Beste buren,

v

Een poosje geleden deden we een oproep voor mensen die zich
bezig willen houden met het al dan niet openstellen van de brug
van Haasje Over naar Anton.
Korte opfrisser: die brug gaat er komen, dat is een feit.
Jack Hock heeft ons de vraag gesteld: willen wij deze open of
niet? Hier zijn allerlei voors en tegens voor te bedenken, maar
vooral moeten we er met zijn allen iets van vinden.
Binnenkort gaat dit clubje hiervoor in een enquete naar jullie
mening vragen, maar voor deze enquete willen ze jullie input.
Heb je opmerkingen of suggesties welke ze zeker niet mogen
vergeten? Mail ze dan naar bramnuijten@gmail.com.
Bedankt namens Bram, Fred, Manon, Navah en Willem!

(Eindhovens) bruggetje naar
onze vaste oud papier rubriek!

Komende oud papier data:
- vrijdag 24 juli
- vrijdag 7 augustus
- vrijdag 21 augustus
Alleen op deze data op tijd je oud papier aan de straat zetten.
Tot die tijd svp even in je loft of eigen berging bewaren.
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We hebben alweer een ingezonden brief, dit keer van van Pieter.
En Pieter is een held, want Pieter heeft de Torenallee geadopteerd.
Wat houdt dit in? Pieter gaat deze zoveel mogelijk verlossen van zwerfafval.
Inmiddels zijn er al veel bewoners uit Eindhoven die een straat hebben
geadopteerd. Meer informatie kan je hier vinden:
https://www.facebook.com/adopteereenstraat/
En om je aan te melden: adopteereenstraat@gmail.com
Naast het opruimen van zwerfafval zijn er ook jaarlijks projecten om meer
groen aan te planten. Tegel eruit groen erin.
Inmiddels heeft Pieter zijn 1e rondje gelopen en wat valt op?
Er komt veel afval van de
bouwterreinen
(piepschuim, plastic,
koffiebekertjes)
Vooral bij het Veemgebouw wordt alles
gewoon van de steigers
naar beneden gelazerd.
Veel Redbull drinkers hebben niet de energie om
hun blikje weg te gooien of leeg te drinken.

Hierbij een papieren applausje voor Pieter, en laten we met zijn allen
zorgen dat Pieter zo min mogelijk hoeft te rapen!

info@loftbewoner-s.nl
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