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Door de drukte rond het
organiseren van de inloopborrel
en het buffet voor de leden
verschijnt de volgende nieuwsbrief pas eind september. Daarom
ontvangt u deze extra (éénmalige
digitale) nieuwsbrief

‘De Landtong’ bestaat 25 jaar en de
gelijknamige bewoners-vereniging
bestaat 20 jaar. Een goede
aanleiding voor een bijzondere
editie van de jaarlijkse rondleiding
onder leiding van Klaas Kingma,
architect en bewoner vanaf het
eerste begin.

Op 21 september, gelijktijdig met
de viering van het 20-jarig
bestaan, gaat de nieuwe website
van de bewonersvereniging ‘live’.

U vindt hierin een aankondiging
van de jaarlijkse rondleiding en
het laatste nieuws over de geheel
vernieuwde website.
Ook willen we u via deze
nieuwsbrief meedelen dat Peter
Koopmans zijn functie als
voorzitter wegens drukke
werkzaamheden en persoonlijke
omstandigheden tussentijds
heeft neergelegd. Klaas Kingma
zal deze functie tot aan de
algemene ledenvergadering in
januari waarnemen.
Wij hopen u te zien bij de inloopborrel op 21 september!

Tijdens deze rondleiding zullen we
dit jaar, op uitnodiging van de VvE
Maasdam, ook de entrees en de
gemeenschappelijke ruimten van
de koopappartementen bezoeken.
U kunt zich aanmelden voor de
rondleiding door een email of een
briefje te sturen naar het
secretariaat met als onderwerp
‘deelnemen rondleiding’. In de
email of het briefje graag een
vermelding van uw naam en het
aantal deelnemers.
Houdt u ook de berichtgeving op
de vernieuwde website in de gaten!

Op deze vernieuwde website
vindt u informatie over de
bewonersvereniging, over de
bereikbaarheid en taken van de
huismeester en over het doen
van klachtenmeldingen aan de
beheerder/verhuurder.
Maar ook een actuele agenda
over activiteiten in de buurt en
het laatste nieuws.
Het nieuws op de website vormt
een aanvulling op de papieren
nieuwsbrief, maar vervangt deze
niet. De nieuwsbrief blijft u vier
keer per jaar ontvangen.
U vindt de website onder het
vertrouwde webadres:
www.bewonersverenigingdelandtong.nl

