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KLEURENBUURT
Plint Indigo krijgt vorm

Nieuw balkon,
houdt ‘m leeg

Plint Indigo in ontwikkeling

Deze foto is alweer een week
oud wanneer u deze nieuwsbrief
ontvangt. De plint van de Indigo
is flink in ontwikkeling. Houdt u
de signalering en brieven goed in
de gaten voor de veilige toegang
tot de flat.

Plaats uw fiets tijdelijk ergens
anders. Dan kunnen de mensen
van bouwbedrijf Ooijevaar eenvoudig bij de bouwplaats komen.
Alvast bedankt voor uw begrip en
voor uw medewerking.

Precies op de helft
De aanpak gaat gestaag
door en alles loopt zoals
gepland. Maandagochtend
9 april wordt huisnummer
12 opgeleverd. Dat is de
laatste woning in streng 6
en daarmee is de aanpak
van de Indigoflat halverwege.
Zowel bouwbedrijf Ooijevaar als ZVH begrijpen
dat het behoorlijk zwaar
is om 9 maanden in een
‘verbouwing’ te zitten. Na
6 april organiseren we een
kleine bijeenkomst voor bewoners en voor de bouwmensen. Om even samen
wat leuks te doen, zonder
geluidsoverlast. Houd uw
brievenbus in de gaten.

Nieuwe balkons – houdt ze leeg

Fietsen, tuinkasten ... zet ze niet
op uw balkon. In overleg met de
Bewonerscommissie Kleurenflats
stelt ZVH momenteel een huishoudelijk reglement op. Hierin
staat dat het aangezicht van
de flat helder moet blijven. Ook
vlechtwerk door de spijlen van
de nieuwe balkonhekken zijn niet
toegestaan. In de toekomst let de
huismeester op en waarschuwt
u persoonlijk als uw balkon leeg
moet.
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Vrijwilliger-zijn maakt blij!

Burenhulp met liefde en dankbaarheid

Even uw aandacht voor de vrijwilligers die u of uw buren in de
flat bijstaan vóór en na de aanpak van hun woning. Er moeten
keukenkastjes uitgeruimd worden
en spulletjes van de muren
gehaald (en later weer opgehangen).
Er moeten badkamers gesopt en
keukens handig worden ingericht.
Dat doen deze vrijwilligers met
veel liefde en dankbaarheid! Eind

maart kwam de groep bij elkaar
bij het Sociaal Wijkteam (SWT). Zij
vertelden Laura Terbrack van het
SWT, Martha Kross en Marianne
Lukkien van ZVH hoe leuk ze het
werk vinden. Ze vinden het fijn
dat ze anderen mogen helpen.
Warm applaus dus, voor deze
hulpvaardige buren met het hart
op de goede plek!

Colofon en wie-is-wie
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van woningcorporatie ZVH. De inhoud wordt samengesteld in samenwerking met de Bewonerscommissie Kleurenbuurt. Hoewel bij samenstelling alle zorgvuldigheid wordt betracht, kan aan de inhoud van de Nieuwsbrief geen
rechten worden ontleend.
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Reparatiemeldingen, vragen over de
huurbetaling of verhuur:
Woningcorporatie ZVH:
Maandag tot en met donderdag van
9.00 tot 16.30 uur en vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur.
Tel. (075) 68 11 711 of e-mail: info@zvh.nl

Bewonersbegeleiders ZVH:
Martha Kross, tel. (075) 68 11 707 en
Marianne Lukkien, tel. (075) 68 11 736 of
e-mail: projectkleurenflats@zvh.nl
Spreekuren in de rustruimte in Kleurrijk:
Maandag van 14.00 - 16.00 uur
Woensdag van 17.00 - 19.00 uur

Huismeester ZVH:
Jos Konijn, tel.: (075) 68 11 767.

Bewonerscommissie Kleurenflats
voorzitter: Bram Laterveer,
tel. 06 830 98 690 E-mail:

bc.kleurenflats@gmail.com
Inloopspreekuur in de rustruimte
in Kleurrijk:
Maandag van 14.00 - 16.00 uur
Woensdag van 17.00 - 19.00 uur
Spreekuur Ooijevaar
Locatie: voormalige dokterspost
M.L. Kingweg. Elke maandagochtend van
9.00 tot 10.00 uur en elke donderdag
middag van 15.00 tot 16.00 uur.

