Nummer 4, Maart 2022

Dit is de nieuwsbrief van Stichting Driehoorne. Wij willen u op deze manier op de
hoogte houden van wat er allemaal speelt in en om Driehoorne. Leest u mee?

AANSCHUIFTAFEL MILLENNIUM
Iedere week (op donderdag) een lekker gevarieerd
3 gangen menu voor €17,50. Graag van te voren inschrijven
bij restaurant Millennium.
Gezellig als u aanschuift!

THERMISCHE BREUKEN IN RUITEN VOORKOMEN
Uw woning is voorzien van isolatieglas (HR++, hoog
rendement glas ). In verband met de mogelijke
thermische breuk van deze beglazing is het belangrijk
dat lamellen/gordijnen e.d. minimaal 12 cm van het
glas los hangen en het kozijn niet afsluiten. Dit omdat
de ruit moet kunnen ventileren en zijn warmte kwijt
moet kunnen aan de omgevingstemperatuur.

AFZUIGKANALEN
De afzuigkanalen dient u niet dicht te draaien of af te sluiten,
anders is er geen luchtverversing in de woning.

PARKEERTERREIN
Het parkeerterrein voor de Panoramaflat staat vaak erg vol. Dit komt mede omdat bewoners
van het hoofdgebouw hier ook parkeren, wat niet de bedoeling is, zoals ook vermeld staat bij
het opgaan van het parkeerterrein. Wij verzoeken de bewoners van het hoofdgebouw om de
auto op het andere terrein te parkeren, waar meestal voldoende plek is en voor hun is
bestemd.
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LOOS ALARM
Als per ongeluk wordt gealarmeerd via de
unit in de slaapkamer, badkamer of de
halszender, dan kunt u de melding
uitzetten door op de groene knop te
drukken van het kastje op de muur van
de slaapkamer.
Panorama

Hoofdgebouw

METERKAST
Bij de meterkasten in het hoofdgebouw hangt een
groepenkastverklaring waarop een telefoonnummer staat. Dit moet
het telefoonnummer van Stichting Driehoorne zijn: 445812. Dus niet
het nummer bellen wat op de groepenkastverklaring staat.

HET WAEPEN VAN DRIEHOORNE
In de liften en op de publicatieborden hangt een
maandelijkse kalender, met daarop alles wat er
georganiseerd wordt in de grote zaal, makkelijk en
overzichtelijk.

ONTWIKKELINGEN ENERGIEPRIJZEN
Stichting Driehoorne heeft op tijd de prijzen voor energie vastgezet tot en met 2027
waardoor wij voorlopig niet te maken krijgen met prijsstijgingen. Dit tenzij
energiebedrijven of overheid anders besluiten.

WIST U DAT??
U deze nieuwsbrief ook per mail kunt
ontvangen, dan graag een mailtje sturen naar
info@driehoorne.nl
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