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Werkzaamheden Restyling
Deze week zullen de plafonds in de centrale entrees gespoten worden. Dit kan enige overlast
veroorzaken doordat een aantal uren de hal niet kan worden gebruikt en de elektriciteit er even af gaat.
Via de garage kunt u wel uw verdieping bereiken op het moment dat de hal afgesloten is.

Unieke kans – Het Goed komt langs
Op zaterdag 7 juli aanstaande staat tussen 11.00 en 12.00 uur Kringloopbedrijf Het Goed met een
(vracht)wagen bij de onderdoorgang aan de Kuipersdijk, alwaar u uw overbodige, maar voor anderen
nog bruikbare spullen, kunt inleveren.
Het waarom van deze actie? Steeds vaker moeten wij constateren, dat bewoners de algemene ruimten
gebruiken als stalling van overbodig geworden huisraad en schilderijen of andere objecten aan de
wanden bevestigen. Dit is volgens de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt en vastgelegd in het
Huishoudelijk Reglement niet toegestaan.
Nu de restyling van de portieken in volle gang is, verzoeken wij alle bewoners vriendelijk, doch dringend,
om deze regels na te leven en zo de nieuwe kleurrijke aankleding van de algemene ruimten optimaal tot
uiting te laten komen.
Om het u gemakkelijk te maken komt Het Goed dus naar ons toe om uw nog goed bruikbare spullen een
nieuwe bestemming te geven. Wij vertrouwen erop dat u van deze ludieke actie gebruik zult maken. Het
bespaart u een autoritje naar Het Goed. En de algemene ruimten krijgen daarmee de uitstraling, die wij
met zijn allen nastreven. Natuurlijk kan dat tafeltje, kastje of vaasje uit uw berging of slaapkamer ook
mee!
Wij rekenen op uw medewerking!
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