
Beste bewoner(s) van ’t Ven, 

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de werkzaamheden in uw wijk. Na een pas op 
de plaats vanwege het coronavirus zijn we weer van start gegaan met de werkzaamheden en het 
spreekuur. 

We werken op een veilige manier 
in en om uw woning
We houden afstand en hebben extra aandacht 
voor hygiëne. De gezondheid en het welzijn 
van de bewoners en onze medewerkers staan 
immers voorop. Wij zijn blij dat we weer aan het 
werk zijn. Tot aan de ‘bouwvak’ - die start op 25 
juli - bouwen wij aan uw wijk!

Er zijn weer spreekuren 
U bent daar van harte welkom om uw vragen 
en/of zorgen met ons te delen. Iedere werkdag 
kunt u tussen 13.00 en 14.00 uur bij ons terecht. 
Wij ontvangen u graag bij Hugo de Grootplein 
51. Op maandag is er altijd een medewerker 
van ’thuis aanwezig. 
Vanwege de regels rondom veilig werken 
(corona) moet u wel vooraf een afspraak maken 
met de bewonersconsulenten. Nicole van de 
Graaf is bereikbaar via (06) 22 56 69 90 en 
Angela van Hardeveld via (06) 82 61 10 85. 
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Tips voor een lagere energierekening
De woningen worden flink onder handen genomen 
om het energieverbruik zoveel mogelijk te 
beperken. Daarnaast gaan de 8 zonnepanelen op 
uw dak ervoor zorgen dat de energie duurzaam 
wordt opgewekt. 

Maar er is nog meer mogelijk! Met aanpassingen 
in en om uw woning kunt u nog minder energie 
verbruiken. Dat is makkelijker dan u misschien 
denkt. Om u op weg te helpen ontvangt u van ons 
bij de oplevering van uw woning een energiebox. 
Deze is gevuld met een boekje met handige tips 
en een aantal hulpmiddelen voor het besparen 
van energie.  Neemt u gerust contact met ons op 
als u nog vragen heeft. Heeft u zelf een goede tip? 
Deel deze dan met ons, we zijn heel benieuwd.

Hoe zat het ook alweer?
Op onze website hebben we een speciale pagina 
gemaakt voor project In ‘t Ven. Daarop vindt u alle 
documenten, zoals brochures en nieuwsbrieven:
https://www.mijn-thuis.nl/ik-huur/onderhoud-en-
reparaties/onderhoudsprojecten/groot-onderhoud-
t-ven-eindhoven/
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