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Buurvrouw Demy wil weer een glazenwasser voor de  
binnenzijde van de ramen gaan regelen. 
Wie daarin interesse heeft, kan zich bij haar melden onder 
vermelding van naam, adres, verdieping, oude of nieuwe ramen. 
Aanmeldingen graag via Messenger of, voor wie dat niet heeft, 
per mail: d.vanderkroft@outlook.com 
Gebaseerd op de inschrijvingen, wordt er vervolgens een prijs 
bepaald voor: 
- oude of nieuwe ramen
- hoge of lage (1e of 6e verdieping) ramen 
Vind je die prijs OK, dan wordt er een schema gemaakt  
wanneer er gewassen wordt. Met iedereen een individuele 
afspraak maken is niet te doen (en wordt vooral ook veel te 
duur). Ben je verhinderd op de aangegeven dag, dan heb je 
pech en zal je zelf je ramen moeten lappen.

De wasmachine ombouw heeft inmiddels in beide gebouwen 
plaatsgevonden, en heeft bloed, zweet en tranen gekost. 
Heel veel dank voor Piet, die hier immens veel uren in  
gestoken heeft, zowel in de voorbereiding, als op beide  
ombouwdagen (waarvan de eerste dag van 8.30 tot 02.30u 
geduurd heeft).
Voor concrete info hoe het werkt: zie de info in je brievenbus, 
en bij vragen kun je altijd mailen naar:
wasmachines@loftbewoner-s.nl
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Oud papier rubriek:

De volgende dagen dat je je oud papier aan de straat kan zetten:
- vrijdag 27 november
- vrijdag 11 december

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.

Een paar weken geleden is er op industrieterrein de Hurk een flinke brand 
geweest, waarbij een NL Alert verzonden is met het advies ramen en deuren 
gesloten te houden, en de ventilatie uit te zetten. 
Dit is door verschillende bewoners gemeld bij Trudo, maar de procedure om 
de ventilatie af te sluiten bleek niet goed te werken. Hierover is vervolgens  
- terecht - geklaagd door een buur, en wij hebben dit met Trudo besproken.
Alle bestuursleden van de bewonersvereniging beschikken inmiddels over een 
noodnummer, dat zij rechtstreeks kunnen bellen in geval van een dergelijke 
calamiteit (c.q. indien de overheid adviseert om de ventilatie uit te schakelen). 
Ook het callcenter van Trudo wordt hiervan op de hoogte gebracht. 
De reden dat dit nummer niet wijd verspreid wordt, is dat dit  
ventilatiesysteem niet ontworpen is om ‘zomaar’ even uitgeschakeld te 
worden; het is een “altijd aan” systeem. Dat wil ook zeggen dat het  
opnieuw opstarten een flinke klus schijnt te zijn. 

Nadat het noodnummer gebeld is, kan het nu nog tot anderhalf uur  
duren voordat de ventilatie daadwerkelijk uitgeschakeld wordt. Dat is veel 
te lang, zeker met al dat vervoer van chemische stoffen over het spoor zo 
dichtbij, dus ook dit is niet de definitieve oplossing.  
Inmiddels wordt er nagedacht over een sneller alternatief, maar dat is helaas 
niet morgen bedacht en uitgevoerd. Voor nu: mocht de ventilatie uit- 
geschakeld moeten worden, bel gerust Trudo. Maar meld het dan tevens op 
Facebook en neem contact op met een van de bestuursleden, via welke  
mogelijke weg dan ook.


