Nummer 8, juli 2020
Met o.a. in deze nieuwsbrief:
• Wat een klus!
• Zonnepanelen
• Planning en bereikbaarheid
Voor u ligt de achtste nieuwsbrief over het
groot onderhoud en het verduurzamen van
uw huis aan De Wimme of De Hilde in
Brummen.

Wat een klus!
De huizen aan De Hilde zien er inmiddels
prachtig uit. En ook het dak op de huizen aan
De Wimme (eerste blok) ligt erop. Er is hard
gewerkt om zoveel mogelijk werk voor de
bouwvak-vakantie af te krijgen.

Iets lekkers voor u
U krijgt deze nieuwsbrief samen met iets
lekkers. Was u niet thuis? Dan kunt u de
attentie ophalen op De Hilde nummer 33.

Zonnepanelen?
Na de vakantie gaan we verder om de huizen
allemaal die mooie nieuwe uitstraling te
geven. Zoals u merkt is het wel een enorme
klus. We zijn blij dat u ons en de aannemer zo
helpt om het werk soepel te laten verlopen.
Dank voor uw hulp!

Herma heeft u gevraagd of u interesse heeft in
zonnepanelen. En velen van u hebben
belangstelling. Dat is heel mooi!
Heeft u interesse? Dan
krijgt u een brief of een
telefoontje van het
bedrijf Green Choice. Zij
kunnen u goed uitleggen hoe u zonnepanelen
kunt krijgen.

Uw contactpersonen van Veluwonen

Herma Tetteroo, sociaal projectleider

Planning
Woont u aan De Hilde?
De huizen aan De Hilde zijn van buiten bijna
klaar. Na de bouwvak-vakantie worden de
laatste klussen gedaan. Gelukkig mogen er
ook weer binnen werkzaamheden
plaatsvinden. Dus krijgt (en wilt) u een nieuwe
keuken en badkamer? Dan gebeurt dit na de
vakantie.
Woont u aan de Wimme 32 t/m 18?
Dan zijn de steigers weg en zit het dak erop.
Na de vakantie gaan we de kozijnen
vervangen. De uitvoerder komt volgende
week bij u langs om de planning te bespreken.
Woont u aan de Wimme 16 t/m 2?
Dan krijgt u vanaf 19 augustus steigers om uw
huis. Zorgt u ervoor dat er genoeg ruimte om
uw huis is? Vooraf komt de uitvoerder bij u
langs om de planning te bespreken.
Soms zijn er wat tegenslagen of het weer
werkt even niet mee. Dit zorgt ervoor dat de
planning wordt aangepast. De aannemer
overlegt altijd met u wanneer de planning
verandert.

Bereikbaarheid tijdens vakantie
Vanaf volgende week is het zomervakantie.
Heeft u dringende vragen aan Veluwonen?
• Bel dan projectleider Henk Sloot op
(0313) 65 90 23.
• Herma is op vakantie t/m 19 augustus. Ze
is tot die tijd niet bereikbaar.

Henk Sloot, projectleider

Uitvoerder Bram Pelgrim is ook op vakantie.
Heeft u dringende vragen voor aannemer
Peters?
•
•

Bel tijdens kantooruren: (0575) 514 404.
Bel voor noodgevallen buiten
kantooruren: 06 - 10 15 78 63.

Alle telefoonnummers staan ook op de
meterkastkaart.

Namens het hele projectteam
wensen wij u een zonnige zomer!

