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Ledenvergadering voor kopers
vrijdag 25 april 2008
We hopen u allemaal te zien op vrijdag 25
april aanstaande in het gebouw van de
Zuiderspeeltuin aan de Kuipersdijk.
Agendapunten: de nieuwe binnentuin, Quatre
Mains I en II eindelijk juridisch samen? Hoe
staan we er financieel voor en wat er verder
nog ter tafel komt.

Van de firma Ter Woerds ontvangt u nog nader
bericht waar ze precies beginnen en wie de
aanspreekbare uitvoerder zal zijn.
Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met
de wijkopzichter, dhr. A. Stoltenberg, telefoon
484 89 00 en / of met het dagelijks bestuur
van de VVE Quatre Mains.

Schilderwerk
Volgende week (week 17) start de firma Ter
Woerds Afbouw B.V. uit Neede met de
schilderswerkzaamheden aan de buitenzijde
van het gehele complex.
Wat wordt er geschilderd?
- alle houten buitenkozijnen, ramen en deuren
- alle Sto-Isoned buiten buitengevels
De zonwering wordt niet door de schilders
verwijderd, dit zit niet in hun opdracht.
Wij vertrouwen erop dat u de schilders alle
medewerking zult geven om hun
werkzaamheden zonder obstakels uit te
kunnen voeren, bijvoorbeeld door balkons en /
of terrassen zoveel mogelijk te ontruimen
zodra u daarom wordt gevraagd.
De schilderwerkzaamheden zullen in 2 fases
worden uitgevoerd;
- het binnenterrein start in week 17 en wordt
afgerond in week 24
- buitenom start in week 34 en de afronding in
week 50.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden
maakt men gebruik van rolsteigers – vaste
opbouwsteigers – en hoogwerkers om de
werkzaamheden op een veilige manier te
kunnen uitvoeren. Wij vragen uw begrip voor
het ongemak wat dit met zich mee zal
brengen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw
medewerking en vertrouwen erop u voldoende
te hebben ingelicht.
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