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Beste buren,

Wat een toestand he! 
We zijn over het algemeen best in voor een feestje, maar dan met aan-
dacht voor elkaar en voor onze medebewoners. 
Eind augustus is er, zoals de meesten wel ofwel live, of via facebook 
meegekregen hebben, een behoorlijk groot opgezet feest geweest op 
het dak van Gerard, dat tot veel overlast, een enorme bende op het 
dak en wat vernielingen in pantry heeft geleid. 
Een heel aantal buren heeft hierover melding gedaan bij Trudo, die 
op onderzoek gegaan is. Degene die dit feest gegeven heeft, bleek 
hier niet officieel te wonen. Trudo heeft contact opgenomen met de 
huurders van deze loft, en na overleg hebben deze bewoners zelf de 
huur opgezegd.

Deze buur is er dus niet alleen om een feestje uitgezet, maar met name 
de illegale onderhuur heeft geleid tot deze doortastende gang van 
zaken. Dit neemt niet weg dat zulke feesten niet getolereerd worden, 
door buren niet, maar Trudo is uiteraard ook niet blij met  
ontevreden huurders.

Laat het dus niet zover komen: houd rekening met elkaar, en ga met 
respect met elkaar om. Praat met elkaar als je je ergens aan stoort. 
Kom je er niet samen uit? Melding maken bij Trudo kan en mag  
uiteraard altijd.

Wij hopen dat het zo extreem in elk geval nooit meer voorkomt!

Antonianen, dank voor het invullen van de enquete met betrekking tot de 
brug naar Haasje Over! De commissie is op dit moment de resultaten aan 
het verwerken en komt heel snel bij ons terug met de resultaten.
Deze gaan wij dan samen met de commissie bespreken met Jack Hock.
We houden jullie op de hoogte!
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Als je nou echt slim bent, sla je meteen het telefoonnummer
van Taurus even op! Heb je dat altijd bij de hand.

Oud papier rubriek:

De volgende dagen dat je je oud papier aan de straat kan zetten:
- vrijdag 2 oktober
- vrijdag 16 oktober
- vrijdag 30 oktober

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.

Wat te doen bij verstopping van de afvoer van je douche, 
wastafel of gootsteen? 

DOUCHE: als de afvoer van je douche verstopt is, dan moet je dat zelf 
melden bij Taurus Riooltechniek via telefoonnummer 040 248 35 75.  
Dit nummer is 24x7 bereikbaar. Afhankelijk van jouw melding bepalen zij 
of ze zelf een monteur sturen, of (eerst) een van onze eigen huismeesters 
(Jeroen en Appie) inschakelen.
Dus NIET bij Trudo of de huismeesters melden; altijd Taurus bellen. 

WASTAFEL: is de afvoer van je wastafel verstopt, probeer het dan 
eerst zelf op te lossen door de chromen bekersifon los te draaien en die 
schoon te maken. Helpt dat niet, bel dan Taurus. 

GOOTSTEEN: Is de afvoer van je gootsteen verstopt, probeer het dan 
eerst zelf op te lossen door de dop onderaan de sifon los te draaien en 
die schoon te maken en evt. troep uit de afvoer te peuteren. Helpt dat 
niet, bel dan Taurus.


