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VERSTOPPING 
Jammer genoeg ontvangen wij in toenemende 
mate klachten over verstoppingen in huis. 
Natuurlijk is het niet altijd te voorkomen, 
maar de loodgieter geeft het volgende advies: 
 
Gooi wat soda in het afvoerpijpje onder de 
CV of in de gootsteen -of wasbakafvoer en 
overgiet dit met kokend heet water. Soda is 
milieu vriendelijker dan allerlei  vloeibare 
ontstoppingsmiddelen en is bovendien 
goedkoper. De soda zal dan zijn 
schoonmaakwerk doen. De loodgieter 
beveelt aan dit één keer per maand te doen. 
 
BINNENSCHILDERWERK 
Vanaf 3 november zal de schilder het 
schilderwerk binnen hervatten. U krijgt na de 
zomervakantie meer informatie over de 
kleuren, tijdstippen en allerlei andere 
belangrijke zaken. 
 
DRAINAGE TUSSEN HET “T EN E” GEBOUW 
Tussen de het “T en E” gebouw hebben wij 
tijdens een regenperiode gezien dat het gazon 
zeer nat is. Het hemelwater loopt niet goed in 
de grond en daarom heeft het bestuur 
besloten tussen deze twee gebouwen een 
drainage systeem aan te leggen. Uiteraard zal 
alle schade na het aanleggen worden hersteld. 
 
VOORAANKONDIGING 
 

OP 18 HEBBEN WIJ WEER EEN 
LEDENVERGADERING GEORGANISEERD. OVER 

DE TIJD, PLAATS EN AGENDA WORDT U NA 
DE ZOMER GEINFORMEERD. 

 

KLUSJESMAN 
Het bedrijf “Hoorn 80” is een bedrijf dat 
geregeld voor de VVE Waterappartementen 
allerlei werkzaamheden verricht. De kwaliteit 
van het werk is goed en de prijs is redelijk. 
Heeft u zelf een klusje in huis, dan kunt u 
natuurlijk ook gebruik maken van de diensten 
van dit bedrijf. In de hal zal aan het 
mededelingenbord het adres en 
telefoonnummer komen te hangen. 
 
SCHOONMAAK 
Het bestuur ontvangt geregeld klachten van 
bewoners over de kwaliteit van de 
schoonmaakwerkzaamheden. Hierover 
hebben wij overleg gehad met het 
schoonmaakbedrijf. Na dit overleg is 
afgesproken dat met  ingang van 1 september 
2014 de huidige schoonmaker zijn 
werkzaamheden zal beëindigen. Vanaf deze 
datum zullen wij gebruik maken van de 
diensten van schoonmaakbedrijf 
“Kraakhelder”. 
 
ZOMER 
Tijdens de zomer periode heeft het bestuur 
geen vergaderingen. Tevens is een aantal 
bestuursleden niet bereikbaar.  
Mocht u ons toch nodig hebben dan is het 
altijd handig ons een email te sturen. Wij 
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u 
op. 
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