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De TC Hoogkade en het bestuur van de VvE Hoogkade wensen alle bewoners
en relaties een fijne Kerst en een gelukkig en gezond Nieuwjaar
Kerstboom
Na 10 jaar een kerstboom op het voorplein te hebben geplaatst vond de oude Kerstboomclub het
genoeg.
Vorig jaar stond er geen kerstboom op het plein tot groot verdriet van veel bewoners.
Onder de bezielende leiding van Peter Keller is er een nieuwe kerstboomclub opgericht en dus staat
er nu weer een fraaie boom.

1

Gevellift
Met de gevellift gaat het niet zoals het moet en is er regelmatig een storing. Gevolg is dat de ramen
dan niet worden gewassen. Besloten is om de lift grondig te renoveren, maar Kone laat het voor de
zoveelste keer afweten, geen onderdelen, enz.
Na overleg met Kone is afgesproken dat de lift op 6 augustus volgens voorstel wordt gerenoveerd.
Garage 1
Na eerdere meldingen van geprepareerde toegangsdeuren gaven de camera’s aan dat in de nacht
van dinsdag op woensdag 17 oktober drie heren te zien waren die zoals verwacht 100%
onherkenbaar in de garage liepen. Men keek in auto’s, maar voor zover ons bekend zijn er geen
auto’s opengebroken. De beelden worden bewaard zodat ze naar de politie kunnen als er alsnog een
melding komt van een inbraak in een auto. Tot nu toe hebben we daar niets over gehoord.
Garage 2
De garage is geveegd op donderdag 24 oktober.
Onderhoud
Eind oktober en begin november is onderhoud gepleegd aan de Speedgate en aan het
brandalarmeringssysteem in de garage.
Meterkast
Het was al eerder opgevallen dat de trafo’s in de meterkast veel warmte afgeven. Na opmerkingen
van elektromonteurs dat dit een slapende bom is die ieder moment tot een brand kon leiden, zijn via
De Lairesse door de firma Smit warmtemetingen gedaan en is een rapport opgemaakt.
Naar aanleiding van dit rapport worden op korte termijn noodzakelijke reparaties uitgevoerd.
Hoogkade in een zee van licht
Op 27 november baadde ons gebouw urenlang in een zee van licht. De reden hiervan was de opname
voor een Sinterklaasfilm. In de proefopnamen van de film is te zien hoe Sinterklaas op zijn witte
schimmel over ons dak rijdt.
Veel bewoners waren niet blij met het felle licht op de ramen. Het was netjes geweest als de
filmmakers ons hadden geïnformeerd.

VvE
Krantenberichten melden dat veel VvE’s door de financiële crises in geldproblemen zijn gekomen. Het
gaat vooral om kleine VvE’s. De VvE-Hoogkade heeft om u gerust te stellen voldoende reserve.
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