
Nieuwsbrief
Tolzicht

VZ

Nr. 5, januari 2022

Het nieuwe jaar is begonnen. 
Namens ons allemaal de beste 
wensen voor 2022. Het komende 
jaar gaat er veel gebeuren in 
Tolzicht. In deze nieuwsbrief 
leest u waar we mee starten. 

Nieuwe entree zelfstandige 
appartementen
Vanaf 17 januari zijn we gestart met 
de voorbereidende werkzaamheden 
voor de nieuwe entree van de 
zelfstandige appartementen van 
Veluwonen. 

Allereerst maken we het looppad  
naar de entree toe. 
De aangrenzende appartementen 
hebben weinig overlast van deze 
werkzaamheden. Wel lopen er vanaf 
7.30 uur vakmensen van de firma 
Rijneveld door de tuin. 

Bij de pijl komt de hoofdentree. 

In de week van 31 januari starten we 
met de bouwkundige werkzaamheden 
voor de nieuwe entree. 
Deze werkzaamheden geven lichte 
overlast. Denk aan geluid en stof 
en er lopen vakmensen door de 
gangen. Vanaf 21 februari kunnen 
de bewoners gebruik maken van de 
nieuwe entree. 
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Buitenschilderwerk en 
vervangen sreens
Vanaf 24 januari start de firma Van 
Asselt met het buitenschilderwerk. 
Het is een noodzakelijke klus voor 
het behoud van het gebouw en het 
geeft weer een fraaie uitstraling 
voor uw woning. De vakmensen 
van Van Asselt nemen contact met 
u op wanneer gevraagd wordt om 
uw medewerking. 

Bijvoorbeeld om een raam open 
te zetten zodat de dagkanten 
geschilderd kunnen worden. Uw 
medewerking wordt zeer op prijs 
gesteld. Ook worden de screens 
vervangen.

Plaatsen intercom Veluwonen
De zelfstandige appartementen 
van Veluwonen krijgen een eigen 
intercom. Dit werk wordt gedaan 
op maandag 7 februari met 
een uitloop naar 8 februari. Het 

werk wordt 
uitgevoerd door 
Loohuis en 
Hertek. 

De intercom 
wordt 
aangebracht op 
de bestaande 
situatie. Hier 
zijn ze ongeveer 
20 minuten 
mee bezig. Voor 
het installeren 
moeten onze 
vakmensen in 
de woning zijn. 

Op 7 februari beginnen zij op 
de begane grond en de eerste 
verdieping. Tussen 08.00 en  
12.00 uur bellen ze bij deze 
bewoners aan. Van 11.00 tot  
15.00 uur voeren zij de 
werkzaamheden uit op de tweede 
verdieping. Bent u op deze dag en 
tijd niet thuis? Bel dan met Leida 
Dotulong of Ellis Aardenburg.

Werkzaamheden gangen 
zelfstandige appartementen
Vanaf 7 februari beginnen we met 
het vernieuwen van de gangen. 
Zo worden de vloeren vernieuwd 
en de wanden worden gesaust. 
We beginnen op de tweede 
verdieping. Als deze verdieping 
klaar is, houden we, Leida en 
Ellis, tijdelijk daar hun spreekuur. 
Bewoners kunnen hier ook zitten 
voor hun koffiemomenten en het 
samen lunchen. Wij informeren u 
nog vanaf welk moment dit is en 
waar. 

Werkzaamheden centrale hal 
Tolzicht
Vanaf 21 februari starten we 
met de werkzaamheden in de 
centrale hal. In verband met 
deze werkzaamheden verhuist 
de receptie en winkeltje per 18 
februari naar de achterzijde van 
het gebouw. Kantoorruimte tussen 
de appartementen 71 en 73. 
De kapper komt zoals afgesproken 
tijdelijk bij de bewoners thuis om 
het haar doen.

De nieuwe intercom
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Tijdens de werkzaamheden in de 
centrale hal is de hoofdentree 
afgesloten. De hoofdentree is 
dan alleen voor noodgevallen 
te gebruiken. Bewoners en 
bezoekers kunnen via de achter-
ingang naar binnen en buiten. De 
werkzaamheden in de centrale hal 
brengen overlast met zich mee. 
Denk aan geluid- en stof.
Er komt tijdelijke wegbewijzering.

Nieuwe naam bekend
In oktober hebben wij u 
gevraagd om mee te denken 
met een nieuwe naam voor de 
appartementen van Veluwonen. 
We hebben mooie inzendingen 
ontvangen. De namen zijn 
besproken met de Cliëntenraad. 
Zij hebben de keuze voor het 
gebouw gemaakt. De bekend-
making gebeurd bij de opening 
van de nieuwe entree. 

Muurschilderingen Tolzicht
Mirjam ter Haar heeft prachtige 
muurschilderingen op de wanden 
van Tolzicht gemaakt. De plaatjes 
komen uit het boek “De jongen, 
de mol, de vos en het paard”. 
Mirjam bedankt voor je prachtige 
kunstwerken. 

De receptie en het winkeltje komen tijdelijk in deze ruimte.
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Ellis Aardenburg  
Trebbe
(088) 259 03 87

Vragen 
Bel met onze bewonersbegeleiders Leida Dotulong, Ellis Aardenburg of 
Sity Travaille. Of stuur een e-mail naar tolzicht@veluwonen.nl

Spreekuur 
Elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur houden Ellis en Leida spreekuur. 
Wilt u graag weten wat er gaat gebeuren? Kom gezellig langs. Koffie en 
thee staan voor u klaar.

Hartelijke groeten,
Het projectteam 

Sity Travaille
Trebbe
(088) 259 00 44

Voorstellen Sity Travaille van Trebbe
Graag stellen we de nieuwe bewonersbegeleider van Trebbe aan u voor: 
Sity Travaille. Sity is samen met Leida en Ellis verantwoordelijk voor 
bewonerszaken. Sity is op dinsdag en woensdag in Tolzicht. U kunt haar 
bellen op telefoonnummer: (088) 259 00 44. 

Leida Dotulong 
Veluwonen  
(0313) 74 52 40


