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Nieuwsbrief 75 van de TC Hoogkade 
 
Amsterdam, 29 september 2014 
 
Nieuwsbrieven worden gepubliceerd op www.Hoogkade.nl 
 
 

 
 

 
Zolang ik het kan 
Onze medebewoner Hanne van Herwerden heeft haar ervaringen met haar dementerende man Eli, 
die ze tot de dood heeft begeleid, beschreven in het boek “Zolang ik het kan “ 
Ze beschrijft indringend, openhartig en soms humoristisch hoe haar intellectuele, maatschappelijk 
gewaardeerde man door steeds nieuwe tia’s en herseninfarcten langzaam de weg kwijtraakt in zijn 
leven. 
De presentatie van haar boek was op zondag 28 september op de Salve het schip van zeilschool 
Nautiek. 
Onder de meer dan 100 aanwezigen waren veel Hoogkaders. 
Het boek is te koop bij  Bol.com en bij boekhandel Pampus op de KNSM-laan. 
Een aanrader. 
 
Deurbel 
Op 14 augustus is het communicatiesysteem van hal 6 geheel vernieuwd. De reden was extreem veel 
voorkomende storing in de schakelaars veroorzaakt door vocht. 
De gehele bedrading is vernieuwd en de schakelaars zijn vervangen door teflon aanraaktoetsen.. 
 
Terras 
Onze hogedrukspuit specialist Jaap heeft het zuidterras medio augustus schoongespoten en 
vrijgemaakt van algen. 
Hij is drie dagen bezig geweest en bespaart de VvE zeker 3000 Euro aan kosten. 
Later in de maand heeft Jaap ook de luifel boven het voorplein algenvrij gemaakt. 
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Vitrinekasten 
Het bestuur van de VvE Hoogkade heeft besloten om de vitrinekasten open te stellen voor alle 
bewoners. 
Indien u uw medebewoners iets wilt mededelen of ergens op wilt attenderen kunt u dit doen via dit 
kastje. 
Gedacht wordt aan: 
- een verbouwing,verhuizing, 
- een tentoonstelling of voorstelling in ons gebouw of in de buurt 
- een feest dat kan zorgen voor burenoverlast. 
- een geboorte,overlijden etc. etc.  
 
Het uitdrukkelijk niet de bedoeling is dat er commerciële advertenties van welke aard dan ook worden 
opgehangen 
 
Iedereen wordt verzocht het bericht van naam, huisnummer en datum te voorzien. 
Als een bericht er 14 dagen heeft gehangen kan het worden vervangen door een nieuw bericht in het 
geval dat er geen ruimte beschikbaar is in de kast.  
Het bericht kan worden ophangen in de eigen entreehal maar ook in de vitrinekasten van de andere 
hallen. 
De kast kan eenvoudig geopend en gesloten worden. 
Er wordt uiteraard op toegezien dat een en ander volgens de spelregels verloopt. 
 
Ramen wassen 
Vanaf dinsdag 9 september zijn de ramen van ons gebouw gewassen. 
Extra aandacht is besteed aan het schoonmaken van de waterslagen. 
 
TL-buizen garage 
De energiezuinige TL-buizen in de garage besparen inderdaad ongeveer 40% energie vergeleken met 
de conventionele buizen, maar de levensduur is beperkt. 
De gemiddelde levensduur van de buizen moet meer dan 5 jaar continu branden zijn, maar al binnen 
twee jaar hebben 45 buizen het begeven. 
Deze buizen zijn geheel onder garantie vervangen door de firma Smit (prima). 
Maar er is nog een probleem, het blijkt dat de buizen zoveel warmte aan de uiteinden afgeven dat de 
contactpunten van de armaturen inbranden. 
Dat de buizen problemen geven blijkt ook uit het feit dat ze niet meer worden geleverd. 
Het bestuur is druk bezig met het vinden van een goede oplossing. 
 
Garage 
De garage is geveegd op dinsdag 23 en woensdag 24 september. 
 
Hoetjes op het dak 
Op twee luchtkanalen op ons dak waren de hoetjes verdwenen (weggewaaid?). 
Een ZZP-er die voor Gebro werkt heeft op 29/9 twee nieuwe hoetjes gemonteerd. 
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TUBUS 
Op maandag 13 en dinsdag 14 oktober worden door de firma TUBUS de standleidingen met een 
camera geïnspecteerd. 
Wij zijn benieuwd naar het resultaat en aanbevelingen. 
 
Postbussen 
Op 29/9 heeft supermonteur Ron van Gebro maar liefst 9 postbuskleppen vastgezet. 
Dat was een rot klus, omdat popnagels door de twee horizontale stangen aan de buitenkant alleen via 
de binnenkant kunnen worden vastgezet. 
Ook moet er in RVS worden geboord en dat gaat niet altijd even gemakkelijk. 
Maar het is Ron toch maar weer gelukt. 
De TC is niet gelukkig met de krakkemikkige postbussen. Onze buren van Hoogkade hebben een 
goede oplossing gevonden. Misschien ook iets voor ons? 
 

 
 
 
TC Hoogkade
Bas van Werkhoven 
Jaap Oosterman 
Bert Leene 


