
Even voorstellen...
Wij maken graag kennis met u!
Vanwege het coronavirus kunnen wij helaas geen bewonersbijeenkomst organiseren waarin we persoonlijk 
kennis met u maken. Omdat persoonlijk contact juist zo belangrijk is stellen wij onszelf via deze weg nog 
eens extra aan u voor. U komt ons tijdens de werkzaamheden tegen in de wijk, en zo leert u ons alvast een 
beetje kennen. Spreek ons gerust aan als u vragen heeft of om uzelf even voor te stellen. Tot ziens!

Peter
Uitvoerder KnaapenGroep

“Aangenaam! Inmiddels werk ik 
alweer jaren bij KnaapenGroep. Ik doe 
mijn best om elk project goed te laten 
verlopen. Als u straks blij bent met uw 
opgeknapte woning, dan ben ik ook blij. 
Naast mijn werk is mijn passie muziek 
maken en samen met mijn vrouw en de 
caravan erop uittrekken!” 

Ellen
Bewonersbegeleidster

KnaapenGroep

“Ik heb een gezin met 2 kindjes. Als ik 
denk aan groot onderhoud dan zou ik dat 
best pittig vinden met die kleintjes. Ik sta 
straks voor u klaar om u te helpen met de 
voorbereidingen op de werkzaamheden. 
En natuurlijk kijk ik ernaar uit u te 
ontmoeten!”

“Loopt u thuis tegen zaken 
aan, zoals problemen met uw 
financiën, gezondheid of 
verzorging? Dan ben ik er om u 
te helpen. Neem gerust contact op! Naast 
mijn werk geniet ik in mijn leven enorm van 
muziek en sport. Zowel actief 
als langs de lijn of in een concertzaal.” 

Sander
Sociaal beheerder ’thuis

Tijs
Sociaal Projectleider ‘thuis

“Een tent, een kampvuur en een 
beetje natuur. Meer heb ik niet nodig. 
Als ik niet in de wijk bezig ben, vind je 
me vaak op de camping met mijn 
gezin. Maakt u zich zorgen over het groot 
onderhoud? Of is iets onduidelijk? Bel of 
mail mij gerust. Ik help u graag verder.”  

“Als buurtbeheerder ben ik regelmatig bij u 
in de wijk. Heeft u vragen over uw woning 
of de woonomgeving? Spreek me gerust 

aan! Ik kom graag even bij u langs”

Tinus
Buurtbeheerder ’thuis

Leon
Uitvoerder KnaapenGroep

“Bij Cobbeek zijn we bijna klaar. En ‘t Look 
staat op de planning. Ik heb er zin in om  

uw woning op te knappen, zodat u 
straks comfortabeler woont.

In mijn vrije tijd ben ik vaak in
de sportschool te vinden en ik
houd van gezelligheid met een

natje en een droogje.” 


