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Wasweetjes:

- Om te wassen gebruik je de Pay2wash app
- Je kunt realtime saldo bijboeken (handig!)
- Je kunt een machine reserveren zodat je niet voor niks naar de 
wasruimte loopt (handig!)
- Je kunt een notificatie aanzetten zodat je weet wanneer de 
machine klaar is
- Soms werkt de notificatie niet. In dat geval is het handig om te 
weten dat de tijd die je in de app ziet, niet de resterende tijd van 
jouw was/droogbeurt is. 
De tijd die je in de app ziet, is de gemiddelde tijd van die machine. 
Hoe meer er op die machine gewassen of gedroogd wordt, hoe 
nauwkeuriger deze tijd wordt. Maar er blijven uitzonderingen: stop 
jij hem helemaal vol met zware spijkerbroeken, dan zal de machine 
er langer over doen dan gemiddeld. Was je je lievelingsjurkje apart 
op een voorzichtig programma, dan zal de tijd korter zijn dan 
gemiddeld. De tijd op het display van de machine komt het dichtst in 
de buurt. Kijk dus even naar die tijd, en zet een timer wanneer dat 
voorbij is, zodat een andere buur geen volle machine treft als hij/zij 
wil wassen.
- Het icoontje in de app (groen, of rood met draaiende pijlen) klopt 
in 99% van de gevallen, daar kun je dus ook nog naar kijken.
- Vragen opmerkingen en liefde omtrent de wasmachines kun je 
altijd sturen naar wasmachines@loftbewoner-s.nl, maar kijk ook 
even in de documenten die je ontvangen hebt via brievenbus of op 
de infoborden in de hal, of kijk op de Facebook groep.
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En over oud papier en zwerfvuil gesproken:
Soms zijn de bakken vol, of staan ze in storing, omdat er bijvoorbeeld een 
te grote vuilniszak in gepropt is.
Meld dit dan met het containernummer (dat op de container staat) via de 
BuitenBeter app. Dan gaat er een seintje naar Cure, en weten zij dat ze 
actie moeten komen ondernemen.
Zet je zak er dan niet naast, maar loop even naar de dichtstbijzijnde 
container, een stukje naar links, of rechts, maar bedenk ook dat de 
dichtstbijzijnde aan de overkant van de straat kan staan.
Ook als er een zak naast de container staat, kan het toch zijn dat de 
container het doet, dus plof je afval er niet naast, maar probeer de 
container even (en maak melding via de BuitenBeter app).
Tot zover het afvalbulletin!

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! 

Op veler verzoek is ie terug:
De oud-papier rubriek!
Zet alleen op de ophaaldatum je oud papier aan de straat, 
en wees op tijd: soms komen ze al vroeg.
Zorg er ook voor dat uit je lege verpakkingsdozen het 
piepschuim, plastic, en overig spul dat geen papier is 
verwijderd is, anders laten ze het gewoon staan!

Eerstvolgende data voor oud papier:
- Vrijdag 22 januari
- Vrijdag 5 februari

Zoals altijd geldt: we vinden het leuk van je te horen!
Complimentjes, klachten, input voor de nieuwsbrief, 
topideeen of andere zaken kun je ons toesturen via:


