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Klusjes voor de huismeester
Indien u kleine onderhoudsklusjes aan het gebouw noodzakelijk vindt
(zoals bv. vervangen kapotte verlichting, ….) kunt u dat door middel van
een briefje op het mededelingenbord in de hal aan huismeester Peter
laten weten.

Klusgroep i.o.
Er heeft slechts één persoon gereageerd op de eerdere oproep aan
geïnteresseerden voor een Klusgroep i.o. Dit is daarom een herhaalde
oproep, met de vermelding dat het niet gaat om veel, zwaar of
specialistisch werk. Het kan de Vereniging juist heel veel geld besparen
als we voor hele kleine, simpele klusjes geen bedrijf hoeven in te
schakelen.

Fietsen in de berging
Er staan tegenwoordig zo veel fietsen bevestigd aan bomen en
lantaarnpalen dat mensen met boodschappenkarretjes of rollators nog
nauwelijks kunnen passeren. Bovendien geeft het een erg rommelige
aanblik aan de straat. Het bestuur verzoekt daarom iedereen de fiets in de
berging te zetten, of aan de ‘nietjes’ langs de wand van de parkeergarage
te bevestigen.

Storingen of reparaties melden aan VvE Diensten
Gelieve storingen of reparaties te melden aan VvE Diensten in plaats van
zelf een storingsbedrijf te bellen. VvE Diensten zorgt er voor dat meteen
een bedrijf wordt ingeschakeld dat de situatie hier ter plaatse kent. Dat
scheelt (uit)zoeken, en dus tijd, en tijd is geld. Het storingsnummer is
[PM]. U vindt dat nummer ook op het mededelingenbord in de hal

Actie Burendag
Vorig jaar op Burendag heeft een aantal bewoners samen witte
balustradekoppen en blauwe hekken aan de straatkant schoongemaakt.
Niet alles is toen gedaan, en bovendien is één maal per jaar schoonmaken
geen overbodige luxe. 22 September as. is het weer Burendag. Tijdens de
laatste ALV is voorgesteld die dag opnieuw samen de schouders eronder
te zetten. Hoe meer bewoners meedoen, hoe sneller het gedaan is, en hoe
gezelliger het wordt… Bovendien bespaart ook deze zelfwerkzaamheid de
Vereniging geld.

E-mail adres doorgeven aan het bestuur
Als het bestuur over uw e-mail adres beschikt kunnen Straatnieuws en
mededelingen snel en goedkoop worden verspreid. Gelukkig ontvangt het
bestuur met enige regelmaat nieuwe adressen, maar van de meerderheid
van de bewoners is dat nog niet bekend. Het verzoek is daarom uw adres
door te geven. Dat kan heel eenvoudig via ww.noordmolenwerf.nl/contact.

Nieuwe bestuursleden gevraagd

Het bestuur zoekt dringend versterking. Met name deskundigheid op
juridisch, financieel en bouwtechnisch terrein is hard nodig, maar overige
belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Contact met bestuur
bestuur@noordmolenwerf.nl / www.noordmolenwerf.nl

Wil Chaulet (voorzitter ad. int.), Noordmolenwerf 127

