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Onze huismeesters staan in het zonnetje!
Of nou ja, ‘huismeester’, officieel heet het 
‘huisoudste’, en dat klinkt dan weer alsof 
we in een groot studentenhuis wonen, 
nietwaar? Soms voelt het ook wel een 
beetje zo, maar dat is het natuurlijk niet! 
Goed, ik dwaal af... 
Huismeesters Appie en Jeroen!

Appie Louwers woont sinds de oplevering in 2013 
samen met Hanny op 64-46 in Anton. 
In het verleden was hij ondernemer in de machinebouw, 
en dat is nou precies waarom hij het zo leuk vindt om 
huismeester te zijn: zo combineert hij zijn sociale en 
technische vaardigheden. 

Jeroen Visser woont sinds de oplevering samen met 
Ineke op Gerard 3, is al een aantal jaar met pensioen 
en vindt het ontzettend fijn om als huismeester te kun-
nen bijdragen aan de community, en door zijn pensioen 
heeft hij daar ook de tijd voor, als hij tenminste niet met 
zijn nieuwe campertje op pad is!
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Wat doet die huismeester nou precies?
Volgens de taakomschrijving:
- Contact met bewoners onderhouden: bevorderen van leefklimaat 
en communittygevoel
- Controleren van de toestand van de gebouwen Gerard en Anton
- Controle op servicegerichte werkzaamheden; o.a. glasbewassing, 
onderhouds- en herstelwerkzaamheden

- Technische werkzaamheden

In de praktijk: 
Misstanden worden gesignaleerd, bespreekbaar ge-
maakt en eventueel doorgeven aan Trudo. Daarnaast 
de orde en veiligheid bewaken in de fietsenstallingen, 
de gangen en het dak. Tenslotte kunnen Trudo en of 
Taurus de assistentie van de huismeester vragen.

Dus bij problemen kunnen we ze rechtstreeks  
benaderen?

Dat ligt eraan dus, bij ‘sociale verstoringen’ wel, via 
info@loftbewoner-s.nl, bij technische problemen of  
vragen, neem altijd rechtstreeks contact op met Trudo!

Ja maar ze krijgen daar toch dik voor betaald?

Dit is eeen vrijwillige functie, waarvoor de heren een 
passende vrijwilligersvergoeding ontvangen, een knuffel 
of een schouderklopje mag je ze zeker geven als je ze 
tegenkomt in de gangen!

Pas op!
Droge kost!


