
  
    

 
 

Deze nieuwsbrief is voor 5 weken.  

De volgende nieuwsbrief komt in principe 

maandag 30 november 2020 weer uit.  

 

 

 

Kijk altijd eerst wie er voor de deur staat.  

Doe NOOIT zomaar open en geef nooit uw 

bankpas en/of pincode af. Vraag wie de persoon 

is en wat deze komt doen en vraag eventueel om 

legitimatie. Ga niet in op “zielige” praatjes!  

Als u het niet vertrouwt, bel ons en/of de politie. 

 

Nogmaals willen we u er op wijzen duiven niet te 

voeren tegen overlast voor u en uw buren! 

Houd uw balkon vrij van voedsel 

Stop met het voeren van kleinere vogels, op dit 

voedsel komen ook de niet gewenste vogels als 

stadsduiven en andere plaagdieren op af. Laat 

geen voedselresten achter op uw balkon; ruim uw 

broodkruimels op en gooi geen etensresten weg 

tussen de planten. Laat zeker geen vuilniszakken 

op uw balkon staan; de luchtjes trekken 

ongedierte aan en vogels zullen proberen door uw 

afval heen te gaan op zoek naar iets eetbaars. 
 
Geen verblijfplaats bieden 

Houd uw tuin of balkon opgeruimd en schoon. 

Verwijder takjes, bladeren en ander groenafval. 

Voorkom de aanwezigheid van beschutte plekken. 

Ingeklapte tuinsets tegen de muur, een 

verzameling van plantenpotten of gestapelde 

bierkratten kunnen hoekjes creëren waar duiven 

graag nestelen. 
 

Verjaag de duiven 

Zodra de duif uw balkon als een veilige plek 

beschouwt zal deze hier naartoe terugkeren om te 

rusten of zelfs te overnachten. Af en toe even het 

balkon op lopen zorgt ervoor dat de duif wat 

menselijke activiteit waarneemt en elders een 

plekje zal gaan zoeken. 

 

 

Beste lezers, 

 

Voor u ligt de november-editie van de Kleine 

Nieuwsbrief, speciaal voor de huurders van alle 

appartementencomplexen van De Vijverhof.  

 

De samenstelling van deze nieuwsbrief is mede in 

overleg met de bewonerscommissies van de 

appartementencomplexen tot stand gekomen. 

 

Op deze manier hopen we u regelmatig en zo goed 

mogelijk op de hoogte te brengen van het nieuws 

uit onze complexen. We verwachten de nieuwsbrief 

steeds tegelijk met ’t Vijverblad uit te brengen. 

De overige nieuwskanalen blijven gewoon bestaan. 

 

 

 
 

 
 
 

 
Grof vuil 
Afval dient u in de vuilcontainers te plaatsen.  

Dit geldt voor iedereen in elk complex.  

Wij treffen steeds vaker grofvuil in de 

containerruimtes aan. Dit is zeker niet de 

bedoeling. Het is namelijk verboden om grofvuil bij 

de vuilcontainers plaatsen. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het 

grof vuil. U kunt hiervoor een afspraak maken via 

www.irado.nl of telefonisch: 010-2621000. Doet u 

dit niet en zet u zonder afspraak grof vuil neer, dan 

worden er kosten in rekening gebracht. 

Ook treffen wij steeds vaker  

winkelwagentjes in de 

containerruimtes aan. Dit kan  

natuurlijk niet de bedoeling zijn  

en wij vragen u de wagentjes gewoon  

terug te brengen naar de supermarkt. Alvast dank!

 

 

 

 

http://www.irado.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.likejewijk.nl/beverwaard/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/28377870_919931911500022_1265005342498465774_n-1.jpg&imgrefurl=https://www.likejewijk.nl/beverwaard/grofvuil-ruim-je-netjes-op/&docid=sIYFwfGk9PGxEM&tbnid=vV5XgDXUwUUfTM:&vet=10ahUKEwjot9KyvpHkAhXG0aQKHejjBvEQMwiYASg5MDk..i&w=960&h=480&bih=955&biw=1920&q=grofvuil&ved=0ahUKEwjot9KyvpHkAhXG0aQKHejjBvEQMwiYASg5MDk&iact=mrc&uact=8


 
 
  

 

De bewonerscommissie complex Leeuwerik, 

Nachtgaal, Merel bestaat uit tien personen.  

Dat zijn (op alfabet): 

• Dhr. Belder  

• Mw. Butter  

• Dhr. Canter Visser  

• Dhr. Dorfler  

• Mw. Frerichs  

• Dhr. Heikoop  

• Mw. Schellekens 

• Mw. Solleveld (voorzitter)  

• Dhr. Sondag  

• Mw. ter Stege 

  
 

De bewonerscommissie complex Roodborst, 

Steenloper, Groenling bestaat uit vijf personen:  

• Arie van Wijngaarden (Voorzitter) 

• Rein Hoen (Secretaris) 

• Coby Gerhardt (Lid) 

• Diny van Lent (Lid) 

• Wil Weima (Lid) 

 

E-mailadres: bcsteenloperstraat@gmail.com 

 

Een bewonerscommissie is een groep bewoners 

uit een bepaald complex die de belangen 

behartigt van de bewoners uit dat complex. 

De bewonerscommissie is geen klachtenbureau. 

Bij individuele klachten kan iedereen zelf contact 

opnemen met de receptie van De Vijverhof. 

 

 

De nieuwe bewonerscommissie van de Lijster 

bestaat uit de volgende vier personen. Dat zijn 

(op alfabet): 

• Lia Bikker  

• Luus Hoekstra 

• Han Laugs 

• Henk Reeb 

 

Abusievelijk is in de vorige uitgave de naam van 

Henk Reeb vermeld als Henk Raab.  

 

 

De bewonerscommissie Tuinfluiter bestaat uit 

drie personen. Dat zijn (op alfabet): 

• Mw. Hoogland 

• Mw. Jaspers 

• Mw. Rook 
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