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Pontje
Het pontje van het Azartplein naar de overkant van het IJ is op 15 maart na een feestelijke opening
gaan varen.
Zoals het hoort in Amsterdam waren er ook protesten.
Een paar foto’s geven een impressie van het gebeuren.
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RRS (Riool Reiniging Service)
Kort achterelkaar werd de TC door bewoners benaderd die een verstopping in hun woning hadden
met de vraag of we een goede loodgieter weten om een verstopping in hun woning op te lossen.
Dat weten we natuurlijk wel en zelfs kosteloos voor bewoners en dat is RRS (Riool Reiniging Service)
telefoon 0800 0991313.
Het is zonder kosten omdat de VvE een contract met RRS heeft afgesloten voor een vast bedrag per
jaar, ongeacht hoe vaak de hulp van RRS wordt ingeroepen.
Zie voor meer info onze website www.hoogkade.nl
Liander
Maandag 17 maart heeft een monteur van Liander in de centrale meterkast de kWh-meter vervangen
door een meter die op afstand afleesbaar is.
Ipod
De Ipod die in ons gebouw is gevonden heeft nog steeds geen eigenaar.
Vitrinekasten
Om bewoners sneller en beter te kunnen informeren heeft het bestuur van de VvE-Hoogkade in de
centrale hallen van ieder trappenhuis een vitrinekast geplaatst.
De kasten worden beheerd door de bestuursleden Bob Visser en Hans Apon.
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Rooster
Het rooster onderaan de hellingbaan van de
garage was compleet doorgeroest.
Er is een nieuw rooster geplaatst.

Inbraak garage
In de nacht van 31 maart op 1 april zijn van een Audi in de garage de vier wielen gestolen.
De lenzen van de camera’s in het hoge gedeelte van de garage zijn door de heren met witte verf
dichtgespoten. Er is een camera vergeten. De beelden zijn doorgegeven aan de politie.
Eerder dit jaar is er ook met de lenzen van de camera’s geknoeid, maar toen is er niets gebeurd.
Ramen
De ramen van ons gebouw zijn gewassen in de periode van 8 tot en met 11 april.
Garage
De vloer van de garage is geveegd in de periode van 14 tot en met 17 april.
Dagboek TC van dinsdag 8 april.
Lift hal 1
De lift van Hal 1 was om 7.30 uur in storing. Kone gebeld die binnen een half uur aanwezig was.
Lift is gerepareerd. Oorzaak was een bijna versleten TACHOGraaf (???) . Advies is om die te
vernieuwen, er wordt een offerte gemaakt.
Postbus woning hal 1
De postbus van een woning in hal 1 zat meer dan vol en was meer dan een half jaar niet geleegd.
De TC heeft de bus leeggemaakt, reclame weggegooid en brieven o.a belasting, enz voor de deur
gelegd.
Op bellen werd niet open gedaan en bewoners van de verdieping kennen de bewoner niet.
We zullen morgen kijken of de post is weggehaald. En dat was zo.
Garage
Twee TL-buizen in de garage vervangen.
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Kruidentuin Zuid terras
Sonja heeft de kruidentuin op het zuid terras in orde gemaakt en er ook nieuwe kruiden ingezet.
Bewoners kunnen naar behoefte kruiden knippen.

Liften
In april zijn de liften van ons gebouw geheel gerenoveerd. De mening van veel bewoners is positief,
wel wordt de hoop uitgesproken dat dwazen de wanden niet bekrassen.
Ook worden van drie liften door Kone binnenkort de kabels ingekort.
Liftbescherming
Er wordt over nagedacht om een soort hoes aan te schaffen die kan worden gebruikt bij verhuizing om
de wanden van de muren te bescherming tegen beschadiging.
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