Nieuwsbrief juni 2020 BC LP T3
Vanaf 1 juni hebben we allemaal weer wat meer vrijheid van bewegen.
Het blijft echter zaak afstand tot elkaar te bewaren om te voorkomen dat we
elkaar onbewust kunnen besmetten. Het is goed om te constateren dat we dat
in toren 3 ook allemaal doen. We houden rekening met elkaar.
Er staat weer meer kleur in de bloembakken en geveltuin. Er is een donatie
geweest van plantjes van een van de kinderen van een bewoner. Er zijn ook
weer nieuwe plantjes aangekocht. De bewoners zorgen voor de planten waar
we allemaal van kunnen genieten. Dank namens iedereen is dan ook op zijn
plaats.
Van Havensteder is er eindelijk antwoord op een aantal vragen die zijn gesteld.
*Het is niet bekend of liftonderhoud in 2020 plaats zal vinden. We houden de
vinger aan de pols.
*De vraag hoe het zit met de verlichting in het noodtrappenhuis kan niet
worden beantwoord. Het ziet er naar uit dat het niet te verhelpen is.
*De opdracht tot opknappen van het gangetje is uitgegaan. Het wachten is op
uitvoering door SDW.
Het noodtrappenhuis is weer schoongemaakt. Laten we het met elkaar netjes
houden. Dan is een brief van Havensteder ook niet nodig.
In Juli zal er geen nieuwsbrief zijn. Iedereen een fijne zonnige zomer gewenst.
NIEUWS VANUIT H.B.H.O.
Ook daar worden geen fysieke vergaderingen gehouden. Er wordt door het
bestuur digitaal vergaderd. De leden worden door middel van een nieuwsbrief
van lopende zaken op de hoogte gehouden.
Voor het laatste nieuws: www.HuurdersBelangHavenstederOost.nl
NIEUWS VANUIT De Brug
Bestuur van De Brug vergadert ook digitaal. Er is een nieuwsbrief uitgegaan
naar huurders die zich daarvoor hebben aangemeld.
Voor het laatste nieuws: www.shadebrug.nl
Margriet

PS IS ER IEMAND DIE DE PLANTENBAK RECHTS VAN DE TOREN VAN WATER ZOU WILLEN VOORZIEN?
Er staat een emmer en er is water in de containerruimte.

