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Omdat we dit jaar geen gezellige
Burendag mochten en konden organiseren,
vanwege de corona maatregelen, dachten
wij het leuk te vinden om toch een krant
bij u in de brievenbus te doen, maar nu
met wat algemene nieuwtjes en wetenswaardigheden. We
hebben intussen de leden een presentje
aangeboden ter compensatie van de gemiste
Burendag.
Allemaal mogelijk gemaakt door veel sponsoren,
zoals hieronder genoemd.
Carla van CKC – HAL Bedrijfsdiensten
Dutch Bull Campers -- Gerrit Jansen (muziek)
Maryjan van Karwei -- MEE plus
Repro & Design -- Sporting Delta
En natuurlijk het bestuur van onze eigen vereniging:
“Bewonersvereniging Loudonstraat Hoogbouw”
Voor 2021 hopen we dat we geen last meer hebben van het corona
virus. We gaan dan
een super Burendag
organiseren, met meer
muziek, meer lootjes
en meer prijzen.
Natuurlijk zorgt Carla
weer voor heerlijk
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eten en hapjes. We kijken er al naar uit.
Een van onze voorstellen/wensen aan de verhuurder, was het
schoonmaken van de galerijen. Intussen is dat gebeurt en zoals u al
weet, we moeten zelf ons eigen “straatje” schoon houden. Dat
betekent dan u de galerij voor uw woning zelf schoon moet houden.
Lukt dat u niet? Dan kunt u altijd contact opnemen met de
schoonmaker, Henk Jutte. Het telefoonnummer is 06-54306281. (In
onze nieuwsbrief van september stond dit nummer fout, er stond
een 0 op het eind, sorry hiervoor).
Het voeren van eenden,
meeuwen en meerkoeten.
Erg lief, maar het brengt
ook veel problemen met
zich mee. We weten
allemaal dat er in onze wijk
een ratten en muizenplaag
is. Muizen lopen nu al over
de galerijen en er zijn muizenkeutels gevonden tot aan de 6e etage.
Er werden 14 oktober ratten en muizenvallen geplaatst. We kunnen
er met z’n allen ook aan mee werken om deze plaag te beperken.
Dit ongedierte komt op eetbaar rest afval af. Als we stoppen met
allerlei etenswaar naar buiten te gooien zal dat al veel schelen.
Voor kinderen en kleinkinderen is dat van ouds leuk, niets aan de
hand, maar zomaar ‘vrachten’ brood, rijst of pastas neer gooien kan
niet goed zijn. De vogels eten niet alles op en de ratten komen op
de rest af. Bedenk dit goed voor u zomaar van alles neer gooit!
Laten we voor ons zelf opkomen en de bewoners die het neer
gooien er op aanspreken.
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Het probleem van de bomen en
de bijbehorende vogelpoep
naast de parkeerplaats bij het
derde flat, gaat de gemeente
voor ons oplossen. De bomen
zijn ziek en worden gerooid, op
ons verzoek worden er recht
groeiende bomen geplant en zal
deze overlast minimaal zijn voor
de daar geparkeerde auto’s.
Ook zijn er nog steeds mensen die klachten hebben over de
verwarming. Bel 010-2685555 of stuur een mail naar
beheer@woonhave.com en vraag een leesbevestiging. Alleen zij
kunnen er wat mee doen.
Er waren bewoners die veel verf op hun balkonvloer hadden, na de
onderhoudswerkzaamheden. Voor hen is het geregeld. Heeft u dit
ook? Maak er een foto van en stuur deze naar Woonhave ( zie
mailadres hierboven). U moet dit zelf melden!
Natuurlijk zijn we nog steeds in gesprek met de verhuurder over
lopende zaken als ventilatie in de liften, over de leiding warmte
afgiften , over een eerlijke verdeling van de kosten van het warm
water ( het kan niet zo zijn dat een alleenstaande net zoveel moet
betalen als een gezin van 4 personen) en nog veel meer van dat
soort zaken. We blijven ons inzetten voor verbetering.
We zijn natuurlijk trots dat onze vereniging nog steeds blijft groeien
ondanks de diverse woonwisselingen. Dit is vooral te danken aan de
diverse dingen die we bereikt hebben, door met Woonhave te
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onderhandelen. Het leden aantal is al gestegen naar 106, maar er is
nog altijd plaats voor nieuwe leden en bestuursleden.
Spreek dit u aan en bent u nog geen lid? Meld u aan bij een
bestuurslid of schrijf u in via de website. www.loudonstraat.nl
U krijgt dan niet alleen hulp bij klachten en conflicten, maar helpt
met uw lidmaatschap ook mee aan een middagje gezelligheid en
ontspanning. Mag best eens per jaar, toch? Ieder voorjaar
houden wij een Algemene Leden Vergadering, we hopen dat het
ook in 2021 mogelijk is vanwege de corona maatregelen.
Wees in deze Coronatijd voorzichtig, maar dat hoort u al van alle
kanten natuurlijk. De huisartsen hebben de oproep voor de
griepprik al verzonden, daarbij zat voor een aantal mensen in de
leeftijd van 73 t/m 79 jaar, ook een oproep voor de pneumokokken
injectie (help longontsteking te voorkomen). Mensen doe dat a.u.b!
Alles wat u kan beschermen, kan erger voorkomen. Laten we ook
respect hebben voor elkaar, als andere anders zijn, laat dat dan ook
zo. Het is fijn om bijvoorbeeld in geval van nood op een goede buur
terug te kunnen vallen. Dan helpen we elkaar gewoon!

Laten we ook onze
woonomgeving netjes
houden, het kan zo mooi
zijn in de Loudonstraat.
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