Kleine
Nieuwsbrief

Beste lezers,
Voor u ligt de mei-editie van de kleine nieuwsbrief,
speciaal voor de huurders van alle
appartementencomplexen van De Vijverhof.
Op deze manier hopen we u regelmatig en zo goed
mogelijk op de hoogte te brengen van het nieuws
uit onze complexen. We verwachten de nieuwsbrief
steeds tegelijk met ’t Vijverblad uit te brengen.
De overige nieuwskanalen blijven gewoon bestaan.

De Algemene Ledenvergadering van
Bewonerscommissie Groenling, Roodborst,
Steenloper is in verband met de Corona-crisis
tot nader bericht uitgesteld.

CSU verzorgt sinds begin 2019 de schoonmaak in
de algemene ruimten van de appartementencomplexen en zorgt voor het uitvoeren van de
glasbewassing voor zowel de Vijverhof als de
appartementencomplexen.
In de afgelopen periode zijn de resultaten van de
verrichte schoonmaak werkzaamheden niet naar
tevredenheid geweest. Meerdere gesprekken zijn
door ons met CSU gevoerd om de kwaliteit van de
schoonmaak omhoog te krijgen (de uitvoer van
de glasbewassing is goed te noemen, uiteraard
zijn er altijd punten ter verbetering).
CSU is een groot landelijk schoonmaakbedrijf en
behoort tot de top 3 in Nederland en wil ervoor
zorgen dat de schoonmaak in de complexen –
volgens het vastgestelde werkprogramma - naar
tevredenheid wordt uitgevoerd.
Hiervoor hebben we met CSU afgesproken dat er
een zogenaamde “nul” schoonmaakbeurt zal
worden uitgevoerd waarin in één keer alle
wekelijkse- en periodieke werkzaamheden worden
uitgevoerd. Op deze manier is het voor ons en
CSU beter mogelijk om de geleverde kwaliteit te
beoordelen. De “nul” schoonmaakbeurt zou eind
maart jl. worden uitgevoerd. Helaas moest deze
worden uitgesteld vanwege de Corona-crisis. We
hopen dat de Corona-maatregelen snel weer stap
voor stap worden versoepeld, zodat de “nul” beurt
uitgevoerd kan worden.

Deze nieuwsbrief is voor 3 weken.
De volgende nieuwsbrief komt in principe
vrijdag 29 mei 2020 weer uit.

Groepsvorming
Wilt u melding doen van groepsvorming?
Neem dan binnen het 010-gebied contact op
met 14010. Kan dit niet? Bel dan met de politie
via 0900-8844. Het nummer 112 is allėėn voor
situaties waarin elke seconde telt.
Oplichting
Helaas zijn er nog steeds personen die misbruik
maken van de goedheid van de mens.
De Wijkagent: “Krijgt u een mail, appbericht of
ander bericht, dat u niet vertrouwt, gooi deze
weg in de "prullenbak". Reageer niet, want dat
gaat u een hoop ellende opleveren en geld
kosten. Verder wil u ik heel veel sterkte wensen
in deze moeilijke tijd en het is al vaak gezegd:
Let goed op jezelf en op elkaar.”
De vergadering met de Centrale
Bewonerscommissie is in verband met de
Corona-crisis ook niet doorgegaan.
Daarom is er met hen ook niet over de
huurverhogingen gesproken. Wél zijn inmiddels
de brieven verstuurd met de huurverhogingen.
In de volgende nieuwsbrief zullen we u nader
informeren over de geplande werkzaamheden.

De Rijksoverheid en het RIVM zeggen hier het
volgende over: “De symptomen van het nieuwe
coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken
er amper iets van te merken. Anderen worden
ernstig ziek. De incubatietijd, de tijd tussen
besmetting en de ziekte, varieert van 2 tot 12
dagen. Het advies: blijf thuis bij de volgende
klachten:
• Verkoudheid, niezen en hoesten
• Keelpijn
• Moeilijk ademen
• Koorts
Bel de huisarts als de klachten verergeren:
• U wordt in een paar dagen steeds zieker
• U ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij
het lopen)
• U heeft meer dan 3 dagen koorts
• U bent ouder dan 70, hebt een chronische
ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts
Belangrijk: Ga niet naar de huisarts toe, maar
bel de huisarts of huisartsenpost. Neem bij
ernstige klachten direct contact op.
Lees op de website van de Rijksoverheid en het
RIVM alle maatregelen rondom het Coronavirus.

Wist u dat…
Wist u dat……het Kringloopwinkeltje open is op woensdag van 11.00 tot 15.00 uur?
Wist u dat……het Kringloopwinkeltje open is op vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur?
Wist u dat……het Kringloopwinkeltje open is op elke laatste zaterdag van maand van 11.00 tot 15.00 uur?

