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• Liften
De liftdeuren zijn, zoals u allen ongetwijfeld gezien heeft, in een andere kleur
geschilderd. Na een huis aan huis onderzoek van één van de bestuursleden is met
meerderheid van stemmen deze kleur door u uitgekozen. Ook in de toekomst zal uw
mening gevraagd worden over de kleurbepaling van het schilderwerk aan de buitenzijde
van het Kadoelerbos.

• Fietsen/Winkelwagentjes
Ik wil u erop wijzen dat het verboden is fietsen en winkelwagentjes of andere zaken op
de galerijen te stallen. De reden hiervan is om noodhulp diensten, zoals brandweer- en
ambulancepersoneel, een vrije doorgang te garanderen. Het kan kostbare seconden
schelen en levens redden als deze mensen hun materialen niet eerst over allerlei
obstakels heen moeten tillen. De fietsen horen in de kelderbox en de winkelwagentjes
horen bij de supermarkten. Daarnaast ziet het complex er van buiten af gezien natuurlijk
ook netter uit.

• 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. Dit geldt voor alle bewoners van het Kadoelerbos. Voor
meer informatie en de kortingsbonnen kunt u zich wenden tot de heer Gerrit Woltersom,
huismeesterkantoor Kadoelerbos.

• Vakantie huismeesters
Ivo Matosevic gaat 12 augustus op vakantie, 2 september is hij weer terug. De heer
Gerrit Woltersom gaat 22 juli op vakantie en is 12 augustus weer paraat. Het dagelijks
spreekuur wordt gewoon gehouden van 09.30 tot 10.00 uur in de huismeestersruimte in
het Kadoelerbos.

• Vakantie
Beheer- en Adviesburo Van der Schaaf gaat ook op vakantie. De vakantie loopt van 22
mei tot 1 juni. 4 juni zijn we 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.

• Openingstijden
Beheer- en Adviesburo Van der Schaaf is iedere dinsdag, woensdag, donderdag van
09.00 – 17.00 te bereiken en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur. Het reguliere
telefoonnummer is 030 – 656 51 07.
Om de twee weken is Roland Kruijer donderdagochtend te bereiken op het Jonker- en
Kadoelerbos. Indien hij niet rondloopt zit hij in het kantoor van de huismeester op het
Kadoelerbos

• Calamiteitennummer
Indien er sprake is van ernstige calamiteiten buiten kantoortijden en in het weekeinde,
bijv. Lekkage’s of inbraak zijn wij te bereiken onder telefoonnummer: 06-22 134 118.


