
Spijkenisse,  7 november 2011 

Bestuur VvE         

De zoektocht naar 

nieuwe bestuursleden 

en uitbreiding van de 

kascommissie heeft 

helaas nog niets 

opgeleverd. Samen 

kunnen we veel ! 

Daarin kan een ieder meedenken en doen. 

Schroom dus niet om u als belangstellende 

aan te melden.  

In de laatste bestuursvergadering is besloten 

dat de ontstane vacature voorzitter van de 

VvE tot aan de jaarvergadering in 2012 wordt 

ingevuld door Peter Broekhof.   

 

Brandalarm 

Helaas was het afgelopen maand weer raak. 

En weer in de zeer vroege uren én ook weer 

vals. Als bestuur én als medebewoner doen 

wij er van alles aan om aan dit “spook” echt 

een einde te laten maken.  

  

 

Deze stickers ziet u op 

diverse plaatsen in 

ons complex en 

spreekt voor zich. 

Laten we daar ook 

naar handelen. Dat geldt 

ook voor het trappenhuis.  

 

De 2 stand-alone brandmelders in elk 

appartement.  Weliswaar aangesloten op de 

netspanning bevatten deze ook elk een 

blokbatterij (voor als de stroom uitvalt). Deze 

dienen af en toe vervangen te worden. Het af 

en toe met de stofzuiger schoon- maken 

bevelen wij graag in uw aandacht.   

 

Slechte gewoonte ! 

Roken in eigen omgeving 

of op uw balkon ?  

Niemand zal u daarop 

aanspreken. Echter, als men al of niet 

brandende peuken én as naar beneden gooit, 

dan heeft een ander daar zeker last van. Dat 

kunnen we toch ook anders oplossen ?  

Gaarne uw medewerking hierbij.  

 

16 november inloopavond van 19.30 -20.30 

uur. 

In de technische ruimte op de begane grond 

achter de liften ontvangen wij u graag met 

uw vragen en mogelijke andere zaken. 

 

Vrijwilligers gezocht ! 

Als het straks echt nodig is 

om trottoir en parkeer-  

terrein  begaanbaar te 

houden. Voor strooizout en 

materiaal is gezorgd. U kunt 

zich melden bij: 

tuincomm@gmail.com of uw aanmelding in 

brievenbus 650 van de VvE. 

 

Glasbewassing door MAKO. 

Ons schoonmaakbedrijf wordt betaald voor 

de geleverde werkzaamheden. Het nieuwe 

schema hangt in de vitrine in de hal. De 

ramen worden gezeemd bij een windsnelheid 

van minder dan 3 beaufort. Streven is 6 keer 

per jaar (ca. om de 8 weken).  

Als er beschadigingen aan de ramen 

voorkomen dan melden bij Vestia Vastgoed. 

Ook als u meent dat dit is veroorzaakt door 

ons schoonmaakbedrijf.  

 

Iets te melden voor de Nieuwsbrief ?  

Meldt het de VVE via brievenbusnr. 650. 

 

Bestuur VvE 


