DE REENSCHE COMPAGNIE
nieuwsbrief
Geachte bewoner(s),
Hierbij ontvangt u de kersteditie van de nieuwsbrief 2018 van Stichting De Reensche Compagnie.
Wij willen u langs deze weg weer op de hoogte brengen en houden van de lopende zaken in- en om
De Reensche Compagnie.

WANDEN NAAST DE
LIFT ENTREES

IN DIT NUMMER:
• Wanden naast de lift entrees
• Versieringen op de galerijen

De wanden naast de lift zijn inmiddels beplakt
met kunstwerken. Pronk belettering heeft samen met de werkgroep de foto’s beoordeeld
op het vergroten daarvan. Nadeel van vergroten van foto’s is dat als de resolutie niet groot
genoeg is, de foto blokjes gaat vormen na het
vergroten. Dat gebeurt ook met de foto’s die
door ons gebruikt zijn. Echter is dat ook niet
te voorkomen omdat het de bedoeling van de
werkgroep was om op de diverse etages het
verleden van Hoogezand-Sappemeer af te beelden. Daar kun je dan alleen oude foto’s voor
gebruiken.
Het resultaat mag er best zijn. Mooie afbeeldingen en veel positieve geluiden van bewoners en
bezoekers over de fraaie afbeeldingen. Wat op
iedere afbeelding duidelijk staat weergegeven
is dat de verfraaiing van de wanden volledig is
betaald vanuit de nalatenschap van Mevrouw
Buitenkamp-Zeilmaker. Mevrouw Buitenkamp is
bestuurder geweest in het oprichtingsbestuur
van de Reensche Compagnie en heeft 29 jaar
in de Reensche Compagnie gewoond. Mevrouw
Buitenkamp is op 24 maart 2017 op 94-jarige
leeftijd overleden.


VERSIERINGEN
OP DE GALERIJEN
Nu de wanden naast de liften zijn opgefleurd
zien wij op diverse etages versieringen staan

• Let op voor wie u de deuren opent
• Sluiting tijdens de komende feestdagen
• Nieuwjaarsreceptie bewoners- en
activiteitencommissie
• Technische storingen melden tijdens sluiting
van het kantoor
• Groot onderhoud schilderwerk gebouwen
• Onze vrijwilligers bedankt!!!!
• Cv-ketels
• Oproepje: Haak en of breisterren gezocht
• Goede doelen actie Lionsclub Midden Groningen
• Jaarwisseling
• Tot slot

welke eerst tegen de wanden geplaatst werden
en nu tegen de ramen aangezet zijn. Ondanks
dit met de beste bedoelingen is geplaatst en
wij dit jaren gedoogd hebben, kunnen wij dit niet
langer toestaan. Ook op de galerijen zien wij
bij diverse voordeuren versieringen hangen of
staan. Dat is ook niet toegestaan.
Wij ontvangen geregeld van de ambulancedienst
opmerkingen dat zulke versieringen als hinderlijk ervaren wordt. Met name in de nachtelijke
uren en bij haast. Wij willen dan ook iedereen
oproepen geen versieringen naast de voordeur
te hangen of op de galerijen te plaatsen.
De komende weken zullen wij onaangekondigd
rondes lopen om te zien of een ieder zich hier
ook aan houdt. Mochten wij op onze rondgang
versieringen of obstakels tegen komen, dan
zullen wij deze verwijderen en weggooien. We
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maken geen onderscheid in hoog of lage versieringen en trekken één lijn hierin. Niet om u
te plagen maar om ervoor te zorgen dat er geen
wildgroei aan versieringen komt aan de buitenzijdes van de woningen, de galerijzijde vrij blijft
van obstakels en de medewerkers van de ambulancedienst te allen tijde een vrije doorgang te
verlenen. Want wellicht komen ze onverwachts
voor u en dan wilt u ook dat deze mensen snel
bij u zijn. Zeker als elke seconde telt.
Ik ga uit van uw volledige medewerking.


LET OP VOOR WIE
U DE DEUREN OPENT
Wellicht een open deur die ik in trap maar ondanks vele waarschuwingen op radio, tv en
krant, dat je nooit vreemden moet toelaten in
je huis gebeurt het helaas geregeld dat onze
huurders, zonder te vragen wie er aanbelt, de
schuifdeuren vanuit hun woning openen als er
vanaf beneden gebeld wordt.
Vorig jaar hebben we, nadat er veel overlast
was van jeugd, camera’s rond de ingangen
opgehangen. De overlast van hangjongeren is
toen direct naar nul gedaald. Helaas zien we
de laatste weken weer geregeld onverlaten binnen de gebouwen lopen of horen we roepende
en schreeuwende jongeren op de etages. Deze
ongenode gasten worden toch echt door een
huurder binnen gelaten. Dat heeft onderzoek
uitgewezen.
Past u alsjeblieft op met open van de hoofdtoegangsdeuren. Want al hangen we nog meer
camera’s op, sluiten we de deuren met nog
grotere sloten af, zolang willekeurig de deur,
zonder te weten wie we binnen laten, wordt geopend helpt het allemaal niets. En dat komt uw
en onze veiligheid niet ten goede.

SLUITING TIJDENS
DE KOMENDE FEESTDAGEN
Onze kantoren, receptie en zalen zijn gesloten vanaf vrijdag 21 december 12.00 uur tot
woensdag 2 januari.


NIEUWJAARSRECEPTIE
BEWONERS- EN
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Op vrijdag 4 januari organiseert de bewonersen activiteitencommissie de jaarlijkse nieuwjaarsvisite. Alle personeelsleden zullen hier ook
bij aanwezig zijn. Als u ook daar ook aanwezig
bent kunnen wij u de gelukwensen voor het
nieuwe jaar overbrengen.


TECHNISCHE STORINGEN
MELDEN TIJDENS SLUITING
VAN HET KANTOOR
Hiervoor kunt u uw draagbaar alarm gebruiken.
Zorgt u er wel voor dat u thuis bij de telefoon
blijft als u op uw alarm heeft gedrukt. Dus als
u voor uw buren op uw alarm drukt, wordt u gebeld!!!! Drukt u op de knop van de buren, dan
wordt uiteraard daar naar toe gebeld.
Een surveillant zal u namelijk bellen met de
vraag wat er aan de hand is. Als u uitlegt dat
het om een ernstig technisch mankement gaat,
zal de beambte de benodigde actie ondernemen en de nodige personen of bedrijven inschakelen om het probleem bij u op te lossen.
Wat niet onbelangrijk is, is dat u alleen bij ernstige technische mankementen op uw alarmknop drukt. Ernstige technische mankementen
zijn mankementen die absoluut direct opgelost
moeten worden en niet tot de volgende dag of
na het weekend kunnen wachten. Het vervangen van een lamp op de galerij valt hier natuur-
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lijk niet onder. Een gaslucht waarnemen in de
woning, in de kou zitten of een verstopte afvoer/riool is een geldige reden om op de knop
te drukken.



Bedankt u trouwens wel eens de vrijwilligers als
u ze ziet werken in- of rondom het complex? Uw
bedankje is dan maar een klein gebaar die de
vrijwilligers vast een goed gevoel geven. Want,
uiteindelijk doen ze het voor u.



GROOT ONDERHOUD
SCHILDERWERK
GEBOUWEN

CV-KETELS

Het is u vast niet ontgaan, het metershoge
doek aan de zuidkant van de 10-hoog flat waar
de firma Kuurman aankondigt dat ze groot onderhoud uitvoeren rondom de complexen van
de Reensche Compagnie. De firma Kuurman uit
Hoogezand is gestart in het afgelopen najaar
met onderhoud van de complexen. Momenteel
hebben de schilders even de kwasten neergelegd i.v.m. de weersomstandigheden maar het
ligt in de bedoeling dat ze die medio februari/
maart weer oppakken om dan de buitenzijdes
van de complexen, waar nodig van een frisse lik
verf te voorzien.

Met stip op 1 in de reparatieverzoeken top
10 …het vullen van de cv-installatie. Althans
de verzoeken daarvan. Echter komen wij bij 9
van de 10 gevallen voor niets. De cv-ketel in
uw woning heeft zoals de sticker op de ketel
vermeld een druk nodig van maximaal 1,6 barr.
Ook vermeld deze stikker dat de ketel in storing
valt bij 0,3 barr of minder. Geregeld komen wij
bij ketels die op 0,7 barr staan. Deze vullen wij
dan ook niet bij. Iets drukverschil in de installatie is heel normaal. Het bijvullen gebeurd met
zuurstofrijk water wat weer luchtproblemen en
de nodige drukverlies in uw cv-installatie kan
geven en u dus van het ene in het andere probleem valt.


ONZE VRIJWILLIGERS
BEDANKT!!!!
Op maandag 17 december zijn alle vrijwilligers
en eventuele partners in het zonnetje gezet.
Weer een jaar lang zijn allerhande karweitjes geklaard. Of de zon nu hoog aan de hemel staat,
zoals afgelopen zomer het geval was of, zoals
de 16de december de sneeuw neerdaalde, de
vrijwilligers van De Reensche Compagnie zijn
altijd bezig. En dat verdient de aandacht die het
behoort. De Reensche Compagnie en vrijwilligers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
En daar zijn we maar wat trots op en blij mee.
Gezellig samen zijn met elkaar, met een borrel,
een heerlijk stampottenbuffet met dessertbuffet en koffie tot slot is maar een klein gebaar
die wij als stichting richting onze vrijwilligers
hebben gedaan. Als blijk van dankbaarheid!

Wij willen u dan ook verzoeken om niet eerder
te bellen dan dat uw cv écht op minimale druk
staat. Uw ketel is pas echt kapot als u het niet
warm in de woning krijgt en u geen warm water
meer heeft in uw keuken of badkamer. Bij dat
soort storingen komen wij dan ook snel langs
om uw storing zo snel mogelijk te verhelpen.


OPROEPJE:
HAAK- EN OF BREISTERREN GEZOCHT
Mijn naam is Suzanne Haks, sinds september
2017 ben ik eigenaresse van Suzanne’s Handwerk Shop aan de buitenkant van de Hooge
Meeren (tegenover De Reensche Compagnie).
Met einge regelmaat zijn er gebreide en gehaakte modellen nodig om de etalage en de

winkel mee aan te kleden. Hiervoor ben ik op
zoek naar enthousiaste, ervaren handwerksters
die af en toe iets willen breien en/of haken. Het
benodigde garen en het patroon worden door
mij aangeleverd.
Lijkt het u leuk om hier aan mee te werken
neem dan contact met mij op:
Suzanne’s Handwerk Shop
Gorecht Oost 6c
9603 AA Hoogezand
(0598) 37 11 26
info@suzanneshandwerkshop.nl
www.suzanneshandwerkshop.nl


GOEDE DOELEN ACTIE
LIONSCLUB MIDDEN
GRONINGEN
Op zondag 30 december vindt er aan de Tak
van Poortvlietstraat, voor de 4-hoog flat, een
“Oliebollendrive Thru” plaats van de Lionsclub
Midden Groningen. De Reensche Compagnie
verleent haar medewerking aan deze goede
doelen actie en heeft zijn keuken en sanitaire
voorzieningen hiervoor opengesteld op deze
dag. Het geld wat de Lions verdienen aan deze
actie wordt verdeeld onder het Ronald Mc Donald kinderfonds en het Nationaal Ouderenfonds.
De Lionsclub heeft een vergunning ontvangen
van de gemeente om vanaf zaterdag 29 december 17.00 uur tot aan zondag 30 december
20.00 uur de parkeerplaats (voor de 10-hoog
flat) en de Tak van Poortvlietstraat vanaf de ingang 4-hoog flat af te sluiten voor alle verkeer.
Vanaf zondag 30 december zal vanaf 10.00 uur
de drive geopend zijn waar dan alleen de bezoekers die door de drive rijden toegelaten worden.
Als u uw auto geparkeerd heeft staan aan de
Tak van Poortvlietstraat (aan de oost- en west
zijde van de hoofdentree Reensche Compagnie)
of op de parkeerplaats voor de 10-hoog flat (Tak
van Poortvlietstraat), zet deze dan vóór zaterdag

29 december 17.00 uur op een andere plaats.
Achter de 4-hoog flat kunnen de personeels
parkeerplekken dan ook door bewoners gebruikt worden. De Tak van Poortvlietstraat is 30
december alleen voor bezoekers aan de drive
toegankelijk. Ook vanuit de westzijde kunt u die
dag niet wegrijden. Er geldt de hele dag een één
richtingsverkeer in de Tak van Poortvlietstraat.
Uiteraard wordt er doorgang verleend aan hulpdiensten zoals ambulance en doktersdienst.
Verkeersregelaars zorgen ervoor dat zij vlotte
doorgang hebben.
U als bewoners van onze flat heeft tevens de
gelegenheid om 30 december op het overdekte
terras te komen zitten om vanaf eerste rang
de activiteiten gaande te slagen. Op het terras wordt dan koffie (onder eigen label van de
Lionsclub gebrand) verkocht en uiteraard zijn
daar bij de oliebollen te verkrijgen. Aangezien
alle opbrengst naar het goede doel gaat wordt
er ook op het terras een bijdrage gevraagd voor
de koffie en de oliebollen. Een kopje Lions koffie en oliebol kosten die dag Eur. 1,50.


JAARWISSELING
Tijdens de jaarwisseling zullen er net als voorgaande jaren controlerondes gelopen worden
door beveiligingsmedewerkers van Cruon beveiliging. Surveillanten lopen inspectierondes om
te zien of er geen ongeregeldheden plaatsvinden in- of om het gebouw. Dit is puur preventief
bedoeld om u als bewoner een veilig gevoel te
geven tijdens de jaarwisseling.
Het kan dus gebeuren dat u een medewerker
van Cruon beveiliging tegenkomt als u door het
gebouw loopt.


TOT SLOT
Ik wens u en uw familie namens het bestuur en
alle medewerkers, hele fijne kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar.
Wim Kroeze, Manager Algemene Zaken

