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MEDELINGEN
Kantoor van Woonbron in
Beverwaard verhuist binnenkort
naar de Neercanneplaats.
(in het pand waar vroeger Ramaaha gevestigd was)

Roti verzamelpunt. Dit is een
inleverplek voor gebruikt
frituurvet.
Heeft u gebruikt frituurvet, dan
kunt u dit afgeven bij de BC 17,
Bandeloodijk 248 Rotterdam.
U kunt vragen naar Frans Dirks

WOONBRON EURO
Namens Woonbron en het bestuur

Wilt u samen met bewoners uit uw straat de gezamenlijke
tuin opknappen? Dan kunt u Woonbron-euro aanvragen om
uw plan financieel te ondersteunen.
Op de website van Woonbron, www.woonbron.nl is met de
KLIMAAT-VERANDERING
EN JIJ
zoekterm “woonbron euro” meer informatie hierover te
dvinden.
oor Christa Steur

Woonbron euro is er ter bevordering van de saamhorigheid
en participatie in de wijk. De BC’s moeten hier, door zowel
Woonbron als de VBC, op worden geattendeerd.

De volgende nieuwsbrief wordt
digitaal uitgebracht. U kunt deze
nieuwsbrief inzien via de
website:
www.vbcijsselmonde.com
Wilt u een uitgeprinte versie,
dan kunt u hiervoor terecht bij
de bewonerscommissie in uw
wijk.

ONDERHOUD BC HEINDIJK
Door Frans Dirks

Bij de BC Heindijk wordt volop gewerkt aan schilderwerkzaamheden aan de voor- en achterzijde van de flat. Ook alle kozijnen
worden hersteld. Zieke bomen op het binnenterrein worden
verwijderd.
Als kers op de taart is de Bandeloodijk, waar onze BC gevestigd is,
opgeknapt. Deze opknapbeurt is geen overbodige luxe geweest.
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Joan is sinds een jaar lid van de
BC in Beverwaard. Zij is lid
geworden van de BC, omdat zij
graag betrokken is bij de
ontwikkelingen in de wijk.
Daarnaast zet zij zich graag
actief in voor de bewoners van
Woonbron, om een zo prettig
mogelijk leefklimaat te helpen
creëren. Om dit te realiseren
heeft zij zich daarom
aangemeld als secretaris voor
de VBC, het overkoepelend
orgaan van de BC’s.

NIEUW BESTUUR VBC IJSSELMONDE
Geschreven door Joan Zoutkamp

VBC IJsselmonde heeft een nieuw bestuur. De voorzitter is Rinus van
den Hoek. De penningmeester is Gerda van Diejen. Tijdens de
vergadering van 13 oktober jongstleden zijn de bestuurssecretaris, Joan
Zoutkamp en het algemeen bestuurslid, Frans Dirks, gekozen.
Naast voorzitter van de BC in Sportdorp is Rinus ook coördinator van de
buurtpreventie. Hij loopt twee avonden per week door de wijk om zo
vandalisme, criminaliteit, etc te voorkomen en dit eventueel samen met
de politie op te lossen.
Gerda is al 12 jaar BC lid in Beverwaard. In 2016 is zij lid geworden van
de VBC, waarin zij in 2019 het penningmeesterschap heeft
overgenomen de heer van Neutigem. Gerda is lid geworden van de VBC
omdat zij het leuk vind wat te betekenen voor de medebewoners van
Woonbron.

Frans is lid van BC 17 Heindijk
en samen met Priscilla van
Dongen beheerder van de
Bandeloodijk 248. Als
bestuurslid van de VBC hoopt
Frans de VBC een nieuwe spirit
en drive te geven. Verder doet
hij veel vrijwilligers werk, zowel
op de school van zijn kinderen
als in de wijken Hazendijk en
Heindijk.

om een zo prettig
mogelijk
leefklimaat te
helpen creëren

GEZOCHT
We zijn nog steeds op zoek
naar nieuwe bestuursleden
voor de VBC.
Aanmelden kan door een email
te sturen naar het secretariaat:
secretariaat@vbcijsselmonde.
com
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