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Beste leden,
Augustus is voor vele komkommertijd, er is dan niet veel te doen of te melden.
Bij onze vereniging gaat dat niet op, wij werken, vergaderen en onderhandelen
gewoon door. Op onze oproep voor nieuwe bestuursleden is gelukkig door 3
leden gereageerd. Wij gaan kennis maken en voorwerken, maar officieel
kunnen ze in de Algemene Leden Vergadering, in het najaar, pas tot het
bestuur toetreden. We zijn al blij dat er mensen belangstelling hebben om zich
in te zetten.
Om onze woonomgeving zo schoon mogelijk te houden, moeten zeker de
bewoners daar aan mee werken. Iedere woensdag, vroeg in de ochtend, wordt
het plastic opgehaald. Hang u plastic dan dinsdagavond of woensdag morgen
heel vroeg buiten. Na 8 uur bent u, meestal, al te laat en dat betekent dat deze
zakken de hele week blijven hangen, ze worden kapot gemaakt of waaien weg.
De rotzooi is dan niet te overzien. Dit geldt ook voor oud papier, kijk eerst op
de lijst voordat u het zomaar buiten neer zet. Denk ook aan de hallen, de liften
en de trappen, hier ligt ook regelmatig (te) veel viezigheid.
Doordat het corona virus nog steeds een stempel blijft zetten op evenementen,
hebben wij helaas ook dit jaar de gezellige Burendag afgelast. Het is allemaal
nog te onzeker en wij kunnen nooit de anderhalve meter hanteren.
We willen nogmaals aanhalen dat uw ramen en kozijnen altijd schoongemaakt
kunnen worden door onze schoonmaker. Bel 06-54306281 voor een afspraak
als u zelf deze werkzaamheden niet ziet zitten.
Het bestuur.

T Het telefoonnummer van
schoonmaker Henk Jutte
is: 06-54306281
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