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Nieuwsbrief Herfst 2022 

 

Beste medebewoners, 

Iets later dan u gewend bent is hier toch de nieuwsbrief Herfst. 

 Na een mooie zomer en als afsluiting op 4 september onder prachtige 

weersomstandigheden het Jaarfeest met BBQ in de binnentuin is inmiddels 

het winterseizoen van de diverse clubjes weer begonnen. We hopen dat er 

weer volop wordt meegedaan, want bij sommige clubjes mogen er wel 

wat deelnemers bijkomen. Ook het koffie-uurtje op vrijdagmorgen wordt 

steeds minder bezocht, misschien moet iemand weer de Lotto opstarten. 

 

Van de ledenadministratie: 

Verhuisd: Mevr. J. Betlem (nr. 119) Fam. Aarbodem (nr. 97) en Mevr. 

Bak – van Wijngaarden ( nr. 46) 

Nieuwe leden: Fam. Neijzing – ten Wolde (nr. 67), Mevr. S. Op ’t Land – 

Brantsma ( nr. 133) en Fam. Diesveld – van Rooijen (nr. 89) 

Nieuwe begunstiger: Mevr. W. Siecker (nr. 34) 

Overleden: Mevr. V.d. Koelen (nr. 48), Mevr. Van Bochem (nr. 126), 

Mevr. A. de Boer-Sierhuis (nr. 103), De heer J. Kiel (nr.47), Mevr. 

A.Tomas – Stolp (nr. 137), Mevr. E. Smit-Stam (nr. 60) en Mevr. Van 

Pijpen (nr.108) 

Kroondata jarigen 90 jaar: 0p 16 september Mevr. T Veenman (nr. 

123)  

Kroondata jarigen 80 jaar: op 12 juni de heer D. Phaff (nr. 102), op 23 

augustus de heer C.J. van Vliet, op 12 september de heer R. Roelink (nr. 

56) en op 13 oktober Mevr. W. Kordes-Kat 9nr. 85) 

 

Van de bestuurstafel: 

De actie bijwerken sleutellijst viel wat tegen, van de 35 ontbrekende 

adressen zijn er slecht 5 geretourneerd. We willen nogmaals het belang 

hiervan benadrukken, beter de huissleutel bij de buren dan bij een ver 

weg wonend familielid, tijd kan zeer belangrijk zijn in noodgevallen. 
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Ook het bestuur maakt zich zorgen over het teruglopend aantal bewoners 

dat deelneemt aan de diverse clubjes. Het aantal bewoners dat op het 

jaarfeest aanwezig was geeft aan dat het toch wel leuk is om met  

bewoners samen te komen en elkaar te leren kennen, zeker voor nieuwe 

bewoners.  Deelname aan clubjes of koffie-uurtjes kan hierbij zeker bij 

helpen. Aarzel niet en kom gewoon eens langs.  

In samenwerking met het Sociaal Wijkteam hebben wij een stukje service 

voor onze bewoners weten te bewerkstelligen, van af 3 november is er 

elke 1e donderdag van de maand van 10.30 tot 11.30 WMO spreekuur in 

het kantoor van de complexbeheerder. 

Weet u nog? Onze nieuwe website is volop in bedrijf, onze webbeheerder 

de heer Kuipers plaats nieuwtjes, fotoreportages en mededelingen hierop. 

De website wordt goedbezocht en misschien ziet u zichzelf wel terug op 

een van de foto’s of filmpjes. www.bewonersverenigingzaanstroom.nl 

Vacatures: Vrijwilligers voor: kantinedienst – diverse dagen, bibliotheek 

beheerder, organiseren lotto (vrijdagmorgen)  

 

   

AGENDA 

1 november: Bestuursvergadering met spreekuur 09.30-10.00 

3 november: WMO spreekuur 

15 november: Liftonderhoud flat 1 en 4 gehele dag 

25 november: Klaverjasavond in het Veerhuis Aanvang 19.30 uur 

1 december: WMO spreekuur 

6 december: bestuursvergadering met spreekuur 09.30-10.00 

17 december: Kerstbuffet (inschrijfformulier krijgt u nog) 

 

 

 

 

 

 

http://www.bewonersverenigingzaanstroom.nl/
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