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Burendag 28 september  
Ook dit jaar wordt er weer een Burendag 
georganiseerd. Eind augustus ontvangt u de 
deelnameformulieren in de brievenbus. 
 
Achteruitgang 
Wanneer u de Rokade aan de achterkant 
verlaat, via het hek naar het park, dan graag 
(meer) voorzichtigheid betrachten als u naar 
de sleutelschakelaar loopt om het hek te 
openen. Een auto die pal naast de 
achteruituitgang geparkeerd staat is 
beschadigd geraakt door onoplettendheid. 
 
Extra ALV 
Nogmaals een oproep aan de eigenaren van 
de appartementen om vooral de inmiddels 
geplande ALV in september bij te wonen. 
 
Filters WTW-unit vervangen 
Het is raadzaam om minimaal één keer per 
jaar de filters in de WTW-unit te vervangen. 
Het betreft hier de Itho HRU ECO-fan 3. 
Aangeraden wordt filterklasse G3, G4, M6 of 
G3+M6. Aanschaf kan via internet bijv. bij 
www.wtw-filtersnel.nl, of 
www.topswtwfilters.nl. 
 
Barbecue 
Ook dit jaar was de gehouden BBQ in juli weer 
een succes. Bijna 100 bewoners hadden zich 
aangemeld voor dit jaarlijkse evenement. 
Dank aan alle vrijwilligers die dit weer hebben 
mogelijk gemaakt. Ook dank aan onze 
(huis)cateraar en zijn team voor de 
uitstekende verzorging van de inwendige 
wens en natuurlijk de bewoners die zo 
vriendelijk waren om hun auto elders te 
parkeren i.v.m. het opzetten van de tenten. 
 
Videofooninstallatie 
Het systeem voldoet ondanks reparaties en 
doormetingen nog niet aan de vereiste 
verwachtingen. Barendrecht-Elektra gaat de 
overgebleven storingen trachten te 
verhelpen. 
 

 
Afval en ondergrondse containers 

 
Mocht de ondergrondse container vol zitten of 
de klep vastzitten, dan wel graag even naar 
de volgende restafvalcontainer lopen en niet 
de zak maar ter plekke dumpen (welke dan 
wordt opengepikt door de meeuwen) met de 
gedachte dat de TC of het bestuur het wel 
opruimt. Een beetje discipline mogen wij toch 
wel verwachten? 
 
Bericht voor de huurders 
Nogmaals het dringende verzoek van de 
verhuurders (Vestia en Van ’t Hof Rijnland) 
om vragen, klachten of reparatiemeldingen 
etc. direct bij de betreffende verhuurder te 
doen. Zij nemen verdere actie. 
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