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Bewonersvereniging Loudontraat (hoogbouw)  

Post adres:   Loudonstraat 245  

3317PE    Dordrecht  

info@loudonstraat.nl    

Beste leden, 

Allereerst de allerbeste wensen en een goede gezondheid gewenst, voor dit 

nieuwe jaar. Een jaar waarin we hopen dat we weer eens wat leuke dingen, 

zoals een burendag, voor u kunnen organiseren. De voorgaande 2 jaar werden 

we door de corona maatregelen terug gefloten en stonden we machteloos af te 

wachten. Gelukkig hebben best veel leden mee gedaan aan de stemming voor 

de drie nieuwe bestuursleden. Ze zijn alle drie, met een grote meerderheid van 

stemmen, in ons bestuur gekozen. Binnenkort wordt de website aangepast en 

kunt u er een gezicht bij zien, voor zo ver dat nog nodig is. Ook de nieuwe lijst 

voor plastic en papier ophalen wordt er weer opgezet. En natuurlijk deze 

nieuwsbrief, zodat u altijd terug kan kijken als u de papieren versie niet meer in 

bezit heeft. 

Een nieuw jaar brengt ons ook weer bij de betaling van de (jaar)contributie. U 

kunt de €10,00 overmaken op het IBAN nummer NL46 INGB 0007 7052 60 of in 

een enveloppe met uw naam en huisnummer in de brievenbus doen van de 

penningmeester, dat is huisnummer 117 van de middelste flat. Vergeet ook bij 

de bankoverschrijving niet om uw huisnummer er bij te zetten. Soms zien we 

een andere naam als in onze lijst en dan wordt het puzzelen. 

Natuurlijk gaan wij ook in 2022 weer stevig onderhandelen met Woonhave als 

er vragen en/of problemen bij ons worden gemeld door de leden. Ook bij de 

reeds besproken items blijven wij een vinger aan de pols houden, daar zijn we 

immers voor als vereniging c.q. bestuur. Binnenkort vragen wij uw mening over 

een e.v. warm water meter die per woning het verbruik aangeeft. 

                                         Het bestuur.    

 

 

 

T   Het telefoonnummer van 

schoonmaker Henk Jutte 

is: 06-54306281 
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