Beste buren,
In deze nieuwsbrief wat aandacht voor afval.
De afgelopen tijd gaan er namelijk wat dingen mis, met bijvoorbeeld
de ondergrondse containers, of het oud papier.

Tip: prop de ondergrondse niet te vol.
De kans is groot dat hij in storing schiet, en dan
krijgt Cure geen seintje dat de container vol is.
Gooi dus liever je afval in twee etappes weg,
dat kost je namelijk slechts een beetje extra
moeite, maar geen euro’s.

Kijk voor alle info over afval op de
website van Cure, zoals waar je je
afval kunt scheiden, waar de
milieustraat is, de afvalkalender, en
alles wat je nog meer wil weten!

Zet het oud papier vroeg in de
ochtend al aan de straat, de
laatste keren kwamen ze al zeer
vroeg, ze kunnen officieel al
vanaf 8.00u al komen.

Wist je dat je de ondergrondse
containers kunt openen met zowel
je stadspas, als je tag waarmee je
het gebouw binnenkomt.
Handig toch?

Als er vuilniszakken naast een container
staan, wil dat lang niet altijd zeggen dat
die het niet doet. Probeer het gewoon
even, en zet sowieso niks naast de
containers, loop even verder, op Strijp-S
zijn veel meer containers waar je je afval
kwijt kan dan alleen die voor onze
gebouwen.

Komende oud papier data:

Met dank aan Tom,
die dit onderwerp weer even
mooi op een rijtje gezet heeft!

- vrijdag 7 augustus
- vrijdag 21 augustus
- vrijdag 4 september
Alleen op deze data op tijd je oud papier aan de straat zetten.
Tot die tijd svp even in je loft of eigen berging bewaren.
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Ook is er veel dank voor onze eigen Stef, die zich al jaren inzet tegen de
tarieven van Hydreco.
Samen met Friso en Tom heeft hij contact gezocht met Hydreco over de
verhoogde tarieven van 2020, en de gebrekkige communicatie die daarbij
hoort.
Binnenkort horen wij ook van Hydreco het mooie nieuws dat zij voor de
maanden januari en februari 2020 de tarieven van 2019 zullen laten gelden
(dit waar de tarieven hoger waren nemen zij de lagere tarieven).
Scheelt toch een beetje in het vastrecht!
(En voor de goede orde: dit zie je in je afrekening terug, wat je nu betaalt is
allemaal voorschot, de verrekening vindt dus nog plaats)
Jullie worden hier allemaal nog door Hydreco over geinformeerd.

Omdat het verder wel komkommertijd is, hierbij een recept voor
komkommersoep:
Was en snijd 2 komkommers en 1 courgette. Breng 1 liter water aan de
kook met 2 groentebouillonblokjes, en voeg hier de gesneden groenten aan
toe. Als de groenten zacht gekookt zijn, voeg dan 300 gram creme fraiche
toe, en pureer de soep met een staafmixer of blender.
Serveer naar smaak met een beetje uitgebakken spek, gerookte zalm, of
iets anders lekkers.
Tot de volgende keer!

info@loftbewoner-s.nl
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