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Bewoners van De Eik:
Kom op dinsdag
5 november van
19.00 - 21.30 uur naar
de inloop voor
informatie over de
servicekosten.

En opeens hadden we van de bewonersconsulenten een
brief in de bus over “geplande werkzaamheden aan de
entree van uw wooncomplex”. Goed dat het gebeurt, maar
erg weinig en onduidelijke informatie.
Volgens de brief zouden deze werkzaamheden een maand
duren. De Bewonerscommissie (BC) kreeg veel vragen van
verontruste bewoners die vooral de opmerking dat “de
toegang gedurende een week niet zou kunnen worden
afgesloten” erg onveilig vonden. Wij hebben de aannemer
gevraagd een planning van de werkzaamheden te sturen
en dat heeft hij gedaan. Eerst is De Eik aan de beurt van 1
t/m 11 november, daarna De Beuk van 8 t/m 22 november
en in De Iep starten ze half november t/m 29 november.
Ook de bewonerscommissie maakt zich zorgen over de
veiligheid en bereikbaarheid.
Komt er beveiligingspersoneel? Wat wordt er gedaan met
de brievenbussen? Waar moeten de scootmobielen heen?
Als we meer informatie hebben plaatsen we dit op de
informatieborden in de hal.

Service en stookkosten
De Bewonerscommissie start met informatieavonden over
de service- en stookkostenafrekeningen die u jaarlijks
ontvangt en waarvoor u maandelijks een bijdrage betaalt
aan Woonzorg Nederland.
Op dit moment zijn we bezig om nog lopende zaken en
vragen over de afrekening Servicekosten 2018 en
Stookkostenafrekening 2018 beantwoord te krijgen via de
bewonersconsulenten.
De Bewonerscommissie wil alvast over 2019 uw vragen en
eventuele lopende klachten, die nog niet zijn behandeld
door Woonzorg, inventariseren zodat wij die ook mee
kunnen nemen in het aankomende overleg met de
bewonersconsulenten. De eerste bijeenkomst is voor
bewoners van De Eik op dinsdag 5 november. Daarna
gaan we ook met de inloopavonden naar onze 3 andere
flats.
z.o.z.
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Muzieksalon
Een Praatje en een Plaatje zit er alweer op. In de
recreatiezalen van De Eik en De Iep hebben we 6
bijeenkomsten gehad.
Nu is het tijd voor een wat grotere aanpak en gaan we
swingen in de recreatiezaal van Acacia. Het is de
bedoeling dat er per keer zo ongeveer 20 bewoners aanwezig
zijn, dat maakt het voor de dj/plaatjesdraaier Leon nog
makkelijker
de
gezelligheid
top
te
houden.
De Muzieksalon komt tot het eind van het jaar nog 4 keer en
altijd op donderdag van 14.00 tot 15.30 uur
14 november, 28 november, 5 december met na
afloop gezellig Sinterklaasfeestje en 12 december.
Aanmelden is niet nodig, kom gezellig dansen in Acacia.

Nog meer activiteiten

.

In samenwerking met Deelraad Zuid hebben we voor
bewoners en omwonenden een reanimatie & AED training
geregeld op woensdagavond 20 november in Acacia. Hiervoor
zijn nog 3 plaatsen vrij. U kunt zich bij de bewonerscommissie
aanmelden.
Op 21 november kunnen er 25 bewoners van het MtC mee
met de bus voor een gratis 3-gangen diner in het Cobra
Café op het Museumplein. De (groen-grijs) bus haalt u om
17.30 uur voor de flat van Acacia op en de verwachting is weer
om 21.30 uur thuis te zijn. Weet u wie zo’n diner verdient?
Ook wil de Deelraad helpen met alle zaken met betrekking tot
veiligheid en bereikbaarheid van bewoners in het Marius ten
Catehof. Om alvast voorbereid te zijn op gladde winterse
dagen hebben we bij de Deelraad gevraagd om bakken met
strooizout
bij
de
flats
te
plaatsen.

Bezoek onze website
www.mariustencatehof.com
En meld je aan op onze
facebookpagina

We hebben Woonzorg Nederland aangeschreven omdat
Deelraad Zuid wil helpen bij het ontsluiten van de
trappenhuizen in de hoge flats van het MtC. Hierop hebben
we
van
Woonzorg
nog
geen
reactie
gehad.
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.
Vrijwilligers gezocht die zich samen met de BC willen gaan
bezighouden met de service en stookkosten. Dus mensen met
een
beetje
technisch
inzicht
meldt
u
aan!
………….……………………….

