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Beste medebewoners,
Allereerst een hartelijk welkom aan
iedereen die de afgelopen maanden in ons
complex is komen wonen. Wij hopen dat
u zich snel thuis voelt in uw nieuwe
omgeving,
Nog net voor het eind van het jaar
willen we u informeren over de stand van
zaken bij de bewonerscommissie. Graag
hadden we dat al veel eerder willen doen.
Gezondheidsproblemen en de extreem
warme, lange zomer zijn er de oorzaak van
dat dit niet gelukt is.
Dat wil niet zeggen dat er niet veel
werk verzet is. Naast het reguliere overleg
met de bewonersconsulenten over
lopende zaken zijn er een cursus en een
regio bijeenkomst van het Landelijk
Huurders Platform bijgewoond. Ook is
veel gebeurd in samenwerking met
verschillende afdelingen van ons
Stadsdeel, waarover u elders in deze
Nieuwsbrief meer kunt lezen.
In de nieuwsbrief van mei stelden
Marlies Janssens, Joke Kuckulus en Juliette
Oomen zich aan u voor als kandidaatbestuurslid van de bewonerscommissie.
Tijdens de jaarvergadering op 29 mei zijn
de aanwezige bewoners akkoord gegaan

met hun benoeming. Helaas heeft enige
tijd daarna Joke Kuckulus besloten zich,
om persoonlijke redenen, terug te
trekken.
Het aantreden van de nieuwe leden
geeft in elk geval verlichting in de
verdeling van de werkzaamheden. De
afgelopen jaren vervulden Marieke
Viergever, voorzitter en Petra Coolen,
penningmeester ook samen de
werkzaamheden van het secretariaat. Zij
zijn blij dat in die vacature is voorzien nu
Marlies Janssens het secretariaat op zich
heeft genomen. Juliette Oomen heeft
geen specifieke functie. Zij is
ondersteunend bestuurslid. Na de
jarenlange onderbezetting is in de
afgelopen maanden in deze samenstelling
een fijne samenwerking in het bestuur
ontstaan. Hoe prettig dat is kunt u nu al
zien aan het werk van het secretariaat
w.o. de nieuwe opzet van deze
Nieuwsbrief.
Namens het bestuur wil ik u graag Prettige
Feestdagen en veel goeds in het jaar 2019
wensen. Wij nodigen u van harte uit elkaar
te ontmoeten tijdens de
Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 12 januari
van 3 tot 5 uur in de Acacia.

Met vriendelijke groet,
Marieke Viergever,
Voorzitter

Wat is zoal de revue gepasseerd in de
afgelopen maanden
12 september was de feestelijke aftrap
van de in gebruik name van de
sporttoestellen voor ouderen die geplaatst
zijn bij de speeltuin Goudestein.
Voorafgaand aan deze opening werd er
door Seniorensportfonds Buitenveldert
informatie verstrekt over diverse
mogelijkheden van sporten in de buurt,
vooral voor mensen met een kleine beurs.
Deze bijeenkomst was in de recreatiezaal
van de Acacia. Er werd een heerlijke lunch
geserveerd waarna men in optocht met
drumband naar de speeltuin vertrok. Een
zeer geslaagde bijeenkomst die door velen
werd bezocht, niet alleen vanuit het MtC
maar ook velen uit de buurt.
22 september vierden wij weer Burendag.
Mede dankzij Dynamo werd het weer een
zeer geslaagde middag. Niet alleen werd
er een barbecue georganiseerd maar er
was ook een exotische bijdrage van
bewoners die van verre komen. Heerlijke
uitheemse gerechten werden geserveerd.
Door de vele flyers die in de buurt
verspreid zijn, was de opkomst groot.
4 oktober werd de bankjesroute tussen
het MtC en winkelcentrum Rooswijck
feestelijk in gebruik genomen. Deze route
loopt vanaf de Amstelveenseweg via
Bolestein, langs de speeltuin Goudestein
naar Zwaansvliet en verder naar het
winkelcentrum. De bankjes geven
buurtbewoners de mogelijkheid om even
te rusten op weg naar de winkel en
daardoor andere buurtbewoners te
ontmoeten.
In de speeltuin werd de aftrap gegeven
door de heer Van Vuren van de
Stadsdeelcommissie.

Er was een fysiotherapeut aanwezig die de
gasten de voetjes van de vloer en de
handen in de lucht liet bewegen onder het
motto “bewegen is goed voor lichaam en
geest”.
Daarnaast vond de officiële
ingebruikname plaats van de
sporttoestellen, speciaal geplaatst en
ontworpen voor senioren, gevolgd door
een demonstratie van deze toestellen
door Els Boosman van CFF Fysiotherapie.
Naast de nieuwe bankjes, zijn er ook
fietsenrekken geplaatst bij de 3 torens
MtC, zodat zowel onze eigen fietsen als
die van onze bezoekers, veilig “geparkeerd
kunnen worden.
Daarnaast zijn her en der extra stukken
trottoir verlaagd om nog meer goede en
veilige toegankelijkheid te creëren bij de
ingangen (bij de Eik gaat de extra verlaging
nog komen).
Openbare Bibliotheek Amsterdam
In samenwerking met de OBA zijn er in het
afgelopen jaar diverse activiteiten
georganiseerd in de recreatieruimte van
Acacia in het kader van ‘Ouderen in de
Wijk’. Met onder andere lezingen over
Amsterdam, muziekbijeenkomsten om te
luisteren of om mee te zingen en
filmmiddagen zijn voorbijgekomen.
Momenteel zijn wij in overleg met de OBA
om ook volgend jaar deze bijeenkomsten
voort te zetten, hetgeen afhankelijk is van
de benodigde subsidie. Een van de
voorwaarden voor het verkrijgen hiervan
is nieuwe aanwas. Dus ons dringend
verzoek is om uzelf bij de eerstvolgende
bijeenkomst aan te melden. Let daarvoor
op de aankondiging op het bord in de hal
van uw gebouw.

Exposeren
Ben je een (hobby)fotograaf, een schilder
of tekenaar of maak je mooie borduursels,
patchwork creaties of collages en lijkt het
je leuk om je werk te exposeren in de hal
van Acacia, neem dan contact op met Sue
Balledux. Tel. 06-48683305.

Het grofvuil wordt binnen ons complex
opgehaald op dinsdagochtend (meestal in
alle vroegte). U kunt op maandagavond
vanaf 20:00 uur uw grofvuil bij de
containers zetten of op het trottoir bij de
uitgang van uw complex.

Oproep
Op verzoek van de Gemeente A’dam
In Amsterdam geldt een verbod op het
voeren en laten nestelen van duiven c.q.
reigers, eenden etc. in tuinen, op balkons
etc. De Gemeente heeft aangegeven hier
strenger op te gaan handhaven m.n. ook
in onze buurt.
Dus bij deze een beleefd doch dringend
verzoek aan u allen om u aan deze
regelgeving te houden.
Bovendien is het verboden waar dan ook
in onze buurt honden vrij (on-aangelijnd)
te laten lopen, alsook de honden uit te
laten zonder plastic zakje om de
uitwerpselen meteen op te ruimen. Ook
hier gaat de Gemeente streng op
handhaven.

Praktische Zaken
Bij problemen/mankementen aan, in en
om uw woning, kunt u het beste
rechtstreeks contact opnemen met de
bewonersconsulenten van Woonzorg
(088-9210167).
Liefst schriftelijk (brief of email) als het
gaat om klachten
marius.ten.catehof@woonzorg.nl.
Mocht dit laatste problematisch zijn voor
u, schroomt u dan niet om een van de
Bestuursleden van de Bewonerscommissie
om hulp te vragen. Wij helpen u graag.

Het zou bijzonder welkom en fijn zijn als
ons Bestuur verder uitgebreid zou
worden. Dus, als u denkt “dat is iets voor
mij”, meldt u zich dan aan bij een van onze
Bestuursleden.
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FIJNE FEESTDAGEN
EN
GELUKKIG NIEUWJAAR

NIEUWJAARSRECEPTIE
BEWONERSCOMMISSIE

ZATERDAG 12 JANUARI
ACACIA
15.00 – 17.00 UUR

