
 
Samen thuis in de buurt

Goed nieuws! Het groot onderhoud van de Nude gaat verder. Na een geslaagde Pilot 
aan de galerijflat en twee portiekflats in de Savornin Lohman gaan we verder met de 
rest van de wijk. In deze nieuwsbrief vertellen we hoe de planning eruit ziet. Verder 
lees je meer over ‘Gasloos De Nude’, een mooi gedicht van een bewoonster en de  
opnames voor de energielabels.
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Eerste fase afgerond 
De opgeknapte flats staan er prachtig bij. De  
nieuwe entrees zijn ook aangebracht, de videofoon 
installaties zijn geïnstalleerd en alle brievenbussen 
zijn vervangen. Hiermee is de eerste fase van het 
groot onderhoud afgerond. Op de foto’s is het mooie 
resultaat te zien en dit is het plaatje hoe de rest van 
de wijk eruit komt te zien. We willen nogmaals alle 
bewoners van de flats bedanken voor hun  
medewerking en flexibiliteit. We hopen in de  
volgende fase op weer zo’n mooi resultaat en goed 
contact met de bewoners. 

Planning 
De bewoners van de drie flats waar we na de 
bouwvak starten hebben van ons inmiddels een 
uitnodiging ontvangen voor een coronaproof in-
loopmoment. Ook hebben ze het redelijk voorstel 
ontvangen. Hierin staat alle informatie die  
belangrijk is om te weten voordat zij besluiten wel 
of niet akkoord te gaan met het uitvoeren van het 
groot onderhoud. Wanneer 70% van de bewoners 
akkoord is gaan we na de bouwvakvakantie star-
ten met de werkzaamheden. Op de laatste pagina’s 
van nieuwsbrief vind je de planning en de routing 
hiervan.

  English translation is available at www.dewoningstichting.nl/onderhoudnude



Samen thuis in de buurt 

Gedicht Lieselotte de Witte 
 
Rimpelingen

Ik raak je aan en
Ben zo deelgenoot van je bestaan
Zie je via mijn ogen
Maar koester je liever
Via de huid

Dit geluidloze staren
Het strijken door je haren
De corona heeft veel verbruid

Dus tast ik je via mijn ogen en oren

Beeld en geluid

Maken rimpelingen om ons heen
Zo ben je tastbaar
En niet meer alleen

Lieselotte de Witte

Dit gedicht komt uit bundel Letterspel over relaties, 
mens-zijn, natuur en actualiteit. Het is te koop bij 
Vreemde Streken en in het Wijkcentrum de Nude. 
Ook bundel thuiskomen, over geloofsbeleving, is 
daar te koop.Een bundel kost euro 9,50. De winst 
gaat naar Brooke Hospital for Animals, een stichting 
die werkezels in o. a. Afghanistan medisch verzorgt.

Gasloos de Nude  
Als wijk van de Toekomst is het ook logisch dat we 
zoveel mogelijk van het gas af willen. Daarom  
krijgen de bewoners van de gehele Nude, met 
uitzondering van de Pilot bewoners, een waardebon 
van Expert.  Dit is een waardebon van € 90,00 die ze 
kunnen besteden bij aankoop van kookplaat. Hier-
over krijgen de bewoners binnenkort een brief van 
de gemeente

Opnames energie labels 
Begin mei start Atriensis met de opname van uw 
woning. Dit is nodig om het energielabel van uw 
woning te bepalen. Binnenkort ontvangt u van 
Atriensis hier een brief over. waarin precies staat 
hoe dit in zijn werkt gaat. Atriensis is het bedrijf dat 
dit voor ons uitvoert. Zij maken persoonlijk met u 
een afspraak hierover. Dit is dus niet de aannemer, 
hij weet ook niets van de te uit te voeren werk-
zaamheden

Contactgegevens 
Heeft u een vraag voor de Woningstiching? 
Neem dan contact op met
- Jacqueline Annema, Woonconsulent
  mail: ja@dewoningstichting.nl / tel: 06–22 92 02 16
- Jan Willem Biere, Buurtbeheerder  
  mail: jwb@dewoningstichting.nl / tel: 06–53 71 68 49
- Arie van Holland, Opzichter, 
  mail: avh@dewoningstichting / tel: 06 - 22 80 87 03

Voor reparaties belt u ons gratis nummer 0800 0317.
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