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 Beste leden, 

In Memoriam.    

Henk Rauxloh.  

Net nadat de vorige maandbrief klaar was, kregen 

we het droevige bericht dat ons actieve bestuurslid, 

Henk Rauxloh op 8 juni 2021 was overleden. 

“Handen vol liefde” stond er op zijn kaart. Henk was een man die 

altijd voor iedereen klaar stond en bij allen zeer gewaardeerd 

was. Hij heeft zich ingezet bij heel veel werkzaamheden in onze 

vereniging en had de nodige humor om het gezellig te houden. 

We kijken naar een lege plek in ons bestuur en zullen hem ook erg 

missen. De crematie plechtigheid vond plaats op 14 juni, het was 

erg indrukwekkend en we zullen hem als een fijne herinnering in 

gedachten houden. 

Wij willen doorgeven dat u met veel vragen GRATIS kan worden geholpen door MEE plus. 

Het Financieel Hulphuis helpt u bij alle voorkomende onderwerpen zoals, het invullen van 

uw inkomstenbelasting. Alle vragen over toeslagen (Huurtoeslag, Zorgtoeslag enz.). Alle 

vragen over Uitkeringen, over Financiële zaken, over Pensioenen, over Schulden, over het 

invullen van alle formulieren en ga zo maar door. Bel voor een afspraak tel. 078-7508967 

of via info@financieelhulphuis.nl  ze willen u het hele jaar door altijd helpen, er zijn veel 

mensen die er al jaren een hele goede ervaring mee hebben. 

De afrekening is bij iedereen binnen. We hadden al wat reacties gekregen en hebben er 

met Woonhave veel over gepraat. Op de algemene leden vergadering in het najaar komen 

we daar op terug. We blijven onderhandelen! 

Kijk voor het (teveel) eendjes voeren eens in Dordt Centraal 23-06-2021, bij het gemeente 

nieuws pagina 3. Het is slecht voor de eenden, voor de water kwaliteit en het bevorderd 

ongedierte zoals ratten. Denk daar ook aan! 

                                         Het bestuur.    

 

Bewonersvereniging Loudontraat (hoogbouw)  

Post adres:   Loudonstraat 245  

3317PE    Dordrecht  

info@loudonstraat.nl    

T   Het telefoonnummer van 

schoonmaker Henk Jutte 

is: 06-54306281 
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