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Huissleutel vergeten/kwijt
Bouwbedrijf Ooijevaar kan u niet
helpen als u uw sleutel per ongeluk thuis heeft laten liggen.
Ook bij ZVH zijn geen reservesleutels van uw woning aanwezig.
Bent u uw sleutel vergeten dan
dient u er zelf voor te zorgen dat
u toegang tot de woning verkrijgt.

Douche verstopt? Dat klopt!
Bouwbedrijf Ooijevaar ontvangt
klachten over doucheputjes die
het water niet goed afvoeren.
Inspecties wijzen uit dat bewoners
hier zelf iets aan kunnen doen:
maak u doucheputje regelmatig
schoon! Wanneer uw doucheputje

Samen eten in
de Kleurrijk

Vrijwilligers

niet schoon is kan het water niet
weg en loopt het douchewater
uw badkamer in. Schoonmaken is
heel eenvoudig. Til het roostertje
van het putje op. Verwijder de
haren en zeepresten. Plaats het
roostertje weer terug. Herhaal dit
1x per week.

nieuws

KLEURENBUURT
Feest!

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?
Meld u zich dan aan bij: Philippa Wadsworth 06 – 13979514.

Vragen aan ZVH over de renovatie?
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? Meld u zich daar dan 1 dag
van tevoren aan en schuif gezellig
aan.

Loopt u binnen op maandag 15.00 - 16.00 uur tijdens het spreekuur in
Kleurrijk, of bel Philippa gewoon even: 06 - 13979514. Zij helpt u graag
verder. Op woensdag zijn Marianne Lukkien en Bram Laterveer aanwezig
van 17.00 - 18.00 uur.
Het uitvoeringsteam heeft het druk en kan niet iedereen zonder meer
te woord staan en zo kan het dus zijn dat ze een keer ‘nee’ moeten
verkopen. Maakt u daarom gebruik van het spreekuur:
Ooijevaar maakt graag tijd voor u op maandag van 09.00 - 10.00 uur en
op de donderdag tussen 15.00 - 16.00 uur, eveneens in Kleurrijk.

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.
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

Dinsdag 9 oktober jl. vond de feestelijke opening plaats van de Indigoflat. Het was ook meteen de start Aanpak
Vermiljoenflat. Het feest was een succes. Dank aan alle bewoners van de Indigoflat voor hun support tijdens de
werkzaamheden. Er waren sprekers, springkussens en vrolijke kinderen.
(foto’s Anton van Daal).
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Oproep scootmobiel oplaadpunten

Verwarming werkt niet?!

Heeft u een scootmobiel en heeft
u dus een oplaadpunt en stalling
nodig?
U kunt zich hiervoor aanmelden
bij de balie van ZVH, of per mail:
info@zvh.nl.
Houdt u dan rekening met de
volgende kosten:
• Een scootmobiel/oplaadpunt

Heeft u - ondanks de tips - nog steeds koude radiatoren?
Mogelijk zit er lucht in de radiatoren.
Normaal stroomt er door de radiatoren warm water. In
water zit zuurstof en als het water warm wordt, stijgt die
zuurstof op. Dat kan in een verwarmingssysteem ook gebeuren en dan zit er lucht in de radiotoren. Dit is heel
normaal en komt vaker voor.
U kunt er zelf wat aan doen: tijdens de oplevering heeft u
van Bouwbedrijf Ooijevaar een ontluchtingssleuteltje gekregen. Hiermee kunt u uw radiatoren ontluchten.

•

Foto: Walther Siksma

kost: € 8,24 per maand.
Eenmalige
contractkosten:
€ 15,-.

Let op: scootmobielen mogen
niet op de galerij of in andere
openbare
ruimten
gestald
worden en/of op geladen
worden.

Gratis energieadvies voor bewoners Indigoflat
Afgelopen maanden heeft ZVH
woningen gerenoveerd in de
Indigoflat. Hier zijn onder andere
energiebesparende maatregelen
doorgevoerd. Uw woning is vernieuwd met dubbel glas, ventilatieroosters en met mechanische
ventilatie (MV). Dit alles vraagt om
ander stookgedrag dan u misschien gewend bent. Nu de winter
voor de deur staat en de kachels
weer aan gaan, is het prettig als
de woonruimtes aangenaam van
temperatuur zijn.
Wij verwachten dat uw energierekening hiermee omlaaggaat.
ZVH wil u graag helpen uw energierekening blijvend omlaag te brengen. Daarom bieden wij u de
mogelijkheid vrijblijvend een afspraak te maken met een energiecoach van Bewonerswerk.
(www.bewonerswerk.nl)

Bespaaradvies
Het bespaaradvies vindt bij u thuis
plaats, duurt ongeveer een uur en
is geheel vrijblijvend. Het advies
kost u niets. Een energiecoach
neemt samen met u een vragenlijst door met energiebesparende
maatregelen en geeft u slimme
tips om energie te besparen en
hoe om te gaan met de nieuwe
energiebesparende maatregelen
in uw woning.
Aanwezigheid in uw complex
De Energiecoaches zijn op
afspraak in uw complex aanwezig. De adviezen zijn volledig
vrijblijvend. Let op: dit is geen
overstapadvies en u hoeft geen
contracten en andere (vage)
papieren te tekenen!

Gratis doos met energiebesparende producten ter waarde van
€ 20,Na het gesprek ontvangt u gratis
een energiebox met energiebesparende producten ter waarde
van € 20,-. Zo kunt u meteen de
eerste
besparingsmaatregelen
toepassen!
Afspraak maken
Een afspraak maken is heel eenvoudig:
• Stuur een e-mail naar energie@
bewonerswerk.nl. Wilt u daarbij uw naam en telefoonnummer
vermelden? Wij nemen dan telefonisch contact met u op om een
afspraak te maken.
Heeft u hierover nog vragen?
Neemt u dan contact op met
Marianne Lukkien via telefoonnummer (075) - 681 1711 of via
e-mail: m.lukkien@zvh.nl

WARM(T)E TIPS
De temperatuur in uw woning regelt u met de thermostaat:
- Laat de radiatoren helemaal open staan van de kamers die u wilt verwarmen. Zo kan het warme
water goed doorstromen;
- Koele slaapkamer? Draai hier de radiatorkraan dicht. Doe ook de slaapkamerdeur dicht!
- De thermostaat ‘voelt’ omgevingswarmte als temperatuur van de woonkamer. Hang uw
thermostaat daarom niet boven een verwarmende schemerlamp;
- Hang uw thermostaat niet achter een gordijn.
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Het ontluchtingspunt zit aan de bovenkant van de radiator, aan de tegenovergelegen zijde van de verwarmingsknop. Zorg er bij het ontluchten voor dat u een doekje bij
u heeft. Draai het ontluchtingsventiel open tot er water uit
komt. Op dat moment is de radiator ontlucht en draait u
het ventiel weer dicht.
Bij het ontluchtingspunt boven aan de leiding in de slaapkamer doet u hetzelfde.
De radiator in de slaapkamer met de balkondeur heeft
nog een extra ontluchtingspunt boven aan de leiding,
mocht deze niet meer warm worden dan dient u deze zelf
te ontluchten.

Containers gaan ondergronds
De tijdelijke containers voor huishoudelijk afval, papier en plastic
aan de voorzijde van de Indigoflat
worden vervangen door vaste,
ondergrondse containers. Van
Gemeente Zaanstad en/of HVC
ontvangt u een brief over de containers en hoe u ze als bewoner
kunt gebruiken.
De containers zijn bedoeld voor
de bewoners van de Indigoflat.
Bewoners van de Vermiljoenflat
krijgen een eigen set containers.
Huismeester Jos Konijn hangt
binnenkort informatie op over de
standplaats van de ondergrondse
containers.
Containermisbruik
Bouwbedrijf Ooijevaar heeft he-

laas meerdere keren geconstateerd dat er spullen van bewoners
in hun afvalcontainers gegooid
worden. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling. Wij rekenen erop, dat
u dit niet meer doet!
Alleen voor bewoners!
De vernieuwde plint (begane
grond) en de gescheiden bergingen moeten ervoor zorgen dat uw
spullen hier veilig staan. Nietbewoners zouden geen toegang
mogen hebben tot de flat en tot
de bergruimtes.
ZVH hoort dat er gekopieerde
sleutels van de bergingen in omloop zijn. Ook zien wij dat bewoners de nooddeur gebruiken als
uitgang. Dit is niet toegestaan!

Vaak laten mensen deze openstaan om weer naar binnen te kunnen. Ongenode gasten kunnen
hierdoor zo naar binnen komen.
Hiermee brengt u zichzelf en de
mede bewoners in gevaar.
Het is een nooduitgang gebruik
het daar ook voor!!
U bent als bewoner medeverantwoordelijk voor de veiligheid in de
flat. Geef geen bergingssleutels
weg. Gebruik de normale entrees
als in- en uitgang.
Momenteel overlegt ZVH met
de Bewonerscommissie (BC) of
tegen de illegale kopie-sleutels
moet worden opgetreden. Betrokken bewoners worden hierover
persoonlijk geïnformeerd.
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