
 

nieuwsbrief 20-20

Doet je tag het niet meer of niet meteen? Het helpt om hem even bij een 
ingang (meestal de hoofdingang van je gebouw) een poosje tegen de lezer 
te houden. Hierdoor wordt hij geupdate, en kun je je huis weer binnen!

Over de brug-enquete hopen we snel meer te vertellen, we zijn op dit  
moment druk in gesprek met Trudo en de Enquete-commissie. 
Nog een beetje geduld, jullie horen snel van ons!

I like big books and I can not lie!
Zet in je agenda: zondag 11 oktober de eerste  
A&G boekenbeurs!
Kom de tweede lockdown voordelig door vanaf 0,10 per 
boek!  
Wil je boeken verkopen OF komen snuffelen? Meld je svp aan 
vanwege de covid maatregelen, dan zorgen wij dat iedereen 
veilig kan komen kijken, en eerlijke kansen heeft! 

Stuur een mailtje naar info@loftbewoner-s.nl, en graag zien  
we je de 11e!

*de rolbar zal ook aanwezig zijn voor een klein drankje na het 
snuffelen, houd rekening met elkaar en de afstand.
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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.

Verkoop lofts -  een update!

Nou ja, een kleintje dan. Onlangs hebben wij weer een gesprek gehad met 
Trudo over de ontwikkelingen omtrent de verkoop van de lofts. 
De zaken zijn iets vertraagd. Dit komt onder meer doordat de  
splitsingsakte toch meer haken en ogen heeft dan vooraf gedacht.
Binnenkort worden er enkele lofts getaxeerd om zo tot een ruwe  
schatting van een vraagprijs te komen. Dit is denken wij wat iedereen het 
spannendst vindt. 
Voor nu is de planning dat de eerste lofts in het eerste of tweede  
kwartaal aan de huidige huurders verkocht kunnen worden. 

We houden jullie -uiteraard- op de hoogte wanneer er meer nieuws is!


