januari 2019

nieuws

KLEURENBUURT
De feestdagen liggen alweer ver achter ons en Ooijevaar heeft zijn werkzaamheden
weer volgens planning opgepakt.

Vragen aan ZVH en/of de bewonerscommissie over de renovatie?
Het uitvoeringsteam heeft het
druk en kan niet iedereen zonder meer te woord staan. Zo kan
het dus zijn dat ze een keer ‘nee’
moeten verkopen. Maakt u daarom gebruik van het spreekuur:
Ooijevaar maakt graag in Kleurrijk tijd voor u op maandag van

09.00 - 10.00 uur en op donderdag tussen 15.00 - 16.00 uur.
Of loopt u bij Kleurrijk binnen op
maandag 15.00 - 16.00. Philippa
Wadsworth en Bram Laterveer
zijn dan aanwezig.
Op woensdag houden wij ook

spreekuur. Dan zijn Marianne
Lukkien en Bram Laterveer aanwezig van 17.00 - 18.00.
Bellen kan ook. Philippa is bereikbaar op: 06 - 13979514. Zij helpt
u graag verder.

Huisvuil niet
op straat
Bij de Vermiljoenweg wordt
helaas regelmatig het huisvuil op
straat gezet wordt. Dit is niet de
bedoeling. Houdt u hier rekening
mee!
Zo houden we samen de buurt
netjes.

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.
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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?
Meldt u zich dan aan bij: Philippa
Wadsworth 06 - 13979514.

Volgende
nieuwsbrief
U kunt onze volgende nieuwsbrief begin maart verwachten.

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
Inloopspreekuur in de rustruimte in
Kleurrijk:
Maandag van 14.00 – 16.00 uur
Woensdag van 17.00 – 18.00 uur
Spreekuur Ooijevaar
Locatie: voormalige dokterspost M.L.
Kingweg. Elke maandagochtend van 9:00
tot 10:00 uur en donderdagmiddag van
15:00 tot 16:00 uur

