
Beste buren!

Hier zijn we dan! Het nieuwe bestuur van de bewonersvereniging. Degenen die op de vergadering 
waren op 10 januari wisten het al, want jullie hebben ons unaniem gekozen, waarvoor dank! 
Anderen hebben het misschien al via via gehoord, en voor sommigen is dit nieuw.
Het heeft ook lang, te lang geduurd, voor we iets van onszelf lieten horen. En dat nog wel terwijl één 
van onze speerpunten is om zichtbaar te zijn naar onze buren. Hoe kan dat? We hebben achter de 
schermen wat opstartproblemen gehad, en wilden het wel graag in één keer goed doen. Hierna zullen 
jullie geregeld doodmoe van ons worden, zo vaak gaan we van ons laten horen.

Wie zijn we? 

Wij mogen ons sinds 10 januari het nieuwe bestuur noemen, en willen graag deze eerste nieuwsbrief 
nog even gebruiken om het oude bestuur, met iedereen die daar de afgelopen jaren een rol in ge-
speeld heeft, te bedanken voor hun inzet.

Hierboven zeiden we het al: een van onze speerpunten is zichtbaar zijn naar jullie toe. Dit zal zich 
vertalen in regelmatige nieuwsbrieven, en updates. 
Voor de nieuwsbrieven, maar ook voor andere zaken die belangrijk zijn voor de bewoners, hebben 
we een mededelingenbord ontwikkeld, dat in de liften komt te hangen. Het eerste prototype is te vin-
den in de linker personen lift in Anton. Over een poosje zien jullie dit in de andere liften ook terug. 
Daarnaast communiceren we via mail (heb je je nog niet aangemeld, doe dat dan zeker nog even!), 
via de Facebookgroep, en via de website. In dit mededelingenbord is ook ruimte voor andere  
berichten (van bewoners) aan bewoners, naast onze nieuwsbrief. 

Allereerst Coen Hofman, 
Coen woont op de vierde 
verdieping van Anton en 
werkt als vastgoedmanager  
bij BFM vastgoed. Coen is 
nog lang niet jarig, want 
dat is hij net geweest. Tot slot Lotte Wijnheijmer. 

Zij woont een beetje in An-
ton en een beetje in Gerard. 
Als zij niet thuis is, is ze in 
een winkel met boeken of 
een winkel met drank.

Daarnaast hebben we Appie Louwers, 
bij velen bekend als huismeester van 
Anton. Appie zie je regelmatig lopen 
met de hond, Kyo. Binnenkort komen 
daar ook nog een kat én een kleinkind 
bij, dus Appie heeft het druk! 

Piet van Benthem woont op Anton 6,  
is in het dagelijks leven ‘mensen- 
handelaar’ (zijn eigen woorden) voor 
een it-bedrijf. Met Piet kun je uren 
praten over lekker koken, eten,  
en lekkere wijn.



Psssssst....
Er komen speciale mededelingenborden in de liften te hangen, waar 
jullie onder andere onze nieuwsbrief in gaan aantreffen. Deze zijn nog 
in productie, maar ben je al nieuwsgierig?  
Neem dan een kijkje in de linker personenlift van Anton!

Een ander speerpunt van ons is om een serieuze gesprekspartner voor Trudo blijven, en daarom  
zitten we regelmatig met hen om tafel pm te praten over zaken in, of rondom onze gebouwen. 
Onlangs hebben we gesproken met Charlotte van Trudo. Om kennis te maken, maar ook al om te 
kijken wat we samen met elkaar kunnen bereiken voor de community. Hierover heel snel concreet 
meer nieuws.

Heb je vragen, opmerkingen, goede ideeen, slechte ideeen, klachten, complimentjes, óf wil je je 
aanmelden voor de nieuwsbrief van de bewonersvereniging? Meld het dan via info@loftbewoner-s.
nl. Heb je geen internet, ben je door je databundel heen, heeft Ziggo een storing of ben je meer van 
de handgeschreven brieven, dan kun je ons bereiken via brievenbus 62-04 in Anton. 

Tot heel gauw! 

Groeten,
Appie, Coen, Lotte en Piet.

Neem ook een kijkje op de website, voor oude 
nieuwsberichten, of andere info. Ook aan deze 
website wordt in de tussentijd nog hard gewerkt.
www.loftbewoner-s.nl


