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Beste leden van de VVE Bressia,
Met veel plezier presenteren wij u de eerste ‘Nieuwsbrief Bressia’. Op deze wijze willen wij u regelmatig
informeren over het reilen en zeilen van ons complex. Heeft u opmerkingen of suggesties naar aanleiding
van deze nieuwsbrief? Laat het ons weten! U kunt uw reactie sturen naar vve.bressia@hotmail.com.
De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 16 mei 2014. Wilt u deze datum
alvast in uw agenda noteren? U ontvangt hiervoor nog een officiële uitnodiging.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de VVE Bressia
Hans Enkelaar, voorzitter

Onderhoud groen parking
Naast het reguliere onderhoudswerk aan knotwilgen en
beplanting zijn ook de rozenbottels gesnoeid. Door ‘wildgroei’ werd niet alleen het zicht van enkele appartementen
op de begane grond belemmerd maar ook het zicht bij
het rijden op, van en naar de parking.

AED
Wij feliciteren de heer Piet Ton met het verwerven van
zijn AED certificaat en zullen hem toevoegen aan de contactlijst naast de AED apparaten. Wilt u ook toegevoegd
worden aan de contactlijst of deelnemen aan een (herhalings)cursus dan kunt u contact opnemen met mevrouw
Matty Dees via tel. 0117 - 391341. De herhalingscursus
voor de huidige certificaathouders zal plaatsvinden op
zaterdag 26 april 2014. Zij ontvangen hiervoor nog een
uitnodiging. Hieronder vindt u een actueel overzicht met
contactgegevens voor hulp bij gebruik AED.
Voor hulp bij gebruik AED
App 09-31: Matty Dees, tel. 391341
App 13-11: Vera Landkroon, tel. 308276
App 13-22: Piet Ton, tel. 382341
App 13-41: Petra en Charl van Leeuwe
App 13-51: Koos en Jannie Viskil, tel. 381854
App 13-81: Marie Louise van den Bosch, tel. 381856
App 13-102: Erik en Mariël Goeman, tel. 371935
App 15-31: Ada Franssens, tel. 383875
App 15-61: Huub en Trees Verstraete, tel. 380023

In de volgende nieuwsbrief kunt u onder andere
meer lezen over de activiteiten met betrekking tot
het onderhoud van ons gebouw en parkeerterrein
en het huishoudelijk reglement.
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