april, mei 2022

Van de voorzitter...
De 2e vergadering van het deels
nieuwe bestuur heeft inmiddels
plaatsgevonden. Er waren niet
heel veel zaken te bespreken,
maar zeker in deze beginfase is
het goed om elkaar regelmatig bij
te praten.
Naar aanleiding van onze vraag
betreffende het gebruik van het
dak als mogelijk 'zonneterras' kan
nu al gezegd worden dat dat niét
gerealiseerd gaat worden.
Om het dak geschikt te maken
voor beloping zou er vele
duizenden euro's aan versterking moeten worden aangebracht.
Dit is niet haalbaar en realistisch, dus daar kunnen wij definitief
een streep door zetten.
Tijdens de rondvraag van de ledenvergadering vroeg Margje hoe
het zit met de elektriciteitskosten i.v.m. het opladen van elektrische fietsen.
Rob Q. deed navraag: de kosten voor elektriciteit voor het fietsenhok en de stalling voor elektrische fietsen komt voor 100%
voor rekening van Portaal en wordt niet doorgerekend.
Verder concentreert het bestuur zich, samen met de diverse
commissies, op het weer re-activeren van onze woongroep.
Een eerste stap daartoe is de paasbrunch,
waarvoor zich bijna 20 leden hebben aangemeld.
Hopelijk komen er vele vervolgstappen... Te
beginnen met een sjoelwedstrijd, op 25 april.
Verder is het zo dat wij in contact zijn met twee

mogelijke nieuwe kandidaten voor de vrij gekomen
appartementen van Marie Therese en Dini. Ook daar horen jullie
zo spoedig mogelijk meer van.
Ik wens jullie allen fijne Paasdagen.
Rob van der Wel.
Open dag woongroepen.
Beste bewoners,
Deze week kwam het werkgroepje
bijeen ter voorbereiding van onze
deelname aan de (Inter)nationale
open dag van woongroepen, die dit
jaar wordt gehouden op

21 mei 2022 van 13.0017.00u.
In verband met. Corona kon deze dag de voorbije twee jaar niet
worden gehouden.
Gelet op het feit dat er twee appartementen leeg staan en wij
doorgaans niet beschikken over een ruime kandidatenlijst van
mogelijk nieuwe bewoners, is het dus zaak ons beste beentje
voor te zetten om het bestaan van onze woongroep en de mogelijkheden die wij bieden een bredere bekendheid te geven.
Er komen ons inziens twee activiteiten uit voort:
1. De organisatie van de open middag:
Wij besloten tot het volgende programma:
13.00u. Welkom met een drankje in de Salon van Woongroep de
Laak. koffie, thee, een sapje, biertje, of wijntje.
Er zijn enkele bewoners aanwezig met wie alvast een informeel
praatje gemaakt kan worden.
13.10u. Welkomstwoord door een van de bewoners, waarin de
belangrijkste wetenswaardigheden worden verteld over het wonen in onze woongroep van 55+.
13.20u. Rondleiding door een van de bewoners:
Bezoekers kunnen genieten van het uitzicht op de 9e etage en
bezoeken een van onze (leegstaande?)appartementen.

13.35u. Terug in de Salon: Activiteit
Deelnemen aan een humoristische Hersengymnastiek voor ouderen.
13.50u. Vragen die dan nog knagen
over het wonen in een woongroep worden nog beantwoord.
Dit programma herhaalt zich per uur, tot 16.00u.
2. Bekendheid geven aan onze deelname aan de open dag:
Wij kwamen op het volgende:
1. Wij worden als deelnemende woongroep vermeld op de website van het LVGO.
2. Via het CTGO, het ContactTeam Gemeenschappelijk wonen
van Ouderen, waarin 8 Amersfoortse woongroepen 55+ vertegenwoordigd zijn, wordt contact gezocht met de media om in het
kader van de Landelijke Open Dag meer bekendheid te geven
aan het bestaan van 55+ woongroepen. Bij mijn weten doen 5
van de 8 woongroepen mee, waardoor het mogelijk wordt in onze
stad meerdere woongroepen op deze middag te bezoeken.
3. Een aankondiging groot formaat op de ruit aan de voorkant
van de Salon. (In de hoop dat het hekwerk dan weg is .)
4. Kaartjes in supermarkten met verwijzing naar onze website.
5. Ruime aandacht op onze website voor
deze mogelijkheid je te informeren over het wonen in een woongroep, in het bijzonder Wg. De Laak.
6. Beschikbaar hebben van info om aan geïnteresseerden mee
te geven.
Alle hulp is welkom, wie kan bij voorbeeld, kaartjes ophangen in
enige supermarkt buiten Vathorst?
Wie heeft er geen bezwaar tegen zijn/haar appartement voor bezichtiging open te stellen voor max. 2 personen, waarbij de rondleidende medebewoner ook aanwezig is? Wie wil wel 1 of 2 rondes in de Salon aanwezig zijn om bezoekers binnen te laten, de
bar te bedienen?
Laat het (een van) ons weten.
Vriendelijke groet, Bert, Farah, Michaëla, Sander.
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Klachten betreffende de woning
Als je een klacht hebt betreffende tocht, lekkage, verwarming of iets dergelijks geef dit dan direct door aan Portaal via het klant contact centre
(KCC).
Zij zijn in de ochtend te bereiken onder telefoonnr. 088-7678225.
Ook kan je zaken online melden via de site www.Portaal.nl daar kan je
reparatieverzoeken of klachten schriftelijk melden, waarna er contact met
je wordt opgenomen.
Noteer voor jezelf de datum wanneer je de klacht doorgeeft.
Als de klacht niet binnen redelijke tijd
verholpen is, neem dan hierover weer
contact op met het klant contact centre.
Als het na twee à drie keer niet verholpen is, meld dit dan schriftelijk bij Portaal. Dit kan via info@portaal.nl en meld
dit dan als “klacht”.
Vermeld bij deze klacht alle data waarop je reparatieverzoeken/klachten hebt doorgegeven en wat er aan gedaan is.
En bedenk dit:
Een gestage druppel doet zelfs de dikste steen splijten.
En…… laat je niet met een kluitje in het riet sturen
.

