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Nieuw leven voor woningen Bleriotstraat

Vier woningen aan de Bleriotstraat in Teuge krijgen dit voorjaar een complete ‘make-over’.

Daarmee wordt de levensduur van deze woningen uit 1960 verlengd. Gerard Jansen is één van de

bewoners, hij woont er al ongeveer 16 jaar. “Ik zit op dit moment helemaal in de rotzooi, maar het

wordt wel mooi!”

Hoe ontlucht je radiatoren en vul je de cv-ketel bij?

Een of twee keer per jaar is het nodig om de

radiatoren te ontluchten en eventueel de cv-ketel

bij te vullen. De centrale verwarming werkt dan

weer optimaal. Ook zal bijvoorbeeld getik in de

leidingen daarmee over zijn. Het ontluchten is

niet moeilijk. Je hebt alleen een ontluchtings-

sleuteltje en een doek nodig. 

Hier vind je een handig filmpje over het

Lees de rest van het verhaal van Gerard

https://mailchi.mp/ijsseldalwonen/nieuwsbrief-ijsseldal-wonen-juni-2021?e=[UNIQID]
https://www.youtube.com/watch?v=Iztg8eeHpY0
https://www.ijsseldalwonen.nl/apps/com.ijsseldal.website/actueel/nieuw-leven-voor-woningen/index.xml


ontluchten en bijvullen. 
 

Riet Brugman uit Twello 
(bewoonster van het Pioniershof en secretaris van de Huurdersbelangenvereniging)

Waarschijnlijk kent iedere Twellonaar de Pioniershof aan de IJsseldijkstraat wel. Misschien dat niet

iedereen weet dat dit een seniorenwoongroep is. Riet Brugman (77) is één van de bewoners van de

19 appartementen. Ze is ook secretaris van de HuurdersBelangenVereniging (HBV) van IJsseldal

Wonen. Ze vertelt over de woongroep waar ze al vanaf de start in 2009 in woont en over haar werk

voor de HBV.

Lees haar verhaal!

https://www.ijsseldalwonen.nl/apps/com.ijsseldal.website/actueel/markant-in-twello-riet-br/index.xml


Speeltuin Acaciaplein: levendig hart van de buurt 
De speeltuin aan het Acaciaplein in Gorssel is helemaal opgeknapt. Er staan mooie nieuwe en

opgeknapte speeltoestellen. Ook is er een blokhut geplaatst als ‘uitvalsbasis’ voor Buurtvereniging Plein9.

Ap Peppelenbos (69), voorzitter, heeft dit grote project opgepakt met hulp van heel veel andere

vrijwilligers. Ook bedrijven sponsorden dit en IJsseldal Wonen deed een bijdrage. 

Mooi zichtbaar in wijk en buurt met onze nieuwe elektrische auto's!

Coronamaatregelen 
De meest actuele coronamaatregelen vind je op onze website.

Lees hier het hele verhaal van Ap!

http://www.ijsseldalwonen.nl/
https://www.ijsseldalwonen.nl/apps/com.ijsseldal.website/actueel/speeltuin-acaciaplein-lev/index.xml


Wist je dat we ook een Facebookpagina hebben, met allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden? Volg
ons!

http://www.facebook.com/ijsseldal
http://www.facebook.com/ijsseldal

