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KLEURENBUURT
Goed nieuws

We zijn inmiddels over de helft. De werkzaamheden lopen mooi op planning en de bewoners,
wiens woningen klaar zijn, zijn erg tevreden met
de resultaten.

Verwarming
Soms krijgen wij klachten van bewoners doordat
een radiator in bijvoorbeeld de slaapkamer niet
en/of niet helemaal warm wordt.
Vaak klopt dit, vandaar wat extra uitleg hierover.
Hieronder ziet u hoe warm een ruimte wordt als de
woonkamer op 20º C staat ingesteld:
• Badkamer 22º C
• Slaapkamer 18º C
• Keuken 20º C
• Hal 15 ºC
Alle radiatoren zijn hierop aangepast en moeten allemaal open staan. Als de temperatuur in de woonkamer staat ingesteld op 20º en deze temperatuur
bereikt is (door de radiatoren of de zon) dan zullen
de radiatoren (ook in de overige ruimtes) niet
langer opwarmen.
U kunt dit zien aan het vlammetje op de thermostaat.

Glasbreuk voorkomen
Wanneer uw zonsverduistering te dicht tegen uw nieuwe ruit hangt, kan deze kapot gaan. Er ontstaat dan een
thermische breuk. Deze is te herkennen aan één breuklijn, die loodrecht vanuit de rand van het glas begint en
daarna in een grillige vorm verder loopt. Dit soort breuken zijn geen productfout, maar het gevolg van sterke
temperatuurverschillen in het glas. Dit valt niet onder garantie. De kosten zijn dan ook voor u als bewoner.

U kunt deze breuken voorkomen door:

• Lamellen, overgordijnen en dergelijke niet te dicht tegen uw ruit te hangen
• De beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie
• Geen grote voorwerpen aan de binnenkant te plaatsen dicht tegen de beglazing aan
• Handelingen voorkomen, die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld
aan een gerichte koudwaterstraal op een door zon verwarmde beglazing.
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KLEURENBUURT
Samen eten in de Kleurrijk
Is het lastig voor u om te koken
tijdens de werkzaamheden? U
kunt elke werkdag voor € 3,50
mee eten in Kleurrijk. Lijkt u
dat wat? Laat dat dan 1 dag
van tevoren weten en schuif
gezellig aan.

Vrijwilligers
Op dit moment hebben we te weinig vrijwilligers die u kunnen helpen. U
heeft van ZVH een brief ontvangen waarin dit is meegedeeld. Wij vragen
u begrip hiervoor.
Meer handen maken het werk lichter, dus bent u een van de bewoners die
ook de handen uit de mouwen wil steken voor uw buren?

Volgende
nieuwsbrief
U kunt onze volgende nieuwsbrief begin mei verwachten.

Meldt u zich dan aan bij: Philippa Wadsworth 06 - 1397 9514.

Colofon en wie-is-wie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van woningcorporatie ZVH, en is samengesteld in samenwerking met de Bewonerscommissies Kleurenbuurt. Hoewel we bij de informatie alle zorgvuldigheid betrachten, kunnen aan deze 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
Philippa Wadsworth, tel. (06) 1397 9514 of
e-mail: info@zvh.nl
Spreekuren in de rustruimte in Kleurrijk:
Maandag van 15.00-16.00 uur
Woensdag van 17.00-18.00 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
Of of loopt u binnen bij de rustruimte van
Kleurrijk op maandag 15.00-16.00 uur.
Philippa Wadsworth en Bram Laterveer
zijn dan aanwezig
Spreekuur Ooijevaar
Locatie: de rustruimte van Kleurrijk.
Elke maandagochtend van 9.00 tot
10.00 uur en donderdagmiddag van
15.00 tot 16.00 uur

