
Graag willen wij ons als Bewonerscommissie  
 

 
 
 Even aan U voorstellen: Deze naam is tot stand gekomen door een 
samensmelting van de complexen Esveld, Wagenberg, Sine Cura waar wij 
ons als BC hard voor maken 
 
Esveld is een appartementencomplex met vier woonlagen, gebouwd aan een 
vleugel van Huize Sint Joseph in Achterveld.  
 
Sine Cura ligt aan de andere kant en bestaat uit twee woonlagen.  
 
Wagenberg slingert daar tussen met woningen achter Huize Sint Joseph 
langs. Iedereen woont zelfstandig maar kan, als men het bijvoorbeeld 
ongezellig vindt om alleen aan tafel te zitten, wel gebruik maken van o.a. een 
maaltijdabonnement in Sint Joseph. (Nu) in deze coronatijd is dat even niet 
mogelijk. 
 

Wij als bewonerscommissie hebben regelmatig contact met de 
woningstichting. Daarom als u op- en/of aanmerkingen of mogelijk klachten 
heeft, waarmee u zelf niet direct naar WSL wilt gaan, maak dan eens een 
praatje met een van ons. Wij kunnen het dan bij de woningstichting 
aankaarten. Mogelijk kan er een oplossing gevonden worden om uw 
woongenot te bevorderen. 

Uw bewonerscommissie bestaat uit 

Tiny Bontje- Pronk  (voorzitster)       (Esveld 18) 

Annet Pater            (Secretaresse )     (Esveld 9) 

Will Colenbrander  (Penningmeester) ( Esveld 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat hebben we als Bewonerscommissie het afgelopen jaar gerealiseerd? 

Het complex Esveld in Achterveld heeft dit jaar een aardige verbouwing ondergaan 
iedere bewoner heeft (indien gewenst) een nieuwe badkamer gekregen.  

Tevens is er voor bewoners die in dit complex een appartement huren een 
scootmobielruimte gerealiseerd ,die voldoet aan brandveiligheidseisen van 
tegenwoordig. Mocht U over zo'n hulpmiddel beschikken? Kunt U hierover meer 
informatie krijgen (bij de WSL) dit m.b.t. huur, sleutels e.d. 

Tevens hebben we een aantal mooie plantenbakken gekregen van een dorpsbewoner. 
Hartelijk dank hiervoor! Momenteel hebben we er iets ingeplant, maar tevens voorzien 
van een klein kersttintje. Het ziet er wel  feestelijk uit.  Onze gedachten is om er straks  

         seizoensgebonden plantjes erin te poten 

 

Achterveld in kerstsfeer 

Voor het complex Sine Cura  hebben we het afgelopen jaar een 
vlaggenmast aangeschaft.  Om ook daar enigszins wat sfeer aan te 

brengen. verder hebben we de zonnewijzer bij wagenberg voorzien 
van lampjes.  

ondanks de voor vele lastige periode waar we momenteel met elkaar               

inzitten. hopen we met deze verlichting de  (mogelijke) eenzaamheid 
enigszins verzacht. Wij hebben als BC hierover vele positieve reacties 

mogen ontvangen. 

 

Natuurlijk staat er voor het komende jaar nog wel het nodige in de 
agenda als het aan ons ligt, maar hoe dat allemaal gaat verlopen in 2021 

moeten we voor nu nog maar even rustig afwachten. 

mocht U vragen hebben over een bepaald onderwerp ? 

        schroom niet en spreek ons aan. 

 

Tiny Bontje - Pronk 

Will Colenbrander 

Annet Pater 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


