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Beste buren,

Hierbij eindelijk de uitslag van de brugenquete! Allereerst 
willen we jullie bedanken voor het uitbrengen van je stem, en 
de brugcommissie voor hun inspanning.
Van de 136 in Anton uitgedeelde enquetes zijn er 73 ingevuld 
retour gekomen. Van deze 73 zijn er 4 stemmen voor “ja”,  
50 stemmen voor “nee”, en 19 stemmen voor “tenzij”. 
Uitgebreide informatie kan je vinden op de infoborden in de 
centrale hallen en op Facebook. 
We hebben deze uitslag inmiddels met Trudo besproken. Het 
is nu wachten op hun officiele standpunt. Zodra dat er is, 
horen jullie uiteraard weer van ons!

Oud papier rubriek:

De volgende dagen dat je je oud papier aan de straat kan zetten:
- vrijdag 30 oktober
- vrijdag 13 november
- vrijdag 27 november

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.

info@loftbewoner-s.nl
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WAT WAS WAS VOOR WAS WAS WAS?

Zeer binnenkort ontvangen jullie alle gedetailleerde informatie in je  
brievenbus, maar alvast voor je kalender op een rijtje:

1 november: Vanaf nu kun je een account aanmaken op pay2wash.nl of in de Pay2Wash app. 
Locatiecodes: voor Anton: AA7165, voor Gerard: GG7165

7 november: Gebouw Anton krijgt het nieuwe systeem. Er kan in Anton de hele dag niet  
gewassen of gedroogd worden. Het oude systeem blijft daarna tijdelijk op Anton 4e verdieping Oost 
(Gerard-zijde). Nieuwe systeem op Anton 2 Oost, Anton 4 West, Anton 6 Oost, de overige ruimtes 
komen te vervallen en worden afgesloten. Neem je eigen wasmiddel mee naar de wasruimtes met 
het nieuwe betaalsysteem.

14 november: Gebouw Gerard krijgt het nieuwe systeem. Er kan in Gerard de hele dag niet 
gewassen of gedroogd worden. Het oude systeem blijft daarrna tijdelijk op Gerard 4e verdieping 
West (Anton-zijde). Nieuw systeem op Gerard 2 West, Gerard 4 Oost, Gerard 6 West. De overige 
ruimtes komen te vervallen en worden afgesloten. Neem je eigen wasmiddel mee naar de wasruim-
tes met het nieuwe betaalsysteem.

1 december: De oude tags kunnen niet meer worden opgeladen

1 januari: De oude tags kunnen niet meer worden gebruikt, de wasruimtes op Anton 4 Oost en 
Gerard 4 West worden ook gesloten.

You will receive a letter with more detailed information in your mailbox  
shortly, but here is a short overview of the most important events regarding 
the new laundry system:

November 1st: From now on you can create an account on pay2wash.nl or in the  
Pay2Wash app. Location codes: for Anton: AA7165, for Gerard: GG7165

November 7th: The new system is implemented in Anton. Laundry rooms in Anton are closed 
for the whole day. The old system stays in use on Anton 4th floor East (Gerard-side)
New system on Anton 2 East, Anton 4 West, Anton 6 East. The other laundry rooms will be shut 
down. Please bring your own detergent to the laundry rooms that are equipped with the new 
 payment system.

November 14th: The new system is implemented in Gerard. Laundry rooms in Gerard are 
closed for the whole day. The old system stays in use on Gerard 4th floor West (Anton-side). 
New system on Gerard 2 West, Gerard 4 East, Gerard 6 West. 

December 1st: The old laundry tags can no longer be charged

January 1st: The old tags can no longer be used, the temporary laundry rooms on Anton 4 East 
and Gerard 4 West will also be closed.

Vragen / opmerkingen over het nieuwe systeem?
Questions / remarks about the new system?

wasmachines@loftbewoner-s.nl


