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Onze eerste Nieuwsbrief is een feit! U heeft er vast al
reikhalzend naar uitgekeken. Na de verkiezingen vorige
maand is er een vijfkoppige commissie uitgekomen.
De heren Zweerman en De Graaf hebben, na een gesprek
met de kandidaat-voorzitter, hun kandidatuur ingetrokken.
Zij blijven zich wel inzetten voor een prettige en veilige
woonomgeving.
De bewonerscommissie Marius ten Catehof (MtC), die met
ingang van 1 september jl. is gestart, bestaat uit Caroline
Pie (voorzitter), Marianne Bult (vice voorzitter), Ellen
Coersen (penningmeester), Vivian Eustacia (secretaris) en
Margreet v.d. Rijst-Mulder (coördinator vrijwilligers).
TAAK

Kom en maak kennis
met je buren op
zaterdag
28 september
in Acacia
15.00 tot 19.00 uur

De bewonerscommissie heeft als belangrijkste taak om
namens de bewoners van het complex Marius ten Catehof
(MtC) in gesprek te gaan met de bewonersconsulenten van
corporatie Woonzorg Nederland. Daarbij gaat het onder
andere over onderhoud, leefbaarheid en servicekosten.

Zaterdag 28 september, burendag
Op zaterdag 28 september is het Burendag.
…
Er worden in het land diverse leuke activiteiten
georganiseerd. Bij ons is er in het gebouw Acacia een
gezellige middag van 15.00 – 19.00 uur, waarbij we met
een hapje en een drankje, met elkaar kunnen kennismaken
en/of de kennismaking voortzetten. De muziekgroep van de
Boshalte komt spelen en wie zelf een instrument speelt is
natuurlijk van harte welkom. Meldt u zich dan even aan en
wie weet kunnen we een orkestje maken in de toekomst.
Op deze dag zullen we ook de vernieuwde website laten zien
waar vrijwilliger Tom Stam al een tijdje mee bezig is.
We hopen dat dan in de recreatieruimte de wifi geïnstalleerd
is, zodat er in de toekomst ook computercursussen en nog
meer leuke informatieve digitale bijeenkomsten gehouden
kunnen worden.
z.o.z.
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Danspaleis – Een Praatje en Een Plaatje
Het Danspaleis komt naar u toe. Allereerst komen de
vrijwilligers van Een Praatje en Een Plaatje voor de
huiskamersessies naar de recreatiezalen van De Eik en De
Iep. Daarna zullen er een drietal “dansfeesten voor ouwelui
en iedereen die van swingen houdt” gegeven worden in de
grote recreatiezaal.
De Eik, recreatiezaal van 14.00 – 15.30 uur ………..
Op 24 september, 8 oktober en 22 oktober luisteren
bewoners van De Beuk en de Eik samen met de Platendraaier
en andere flatbewoners naar hun favoriete muziek. Met de
singeltjes van ‘toen’ haalt u herinneringen op over de eerste
kus,
een
onvergetelijke
vakantie
enz.
…………
Kijk op de flyer op het
infobord in de hal en
kom ook luisteren naar
muziek van TOEN

De Iep, recreatiezaal van 14.00 – 15.30 uur ………….
Op 26 september, 10 oktober en 24 oktober zijn de bewoners
van De Iep en Acacia uitgenodigd in de recreatiezaal van De
Iep op de 1ste etage. ………………………
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, entree is gratis!
.

Bereikbaarheid BC en logeerkamers
De bewonerscommissie MtC is voor bewoners bereikbaar via
e-mail mariustencatehof2019@ziggo.nl en voor wie liever belt
of
whatsapp
berichten
gebruikt
via
onze
mobiele telefoon 06 – 172 59 604. ………….……………………….
De telefoon staat op voicemail ingesteld. U kunt dus, na eerst
uw naam en huisnummer te hebben gezegd, uw vraag of
boodschap inspreken. Daarna zal een lid van de commissie u
binnen enkele dagen terugbellen.
Ook zal er binnenkort een brievenbus voor de
bewonerscommissie worden opgehangen in de hal van
gebouw Acacia voor de papieren post.
BINNENKORT is alle
informatie over
activiteiten
beschikbaar via de
website. De (besloten)
facebookpagina is nu
al te bereiken.
Dus meld je aan

Logeerkamers en bespreken recreatiezalen
Op dit moment hebben we behoefte aan een of meerdere
vrijwilligers die zich willen inzetten voor het regelen van de
verhuur en onderhoud van de logeerkamers en de
recreatiezalen. Tot het moment dat dat geregeld is, zal het
bespreken van de logeerkamers via bovenstaande e-mail of
via bovenstaand telefoonnummer plaatsvinden. Graag
minstens 1 week van te voren boeken. …………………………..
Na betaling van 10 euro per nacht via ons bankrekeningnr.
NL03 INGB 0006 8901 67, is uw reservering definitief. Over
het halen en brengen van de sleutel wordt per boeking een
afspraak gemaakt. ……………………………………………………………

