
 
 
 
 
 
 

Nr. 62 – december 2020 Redactieadres: Botlek 15 
 
Kerst attentie 2020 
Evenals andere jaren willen wij u ook weer een kerst attentie aanbieden. Dit jaar 
gaat het uitdelen net even anders, niet onder het genot van Glühwein, warme 
chocolademelk en een kerstkoekje tijdens het ontsteken van de kerstboom. In 
verband met Covid-19 / Corona is er voor gekozen om dit door middel van een 
voucher te doen. De Zuivelhoeve in winkelcentrum AA landen was direct 
enthousiast en werkt graag mee. Zij zullen er voor zorgen dat onze attentie voor 
u klaar staat. Om het aantal personen in de winkel te spreiden is elke bon van 
een datum voorzien. De voucher is alleen op de vermelde datum in te leveren bij 
de Zuivelhoeve, Dobbe 9 in winkelcentrum AA landen. Ondanks de lockdown is 
de winkel wel geopend. 
 
Mocht het niet haalbaar zijn om op de opgegeven dag het pakketje op te halen, 
neem dan even contact op met Mirjam Meussen-Selhorst, secretaris@bvbotlek.nl 
/ 06-13 21 19 92. 
 
Contributie BvB 2020 
Eerder dit jaar vroegen wij u de contributie vóór 1 april 2020 (€ 10) over te 
maken naar bankrekening NL13ABNA0823174530 t.n.v. Bewonersvereniging 
Botlek te Zwolle. Helaas hebben wij van u nog geen overschrijving ontvangen en 
vanwege het Covid-19 virus is het niet mogelijk om het bedrag persoonlijk te 
komen innen. Wilt u het bedrag (€ 10,-) nog dit jaar overmaken? 
 
Wist u dat? 
Wij sinds november 2015 ook een buurtapp Botlek veilig hebben? 
Deze app is bedoeld om elkaar te waarschuwen bij calamiteiten (verdachte 
personen, voertuigen, e.d.) in onze buurt. De app heeft nog maar 
32 deelnemers, maar u bent ook welkom als u woont binnen de door de Botlek 
omsloten straten. Stuur een bericht aan info@bvbotlek.nl met uw mobiele 
nummer of zoek Botlek veilig in Whatsapp en wij voegen u toe. 
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Perceel Botlek 52 
Inmiddels is bouwbedrijf Nikkels begonnen met de bouw van de 25 woningen. 
Volgens planning zal dit in het derde kwartaal van 2021 zijn afgerond. 
Houd voor de laatste informatie hierover onze facebookpagina in de gaten: 
(https://www.facebook.com/groups/539521926176294/) 
 
Buurtfeest 2021: 50+ jaar Botlek e.o. 
Afgelopen zomer wilde de vereniging weer een buurtfeest organiseren, mede ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze complex. Helaas kon dit door het 
Covid-19 virus niet doorgaan, maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Wij zoeken 
nog wel sponsoren die een bijdrage willen leveren in de kosten. Mocht u iemand 
weten die mogelijk een bijdrage wil geven, neem dan contact op met het 
bestuur. Laten we proberen om er een spetterend feest van te maken volgend 
jaar! 
 
SWZ-renovatie op eigen initiatief 
Onlangs kregen wij informatie dat de SWZ geen plannen heeft voor planmatige 
renovaties in ons complex. Als u toe bent aan vervanging van bijv. keuken, wc of 
badkamer die ouder zijn dan 20 jaar, moet u zelf contact opnemen met de SWZ. 
Zij maken dan een afspraak met u over de mogelijkheden. 
 
Corona / Covid-19 
Helaas zijn wij dit jaar overvallen door een pandemie en heeft dat, naast veel 
slachtoffers, ook veel mogelijkheden en activiteiten tegengehouden. 
Ook met de huidige lockdown kan het kerstfeest niet worden gevierd zoals we 
gewend zijn. 
 
Het bestuur wenst u veel sterkte voor de komende periode en hopelijk toch fijne 
kerstdagen en een gezond 2021 toe. 
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