Het bestuur
Onlangs hebben we afscheid genomen van Brandon van Benthem
als bestuurslid. Namens het bestuur en de ALV danken we
Brandon voor zijn gewaardeerde
bewezen diensten. Het bestuur bestaat op dit moment uit 6 personen, te weten:
Voorzitter:
Marcus Dommisse

Deze flyer wordt mede
mogelijk gemaakt door:

BEWONERSVERENIGING

Uw advertentie hier?

LAMBRASSE

Mail naar onderstaand e-mailadres.

Penningmeester:
Marjanka Dinnissen
Notulist:
Ellen Sengers

Voor meer informatie:

Contact gemeente:
Erik Jansen

www.lambrasse.nl

Bestuurslid/feestcommissie:
Rob van Anrooij
Secretaris:
Marieke Robben
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Beste medebewoner,

bewonersvereniging@lambrasse.nl

In een periodieke flyer als deze
willen we af en toe uw aandacht
vestigen op een aantal actuele zaken. Deze flyer is voor, en door de
bewoners van de Hof van Hagevoort (plan ‘Lambrasse’).

De bewonersvereniging is er voor
het regelen van alle mandelige zaken. Dat is bijvoorbeeld al het mandelige groen (de haagjes en bomen
bij de huizen). Daarnaast zal de bewonersvereniging vragen ophelderen en bekijken wat er met klachten gedaan moet worden.
Voor klachten over niet-mandelige
zaken kunt u zelf contact opnemen:
•
klachten over niet-mandelig
groen: 024-6492555, doorkies
nummer 2 (wijkbeheerder)
•
klachten over honden:
024-6492528.
•
wijkagent Martin de Bruin:
0900-8844, of via het e-mail
formulier, te vinden op de
website van politieteam
Wijchen op www.politie.nl/
Gelderland-Zuid/
Als u inbreng heeft voor deze flyer,
kunt u deze mailen naar het mailadres van de bewonersvereniging
(zie achterzijde van de flyer). Ook
voor het plaatsen van een advertentie, kunt u een mail sturen naar
dit mailadres.

Wist u dat…
… de datum van het volgende
buurtfeest bekend is, en dat
het gehouden zal worden op 8
juni 2013?
… u zich alvast kunt aanmelden
voor dit feest? Voor kinderen
zullen er ‘s middags enkele activiteiten zijn, voor de volwassenen ‘s avonds. U kunt zich
alvast aanmelden via bewonersvereniging@lambrasse.nl
… onze volgende flyer volledig
zal gaan over dit buurtfeest?
… wij nog niet van iedereen
een nieuw ingevuld NAW formulier terug hebben gekregen?
En dat u deze kunt downloaden
via de website en ingevuld kunt
inleveren bij HvH 92?
… wij op zoek zijn naar 1 à 2
nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter?
(Interesse? Mail ons!)

… dat de volledige groenstrook
in onze wijk langs de randweg
nu is opgenomen in het maaibeleid van de gemeente, en
dat daarom ook het lange stuk
voor de schermwoningen nu
vaker gemaaid zal worden?
… de Algemene Leden Vergadering plaats zal vinden in ‘t
Achterom op 3 april 2013? En
dat hij om 20:00 begint?
(inloop vanaf 19:30)
… u van uw blokvertegenwoordiger de agenda en een begeleidend schrijven heeft ontvangen voor deze ALV? (houd dus
uw mail in de gaten!)
… u allen welkom bent voor deze ALV als u zich even aanmeld
via ons mailadres? En dat er op
deze avond veel nuttige info
wordt vertrekt?
… wij sinds kort een Facebookpagina hebben? ‘Like’ ons op
Facebook!

