Dank en nog meer dank!
Wij bedanken heel graag Jeroen, onze buurman die vanaf het
prille begin het beheer van onze prachtige lozjeerkamers op
zich heeft willen nemen.
Vorige maand heeft hij aangegeven hiermee te willen stoppen,
het wordt tijd voor een andere enthousiaste buur die zich
hiervoor wil inzetten.
Onlangs heeft Jeroen zijn laatste Lozjee handelingen verricht,
en het stokje overgedragen aan Laura en Lotte.
Wij zoeken nu nog een derde vrijwilliger erbij die ons hierbij wil
helpen vanaf begin volgend jaar.
Voor meer info of aanmeldingen: mail lozjee@loftbewoner-s.nl

Ook danken wij Stef, die zich al geruime tijd ingezet heeft als secretaris.
Hij heeft aangegeven zijn taken per begin 2021 neer te willen leggen.
Uiteraard betreuren wij dit, maar respecteren zijn beslissing.
We zijn nu dus wel op zoek naar een nieuwe secetaris.
Voel jij je nu geroepen om bij te dragen aan de community? Top! Mail ons!
Heb je nog vragen? Ook top, mail ons ook!
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Reminder:
7 november ombouwdag wasmachines Anton
14 november ombouwdag wasmachines Gerard
Op de ombouwdag zijn alle machines in dat gebouw buiten gebruik!
De info ligt nu bij Antonianen in de bus, bij Gerardianen volgt deze
vanaf ca 10 november.

Let op Gerardianen:
We hebben bericht gekregen van Trudo dat op
dinsdag 10 november tussen 12.00 en 16.30u
geen warm water in gebouw Gerard zal zijn.
Dit vanwege een lekkage in een warmwaterleiding.
Voor inhoudelijke vragen hieromtrent kunnen jullie
rechtstreeks contact opnemen met Trudo

Oud papier rubriek:
De volgende dagen dat je je oud papier aan de straat kan zetten:
- vrijdag 13 november
- vrijdag 27 november
Tot die tijd svp in je eigen loft of eigen berging bewaren, zodat de
gebouwen en straat tot dan opgeruimd blijven.
Zet je papier op tijd buiten, want soms zijn ze heeeeeeel vroeg.

info@loftbewoner-s.nl
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