DE REENSCHE COMPAGNIE
nieuwsbrief
Geachte bewoner,(s)
Hierbij ontvangt u de kersteditie 2017 van de nieuwsbrief van Stichting de Reensche Compagnie.
Wij willen u langs deze weg weer op de hoogte brengen van de lopende zaken in- en om
de Reensche Compagnie.

NIEUWE LIFTEN
IN ONS GEBOUW
Zoals u ongetwijfeld ook tevreden bent, zijn wij
als stichting ook heel content met de nieuwe liften in ons gebouw. Helaas zien wij de laatste tijd
veel schade ontstaan in de liften. Wij hebben het
vermoeden dat bij verhuizingen de liftkooien niet
echt gespaard worden.
Om in de toekomst te zorgen dat de liften minder beschadigingen oplopen gaan wij verhuiskits
aanbrengen ten tijde van verhuizingen. Een verhuiskit is niets anders dan houten wanden die
voor de wanden en op de vloer geplaatst worden. Ter hoogte van het bedieningplateau komt
een inkeping zodat de liften op de normale wijze
bediend kunnen worden. Wij gaan nadat de verhuiskit klaar is de aanwezige schades verhelpen
zodat de liften geen haveloze uitstraling krijgen.
Nieuwe bewoners worden op de hoogte gebracht
van deze kit en kunnen aangeven wanneer ze
grote stukken gaan verhuizen. In de lift komt een
bordje te hangen met wat te doen als u wilt verhuizen.

U als huidige bewoner wil ik ook vragen, om als u
grote stukken vervoert met de lift, gebruik te maken van de verhuiskit. U kunt dit doorgeven aan
de receptie. Echter; het is wel noodzakelijk dat
dit enige dagen van tevoren gebeurt. Onze huismeester zorgt dan dat op de gewenste dag en tijd
de lift klaar staat.
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“MINERVA WANDEN”
NAAST DE LIFTEN
De wanden naast de liften zijn door de schilder
niet gesaust en zien er op sommige plaatsen wat
haveloos uit. Dit is bewust overgeslagen. Deze
wanden hebben wij beschikbaar gesteld aan Academie Minerva om deze als stageopdracht door
studenten te laten beschilderen. Helaas ziet Minerva geen kans om met studenten ons project
als stageopdracht weg te zetten. Met als gevolg
dat de wanden nog steeds niet de uitstraling hebben die wij wensen.
Nu laten wij ons natuurlijk niet zomaar buiten
spel zetten. We zijn ondertussen op zoek naar
een kunstenaar, een kunstschilder of iemand die
de kwaliteiten heeft om de wanden in de 10-hoog
flat te voorzien van leuke en passende muurschilderingen. Tot die tijd zullen de wanden nog even
blijven zoals ze zijn.
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De wand op de begane grond zal wel gerepareerd
worden en de ontbrekende wandtegels zullen
hersteld worden.


ETEN MET…
Het met elkaar eten op donderdag blijkt een succes te zijn. Na een wat moeizame start moeten
we nu geregeld belangstellende weigeren. Reden
om te kijken of een tweede dag eten met... in het
leven geroepen kan worden.

U kunt met een gerust hart uw uitvaartondernemer confronteren met de wens. Als u vragen
heeft over deze mogelijkheid van opbaren, kom
dan eens langs op de receptie of bel ons voor
een afspraak. Wij komen dan graag bij u langs
om één en ander persoonlijk uit te leggen.
Ook hebben we de afgelopen tijd ervaring opgedaan om voor de nabestaanden de plechtigheid
voorafgaande aan de uitvaart vanuit de Reensche Compagnie te verzorgen. Het grote voordeel
hiervan is, dat de catering verzorgd wordt door
voor u bekende medewerkers.
Met deze service hopen wij bij te kunnen dragen
aan een eervolle uitvaart voor de overledene, de
familie en overige nabestaanden.

Houdt u de flyers in de liften goed in de gaten.
Vanaf januari zal er namelijk een tweede dag
ingepland worden. Voor informatie betreffende
het eten met z’n allen kunt u terecht op de receptie. De receptie is dagelijks van 09.00 uur tot
12.00 uur bemenst en ook bereikbaar via 0598322664.


WIST U DAT…
Op de dagen dat er maaltijden in het koffie café
zijn er ook de mogelijkheid bestaat om de maaltijd af te halen? Dit kan warm, maar eventueel
kunt u ze ook koud meenemen zodat u ze, op de
door u gewenste tijd kunt afhalen en opwarmen.
Ook voor vragen hierover kunt u terecht bij de receptie. We staan u daar graag te woord.


OPBAARRUIMTE BLIJKT
ZEER GEWAARDEERDE
SERVICE
Weet u het nog, we hebben we een keurig nette
opbaarruimte, waar steeds vaker gebruik van
wordt gemaakt.


ONZE
VRIJWILLIGERS
BEDANKT!
Op 12 december zijn alle vrijwilligers met partners, terwijl de sneeuw buiten neer dwarrelde,
in het zonnetje gezet. Weer een jaar lang zijn allerhande karweitjes geklaard. Of de zon nu hoog
aan de hemel staat of, zoals de 12e december de
sneeuw neerdaalde rond ons complex, de vrijwilligers van de Reensche Compagnie zijn altijd bezig. En dat verdient de aandacht die het behoort.
De Reensche Compagnie en vrijwilligers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daar zijn
we maar wat trots op en blij mee. Gezellig samen
zijn met elkaar, met een borrel, een heerlijk stampottenbuffet, een dessertbuffet en koffie met een
bonbon tot slot, is maar een klein gebaar dat wij
als stichting richting onze vrijwilligers hebben gedaan. Dit als blijk van onze dankbaarheid.
Bedankt u wel eens de vrijwilligers als u ze ziet
werken in- of rondom het complex? Uiteindelijk
doen ze het ook voor u.
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CV-KETELS
Met stip op 1 in de reparatieverzoeken top 10…
het vullen van de cv-installatie, althans de verzoeken daarvan. Echter komen wij bij 9 van de
10 gevallen voor niets.
De cv-ketel in uw woning heeft zoals de sticker op de ketel vermeldt een druk nodig van
maximaal 1,6 bar. Ook vermeldt deze sticker
dat de ketel in storing valt bij 0,3 bar of minder.
Geregeld komen wij bij ketels die op 0,7 bar
staan, deze vullen wij dan ook niet bij. Iets drukverschil in de installatie is heel normaal. Het bijvullen gebeurd met zuurstofrijk water wat weer
luchtproblemen en drukverlies in uw cv-installatie kan veroorzaken en zo dus van het ene in het
andere probleem vallen.
Wij willen u dan ook verzoeken om niet eerder te
bellen dan als uw cv écht op minimale druk staat.
Uw ketel is pas echt kapot als u het niet warm
in de woning krijgt en u geen warm water meer
heeft in uw keuken of badkamer. Bij dat soort
storingen komen wij dan ook snel langs om uw
storing te verhelpen.


SLUITING TIJDENS DE
KOMENDE FEESTDAGEN
Onze kantoren, receptie en zalen zijn gesloten
vanaf vrijdag 22 december tot en met dinsdag 2
januari. Op 3 januari staan wij allemaal weer voor
u klaar.

Op 5 januari organiseert de bewoners- en activiteitencommissie de jaarlijkse nieuwjaarsvisite.
Alle personeelsleden zullen hierbij ook aanwezig
zijn. Zo kunnen wij met ons allen u de gelukwensen voor het nieuwe jaar overbrengen.

TECHNISCHE STORINGEN
MELDEN TIJDENS SLUITING
VAN HET KANTOOR
Hiervoor kunt u uw draagbaar alarm gebruiken.
Zorgt u er wel voor dat u thuis bij de telefoon blijft
als u op uw alarm heeft gedrukt. Dus als u voor
uw buren op uw alarm drukt, wordt u gebeld!!!!
Drukt u op de knop van de buren, dan wordt uiteraard daar naartoe gebeld.
Een surveillant zal u namelijk bellen met de vraag
wat er aan de hand is. Als u uitlegt dat het om
een ernstig technisch mankement gaat, zal de
beambte de benodigde actie ondernemen en de
nodige personen of bedrijven inschakelen om het
probleem bij u op te lossen.
Wat niet onbelangrijk is, is dat u alleen bij ernstige technische mankementen op uw alarmknop drukt. Ernstige technische mankementen
zijn mankementen die absoluut direct opgelost
moeten worden en niet tot de volgende dag of
na het weekend kunnen wachten. Het vervangen
van een lamp op de galerij valt hier natuurlijk niet
onder.
Een gaslucht waarnemen in de woning, in de kou
zitten of een verstopte afvoer/riool is een geldige
reden om te bellen.


JAARWISSELING
Tijdens de jaarwisseling zullen er net als voorgaande jaren controlerondes gelopen worden
door beveiligingsmedewerkers van Cruon beveiliging. Surveillanten lopen inspectierondes om te
zien of er geen ongeregeldheden plaatsvinden inof om het gebouw. Dit is puur preventief bedoeld
om u als bewoner een veilig gevoel te geven tijdens de jaarwisseling.
Het kan dus gebeuren dat u een medewerker
van Cruon beveiliging tegenkomt als u door het
gebouw loopt.
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TOT SLOT
Ik wens u en uw familie, ook namens het bestuur
en alle medewerkers, hele fijne kerstdagen en
een voorspoedig nieuwjaar.
Wim Kroeze,
Manager Algemene Zaken

Suzanne
handwerk shop
GARENS
- FOURNITUREN
Gorecht -OostSTOFFEN
6c - 9603 AA Hoogezand
- (0598) 37 11 26
WORKSHOPS
- HANDWERKCAFÉ
info@suzanneshandwerkshop.nl
- www.suzanneshandwerkshop.nl
GEBORDUURDE CADEAU ARTIKELEN - INLIJSTEN
VERKOOP- EN INLEVERPUNT MSG BUSINESS POST

Gorecht Oost 6c - 9603 AA Hoogezand - (0598) 37 11 26
info@suzanneshandwerkshop.nl - www.suzanneshandwerkshop.nl

maandag:
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
09:00 - 18:00 uur
09:00 - 21:00 uur
09:00 - 18:00 uur
09:00 - 18:00 uur
09:00 - 13:00 uur

www.deknipscheer.eu
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