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2020 Een raar jaar voor iedereen…
Allereerst hopen we dat u gezond bent. Als we u aan het begin van dit
jaar hadden gevraagd hoe het jaar zou verlopen, dan had u er naast
gezeten. Wij ook! In februari bij de ALV en in de wandelgangen
feliciteerden we elkaar nog: we konden eindelijk beginnen met de
renovatie van de achtergevel. Niet dus. Maar we hebben niet stil
gezeten. We hebben veel zaken voorbereid voor volgend jaar.

2021 Een nieuw jaar, nieuwe ballen, nieuwe kansen!
Wij hopen u zo snel mogelijk in het nieuwe jaar te melden wanneer
bepaalde acties worden opgestart en wat we dan van u verwachten.
Mocht u nu specifieke vragen hebben over de stand van zaken, vraag
het gerust, u weet ons te vinden.

L2 fiber glasvezel: uw hulp gevraagd !
In de afgelopen maanden hebben wij regelmatig contact gezocht met
het bedrijf L2fiber. Dit is het bedrijf dat vorig jaar is begonnen met het
aanleggen van glasvezelkabels in ons gebouw naar de appartementen
toe. Toen zijn ze gestopt. Maar nu? Onze telefoontjes worden niet
beantwoord en onze mails komen terug. Wat is er met L2fiber aan de
hand? Mocht u ons verder kunnen helpen, meld het svp !

Het VvE bestuur wenst u gezonde en gezellige feestdagen toe.
Laten we met zijn allen het jaar optimistisch beëindigen. Met feestdagen,
waarbij u misschien niet in grote getalen bij elkaar bent, maar wel met
elkaar. Het was een enerverend jaar, helemaal in het teken van
gezondheid. Voor de meeste mensen om gezond te blijven en voor de
pechvogels om weer snel beter te worden.
Wij hopen u in ieder geval volgend jaar weer terug te zien, zodat we
samen de uitdagingen van 2021 kunnen aanpakken.
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar !
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