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Beste leden, 

Dit is de eerste nieuwsbrief die u op papier in de brievenbus 

krijgt. Doordat veel bewoners zich mateloos ergerden aan 

sommige berichten die achter het glas werden opgehangen, 

heeft Woonhave, na de vele klachten, besloten om de kast in 

de hal alleen nog maar toegankelijk te maken voor de 

huismeester en de verhuurder zelf. Ook wij zijn het daar 

mee eens en daardoor krijgen alleen onze echte leden de 

nieuwsbrieven op deze manier. Door de corona maatregelen 

kunnen we helaas dit jaar geen gezellige burendag 

organiseren, de tijden zijn te onzeker om iets op touw te 

zetten. Natuurlijk willen we toch iets leuks doen en daar 

over zijn we nu volop plannen aan het smeden, u hoort daar 

t.z.t. nog meer over. Zoals u kunt zien schiet de vernieuwing 

aan de parkeerplaats, bij blok 3, al aardig op. Per 1 mei 

hebben we in het bestuur een wijziging, Ton Elshout is onze 

nieuwe voorzitter en Ivo van Steen is nu Alg. bestuurslid. 

Hier was op de Alg Leden Vergadering al voor gekozen en 

is nu een feit. Ivo bedankt voor je inzet en Ton welkom in 

ons bestuur. We gaan er met z’n allen voor! 

                  >>>>>>>>> 

Het bestuur.   

  

 

T   Het telefoonnummer voor 

een afspraak met 

schoonmaker Henk Jutte 

is: 06-54306281 

mailto:info@loudonstraat.nl


Er zijn bij ons weer best veel klachten binnen gekomen over de 

verwarming in onze woningen. 

Doordat de buiten temperatuur wat hoger wordt, blijft de CV lauw bij 

stand 5.  

Dit is niet voor iedereen prettig, (oudere)mensen en zieke bewoners die 

veel stil (moeten) zitten krijgen het op deze manier niet echt warm in 

hun woning. Ons advies is: Bel naar Woonhave, alleen zij kunnen er wat 

mee. 

Als niemand reageert denken ze dat het voor iedereen goed is. 

Het telefoonnummer is 010-2685555. 

Vergeet ook niet om regelmatig op onze mooie website te kijken. 

Zoek op                       www.loudonstraat.nl  

Blijf de corona regels volgen, dan is de kans dat je gezond blijft het grootst. 

Het bestuur. 
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