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Lieve buren,

Hebben jullie het al gezien? De brug van Haasje Over naar Anton 
wordt nu gemaakt, en zal binnenkort tussen de gebouwen zijn 
definitieve plek krijgen.

Over dat Haasje gesproken, de inschrijving loopt nog maar een 
paar weken. Ken je een neef/nicht/vriend/vriendin/verre bekende 
die interesse heeft, of heb je zelf interesse om naar de overkant 
te verhuizen? Schrijf je in of tip de geinteresseerde. 
Binnenkort sluit de inschrijving en is er alleen nog ruimte voor spijt 
en tranen.

Over die brug gesproken: gaat ie open of gaat ie dicht?
Zeer binnenkort ontvangen jullie de enquete  
van de werkgroep van de brug.

Tevens is dat lieve bloemetje een mooie reminder om 
lief voor elkaar te zijn. Houd rekening met elkaar, het 
is een veelgehoorde zin in deze corona periode, maar 
het vat het wel samen. Wees lief voor elkaar en houd 
rekening met elkaar, of je nou de lift voor iemand 
open houdt, of rekening houdt met je buren als je een 
feestje geeft. We wonen hier samen!

Een bloemetje, want dat komkommerrecept komt jullie 
vast wel de oren en neus uit!
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Oud papier rubriek:

De volgende dagen dat je je oud papier aan de straat kan zetten:
- vrijdag 21 augustus
- vrijdag 4 september
- vrijdag 18 september

Tot die tijd svp in je eigen loft of eigen berging bewaren, zodat de  
gebouwen en straat rond die tijd opgeruimd blijven.
Zet je papier op tijd buiten, want soms zijn ze heeeeeeel vroeg.

Uit de categorie wist je dat (nog)?
Mocht je ooit om wat voor reden dan ook je hoofdkraan willen 
dichtdraaien, zijn er twee hoofdkranen: een voor warm water, 
en een voor koud.
Die voor koud water zit in je meterkast (waar ook je stoppen 
zitten), deze bevindt zich bij veel lofts op de gang. 
Die voor warm water zit in je wko kast, waar alle leidingen en 
knoppen voor de vloerverwarming zich bevinden.

Je kan het maar nodig hebben, toch?


