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Rotterdam,februari2004

Aan alle bewonersvan het appartementencomplex
Weenahof

Bestemedebewoners,
Sindseen paarweken is de decoratiecommissie
van de Verenigingvan EigenarenWeenahofweer op
sterkte,drie ledentelt deze commissienu en het spreektvanzelfdat de leden met enthousiasmeaan
het werk willen.
Evenvanzelfsprekendis het dat een nieuw-leven-ingeblazen
commissiegraagwat aan de algemene
woon-ergernissen zou willen doen en vandaar dan ook nu dit rondschrijven.
~

Aan het begin van het jaar heeft men zo zijn goede voornemens (de meeste daarvan vervliegen in de
loop der tijd) maar één goed voornemen zouden we als bewoners van de Weenahof toch moeten
blijven nastreven:
HOUD JE EIGEN STRAATJE SCHOON
Ons pand staat sinds 1981 aan het Weena en het is een in het oog springend gebouw. Je kan er over
discussiëren of je het mooi vindt of niet, maar je kan er hoe dan ook niet om heen. Om dit pand in
goede staat te houden wordt er door ons allen maandelijks een behoorlijke financiële bijdrage t.b.v.
het onderhoud geleverd. Het bestuur van de WE stopt samen met de huismeester veel tijd en energie
in het tijdig signaleren van mogelijke gebreken en het in goede staat houden van alle technische
voorzieningen en het onderhoud van ons aller woningen.
Maar daarmee alleen red je het natuurlijk niet, ook van ons als bewoners mag wat worden verwacht
om het woongenot van onszelf en onze buren/medebewoners te bestendigen of te vergroten. Het

magtoch als vanzelfsprekendworden~schouwd dat we op .~ezettetijden onze (buiten)ramenzemen
en het houtwerkafnemen en ook het eigen deel van de galenj eens op een goede schrob-beurt
trakteren. Misschien klinkt het wat ouderwets en oubollig, maar het is nu eenmaal zo dat wanneer iets
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er netjes uitziet het ook minder uitnodigt tot vandalisme of slordig gedrag van anderen. Vuilniszakken
horen niet een paar dagen naast de voordeur te staan en overtollige huisraad staan niet buiten. Als
we ze thuis niet meer willen, horen ze zeker niet op de galerij. Als we buiten planten neerzetten om
onze woonomgeving wat vrolijker te maken, onderhoud deze dan en mochten ze ons wisselvallige
weer niet overteven, ruim ze dan op. Het zijn allemaal kleine dingen, maar al met al bepalen deze wel
voor een groot deel het aanzien van ons pand.
Natuurlijk, het kost wat tijd, een emmertje water en wat energie, en we hebben het natuurlijk allemaal
druk, druk, druk...
.maar als we nu eens allemaal met enige regelmaat wat aandacht besteden aan
onze directe woonomgeving (wij Hollanders waren toch die mensen die iedere vrijdag hun stoepje
schrobden en ramen zeemden, daar stonden we toch om bekend?), scheelt dat in het onderhoud (dus
in onze portemonnee) en het scheelt ergernis van onze omgeving. Wellicht scheelt het ook in de
verkoopprijs, mochten we ooit nog eens willen verhuizen, want de eerste indruk is altijd de beste!

De Decoratiecommissie:

Jan Flippo
Mieke Mabelis
Mans van der Putten
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