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In het kort: meld dingen.
Vaak wordt er geklaagd over dingen in het gebouw die kapot 
zijn, liften die het niet doen, etc. Meld dit ALTIJD zelf bij Trudo 
via 040-2504310. Dit nummer is 24/7 bereikbaar, luister daar-
voor het hele bandje af. 
Beter dubbel melden dan niet melden.
Ga er niet klakkeloos van uit dat een ander het wel doet.

En let op kleine dingen die je zelf kunt doen: sluit de liftdeur van 
de goederenlift achter je, en wacht even tot deze volledig stil-
staat voor je de deur opendoet, anders springt hij nog wel eens 
in storing.

Heb je nou nog behoorlijk tegoed op 
je oude Miele wastag staan, heb je 
er ooit borg voor betaald, of wellicht 
beide?
Goed nieuws, dan kun je (bijna al) je 
geld terugkrijgen.
Er zijn een paar kleine lettertjes, maar 
bewaar deze tag zeker nog even. 
De procedure hiervoor vind je  
binnenkort in je brievenbus.
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Oud papier rubriek:

De volgende dagen dat je je oud papier aan de straat kan zetten:
- vrijdag 11 december
- vrijdag 8 januari
LET OP: de ophaaldag van 25 december vervalt in verband met kerst

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.

Onlangs deden we al een oproep voor het bestuur, omdat Stef aangegeven 
heeft graag te willen stoppen als secretaris.
Pieter Husmann, bewoner van het eerste uur in Gerard, heeft zich hierop 
gemeld, en al bij wijze van snuffelstage twee vergaderingen bijgewoond.
Volgende maand (januari) treden Appie, Lotte en Piet volgens de statuten af 
na een zittingstermijn van twee jaar. 
Wie zich van hen opnieuw verkiesbaar stellen is nog niet duidelijk, maar wel 
willen we bij deze oproepen: wil jij je ook verkiesbaar stellen?
Meld je dan bij ons, dan gaat er net als eerder dit jaar een papieren  
stemronde plaatsvinden als vervanging voor de ALV-stemming in verband 
met de Covid-perikelen.

Haasje Over:
De afgelopen maanden heeft een commissie samen met Trudo geholpen bij 
het selecteren van 37 kartrekkers voor Haasje Over, 20% van het totale 
aantal bewoners daar.
En dat is gelukt! Honderden brieven zijn er binnengekomen bij Trudo, welke 
een eerste selectie gemaakt heeft, en 88 zijn er naar de selectiecommissie 
gegaan, welke bestaat uit buren van A&G en een medewerker van Trudo.

Deze brieven zijn allemaal gelezen en beoordeeld, en daarna zijn met al deze 
kandidaten gesprekken gevoerd. De commissie is hier helemaal enthousiast 
van geworden, er schijnen ontzettend veel enthousiaste gedreven mensen 
bij gezeten te hebben die staan te popelen om leuke dingen te organiseren 
en de community daar op poten te zetten,
Veel dank aan deze commissie, die hier zeer veel tijd in gestoken heeft! 


