
Nieuwsbrief ook te vinden op VZB Gatebeheer en www.vvebelvederebos.nl 

 

Contact Informatie 
Eigenaren Huurders Storing in lift 
Algemene Storingen Voor alle storingen ORONA 24/7 storingsdienst 

VZB Vastgoed, iedere dag van  Heimstaden, iedere dag van 0172 – 446111 
00:00 – 24:00 uur. 070 - 4273 372 00:00 – 24:00 uur. 085 - 0866039 
info@vzbvastgoed.nl service@heimstaden.nl 
 (of online serviceportaal) 

Riolering 
RRS   FACEBOOK en WHATSAPP: handig voor onderlinge communicatie bewoners. 
088 - 030 13 13 Let op: dit is geen middel voor het melden storingen aan de VvE 
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Het kabinet besloot om ook dit jaar te kiezen voor een landelijk vuurwerkverbod. 
Dit om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. 
Na oproep van de burgemeesters en artsen, die wél pleiten voor een vuurwerkverbod, is het kabinet 
uiteindelijk overstag gegaan om te kiezen voor een landelijk vuurwerkverbod, maar kindervuurwerk 
mag wel. Ook in onze buurt zullen er mensen zijn die ondanks het verbod toch knal- dan wel 
siervuurwerk afsteken. 
Wees hierop voorbereid en houd vooral voldoende afstand! 
Mocht u ondanks het verbod toch vuurwerk afsteken, denk dan vooral aan uw medebewoners. Zoek 
een plek op voldoende verwijderd van flatmedebewoners, dieren en parkeerterreinen.  
Laat omstanders minimaal zes meter afstand houden. Draag een veiligheidsbril. 
Sterretjes zijn ook vuurwerk 

Sterretjes, door velen gezien als kindervuurwerk en zelfs misleidend ‘koudvuur’ 
genoemd, leiden tot de meeste ongelukken bij legaal vuurwerk. Omdat de 
vuurdeeltjes heel klein zijn, voelen ze aan als speldenprikjes, maar het hart van 
het vuur kan wel 1100° graden heet worden. Pas dus op met synthetische kleding 
en pak nooit zomaar een zojuist uitgebrand sterretje in het midden vast. 

Tips voor een rustige jaarwisseling voor uw huisdier 
Als u nog tijd hebt, kunt u uw huisdier langzaam laten wennen aan harde geluiden. 
Laat uw huisdier overdag extra uit op een rustige plek en maak hem goed moe. 
Leid uw huisdier af met een speeltje of geef hem een voedingsspelletje. 
Sluit op tijd alle gordijnen en blijf zelf rustig. 
Wees uw huisdier tot steun, maar aai of beloon angstig gedrag niet. 
Laat uw huisdier zelf kiezen waar hij zich veilig voelt. 
Zorg eventueel voor een verdamper met een kalmerende reukstof. 
Vraag in het ergste geval een kalmerend middel aan uw dierenarts. 

Van het bestuur: 
via deze weg wil het bestuur alle leden 
bedanken die aanwezig waren bij de ALV van 
afgelopen 14 december, tevens een woord 
van dank voor alle inzet om het vereiste 
aantal stemmen te realiseren. Het bestuur en 
de wel aanwezige leden zijn teleurgesteld dat 
ondanks het alom bekende belang van deze 
vergadering er geen meerderheid van leden 
zich had aangemeld. Het draagvlak voor en de 
daadkracht van een VvE is de 
verantwoordelijkheid van ieder lid die daar 
deel van uitmaakt. Het bestuur voert uit en 
controleert de besluiten genomen op een 
ALV. Een (1e) ALV heeft een vereiste 
meerderheid van stemmen nodig om 
besluiten te kunnen nemen, voor 
Belvederebos is dat 124. Mocht dat aantal 
niet gehaald worden dan wordt er binnen 2-6 
weken een 2e ALV gehouden waarbij er dan 
geen vereiste geldt voor een meerderheid om 
besluiten te nemen. Een minderheid kan in 
dat geval dus besluiten nemen voor een 
meerderheid. Doordat er nu een 2e 
vergadering moet worden uitgeschreven 
bestaat er het risico dat het in MJOP geplande 
onderhoud voor 2022 wellicht later gaat 
plaatsvinden. De 2e vergadering staat nu 
ingepland voor 11 januari 2022.  
Leden zullen per email worden ingelicht 

Waarom Charles Dickens zijn beroemde kerstverhaal schreef 

Het beroemdste kerstverhaal ter wereld ontstond door 
geldproblemen. Schrijver Charles Dickens vreesde in oktober 1843 
dat hij droog brood zou eten met kerst. De verkoop van zijn roman 
Martin Chuzzlewit viel zo tegen dat zijn uitgevers dreigden zijn 
maandelijkse toelage te verlagen naar 50 pond per maand. Een 
spookbeeld, want Charles moest een vrouw en tien (!) kinderen 
onderhouden. 

Dickens besloot na een nachtelijke inspiratiewandeling (zo 
onderneem je zo’n wandeling zelf) haastig aan een kerstverhaal 
te beginnen. Binnen zes weken schreef hij A Christmas Carol, een 
novelle over een vrekkige zakenman (Ebenezer Scrooge) die op 
kerstavond wordt bezocht door vier geesten die hem 

confronteren met zijn wrede karakter. 

Het kerstboek verscheen op 19 december 1843 en was drie dagen 
later al uitverkocht. De geldproblemen van Dickens waren in één 
klap verleden tijd. Hij kon zijn kinderen met kerst toch gans met 
aardappelpuree en appelmoes voorzetten. 
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