
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer 6: november 2020 
Met o.a. in deze nieuwsbrief: 

• We zijn gestart!  

• Zonnepanelen 

• Bereikbaarheid in Coronatijd 

Voor u ligt de zesde nieuwsbrief over het 

groot onderhoud en het verduurzamen van 

uw huis aan de Trepkesweide in Empe.   

 

We zijn gestart 
Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle 

gang. Het bouwterrein is ingericht. De steigers 

staan en er lopen veel werklieden in het hofje.  

De eerste daken zitten er bijna op en er wordt 

hard gewerkt om de huizen allemaal die 

mooie nieuwe uitstraling te geven. Zoals u 

merkt is het wel een enorm klus. We zijn blij 

dat u ons en de aannemer zo helpt om het 

werk soepel te laten verlopen. Dank voor uw 

hulp.  

 

Afsprakenkaart 
U krijgt bij deze nieuwsbrief ook een 

afsprakenkaart. Op deze kaart staan 

belangrijke afspraken die we met u hebben 

gemaakt. Op de achterkant leest u de 

belangrijkste telefoonnummers.  

 

Het is handig als u deze afsprakenkaart in uw 

meterkast hangt. Dan heeft u alle informatie 

bij de hand. De (onder)aannemers kunnen ook 

nog even kijken wat er met u is afgesproken.  

Planning 
De aannemer  vertelt u over de planning van 

de werkzaamheden. U kunt hiervoor altijd bij 

de voorman Manfred Strikkeling of de 

uitvoerder Bram Pelgrim terecht. De 

telefoonnummers staan op de meterkastkaart 

en afsprakenkaart.  

Soms zijn er wat tegenslagen (zieken of 

verplichte quarantaines) 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.  

 
Zonnepanelen?  
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 Greenchoice. Zij 

kunnen u goed uitleggen hoe u zonnepanelen 

kunt krijgen.   

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Uw contactpersonen van Veluwonen  

                                                                         
       Herma Tetteroo, sociaal projectleider             Henk Sloot, projectleider   
 

Hoe gebruikt u de strippenkaart?  
Inmiddels heeft u ook de strippenkaart van 

ons gekregen. Met deze strippenkaart kunt u 

klussen door de aannemer laten doen. Hoe 

werkt dat? 

 

Stap 1: bel uitvoerder Bram of sociaal 

projectleider Herma om dit te bespreken.  

Stap 2: u krijgt van ons een ingevulde en 

getekende strippenkaart.  

Stap 3: u ondertekent zelf ook deze ingevulde 

strippenkaart. 

Stap 4: u stuurt de kaart naar ons terug door:  

• of een foto van de strippenkaart te maken 
met uw mobiel en deze te sturen via 
Whatsapp naar 06 -237 202 39;  

• of de strippenkaart te scannen en te e-
mailen naar trepkesweide@veluwonen.nl;  

• of de strippenkaart in de brievenbus op de 
bouwplaats te gooien. 

 

Wilt u iets kopen voor uw huis of tuin en daar 

de strippenkaart voor gebruiken? Overlegt u 

dit dan even met Herma.  

 

Bij akkoord vult u het declaratieformulier in en 

deze ontvangen wij dan ook graag van u via 

Whatsapp, email of in de brievenbus (zie de 

stappen hierboven).  
 

 

Bereikbaarheid in Coronatijd  
De maatregelen om het Coronavirus te 

bestrijden zijn door het kabinet weer 

aangescherpt. Op de werkvloer, bij de 

aannemer en bij Veluwonen zijn de  regels 

daarom aangepast. Gelukkig kan  het werk wel 

doorgaan.  

 

Veluwonen komt alleen bij u thuis, wanneer 

dat echt noodzakelijk is en wij dragen een 

mondkapje. Verder vragen wij u ook om de 

anderhalve meter afstand aan te houden. 

Laten we elkaar hieraan helpen herinneren.  

 

Zoals u gewend bent, zijn wij goed telefonisch, 

via app of email bereikbaar.  

 
Op maandag t/m donderdag kunt u Herma 
tijdens kantooruren bellen op 
telefoonnummer: 06 - 237 202 39.  
 
Spreek gerust de voicemail in, als ze niet 
opneemt. Ze belt u altijd terug. Natuurlijk mag 
u ook mailen: trepkesweide@veluwonen.nl 

 

Blijf gezond!  
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