Nieuwsbrief april 2017
Hierbij de nieuwsbrief met actuele zaken:

COLOFON:
Postadres:
Briandflat 16

Algemene gang van zaken bouw
Zie nieuwsbrief maart 2017 van Eigen Haard.

1422 TT Uithoorn

Plastic doppenaktie
Er worden doppen gespaard die je kunt afleveren in het buurtnest. Met de
opbrengst wordt een opleiding van een hulphond gefinancierd. Op het prikbord in
het buurtnest hangt meer informatie.
Het mogen plastic doppen zijn van flessen, melkpakken enzovoort, maar niet van
chemische verpakkingen zoals bv schoonmaakmiddelen.
HVUK

Telefoon:
06-20 29 46 86
E-mail:
secretariaat@europarel.nl

HVUK Input van Piet ?
Jaarvergadering 2 mei
Bewonersmarkt / braderie in de flats
We zijn op zoek naar mensen die hun passie, hobby of beroep willen
demonstreren aan mede flatbewoners komend voorjaar. Om dit van de grond te
krijgen zoeken wij medeorganisatoren. Heeft u interesse laat het ons dan weten.

Internet site:
www.Euro-Parel.nl

KvK nr:
40538675
Twitter: @EuroParel

Repaircafé
Wat doe je met een kapotte citruspers, broodrooster of cd-speler? Weggooien,
want een nieuwe is vaak goedkoper dan laten repareren. Dat is zonde, niet alleen
van het geld, maar ook van de (onnodige) belasting van het milieu. Daarom komt
een groepje handige vrijwilligers in ’t Buurnest bijeen om kapotte spullen van buurtbewoners te
repareren. Elke eerste en derde woensdag van de maand kunt u vanaf 13:00 uur binnenlopen. De kosten
van de reparatie zijn wat u er voor over heeft.

Huismeesters:
Er wordt er toezicht gehouden op het achterlaten van huisraad op de straat. Mocht u toch iets
constateren meld dit bij de huismeester (gegevens vindt u onderaan in de nieuwsbrief) U kunt dit ook
melden bij de gemeente middels deze link http://bit.ly/2a6jzDk
Frits Kuin
06-54748431
Alwin van Cooten
06-54748432
Indien u een email wil sturen gebruik dan info@eigenhaard.nl. Vermeld in het onderwerp wel even de
huismeester. Via dit emailadres worden alle emails die binnenkomen geregistreerd. De huismeester zijn
telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00-16:30 en op vrijdag van 08:00 tot
12:00. In geval van calamiteiten buiten kantoor uren kun je contact opnemen met Eigen Haard 0206801801
Voor storingen met betrekking tot de verwarming en warm water kunt u contact opnemen met firma
Kropman telefoon : 088-3344444

