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Welkom

Bij de 8e nieuwsbrief voor het 
appartementencomplex de WeenaHof.

Editie Januari
Hallo medebewoners van de Weenahof.

Zoals tijdens de algemene ledenverga-
dering werd vermeldt, krijgen jullie weer de 
nieuwsbrief ieder kwartaal te lezen. We 
hebben een verandering binnen onze 
redactie, daarom stellen we ons even 
voor. 
Ik ben Ton Geneuglijk en woon samen 
met mijn partner op nummer 835. Daar 
wonen we al meer dan 10 jaar met groot 
plezier. Ik ben werkzaam bij Holland 
Casino en ga daarnaast nog werken in
lunchroom Coffee studio die vanaf 6 
december geopend wordt aan de 
Binnenrotte ( naast het kookpunt). In mijn 
vrije tijd doe ik aan vrijwilligerswerk met 
kinderen voor de stichting Big Brother Big 
Sister Rotterdam en hou ik van wandelen 
en reizen in binnen en buitenland. 
Waarschijnlijk kennen jullie mij ook als 
medelid van de decoratiecommissie. Dit is 
slechts een kleine greep uit mijn bestaan.
Ik wens jullie namens de gehele redactie 
een gezond en gelukkig Nieuwjaar en 
hoop dat jullie met plezier de nieuwsbrief 
zullen lezen.
Artikel: Ton

In het Complex

Huismeester

Wat is de stand van zaken in en om het 
Weenahofcomplex? Momenteel zijn we 
nog steeds volop in de weer om het een 
en ander te verzamelen voor het hoger 
beroep dat als alles doorgaat zal gaan 
dienen op 18 januari 2007. Er is wel 
vastgesteld dat het gebouw nog steeds in 
beweging is en dat onze constatering nog 
steeds klopt. Geconstateerd is dat het 
gebouw aan de "wandel" is en zonder 
stabilisering zal het in de toekomst een 
heel groot probleem gaan vormen.
Verder is eindelijk de renovatie van de 
liften afgerond, misschien nog een paar 
kleine dingetjes maar in het algemeen is 
het nu voor wat betreft de liften klaar. We 

hebben ook gelijktijdig de nummering van 
de liften aangepakt zodat nu beter te 
begrijpen is in welke lift(hal) je je bevind 
mochten er problemen zijn. 

tekening: Tjo

Met de schilder(s) en tapijtleggers is een 
afspraak gemaakt om in de 3e week van 
januari aan te vangen met het opknappen 
van de trappenhuizen 1 en 4 zodat eind 
januari/begin februari alle trappenhuizen 
en hallen weer netjes zijn aangekleed.
Verder is afgesproken met de Decoratie-
commissie om de voordeuren die 
momenteel niet aan de standaard 
lichtblauwe kleur voldoen vast te gaan 
schilderen in de nieuwe rode kleur die in 
de korte toekomst de nieuwe standaard 
kleur gaat worden van alle voordeuren.
Artikel: Rob

Het Oog
Opvallende zaken binnen en rondom ons pand.

Laatste tijd valt het op dat er regelmatig 
geplast en gepoept wordt in de hal van 
portiek 1. Dit is natuurlijk uit den boze 
daarom vragen we: doe dat niet maar doe 
het voortaan in het café voordat je het 
verlaat.
Mocht je post uit de brievenbus halen en 
valt er per ongeluk iets van je stapel, raap 
dit dan even op en mocht het poststuk niet 
interessant zijn, laat het dan niet liggen 
maar neem het dan mee naar boven of 
gooi het weg in de vuilnisbakken voor onze 
deuren.
Ook valt het op dat de deur van de binnen-
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plaats niet altijd uit zichzelf sluit, dit is erg 
vervelend. Er wordt dan ook door de huis-
meester van alles aan gedaan om dit te 
voorkomen. Maar het is ook onze taak om 
te zorgen dat hij goed dichtvalt. Dit houdt 
het binnenkomen van ongenode gasten 
tegen. Het schijnt dat er in portiek 2 
regelmatig ongenode gasten vertoeven en 
daar dan op een stenenrand gaan zitten en 
daar lekker gaan zitten roken en gitaar 
spelen. Deze “gasten” zijn niet uitgenodigd 
en moeten worden gevraagd te
verdwijnen, mocht het zo zijn dat je het zelf 
niet durft te vragen bel dan de huismeester 
deze kan dan actie ondernemen en de 
politie inlichten.
Zoals u  leest is het OOG erg oplettend en 
het is daarom dan ook aan iedereen die 
zich schuldig maakt aan bovengenoemde 
zaken om dit niet meer te doen en of actie 
te ondernemen als dit nodig is.
Artikel: het Oog

In en om de binnenplaats

De decoratiecommissie heeft de afgelopen 
maanden haar beste beentje voor gezet 
niet alleen achter de schermen maar ook 
op de binnenplaats. Voor wie het gemist 
heeft even een korte terugblik:
Op 2 september veranderde de
binnenplaats in een rommelmarkt. De 
kramen werden uitgestald, de zijdeur open 
gegooid en het verkopen kon beginnen. 
Ondanks het verspreiden van posters in 
de directe omgeving viel de toestroom van 
publiek  wat tegen. De verkoop is voor de 
meeste deelnemers ook niet 
overweldigend geweest. Wel hebben de 
deelnemers elkaar weer wat beter leren 
kennen en dat maakt het toch een heel 
leuk initiatief.
Het jaarlijkse winterklaar maken van de 
binnenhof onder de noemer van 
Opzoomeren vond plaats op een koude 
zaterdag, 28 oktober. De plantenbakken 
werden van onkruid ontdaan, de 
schaakstukken in de dozen gestopt. En 
het grootste karwei, het verwijderen van 
onkruid tussen de tegels, wat een immens 
oppervlakte aan tegels ligt er toch. 
Tussendoor werden we op muffins 
getrakteerd door een bewoner, die zelf 
niet mee kon helpen maar het opknappen 
wel kon waarderen. De overheerlijke 
muffins hebben goed gesmaakt.

Op zaterdag 16 december zal als klap op
de vuurpijl weer een heuse kerstboom van 
zo’n  15 meter hoog worden geïnstalleerd. 
Ervaring leert dat dat nog een hele klus is. 
Zelfs als’ie staat is het nog geen garantie 
dat hij ook blijft staan. Dus misschien 
kunnen we een paar van die ankers die 
zijn verwijderd bij de garage recyclen 
om zo de kerstboom vast te leggen. 
Wedden dat hij dan niet meer omwaait.
Artikel: Dieneke

Kerstboom op het 
binnenplein december 

2006
Natuurlijk hebt u hem al pronkend zien 
staan op ons aller binnenplein. Met veel 
enthousiasme hebben enkele liefhebbers 
voor de algemene gezelligheid ook dit jaar 
weer hun schouders onder de groene 
takken gezet om voor een lichtend baken 
voor het kerstfeest te zorgen. Op 16 
december – het was een wat druilerige en 
regenachtige dag – meldden zich 
omstreeks een uur  ’s middags enkele 
moedige handen die voor een druilerig 
regentje niet bang waren. De kerstboom 
werd op de bekende plek gelegd en de 
daarbij behorende versieringen 
aangesleept. Nog in liggende toestand 
werden twee lichtslingers aangebracht, 
waarna de kerstboom de hoogte in ging. 
Toen de stekkers in de stopcontacten 
gingen moesten wij vaststellen dat een 
lichtslinger defect was en tot overmaat van 
ramp, ook de tweede het liet afweten. Om 



 Januari 2007 Nr: 8    Nieuwsbrief Jaargang: 4 Pagina 3 van 4

die reden moeten de bewoners van onze 
flat dit jaar met één lichtslinger tevreden 
zijn. Nijvere, en langzamerhand wel wat 
koude handen, hebben het symbool van 
kerst opgesmukt met vele zilverkleurige, 
gele en blauwe ballen. Dan staat de 
verlichte en versierde boom en worden de 
vuurkorven aangestoken. Waarschijnlijk 
hebben toen meerdere bewoners gedacht 
dat er brand in het pand was uitgebroken. 
Niets was minder waar, slechts de vurig 
oplaaiende vlammende houtblokken in de 
vuurkorven verspreidden hun brandgeur. 
Dat is nu wat men bedoelt met ‘‘waar rook 
is is ook vuur’’. Velen zullen op dat 
moment beseft hebben dat de kerstboom 
2006 was neergezet. Die middag hebben 
de ‘helpende handen’ het ‘après ski’ 
omgedoopt in ‘après kerstboom’. Onder 
het genot van Glühwein en heerlijke 
hapjes werd heel wat nagepraat over: de 
handen uit de mouwen steken, defecte 
slingers, levensgevaarlijke capriolen 
tussen hemel en aarde en wat dies meer 
zij. Wij hopen dat u in deze donkere dagen 
heel intens van de lichtende boom zult 
genieten.
Artikel: Doris

Buiten het complex

Weekendje weg!
Regelmatig gaan mijn partner en ik een 
weekeindje weg. Laatst zijn we een aantal 
dagen naar Valencia geweest, dit was een 

zeer aangename verrassing. Valencia is 
de derde stad van Spanje en heeft een 
diversiteit aan bezienswaardigheden.
Zoals oude gebouwen en kerken die op de 
meest verrassende plekken staan.

Pleinen waar de Spanjaarden gezellig aan 
een kopje koffie zitten, zijn gezellig en het 
is zeker de moeite waard om daar tussen 
te gaan zitten. Mocht je van alcoholische 
versnaperingen houden bestel dan zeker 
Aqua de Valencia dit is een jus d’orange 
en gemengd met water en Cointreau, een 
Spaans genot voor de tong. 

Verrassend was zeker ook de droog-
gelegde rivier de Turia. Deze rivier is in de 
jaren 60 drooggelegd, omdat Valencia 
steeds onder water liep. Deze rivier is nu 
aangelegd als park en je kunt zien dat dit 
in verschillende stadia aangelegd is. Je 
kunt er wandelen, fietsen maar ook 
tennissen en voetballen.

Het laatste gedeelte wat aangelegd is, is
een futuristisch gedeelte om te zien. De 
Valenciaanse architect Santiago Calatrava 
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heeft zich hier mogen uitleven en er staan 
nu een muziek theater museum en als 
laatste ook nog eens een park waar 
allerlei dieren leven die in of op het water 
leven. Dit moet je gezien hebben als je 
naar Valencia gaat. 
Mocht je van plan zijn om te gaan, ga dan 
tijdens de America Cup dit is een zeiljacht 
evenement die komend jaar in Valencia 
zal eindigen, helaas weet ik niet de datum 
van aankomst. Mochten jullie gaan wens 
ik jullie veel plezier en laat ons weten via 
de website hoe het geweest is.
Artikel Ton

Column Webmasters 
www.WeenaHof.nl

Kijk voor het laatste nieuws altijd op 
www.WeenaHof.nl Er zullen op 2 januari 
werkzaamheden plaatsvinden aan de 
website. Met onderbrekingen moet reke-
ning worden gehouden, excuus voor het 
ongemak.
Op www.rijnmond.nl wordt een verkiezing 
gehouden over het nieuwsitem van 2006. 
U kunt hier onder andere stemmen op een 
reportage gemaakt in het Weenahof. De 
winnende reportage wordt op 1 januari 
wederom uitgezonden en wordt in 2007 
nogmaals bezocht door de reporters. Wie 
weet zien we dan onze officiële woord-
voerder George Deibel weer eens op de 
buis?
Artikel: webmaster Tjo

Hulp gevraagd

Redacteuren gezocht.
Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur 
dan een mail naar 
webmaster@WeenaHof.nl  Heeft u tips of 
iets in de media gevonden over het 
WeenaHof laat het ons dan weten. Alleen 
met jullie informatie word deze nieuwsbrief 
een succes.
Artikel: Webmaster Tjo

Agenda

 2 januari werkzaamheden aan de 
website.

 18 januari Kort geding Randstadrail

Vraag en aanbod

Een nieuwe rubriek, vraag en aanbod van 
of voor Weenahof bewoners. Als er 
voldoende belangstelling is tenminste. Ik 
hoor vaak dat er veel vraag is naar een 
betrouwbare hulp in de huishouding, wie?

Artikel: Tjo

Telefoonnummers

Alarmnummer 112, 
Politie geen spoed, buurtagent 0900 8844
Politie Anonieme meldingen 0800 7000 
Kolpa 24x7 Storingen: 467 25 55
Eneco storingen 0800 0072
Metercom   273 04 04
Dokterstelefoon 420 11 00
Tandartstelefoon 455 21 55
Bouw- en woningtoezicht 0800 1545
DCMR Milieudienst Rijnmond  473 33 33
Meldpunt Drugsoverlast  276 00 00
Vragen gemeente Rotterdam 0800 1545
(Stadstoezicht Parkeren, Roteb etc.)

Volgende nieuwsbrief

Volgende Nieuwsbrief: April 2007
Artikelen inzenden voor: 1 maart 2007

Info over de Nieuwsbrief

Eindredactie:
Ton Geneuglijk, Dieneke Schouten en 
Theo de Vlieger   webmaster@WeenaHof.nl
Met dank aan: Rob, Doris, Eleonora

foto’s Ton


