
 

 

 

 

 
 
 
 
   

 

Bewonersbijeenkomst 4 april 
Alle huurders van Brederode Wonen ontvangen binnenkort een uitnodiging (inclusief agenda), 

maar wij willen nu graag alvast een vooraankondiging doen! 
 

Deze bewonersbijeenkomst wordt gezamenlijk georganiseerd door de huurdersvereniging van 

Brederode Wonen (HVB) en Brederode Wonen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Tijdens 

deze bijeenkomst zullen wij u informeren over diverse (bewoners)zaken, geven wij u een blik in 

de toekomst en is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.  

 

Noteer alvast in uw agenda: dinsdag 4 april, 19.30 uur, Het Kruispunt,  

Velserbroek 

--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

NUMMER 01 2017 

Leuke samenwerking met ActiefTalent! 
Omdat de haag van de gezamenlijke binnentuin van de bewoners van het Tarweland en de 

Kromme Driemaad in Velserbroek veel te hoog en te breed was geworden, werd besloten dat de 

haag verwijderd moest worden. 
 

Na wat offertes bij verschillende partijen te hebben opgevraagd, is gekozen voor Stichting 

ActiefTalent om deze klus te klaren. ActiefTalent organiseert dagbestedingsactiviteiten voor 

mensen met een verslavingsachtergrond en/of een psychiatrische achtergrond. Daarmee zorgen 

zij ervoor dat deze mensen vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen en weer meedoen in de 

maatschappij. Een win-win situatie dus! 
 

Vanuit de locatie Velsen-Noord van ActiefTalent kwamen vier personen de haag verwijderen en 

opruimen. Dit ging zeer voorspoedig en is met grote zorg gedaan. Iedereen is zeer tevreden over 

het inzetten van ActiefTalent voor deze klus! 

------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melden van reparatieverzoeken / storingen 
Omdat wij merken dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe reparatieverzoeken, storingen of 

spoedeisende zaken gemeld moeten worden, zetten wij dat hier even voor u op een rijtje: 
 

Wilt u een reparatieverzoek of storing DIGITAAL melden? Dat kan door in te loggen op ‘Mijn 

Brederode Wonen’ op onze website of via het digitale formulier. Ook kunt u mailen naar: 

info@brederodewonen.nl. 
 

Als u liever TELEFONISCH contact wilt, dan kan dat natuurlijk ook: 

- Onderhoudsklachten en storingen: iedere werkdag tussen 9.00-10.00 uur: 023-52 583 95 

- Spoedeisende klachten na 10.00 uur: 023-525 91 91 

- Spoedeisende klachten na 17.00 uur en in het weekend: 023-525 83 95; u wordt dan 

doorverbonden met de meldkamer. 
 

CV-storing, glasbreuk of verstopping riool? Graag rechtstreeks doorgeven aan: 

CV-storing : Zie de sticker op uw CV-installatie voor het juiste nummer. Indien er geen 

     sticker op zit, belt u dan: 023-525 91 91. Na 17.00 uur of in het weekend:  

     023-525 83 95  

Glasbreuk : Mits u via Brederode Wonen hiertegen verzekerd bent, kunt u bellen naar  

     de Glaslijn: 0800-020 50 50 

Verstopping riool : Kennemer Rioolservice: 023-539 70 30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Nieuws van de Huurdersvereniging (HVB) 
 

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de huurdersvereniging van Brederode Wonen? 
Klik dan HIER; u gaat dan naar de website van de huurdersvereniging. 

https://www.brederodewonen.nl/
https://brederodewonen.nl/voor-huurders/reparatie/onderhoud/reparatieverzoeken
mailto:info@brederodewonen.nl
http://huurdersverenigingbrederode.nl/

