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• Liften
De liftdeuren van lift nr. 58 (lage gedeelte) worden vervangen. In eerste instantie was de
bedoeling te starten op 30 juli aanstaande. Doch de fabrikant kan de deuren niet eerder
leveren dan begin september. De startdatum is dan nu ook, onder voorbehoud, op 10
september 2001. De duur van de werkzaamheden bedraagt ongeveer 4 weken. De
betreffende bewoners worden hierover apart ingelicht.

• Vakantie huismeesters
De heer Ivo Matosevic (Jonkerbos) is per 14 juli op vakantie gegaan. 13 augustus is hij
weer terug. De heer Gerrit Woltersom gaat 13 augustus op vakantie en is 3 september
weer paraat. Het spreekuur wordt gewoon gehouden op het Kadoelerbos.

• Fietsen/Winkelwagentjes
Ik wil u erop wijzen dat het verboden is fietsen en winkelwagentjes op de galerijen te
stallen. De fietsen horen in de kelderbox en de winkelwagentjes horen bij de
supermarkten waar ze vandaan komen. De huismeesters zouden veel meer belangrijker
werk kunnen doen, als zij niet steeds de winkelwagens hoeven weg te halen of bewoners
aan te spreken op hun gedrag inzake de fiets.

• Korting
Naast het feit dat er korting kan worden verkregen op zaken bij ‘De Profs’ (zie eerdere
nieuwsbrief), kan er nu ook korting worden gekregen op de materialen bij Bouwhof.
Deze korting bedraagt 10% op alle materialen, uitgezonderd die materialen die al in de
aanbieding of uitverkoop zijn. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer
Gerrit Woltersom, huismeesterkantoor Kadoelerbos. De heer Woltersom heeft ook de
kortingsbonnen die noodzakelijk zijn om van de kortingen te profiteren.

• Galerijen
Ik verzoek u vriendelijk doch zeer dringend uw ‘eigen stoepje’ schoon te houden. Dit
voorkomt algenvorming, waardoor de galerijen spekglad worden bij regen. Geregeld een
emmer met bijv. Ajax o.i.d. helpt voorkomen dat er uitglijpartijen plaatsvinden en dus
ook veel ergernis.

• Bergingsdeuren
Bergingsdeuren van eigenaren die nog niet vervangen zijn kunnen door de huismeester
geschilderd worden. Indien u een oude paneeldeur heeft dient u er voor eigen rekening
een plaat op te monteren. Hierna kunt u rechtstreeks een afspraak maken met de
huismeester, zodat ook uw deur van een mooie kleur wordt voorzien.

• Vakantie
Beheer- en Adviesburo Van der Schaaf gaat ook op vakantie. De vakantie loopt van 24
augustus tot 9 september. 10 september ben ik weer paraat. Telefonisch zijn we wel te
bereiken, zij het zeer beperkt. U kunt dan ook de voicemail krijgen. Deze wordt een
aantal keren per dag afgeluisterd. Indien er ernstige zaken zijn, zullen deze
vanzelfsprekend verholpen worden.


