SEPTEMBER 2017

Op 6 oktober kantoor dicht
Vrijdag 6 oktober vindt ons jaarlijkse bedrijfsuitje plaats. Dan is het kantoor gesloten.
Uiteraard blijven we voor spoedeisende zaken bereikbaar op ons telefoonnummer
(033) 286 17 40.

60-plussers… bent u klaar voor de toekomst?
Vallei Wonen introduceert met trots Toekomstgericht
Wonen. Dit is een tweejarige proef voor huurders van
60 jaar en ouder. Zij krijgen nu de mogelijkheid om
tegen gunstige voorwaarden te verhuizen van een
grote eengezinswoning naar een kleinere woning.
Wij doen dit om beweging in de Woudenbergse
huurwoningmarkt te krijgen. Hierdoor kunnen we meer huurders een passend thuis bieden! Alle betreffende
huurders hebben een uitnodiging gekregen voor de Inloopmarkt op maandag 18 september. Van 16.00 tot
19.00 uur staan onze medewerkers voor u klaar en krijgt u advies op maat! Alle informatie leest u in deze folder.

Goed herkenbaar
Wijkbeheerder/huismeester Antonella van Valkenburg en
opzichter Ronald Brouwers dragen bedrijfskleding. Poloshirts en
een jas in blauw en rood, voorzien van een goed herkenbaar
Vallei Wonen logo.
Antonella en Ronald gaan veel op bezoek bij huurders. Het is
prettig om in één oogopslag te zien dat er medewerkers van
Vallei Wonen voor de deur staan. Zeker in een tijd waarin
helaas steeds meer oplichters langs de deuren gaan. Daarom
zijn ook de bedrijfsauto’s voorzien van ons logo.
Naast contact met klanten hebben Ronald en Antonella ook veel afspraken met partijen als gemeente, politie,
nutsbedrijven en bedrijven die voor Vallei Wonen werken. Ook daarvoor is goede herkenbaarheid prettig.
Vanzelfsprekend hebben onze medewerkers altijd legitimatie bij zich. Vraag daar dus gerust naar als u twijfelt!

Burendag
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren
en de buurt. Dit jaar is Burendag op zaterdag 23 september. Het is een dag waarop je
gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
Kijk voor tips en inspiratie op www.burendag.nl.
Lees verder ▼▼▼

Verwarming weer aan? Blijf ook vooral ventileren!
Verwarmen en ventileren kunnen niet zonder elkaar. Nu de verwarming weer aan is, worden ramen vaak
gesloten. Maar goed ventileren is enorm belangrijk. Niet alleen omdat frisse en schone lucht in huis prettig is,
maar vooral omdat het gezond is. Een vochtige en ongezonde lucht in huis veroorzaakt tal van klachten zoals
hoofdpijn, keelpijn, allergieën en astma. Niet iedereen is zich hiervan bewust. Lees meer over goed ventileren.

Van Anneke naar Annemieke
Na bijna tien jaar gaat Anneke Robbertsen binnenkort op eigen verzoek Vallei Wonen
verlaten. Veel van onze huurders en relaties kennen haar, omdat ze drie dagen per week
bij de balie werkt. We bedanken Anneke van harte voor de fijne samenwerking en wensen
haar veel succes toe voor de toekomst.
De vacature wordt ingevuld door Annemieke Klomp. Zij begint op 18 september en stelt
zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor.

Nieuwbouw Prins Hendrikstraat
Op de plek waar nu nog de oude Jan Ligthartschool staat,
komt nieuwbouw. Er komen zes kleine grondgebonden
sociale huurwoningen voor Vallei Wonen. Reinaerde bouwt
hier appartementen en studio’s. De voorbereidende werkzaamheden vinden in september plaats, aansluitend wordt
het oude gebouw gesloopt.
Belangstelling? Nieuwsgierig?
Volg ons dan op
Twitter  Facebook  LinkedIn  YouTube

Mis niets en volg Vallei Wonen op Twitter  Facebook  LinkedIn  YouTube
Meer informatie?
Komt u dan gerust langs op ons kantoor (Schans 30  Woudenberg).
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Natuurlijk maken we ook graag een afspraak op een ander tijdstip met u.
Telefoon (033) 286 17 40  E-mail info@valleiwonen.nl  website www.valleiwonen.nl
Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar secretariaat@valleiwonen.nl

