Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Belangenvereninging Daalhuizen-Velp

Algemene
Jaarvergadering
Belangenvereniging
Daalhuizen
Zoals u al wel duidelijk is kan de
jaarvergadering gepland op 20 april a.s.
geen doorgang vinden.
Zo gauw het kan gaan we op zoek naar
een nieuwe datum. Naast de
gebruikelijke agendapunten wilden wij u
ook voorstellen aan onze nieuwe
voorzitter en aandacht vragen voor
het “IKBUURTMEE” project. Daarin
hebben wij nu als huidig bestuur een
beslissing in genomen.
Als bestuur zeggen wij
Houd moed
heb lief
en kijk naar elkaar om
en blijf gezond

Nieuw beoogd
voorzitter
Belangenvereniging
Daalhuizen
Via deze nieuwsbrief stellen wij u met
veel plezier voor aan onze nieuwe
voorzitter Pieter van den Brandeler. Na
een aantal gesprekken over en weer
kunnen we spreken van een aanwinst
en een nieuwe impuls voor onze
vereniging. Ons uitgangspunt blijft dat
wij als bestuur willen verbinden,
coördineren, onderzoeken en luisteren,
maar ook dillegeren en anderen
proberen te enthousiasmeren en waar
nodig zelf zaken op te pakken. Heel
actief daarbij is nu de werkgroep
Leefomgeving onder voorzitterschap
van Arthur Ohm.

CONTRIBUTIE 2020
Velen zijn uw al vooraf gegaan, velen
hebben nog niet betaald

Zoals u op de site van het
project van de gemeente
Rheden IKBUURT MEE kunt
zien hebben we al een flink
bedrag opgehaald (€525 per 14 april) . ) We
hebben gekozen voor zaaigoed
boomspiegels en mezenkassen.
Heeft u uw bon geactiveerd dan kan u nog
altijd dit initiatief financiëel steunen.

Pieter van den
Brandeler stelt zich
voor
Mijn naam is Pieter van den
Brandeler en ik woon reeds
zeven jaar in deze wijk, en
wel op een heel mooi plekje aan de
Arnhemsestraatweg, vlak voor Arnhem, in
een strobalenhuis op een stukje van het
voormalig landgoed Rozenhage. Misschien
heeft u mijn tuin al eens gezien op een open
monumenten dag. Ook houdt de A12 en
Spoorverbinding mij bezig. Bij
Rijkswaterstaat lijkt het me gelukt om hen
zoveel mogelijk groen op en tegen het talud
te laten staan om minder zicht op
langsrijdende verkeer te hebben. De
geplande aanplant bleef maar heel miezerig.
Van nature kwam er acacia en populier, nu al
zo'n acht meter hoog. De Gemeente vond dat
ook een aardig idee.
Verder heb ik een prullenbak geadopteerd,
en dat scheelt alvast de helft van al het
zwerfafval dat ik loop te prikken af en toe.
Gisteren tien meter graffiti op het
braakliggende stuk grond naast mij
overschilderd met verdunde muurverf, zo frist
de wijk mooi op. Ik merk dat ik niet de enige
ben die dat doet, vorig jaar al een dame een
plastic tas zien opvullen met blikjes etc. en
onlangs een meneer uit een andere wijk die
park Daalhuizen schoonhoudt. Ron heet hij.
Verder lijkt me samen bedenken en beslissen
het beste voor Daalhuizen - Velp. Hopelijk
tot een volgende bijeenkomst!
Pieter van de Brandeler.

Heeft u dat nog niet gedaan, dan
vragen wij u vriendelijk dit binnenkort te
doen op
NL 91 INGB 0008 0852 72 t.n.v.
Belangenvereniging Daalhuizen
Slecht €10 onder vermelding van uw
naam en adres.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u penningmeester@daalhuizen-velp.nl toe aan uw adresboek.

