DE REENSCHE COMPAGNIE
nieuwsbrief
Geachte bewoner,
Voor u ligt de kerst- en wintereditie van de nieuwsbrief van Stichting De Reensche Compagnie. Wij
brengen u graag weer op de hoogte van lopende zaken in- en rondom De Reensche Compagnie.

VRIJWILLIGERS
IN HET ZONNETJE!

IN DIT NUMMER:
• Vrijwilligers in het zonnetje!
• Internetcafé wordt ‘Het Café’ met eigen bibliotheek

Alle vrijwilligers (eventueel met partner) zijn op
maandag 16 december in het figuurlijke zonnetje gezet. Ook in 2019 zijn er door deze belangrijke mensen allerhande klussen en karweien
geklaard. Of de zon nu hoog aan de hemel
staat in de zomer of als de sneeuw neerdaalt
op Hoogezand in de winter; de vrijwilligers van
De Reensche Compagnie zijn altijd bezig. Dat
verdient aandacht en waardering.
De Reensche Compagnie en haar vrijwilligers
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daar
zijn we maar wat trots op en blij mee. Samen
zijn met elkaar, een borrel, een stamppottenen dessertbuffet en koffie is eigenlijk maar een
klein gebaar dat wij als stichting naar onze vrijwilligers kunnen doen voor ál het werk dat zij
doen. Vrijwilligers, nogmaals bedankt!


INTERNETCAFÉ WORDT
‘HET CAFÉ’ MET EIGEN
BIBLIOTHEEK
Het internetcafé (onderin het 4-hoog flatgebouw,
naast de kapsalon) heeft een nieuwe naam. De
ruimte is omgetoverd tot bruin café en gaat
vanaf nu verder onder de naam ‘Het Café’.
Het Café is al enkele malen gebruikt als lunchen ontvangstruimte, wordt nog steeds gebruikt
als internetcafé en heeft zelfs een eigen bibliotheek. Helaas lukte het ons niet om vooraf de
plannen voor Het Café met u te delen. Daar maken wij de komende weken wél tijd voor!

• Nieuwe appartementencomplex heet ‘Atlantaborg’
• Weet wie er belt, voordat u open doet
• Opbaarruimte 24/7 te reserveren door
nabestaanden of uitvaartverzorger
• Sluiting tijdens de komende feestdagen
• Nieuwjaarsreceptie
• Hoe meldt u technische storingen tijdens de
kantoorsluiting?
• Jaarwisseling
• En dan nog dit….

We hebben enkele vrijwilligers gevonden die
met ons Het Café willen runnen. Samen met
hen organiseren wij een officiële aftrap. U ontvangt uiterlijk in januari de uitnodiging om gezamenlijk Het Café te openen.


NIEUWE
APPARTEMENTENCOMPLEX HEET
‘ATLANTABORG’
Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen of gehoord,
gaat Stichting De Reensche Compagnie 46
nieuwe appartementen bouwen in het Stadshart
Noord van Hoogezand. Na een voorbereidingstijd van 4 jaar is op 12 december 2019 de aftrap voor de bouw gegeven met de onthulling
van het bouwbord.
Deze nieuwe appartementen zijn een welkome
aanvulling op de al bestaande woningen van de

nieuwsbrief
Het nieuwe complex krijgt de naam ‘Atlantaborg’. Waarom Atlantaborg, denkt u?
Een borg was vroeger op het Groninger platteland een luxe buitenverblijf met een gracht en
een tuin waar het goed vertoeven was. Daarnaast wordt het complex naast het voormalige
Atlantaterrein gebouwd en roept deze naam bij
veel inwoners van Hoogezand nostalgische gevoelens op. Deze twee samen vormt de naam
van het nieuwe gebouw; de Atlantaborg.
Atlanta is de naam van de vroegere kantoorboekenfabriek die in 2010 door de firma Jalema
is overgenomen. Omdat Atlanta een merknaam
is, hebben wij gevraagd of er wettelijke bezwaren zijn om de naam ‘Atlantaborg’ te voeren
voor ons nieuwe complex. De directie van Jalema antwoordde daarop via een brief :

stichting. Het aantal woningen gaat daarmee in
2021 van 180 naar 226 woningen. Het voornemen van het bestuur is om dit door te trekken naar 256 huurwoningen in totaal, verdeeld
over 180 sociale-huurwoningen (onder de huurtoeslaggrens) en 76 vrije sector huurwoningen
(boven de huurtoeslaggrens). Zo bieden wij aan
onze doelgroep woningen aan in alle huurcategorieën.

“Hierbij delen wij u met veel plezier mee dat
wij helemaal geen bezwaar hebben tegen de
door uw voorgestelde naam: Atlantaborg. Wij
voelen ons zelfs vereerd!”
Vanaf maart 2021 staat de naam Atlantaborg
op de gevel van het nieuwe complex.

nieuwsbrief
WEET WIE ER BELT,
VOORDAT U OPEN DOET
Twee jaar geleden hebben we na klachten over
hangjongeren camera’s rond de ingangen opgehangen. De overlast is daarna direct naar nul
gedaald. Dit houden we graag zo voor uw veiligheid!
Op de radio, tv, in de krant en zelfs direct van
de politie leest u de waarschuwingen om geen
vreemden toe te laten in je huis. Helaas gebeurt het regelmatig dat bewoners zonder te
vragen wie er aanbelt, de schuifdeuren vanuit
hun woning openen als er vanaf beneden gebeld wordt.
Wij doen een beroep op u voor uw eigen veiligheid en dat van uw buren: Past u alstublieft op
met het openen van de hoofdtoegangsdeuren.
Meer camera’s en zwaardere sloten helpen niet
zolang de deur wordt geopend zonder te weten
wie er belt.

gen, kunt u de opbaarruimte 24/7 reserveren.
Wilt u de mogelijkheden van opbaren, condoleance of uitvaart bespreken met ons? Komt u
dan in het nieuwe jaar eens langs bij de receptie of belt u ons voor een afspraak. Wij komen
graag bij u thuis om één en ander persoonlijk
uit te leggen.


SLUITING TIJDENS
DE KOMENDE FEESTDAGEN
Onze kantoren en receptie zijn gesloten vanaf
donderdag 19 december 2019 tot donderdag 2
januari 2020. In hele bijzondere situaties kunt
u bellen met het gebruikelijke telefoonnummer.
Via een keuzemenu wordt u doorverbonden of
wordt u uitgelegd wat u moet of kunt doen om
op de juiste wijze hulp te krijgen.


OPBAARRUIMTE 24/7
TE RESERVEREN DOOR
NABESTAANDEN OF
UITVAARTVERZORGER
De Reensche Compagnie heeft een opbaarruimte die wordt beheerd door Monuta Uitvaartzorg, maar is te gebruiken door uitvaartverzorgers van alle maatschappijen. U kunt met een
gerust hart uw wens om opgebaard te worden
in De Reensche Compagnie aan uw uitvaartondernemer voorleggen.
Moet u onverwachts gebruik maken van de opbaarruimte en uw uitvaartonderneming kent de
procedure niet? Belt u dan met het algemene
telefoonnummer van De Reensche Compagnie:
0598-322664, via optie 2 wordt u direct doorverbonden met de dienstdoende medewerker.
Ook tijdens de sluiting van ons kantoor in de
avonduren, nachturen, weekenden en feestda-

Vanaf vrijdag 3 januari 2020 staan de medewerkers op kantoor u weer persoonlijk te woord.


NIEUWJAARSRECEPTIE
De bewoners- en activiteitencommissie organiseert op vrijdag 3 januari 2020 de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie. Alle medewerkers van
Stichting De Reensche Compagnie zijn hier ook
bij aanwezig. Graag ontmoeten wij u daar persoonlijk om de gelukwensen voor het nieuwe
jaar aan u over te brengen.

HOE MELDT U TECHNISCHE
STORINGEN TIJDENS DE
KANTOORSLUITING?
Gebruikt u hiervoor uw draagbaar alarm. Blijft u
wel thuis bij de telefoon als u op uw alarm heeft
gedrukt. Drukt u voor uw buren op uw alarm,
dan wordt u dus gebeld. Drukt u op de knop
van de buren? Dan wordt uiteraard daar naartoe gebeld.
Een surveillant belt u met de vraag wat er aan
de hand is. Mocht het om een ernstig technisch
mankement gaan, dan onderneemt de surveillant actie bij de personen of bedrijven die het
probleem bij u kunnen oplossen.
Het is van belang, dat u alleen bij ernstige
technische mankementen op de alarmknop
drukt. Ernstige technische mankementen zijn
díe mankementen die direct opgelost moeten
worden en niet tot de volgende dag of na de
feestdagen kunnen wachten.
Als voorbeeld: Het vervangen van een lamp op
de galerij valt hier niet onder. Ruikt u een gaslucht in uw woning? Zit u in de kou of heeft u

een verstopte afvoer? Dat zijn redenen om te
drukken op uw draagbaar alarm.


JAARWISSELING
Beveiligingsmedewerkers van Cruon Beveiliging lopen ook dit jaar tijdens de jaarwisseling
controlerondes. Surveillanten lopen inspectierondes om te zien of er geen ongeregeldheden
gebeuren in- en om het gebouw. Dit doen wij
vanuit preventief oogpunt om uw veiligheid te
borgen tijdens de jaarwisseling. Schrikt u dus
niet, als u een medewerker van Cruon Beveiliging tegen het lijf loopt als u door het gebouw
loopt.


EN DAN NOG DIT….
Ik wens u en uw familie namens het bestuur en
alle medewerkers hele fijne kerstdagen en een
voorspoedig 2020. Tot in het nieuwe jaar!
Wim Kroeze, Manager Algemene Zaken
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