verder
weggaan wonen, partner is weggevallen.
Om deze klussen toch het hoofd te kunnen bieden kunt u informeren of u in aanmerking komt voor hulp
van de Stichting Belklus.
Deze stichting biedt hulp aan senioren en gehandicapten bij het uitvoeren van klussen.
Voor senioren is de leeftijdsgrens dit jaar (2018) vanaf 65+ en volgend jaar (2019) is de leeftijdsgrens
vanaf 67+.
De stichting Belklus kan helpen met eenvoudige kleine klusjes in- en rond de woning. Denk aan sanitair,
Electra, tuin, digitaal, hang- en sluitwerk, veiligheid en valpreventie.
Om te weten of u in aanmerking komt kunt U op de volgende wijze contact opnemen:




Bel op werkdagen tussen 10.00 – 12.00 uur
Of vul het online formulier in
of Whatsapp uw klus + foto

020 – 647 10 89
www.belklus.nl
06-543 40 370

