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Beste heer Nijhof,

Bt een woning komt meer kljken dan alleen een dak boven je hooÍd. Welbions werkt aan wijken
waar mensen prettig kunnen wonen, zich veilig en vertrouwd voelen en betrokken zijn bij hun
omgevrng.

Welbions is vanaf dit jaar voor u actief met teams van wljkcoaches en wijkbeheerders.
Voor de Kasbah is Benno Snuverink uw wijkcoach voor vragen over wonen en Jos Wientjes uw
wijkbeheerder voor vragen over de woonomgeving.

Om u nog beter te kunnen helpen met vragen of opmerkingen houden we vanaÍ 13 oktober 2015
elke dinsdagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur een spreekuur op locatie in de Kasbah.

Het spreekuur houden we in het Piet Blom museum aan de VoorhoÍ 3a te Hengelo.

U bent hier welkom voor een persoon|lke kennismaking en kunt hier uw vragen persoonluk stellen
aan Benno Snuverink en Jos Wienties.

Voor een snelle bereikbaarheid kunt u naast het
spreekuur ook telefonisch contact opnemen met Benno
Snuverink of Jos Wientjes van maandag Vm
donderdag bêllen tussên 8:30 en 9:30 uur via
onderstaand telefoonnummer bi Welbions. Jos
Wientjes is ook vrijdags tussen 8:30 en 9:30 uur :l
bereikbaar. t
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Uiteraard kunt u voor dringende vragen oÍ het doorgeven van storingen ons elke werkdag bereiken
van 8:00 tot 17:00 uur via ons kantoor aan de Paul Krugerstraat op telefoonnummer 074 - 24 68 300
of via de mail: klantenservice@welbions.nl

Eên vriendelijke groet,

4F-
Antoinet de Boer
Proiectcoórdinator Sociaal
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