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Nieuwsbrief Huis & Tuin Schuttersbosch
Het idee achter Huis & Tuin Schuttersbosch is om samen met belangstellende bewoners een
aantal onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis te laten uitvoeren. Een gezamenlijke
aanpak kan een stuk organisatie en zoekwerk uit de hand nemen en geeft eventueel
mogelijkheden op gunstige prijs en kwaliteit. Uit ervaring met de aanbouw van 6 verandaʼs en
carports samen met 6 bewoners is gebleken dat dit vele voordelen met zich meebrengt.
Een deel van de onderhoudswerkzaamheden is echter alleen van toepassing voor bezitters van
een koopwoning maar er zijn ook onderhoudswerkzaamheden voor zowel huurders als kopers.
Hierbij valt te denken aan tuinonderhoud en ramen wassen.
Het is niet de bedoeling om als opdrachtgever op te treden maar alleen de voorbereiding van
werkzaamheden te doen.
Via de schriftelijke enquête die deze zomer gehouden is bleek dat er voldoende belangstelling is
van de bewoners voor dit initiatief. Ons plan van aanpak is het uitwerken van één of meerdere
onderhoudswerkzaamheden. Na het uitwerken worden de bewoners hierover geïnformeerd via de
website http://schuttersbosch.dse.nl/ en de Boschkrant en kan men meedoen.
Huis & Tuin Schuttersbosch is een initiatief onder de vlag van de Bewoners Belangenvereniging
Schuttersbosch (B.B.S.). Daarom wordt bij deelname verwacht dat u lid bent van de B.B.S.

Gezocht

We zoeken een paar enthousiaste buurtbewoners die ons willen
meehelpen dit initiatief verder vorm te geven. Dus heb je belangstelling
om ons hierbij te helpen laat het ons weten we kunnen jouw hulp
uitstekend gebruiken.

Huis & Tuin
Onderhoudswerkzaamheden
Hier staan enkele voorbeelden van onderhoudswerkzaamheden vermeld waaraan wij invulling
willen gaan geven. Het aantal werkzaamheden en leveranciers kan bij voldoende
belangstelling en initiatief van de bewoners natuurlijk groeien.

Schilderwerk
Onze houten huizen verdienen wat betreft schilderwerk de nodige aandacht zodat het hout goed
beschermd wordt. Het idee is een schildersbedrijf te zoeken dat ervaring heeft met het onderhoud aan
houten huizen en het gebruik van Drywood* verf. Op verzoek doet het schildersbedrijf een inspectie van
de conditie van het schilderwerk en op basis hiervan stellen ze indien nodig schilderwerkzaamheden voor.
We hebben inmiddels al contact gehad met Drywood over de levering van verf en over het
onderhoudsplan. Het van Drywood gekregen onderhoudsschema zullen we op de Schuttersbosch website
plaatsen.
* Drywood is de naam van de producent van welke de verf op onze huizen is aangebracht.

Timmerwerken
Het idee hierbij is een timmerman op inschrijving te laten langskomen om een aantal kleine
timmermansklussen uit te voeren zoals bijvoorbeeld het stellen van ramen en deuren maar ook het
schoonmaken van de goten en de zandvang. De afrekening zal dan gedaan worden op basis van de klus /
benodigde tijd en eventueel materiaal.
We hebben al contact met een timmerman die dit wil uitvoeren.

Onderhoud Centrale Verwarming en Ventilatiesysteem
Een bekwaam verwarmingsservicebedrijf zoeken dat periodiek zowel het onderhoud aan de centrale
verwarmingsketel en het ventilatiesysteem doet en ingeschakeld kan worden bij storingen. We hebben
reeds contact met een bedrijf dat deze service wil verlenen.

Reiniging Ventilatiesysteem
Het reinigen van de kanalen van het mechanisch ventilatiesysteem. Recent deed een bewoner de oproep
om dit gezamenlijk aan te besteden. Dit onderhoud past prima in de Huis & Tuin plannen. We zijn navraag
aan het doen bij de leverancier over onderhoud aan de kanalen van het ventilatiesysteem.

Tuinonderhoud
Een of meerdere hoveniers zoeken die bij belangstellende bewoners de tuin periodiek onderhoudt.

De initiatiefnemers
Theo van de Vorst, Ton Kremers en René Linssen zijn de initiatiefnemers van
Huis & Tuin Schuttersbosch. Het team dat zich bezig gaat houden met de
uitvoering zijn op het moment van schrijven:"
Theo van de Vorst" Hertensprong 7"
040-2119778
René Linssen""
Hindelaan 3" "
040-2124837
Heeft u vragen, ideeën of wilt u helpen dan kunt ons bellen of mailen via
huistuin.schuttersbosch@gmail.com

