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Nieuws op het prikbord – December 2011

GLUHWEIN IM GARTEN
Onder deze noemer willen wij u uitnodigen
voor een glaasje warme Gluhwein in de
Quatre Mains binnentuin. Op zaterdag 17
december zullen de kerstbomen er weer
staan, en voor een blik op de
kerstversiering die er NU al is op sommige
balkonnen, onder het genot van een warm
glaasje wijn en iets lekkers willen we de
winter welkom heten. We zullen in de
dagen hiervoor een intekenlijst ophangen
om te weten hoeveel mensen we kunnen
verwachten, maar zet de datum alvast in
uw agenda. 17 December om 17.00 uur in
de binnentuin !

LAMP KAPOT IN UW BERGING?
BEL BAS !
Omdat zo langzamerhand de lamp in uw
berging het na 10 jaar wel eens zou
kunnen begeven, heeft onze huismeester
Bas Boltjes een aantal lampen op
voorraad. Waarom? Er zit een speciaal
type lamp in onze bergingen dat niet
standaard bij lampen leveranciers op
voorraad is. Dus bel Bas Boltjes op
O6 – 22 57 14 97, hij zorgt dat u een
nieuwe lamp krijgt. Mailen kan ook:
b.boltjes@onshuis.com

RESTYLING QUATRE MAINS

BOOMBAKKEN in de BINNENTUIN

Op de najaarsvergadering 2011 is het
voorstel voor de restyling van de hallen
van Quatre Mains aangenomen.
Werkzaamheden beginnen naar
verwachting half maart 2012. Natuurlijk
wordt u tegen die tijd voorzien van alle
informatie betreffende de werkplanning.

Hebt u al gezien dat één van de
boombakken in de tuin nu geen
sierplankjes meer heeft.?

Ook de bewoners van De Archipel hebben
een informatieavond gehad, en de eerste
geluiden van bewoners zijn ook positief.

We willen graag uw mening; boombakken
MET of ZONDER plankjes?

Omdat de huidige planken niet geschikt
zijn gebleken is een tijd geleden een van
de bakken helemaal vrij gemaakt.
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