
April 2009 Nr: 10    NIEUWSBRIEF Jaargang: 6 Pagina 1 van 3

Welkom

Bij de 10e nieuwsbrief voor het 
appartementencomplex de WeenaHof.

Editie April
Dit is een uitgave van www.Weenahof.nl

Nieuwsbrief Weenahof

De leden van de decoratiecommissie hebben zich 
het hoofd gebroken over de manier waarop de 
bewoners van de Weenahof bereikt kunnen 
worden. 
In eerste instantie was ons doel enkel om meer 
mensen  enthousiast te maken voor het 
opzoomeren, de najaarsschoonmaak en het 
optuigen van de kerstboom. Natuurlijk wil en kan 
niet iedereen meedoen met het opknappen van de 
binnenplaats, met het schoonmaken, planten 
verzorgen of  de banken weer zomerklaarmaken. 
Maar als de brieven, die dat aankondigen,tegelijk 
met de reclame in de vuilnisbak worden gegooid, 
dan kan je niet eens bedenken of dit misschien wel 
nuttig, nodig en plezierig is af en toe.

Wat dat betreft kunnen we niet meer doen dan we 
nu al doen. Aan de aankondigingen en het 
betrekken bij het wel en wee van de Weenahof 
proberen we wat te doen door deze digitale 
Nieuwsbrief. En dan niet alleen om aan de 
activiteiten mee te doen, maar ook om duidelijk te 
maken dat veel bewoners  zich inzetten voor het 
complex, de omgeving en de bewoners en dat er 
heel veel gebeurt.
Ze doen dat allemaal als vrijwilligerswerk, enkel en 
alleen om hun eigen en andermans woongenot te 
behouden en te verbeteren.
De Nieuwsbrief komt te staan op de vernieuwde 
website eens in de zes weken.
De leden van de decoratiecommissie vormen de  
redactie en Theo de Vlieger zorgt voor de 
plaatsing op de website.

En natuurlijk  willen we graag inbreng van anderen 
dan de redactie. Dus schrijf een stukje over iets 
wat je bezighoudt en mail het naar Mans van der 
Putten decoratiecommissie@weenahof.nl.  Zij 
zorgt dan voor plaatsing.

Wil je in de toekomst de Nieuwsbrief per e-mail 
ontvangen, geef dit dan door aan bovenstaand e-
mail adres.. 
Artikel: Decoratiecommissie

Nieuwe naam gezocht: 
Om eens wat anders te doen dan anders, stelt de 
Decoratiecommissie voor eens in de twee 
maanden in ons eigen gebouw en wel in de 
bekende ruimte op het wandeldek een 
spellenavond te organiseren.
We denken aan tafeltennis, dart, schaken, 
tafelbiljarten, klaverjassen en/of bridge.
Zoals u weet is de ruimte voorzien van een bar en 
voor deze gelegenheid zijn de prijzen van de 
drankjes aangepast in de goede zin van het 
woord. Echte crisisprijzen dus.
Graag zouden wij via een e-mail bericht, 
telefoontje of briefje van u vernemen of hier 
interesse voor is. Het gaat om samen een 
gezellige avond te beleven en hierdoor de band 
onderling te verstevigen of elkaar te leren kennen.
Hoe gaan we dit festijn noemen? Voor de winnaar 
is een gratis mailadres@weenahof.nl beschikbaar

Uw kunt uw reacties sturen naar: 
decoratiecommissie@weenahof.nl
Het schrijven van een stukje vanuit de bewoners is 
altijd welkom.
Zijn er suggesties betreffende onze flat of 
omgeving, die zinnig zijn om aan het bestuur of 
een van de commissies door te geven, dan kunt u 
die natuurlijk altijd inzenden. 
Wat vindt men in het algemeen over het 
onderhoud in het gebouw? Moeten  er dingen 
veranderd worden? Etc. etc.. 
Artikel: Decoratiecommissie

Opzoomerdag 
de volgende Opzoomerdag is zondag 3 mei, we 
zouden het erg leuk wat nieuwe gezichten te zien.
Artikel: Decoratiecommissie

Koken
Er wonen in de Weenahof veel mensen, die 
houden van koken. Maar we hebben lang niet 
allemaal dezelfde smaak of dezelfde 
eetgewoonten. We hebben tenslotte niet allemaal 



April 2009 Nr: 10    NIEUWSBRIEF Jaargang: 6 Pagina 2 van 3

dezelfde achtergrond.
Omdat we zo dicht bij elkaar wonen ruiken we nog 
wel eens wat als we over de galerij lopen en we 
verbazen ons weleens als we bij elkaar in de 
keuken kijken.

Het zou leuk en leerzaam zijn als bewoners elkaar 
eens laten weten wat zij lekker vinden om te eten 
en of zij recepten met andere flatbewoners willen 
delen.
In deze Nieuwsbrief nog geen recept. Maar in de 
volgende nieuwsbrief hopen we er een paar te 
kunnen geven als jullie ze hebben ingestuurd. 
Insturen kan naar Mans van der Putten per e-mail  
decoratiecommissie@weenahof.nl
Artikel: Decoratiecommissie

Barbecue
Wist u dat de barbecue 
kan worden gereserveerd 
voor uw privé barbecue 
op het binnenplein?
Meer info bij de huismeester, Rob van der Laarse  
(06-10890345).

De bedoeling is wel dat na gebruik de geleende 
barbecue schoon moet worden terugbezorgd!
Artikel: Decoratiecommissie

Van de Decoratiecommissie 
Graag noteren in uw agenda :
-Opzoomeren                       : 3  mei 2009
-Opwinteren                         : 11 oktober 2009
-Kerstboom plaatsen            : datum afhankelijk 
van aanlevering Kerstboom.

Nadere info volgt nog.
Wellicht ten overvloede van “oude” bewoners, 
maar interessant voor nieuwe, enkele 
wetenswaardigheden uit de decoratiecommissie:
Deze commissie is onderdeel van de Vereniging 
van Eigenaren Weenahof.

De leden zijn :   Annet ten Kortenaer (voorzitter)
                         Jan Flippo

                         Els van der Laarse
                         Mieke Mabelis
                         Mans van de Putten.

Zij houden zich bezig met “het uiterlijk” van het 
pand en organiseren bezigheden om samen met 
medebewoners het binnenplein schoon te houden 
en een vrolijker aanzien te geven d.m.v. het 
onkruid vrij houden van de gezamenlijke 
plantenbakken, het planten van struiken en 
planten, het verven van muurtjes en het bijhouden 
van het “tuinmeubilair”. Ook verzorgen ze sinds 
kort de catering van de ledenvergadering van de 
VVE in “eigen huis”.
Verder in geval van duurzame aanpassingen aan 
het pand adviseert de deco het bestuur als het 
gaat om materialen en kleuren. 

Artikel: Decoratiecommissie

Weena Midzomerborrel
De “echte” zomer begint op 21 juni, maar voor de 
bewoners van de Weenahof begint deze op 27 
juni. Op 27 juni vieren we het begin van de zomer 
met een Midzomerborrel en wat lekkere hapjes 
van de barbecue.
Reserveer dus deze datum in je agenda ! (nader 
bericht volgt nog)
Artikel: Decoratiecommissie

Buiten het complex

Geen halve tunnel
Eind vorig jaar namen een paar bewoners van de 
Henegouwerlaan het initiatief  om hun 
medebewoners en bewoners van de ons complex, 
de Weenahof,  en die van de kop van de 
Beukelsdijk en Henegouwerplein bij elkaar te 
roepen en hen in te lichten over de gemeentelijke 
plannen om het tunneltracé te overkappen. Iedere 
Weenahofbewoner kreeg toen een brief in de bus 
waar boven stond: GEEN TUNNEL TEN KOSTE 
VAN ONS!
De gemeente was  over het overkappen in 
gesprek met bewoners van de ’s Gravendijkwal en 
vergat dat de Henegouwerlaan, de Weenahof, 
Beukelsdijk en Henegouwerplein ook 
belanghebbenden zijn.
Er werd dan ook gesproken om plannen uit te 
werken die met name voor die bewoners niet 
gunstig zouden uitpakken. Het kruispunt 
Beukelsdijk-Weena-Weenapad-Henegouwerlaan 
zou daarbij helemaal bovengronds worden en veel 
belangrijker en dus veel drukker worden dan het 
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nu al is.
Het is jammer dat de bewonersorganisatie van de 
’s Gravendijkwal niet voldoende heeft gelet op de 
belangen van de Henegouwerlaan en omgeving.

Gelukkig is er naar aanleiding van die eerste 
aktievergadering inmiddels op vele fronten bij de 
gemeente aangeklopt. Er werd een strategische 
en een technische commissie gevormd, die veel 
werk hebben verzet. 

foto: COLIИ's photostream

Ze zijn in gesprek gegaan met de voorzitter van de 
Centrumraad, maar dat heeft niet veel uitgehaald. 
Daarna hebben ze contact gezocht met de Dienst 
Stedenbouw en Volkshuisvesting, die een aantal 
alternatieve plannen aan het uitwerken is. Daar 
was een wisseling van personeel, dus dat contact 
verloopt niet altijd even snel. Er zijn brieven
gestuurd  naar de wethouder, mevrouw Baljeu en 
naar de raadscommissie. Verder zijn er ook 
gesprekken gevoerd met leden van die 
raadscommissie.
Nu is het even afwachten wat voor effect al die 
inspanning heeft. In die tussentijd zijn de 
betrokken bewoners bezig een 
bewonersvereniging op te richten waar de VVE 
Weenahof mee samenwerkt. Als officiële 
organisatie en statutaire vereniging tel je bij de 
gemeente meer mee.
Vanuit de Weenahof zijn Jos Pompe, Annet ten 
Kortenaar en  Ton van Zijl nauw  betrokken 
(jos@weenareport.com en 
atenkortenaar@weenapad.com). 
De voortrekkers van de aktie zijn twee bewoners 
van de Henegouwerlaan: Koen Gommers  en Paul 
Coppoolse. Zij zijn te bereiken via de 
emailadressen: gommers@gmail.com en 
paul.coppoolse@chello.nl. 
Via deze digitale nieuwsbrief houden we de 
bewoners van de Weenahof op de hoogte.

Artikel: Decoratiecommissie

Colomn Webmasters 
www.WeenaHof.nl

www.WeenaHof.nl
Op 3 maart is de volledig vernieuwde website live 
gegaan. Komt u ook eens kijken?
Artikel: Webmaster Tjo

Agenda

 ALV 13 Mei 2009

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
DCMR Milieudienst Rijnmond  473 33 33
Meldpunt Drugsoverlast  276 00 00
Alle gemeente afdelingen Rotterdam 0800 1545

Volgende nieuwsbrief

Volgende Nieuwsbrief: juni
Artikelen inzenden voor: 11 mei 2009

Info over de Nieuwsbrief

Eind Redactie:
Annet ten Kortenaar, Els van der Laarse, Mieke 
Mabelis, Mans van der Putten
decoratiecommissie@weenahof.nl en
Theo de Vlieger webmaster@WeenaHof.nl


