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Welkom
Warme woonwensen!
Warm wonen. Plezierig wonen in een comfortabele woning èn in een
prettige woonomgeving is belangrijk voor iedereen. Zeker zo in de
dagen voor Kerst. Wij zetten ons op verschillende manieren hiervoor in.

Warme comfortabele woningen
Met oog voor duurzaamheid willen wij comfortabele woningen bieden
zodat u warm kunt wonen. Letterlijk warm wonen dus, want in de
nul-op-de-meterwoningen die Wonion in Ulft realiseert is de binnentemperatuur gelijkmatig en comfortabel. De eerste bewoners hebben
hun intrek al genomen in de nieuwbouwwoningen. Een mooi project
waar we als Wonion trots op zijn. Trots vanuit de duurzaamheid en de
energiebesparing, maar ook de betaalbaarheid van het wonen speelt
hierin een belangrijke rol. De energiebesparing komt de betaalbaarheid
van het wonen namelijk ook ten goede. In woningrenovaties en
nieuwbouw houden we hier dan ook rekening mee. Niet alleen in Ulft
realiseren wij energiezuinige woningen, ook in Varsseveld, Silvolde en
Terborg verduurzamen wij woningen. Op pagina 15 leest u meer over
de nul-op-de-meterwoningen die wij realiseren.

Warm wonen meer dan alleen een fijne woning
Warm wonen is meer dan alleen wonen in een prettige woning. Ook
een goed contact met uw buurtgenoten speelt hierin mee en het besef
dat alles goed geregeld is draagt bij aan uw woongenot. In dit magazine
leest u daarom ook meer over de huishoudelijke administratie waar
iedereen mee te maken heeft. Maar daarnaast is er natuurlijk ook
ruimte voor de kerstgedachte in dit magazine. Op pagina’s 8 en 9 geven
we u graag tips voor de feestdagen.
Ik wens u ‘warme’ Kerstdagen, veel geluk en een goede gezondheid voor
u en uw dierbaren toe!
Harrie Kuypers
Directeur - bestuurder Wonion

“WARM WONEN IN EEN
NUL-OP-DE-METER
WONING”

Inhoud
Duurzaam en betaal
baar de feestdagen door
Nog een paar nachtjes slapen en de Kerstdagen staan weer
voor de deur. Heeft u er ook zo’n zin in? Wij hebben in ieder
geval voor u een kerstpagina vol kersttips en kerstgezelligheid
om in de stemming te komen en tips om te besparen op de
inhoud van uw portemonnee.

Pagina’s 8 en 9

Ouder worden
in eigen woning

Het belang van een
inboedelverzekering

U woont prettig in uw huidige
woning, maar hoe moet het als u
ouder wordt?

U bent zelf verantwoordelijk voor
schade aan uw spullen en uw huis.
Een goede inboedelverzekering is
daarom belangrijk.
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Woon gerust
Natuurlijk wilt u zich veilig v
 oelen
in uw eigen huis. Met een paar
simpele aanpassingen wordt uw huis
misschien nog wel veiliger.

Pagina’s 4 en 5

Achter de
voordeur

Woon gerust
Wonion:

Simpele aanpassingen
voor een gerust en veilig
gevoel in huis
Natuurlijk wilt u zich veilig voelen in uw eigen
huis. Maar voelt het veilig in huis, of is het ook
daadwerkelijk veilig in en om huis? Kijk eens
goed rond. Kan er iets aangepast worden waar
door het nog veiliger wordt? Uw veiligheid staat
voorop. We geven u daarom graag een aantal tips!
Veiligheid is een ruim begrip. Of het nu om rook, brand,
inbraak of het voorkomen van ‘ongelukjes’ in uw woning gaat,
in alle gevallen gaat het om veiligheid, uw veiligheid. Heeft u
de veiligheid in en om uw huis op orde? Kijk eens om u heen. Is
er iets in uw woning dat u eenvoudig kunt aanpassen om valpartijen of brand in huis te voorkomen en inbrekers buiten de
deur te houden?
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Langer zelfstandig wonen
Verklein de kans op ‘ongelukjes’ in huis
‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’, is het gezegde. Het liefst
woont u zo lang mogelijk thuis. Het is daarbij verstandig om de
kans op een valpartij of andere ‘ongelukjes’ in huis zoveel
mogelijk te voorkomen. Breng bijvoorbeeld aan de onderkant
van matten/vloerkleden een antisliplaag aan. Zo kan de mat of
het vloerkleed niet verschuiven. Antislipstrips voorkomen ook
dat u uitglijdt op de trap. En leg geen spullen op de trap. Moet u
iets meenemen naar boven? Doe dat dan in een tas die u om uw
schouder hangt. Zo heeft u beide handen vrij. Werk ook snoeren en kabels zoveel mogelijk weg. Voorzie uw woning van
goede verlichting, goede verlichting zorgt voor goed zicht en
verkleint de kans op vallen.

Om de kans op het uit bed vallen te verkleinen, kunt u het bed
met één kant tegen de muur plaatsen, of een bedhek plaatsen.
Bent u niet zo handig? Vraag iemand in uw buurt om u een
handje te helpen.

Brandpreventie
Laat u niet verrassen: Plaats melders in huis
Een woningbrand, u denkt er liever niet aan. De meeste woningbranden beginnen tijdens het koken. Maar ook door het onvoorzichtig omgaan met kaarsen, sigaretten, open vuur of door
slecht onderhoud of foutief gebruik van elektrische apparaten.
Brand ontstaat door een combinatie van zuurstof, warmte en
brandbaar materiaal. Een telefoonadapter die altijd in het stopcontact is aangesloten, wordt warm en kan ontbranden. Een
accu van uw fiets of scootmobiel, kan door te lang te worden
opgeladen, ontbranden. Een beginnende kleine brand kan heel
snel groter worden. Wees daarom voorzichtig met spullen die
gemakkelijk vuur vatten. Gebruik elektrische apparaten die
beveiligd zijn tegen oververhitting, zorg voor vrije ruimte
rondom apparaten zodat warmte weg kan en leg een elektrisch
snoer nooit dichtbij een spoelbak, fornuis of warm apparaat.

Rookmelders redden levens!
Rook is de grootste bedreiging bij een woningbrand. Bevestig
daarom rookmelders in uw woning en controleer regelmatig of
deze nog werken. Als er rook is, waarschuwen de melders u met
een luid alarm. Dat is zeker ’s nachts handig. Als u slaapt ruikt
u niets, maar u hoort wel. Om uzelf en uw gezin te beschermen,
hangt u rookmelders op. Hang rookmelders op aan het plafond
van elke ruimte waarop slaapkamers uitkomen. Meestal is dat
een overloop, hal of gang. Maar het kan ook een andere kamer
zijn. Kunt u zelf geen rookmelders plaatsen? Schakel dan het
rookmelderteam in! Het rookmelderteam is een initiatief van
de Nederlandse Brandwondenstichting. Een vrijwilliger helpt u
met het op de juiste wijze plaatsen van rookmelders.
Bel ze op (0251) 27 55 90 of kijk op
www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam.

Koolmonoxide
Brand en rook zie, voel en ruik je. Koolmonoxide niet. Het is
een onzichtbaar, geurloos, smaakloos en niet voelbaar gas. Dat
maakt het juist gevaarlijk. Een koolmonoxidevergiftiging gaat
snel. Door het inademen van het gas raakt u snel bewusteloos.
Zorg voor voldoende zuurstof in uw woning. Dit regelt u door
goed te ventileren, 24 uur per dag. Sluit de aan- en afvoer van
lucht nooit helemaal af. Ventileren wil zeggen dat u ventilatieroosters altijd open heeft staan, dat u ramen altijd op een kier
zet of het ventilatiesysteem aan heeft staan. Het huis luchten
door de ramen of eventueel deuren open te zetten, is wat
anders. Als u daarna alles sluit, ook de ventilatieroosters, wordt
uw huis nog niet geventileerd. Pas op met het dichtmaken van
kieren en naden met kit of tochtstrippen. Zeker als er in uw
huis geen ventilatiesysteem aanwezig is. En plaats koolmonoxide
melders. Vooral in kleine en slecht ventilerende ruimtes.

Inbraakpreventie
Maak het inbrekers niet makkelijk
Een inbreker heeft maar een paar seconden nodig om binnen te
komen. Als u even de deur uit moet of bijvoorbeeld boven op
zolder bezig bent, zorg er dan voor dat u deuren en ramen sluit
en doe de deur op slot. Een goed slot doet al heel veel. Controleer of u de schuur hebt afgesloten. Zo voorkomt u dat uw eigen
gereedschap wordt gebruikt om binnen te komen.
Zorg ook voor voldoende verlichting in en om uw woning. Laat
eventueel, met behulp van een tijdschakelaar, het licht branden
als u weg bent. En het klinkt zo simpel, maar zet geen ladders,
containers of andere voorwerpen bij uw woning die het gemakkelijk maken om naar binnen te klimmen.

Wat doet Wonion aan veilig wonen?
Wij bieden onze klanten graag een veilige woning
en woonomgeving. Dat doen we onder andere door:
•	Het actief bestrijden van hennepteelt. Het telen
van hennep (wiet) is een misdrijf en dus strafbaar.
Vanwege brandgevaar is het gevaarlijk voor
bewoners en ook voor omwonenden. Wij pakken
huurders, bij wie een hennepkwekerij wordt
opgerold, hard aan.
•	Het inschakelen van hulpverlening bij bijvoorbeeld verwaarlozing of vervuiling. Of het inschakelen van buurtbemiddeling als een ruzie tussen
buren niet onderling opgelost kan worden.
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Een zalig Kerstfeest
Een Kerst zonder irritaties of een burenruzie
Allerlei lampjes fleuren de voortuinen deze dagen op. S
 ommige

Houd Kerst gezellig

tuinen zijn zelfs omgetoverd tot een waar kerstparadijs. De

Zijn er irritaties of heeft u problemen met het
gedrag van uw buren, probeer dan te zoeken
naar een oplossing. Vaak komt u samen al een
heel eind.

Kerstdagen en de jaarwisseling staan voor de deur. Voor de
één een fijne periode bomvol gezelligheid, voor de ander een
bron van irritatie. Buren die (kerst)feestjes geven en de muziek
nét wat te hard aan hebben staan, buren die in deze drukke
tijd meer van huis af zijn dan anders en waardoor de hond
onophoudelijk blaft of opgeschrikt worden door harde knallen
van het vuurwerk van buurtgenoten, al ver voor de jaar
wisseling. Irritaties kunnen een negatief effect hebben op uw
feestvreugde. Toch is een oplossing vaak mogelijk, ook w
 anneer
u last heeft van uw buren.

Ho, Ho, Ho …
Praat erover
samen en zoek een
oplossing!

Handige tips
	Krop gevoelens van ergernis, frustratie en
woede niet op. Zit u iets dwars? Bespreek
het dan met diegene die de ergernis weg
kan nemen.
	Ga niet in een emotionele bui naar uw
buren om de situatie te bespreken.
Op het moment dat de emoties wat zijn
gezakt, lukt het vaak beter om op een
goede manier naar de situatie te kijken
en te vertellen wat u dwars zit.
	Bel bij uw buren aan en blijf rustig. Vertel
dat u graag wilt praten over een situatie
en vraag wanneer dat uitkomt, zodat jullie op dat moment beide de tijd en de
rust hebben om dat gesprek te voeren.
	Geef aan waar u precies last van heeft en
vooral ook welke gevolgen dit voor u
heeft. Bijvoorbeeld dat u niet meer zo
goed slaapt, of dat u zich niet kunt concentreren. Door te vertellen wat er lastig
is voor u, geeft u uw buren de kans om
zich in te leven in uw situatie en uw kant
van het verhaal te begrijpen.
	Luister ook naar hun kant van het verhaal, hoe moeilijk dit ook kan zijn. Neem
serieus wat ze vertellen. Een ander kan de
situatie anders beleven en andere zorgen
en behoeften hebben dan u heeft.
	Zoek samen naar oplossingen om de situatie te verbeteren en blijf niet hangen in
wie de schuld heeft, of wie gelijk heeft.
	Maak duidelijke afspraken met elkaar.
Lukt het niet meteen, stel dan voor om er
allebei over na te denken en op korte termijn opnieuw met elkaar te praten.
	Wat ook het resultaat van het gesprek is:
blijf rustig en zeg vriendelijk gedag.
Komt u er samen niet uit? Neem dan contact
met ons op. Dan kijken wij hoe wij u v erder
kunnen helpen.
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VRAAG EEN
AUTOMATISCHE INCASSO
AAN, WEL ZO MAKKELIJK
UITGELICHT

Schulden de baas

U kunt de huur niet betalen, wat gaat u doen?
U verliest uw baan en moet wachten op een uitkering.
Of u heeft een aantal weken geen inkomsten omdat uw
aanvraag voor bijstand loopt en uw WW-uitkering is
gestopt. Problemen met de toeslagen van de Belasting
dienst horen wij ook vaak, evenals een scheidingssituatie.
Een op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met
problematische schulden; zij kunnen hun rekeningen
niet meer op tijd betalen. Het is algemeen bekend dat de
problemen beginnen bij een ‘life event’. Persoonlijke
situaties veranderen nu eenmaal, ook bij u!
Mensen willen het liefst zelf hun financiële problemen oplossen.
Als het probleem nog relatief klein is kunnen de zes s tappen bij
www.zelfjeschuldenregelen.nl u hiermee helpen. Het belangrijkste blijft: neem tijdig contact op met schuldeisers of zoek
hulp. Door jaren zelf te blijven w
 orstelen en het ene gat met het
andere te dichten wordt de situatie niet beter. In de praktijk
blijkt dat mensen lang wachten om uiteindelijk hulp te zoeken.
Bij sommige mensen komt het zelfs zo ver dat de post niet meer
geopend wordt. U begrijpt dat de situatie dan zeker problematischer wordt met soms ernstige gevolgen. U denkt misschien
“dat overkomt mij niet”. Toch hebben mensen die nu in de
financiële nood z itten ooit hetzelfde gedacht.

Uw huis is uw veilige haven. Niemand wil geconfronteerd worden met een ontruiming; de huurder niet maar ook de woningcorporatie en de gemeente niet. Daarom hebben de meeste
woningcorporaties in de Achterhoek een samenwerking met de
gemeente. Gezamenlijk proberen we, in een zo vroeg mogelijk
stadium, met u te kijken naar de juiste oplossingen en zetten
we hulp in waar nodig, als u dat wenst. Dit kan beginnen met
een persoonlijk gesprek op kantoor maar ook bij u thuis, indien
dit noodzakelijk is. Het enige wat wij van u vragen: neem tijdig
contact op als u v erwacht dat u de huur niet kunt betalen. U
voorkomt hiermee veel onnodig leed!

Juiste omschrijving bij huurbetaling
Wist u dat bij veel betalingen uitgezocht moet worden van
welke huurder de betaling is? Dat is een hele klus als u
bedenkt dat wij duizenden verhuureenheden hebben.
Als u de huur zelf overmaakt via internet-, mobiel
bankieren of via uw bank met een vaste overboeking, geef
dan een juiste omschrijving mee. Dit voorkomt onnodig
zoekwerk en fouten. Uw volledige adres én vermelding
van de maand waarvoor u betaalt betekent een snelle
en correcte afhandeling van uw betaling. Of u vraagt een
automatische incasso aan. Wel zo makkelijk.

WonionMagazine 7

Duurzaam en betaalbaar
Kerstkoopjes
Omdat Kerst doorgaans
Kerstmisbos
een dure periode is geven wij
Oberhausen
graag een paar tips, waarmee u uw
Goed in de kerststemming komen?
portemonnee en ons milieu kunt
Bezoek dan eens een traditionele kerstsparen. Sommige zijn misschien
markt. Een uurtje over de grens in Oberhausen
voor de hand liggend maar
vindt u een prachtige kerstmarkt. De kraampjes zijn
kunnen toch een voordeel
opgetuigd in een uniek bos en winterlandschap.
opleveren.
U vindt hier meer dan 300 sparren versierd met kerst
verlichting en overal f eestelijke verlichting. Ook de Peace
Tower en de Heilige Hart Kerk zijn voorzien van een
De grootste kerstmarkt
speciale kerstsfeer. Op zachte bospaden wordt u verleid
van het oosten in Arnhem
met een grote diversiteit aan kerstkraampjes. Een
Blijft u liever in eigen land? Bezoekt u dan
vleugje van de geur van dennennaalden, live
De grootste kerstmarkt van het oosten eens.
kerstmuziek en een beker warme glühwein in
Deze is kindvriendelijk en verspreid door het levenuw hand zorgen voor “Ein richtiges Weihdige centrum van Arnhem. Vanuit elke hoek hoort u
nachtswald E
 rlebnis”. De kerstmarkt is
het gezang van kerstkoren. De levende kerstbomen en
gratis. U betaalt ook geen parkeer
winterse feeën wijzen u de weg naar de ijsbaan op de
kosten en de kerstmarkt is ook met
Jansplaats of naar de levende kerststal. Ook aan de
openbaar vervoer goed
kinderen is gedacht want Elsa en Olaf (Frozen) lopen door
bereikbaar!
Arnhem en ze gaan graag met uw (klein)kinderen op de
foto. Uitgekeken en gewinkeld? Na het shoppen kunt
u een lekker hapje eten in een van de cafés of
restaurants die Arnhem rijk is. Ook
hier is de kerstmarkt gratis
Kerstgedachte.
en is er livemuziek.

Een verhaal…
Een vader en zijn zoon lopen samen in de bergen.
Plotseling struikelt de jongen en roept “AU” omdat hij
zichzelf pijn heeft gedaan. Verrast hoort hij een stem vanuit
de bergen die “AU” roept. Vol nieuwsgierigheid roept de jongen:
“Wie ben jij?” waarop hij als antwoord krijgt: “Wie ben jij?”. De
jongen reageert boos en roept: “Je bent een lafaard” waarop de stem
antwoordt: “Je bent een lafaard”…
Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. Zijn vader zegt: “Let eens op” en
roept: “Ik vind je leuk”. De stem antwoordt m
 eteen: “Ik vind je leuk”. De
jongen kijkt zijn vader verbaast aan. Waarop zijn vader roept “Ik vind je
aardig”. En de jongen hoort “Ik vind je aardig”, hij snapt er niets van.
“Kijk”, zegt zijn vader, “De mensen noemen dit een echo, maar
in feite is deze echo ook wat er in het leven gebeurt … Het
leven geeft je namelijk altijd terug wat jij zelf geeft. Als je
boos bent dan ontvang je frustraties retour. Wil je
meer liefde, geef dan liefde! Zo simpel kan
het zijn!”
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de feestdagen door
Kerstdiner
Minder goedkoop maar wel
biologisch en duurzaam is biologisch
vlees. Tegenwoordig hoeft u hiervoor niet
naar een speciale supermarkt. Bij verschillende
supermarkten verkopen ze tegenwoordig bio
logisch vlees. Kies in ieder geval uw ingrediënten van
het kerstdiner bewust, kies seizoensproducten of koop
lokale producten en sla niet meer in dan u nodig heeft.
Weggooien van eten is voor niemand goed. Houdt u
toch eten over? Denk dan eens aan de buren of aan de
Voedselbank. Verder kunt u bij het dekken van die
mooie kersttafel ervoor zorgen dat u geen gebruik
maakt van een wegwerpservies en kunt u
ervoor kiezen om gewoon kraanwater
gekoeld in een mooie karaf op tafel
te zetten.

Kerstboom
In tegenstelling tot
wat veel mensen geloven is
een kunst kerstboom niet milieuvriendelijk. De boom gaat misschien
langer mee, maar de milieuonvriendelijke
productie weegt niet op tegen dit voordeel.
Een boom met kluit kopen is een beter idee
als u kiest voor een duurzame kerstboom.
Deze kunt u namelijk na de kerst gewoon
in uw eigen tuin planten of met pot
en al op uw balkon plaatsen. Hoeft
u alleen de versiering er
maar af te halen…

Kerstverlichting
Heeft u bijvoorbeeld weleens
nagedacht over milieuvriendelijke
kerstverlichting? Kies dit jaar eens voor
LED-verlichting. LED-verlichting heeft niet
Kerstwens
alleen een lager verbruik maar geeft ook meer
De medewerkers van
branduren dan gewone verlichting. En wist u

uw vertrouwde woon
dat er zelfs LED-verlichting is die werkt op
Andere tips:
corporatie en de r edactiezonne-energie? Handig voor uw buitenZo kunnen wij nog veel meer
verlichting: overdag laden ze op en
leden van dit blad, wensen
tips noemen, zelf je kerstkaarten
’s avonds straalt uw kerstboom (of
u een fijne Kerst en een
maken op ongebleekt k
 ringlooppapier
de hiervoor dienstdoende
gelukkig en gezond
bijvoorbeeld. Of kaarten b
 estellen bij een
struik).
2018 toe!
goed doel, zodat het geld dat u uitgeeft goed
terecht komt. Let hierbij op het label van FSC.
Voorbeelden van kaarten die u kunt aanschaffen
bij goede doelen zijn het Wereldnatuurfonds
en het KWF. En heeft u een kerstdiner waar
u niet op de fiets heen kunt? Kijk of u
kunt carpoolen. Uiteindelijk is Kerst
de tijd van gezelligheid en
samenzijn!
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Een inboedelverzekering
is heel belangrijk!
We willen er liever niet aan denken, maar het kan
natuurlijk gebeuren dat er iets kapot gaat in of aan uw
woning. Wat moet u dan doen?
Voorkomen is beter
Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Wellicht ten overvloede,
maar als het bijvoorbeeld stormt, doet u de ramen dicht (vergeet
het dakraam niet!) en voordat het gaat vriezen, tapt u het buiten
kraantje af. U meldt het meteen als er iets aan uw huis stuk is of stuk
dreigt te gaan.

Sluit een goede inboedelverzekering af
U bent zelf verantwoordelijk voor schade die u, uw huisdieren of uw
bezoek veroorzaken. Zowel aan uw eigen spullen, als aan het huis.
Bijvoorbeeld: uw hond krabt de deur kapot, uw bezoek maakt per
ongeluk de deur van een keukenkastje kapot, u zet een hete pan op
het aanrechtblad waardoor deze vervangen moet worden of uw zoon
laat een flesje aftershave in de wastafel vallen waardoor er een barst
in komt. In al dit soort gevallen zorgt u er voor dat de schade wordt
hersteld. Zorg dus voor een goede inboedelverzekering!

MELD SCHADE METEEN.
DAN KUNNEN WE SAMEN SNEL KIJKEN
WIE ER ZORGT VOOR HET HERSTEL!
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Wonion neemt afscheid
van Koopgarant
“Wij zien de vraag naar Koopgarant afnemen”
De woningmarkt verandert. Met de
veranderende woningmarkt ziet Wonion
ook de vraag naar Koopgarant afnemen. In
de veranderende woningmarkt sluiten de
koopmarkt en huurmarkt beter op elkaar
aan. Met Koopgarant wordt de woning
tegen een lagere prijs dan de marktwaarde
aangeboden, waardoor de kopers een lager
financieel risico lopen dan met ‘gewone’
koop. Koopgarant verlaagt het risico voor
kopers van een woning; de koper en
verkoper gaan naar elkaar wel verplichtin
gen aan. De rente is gedaald en dit maakt
het voor een grotere groep mensen
mogelijk een woning te kopen. 

Tijdens de feestdagen hanteert Wonion
aangepaste openingstijden.

Nieuwe tendens is dat bewoners bewust
kiezen voor het huren van een woning of
kiezen voor de vrijheid van volledig
eigenaarschap en een woning kopen.

“In veranderende
woningmarkt
sluiten koopmarkt
en huurmarkt
makkelijker op
elkaar aan”

Eerder gemaakte afspraken
nakomen

Vragen

Per 1 januari 2018 biedt Wonion geen
woningen meer Koopgarant aan. Woont u
in een koopgarantwoning? Dan behoudt u
de zekerheid van verkoop aan Wonion op
het moment dat u wilt verhuizen.

Wilt u tijdens
de feest
dagen een
bezoek
brengen aan
ons kantoor?

Woont u in een koopgarantwoning en
vraagt u zich af wat dit voor uw persoonlijke
situatie betekent? Neemt u dan gerust
contact op met één van onze makelaars.

De beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is ons
kantoor gesloten. Woensdag 27 december,
donderdag 28 december en vrijdag
29 december kunt u tot 12.30 uur bij ons
terecht. In de middag is ons kantoor gesloten.
Vanaf 2 januari staan wij ook in de middag
weer voor u klaar. Maakt u dan wel even een
afspraak? De snelste manier om een afspraak
te maken is via uw persoonlijke pagina:
MijnWonion.
Ingelogd als: H.J. Huurder
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Goedemorgen meneer Huurder

1

Uw laatste bezoek was 6-06-2016

H.J.
Huurder
Man
huurder@wonen.nl
0315-200200

3 juni 2016
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“Ik realiseer me dat de wooncorporatie niet
klaar staat met een gelijkvloerse woning op het
moment dat ik wil of moet verhuizen. Daarom
moet ik nu vast nadenken over de toekomst.”

Ouder worden in eigen huurwoning
U woont nu prettig in uw huidige huur- of koop

Informatiemarkten

huis. Maar hoe moet het als u ouder wordt? Als

Tijdens een informatiemarkt kunt u ons allerlei vragen stellen over
huren en inkomen, over onze woningen, nieuwbouwprojecten,
wachttijden en uw inschrijving als woningzoekende bij Thuis in de
Achterhoek. We laten u ook voorbeelden zien van de gelijkvloerse
woningen die er op dat moment in een bepaalde woonplaats
worden aangeboden. U kunt zich ook in laten schrijven als woning
zoekende.

de tuin te veel werk is en de trap of de afstand tot
het centrum een obstakel wordt? Verhuizen is veel
gedoe en er is nu nog geen directe noodzaak. Toch
is het goed om er alvast eens over na te denken.
Acute oplossing
Het blijkt dat veel 70-plussers er gewoon nog niet aan moeten
denken om te verhuizen. Ze wonen fijn waar ze nu wonen, voelen
zich er veilig en vinden het er gezellig. Hoe het moet als ze ouder
worden, is voor de meeste bewoners van latere zorg. Het gevolg is
dat veel ouderen in een grote gezinswoning wonen. Pas als er een
echt probleem is, moet er acuut naar een oplossing worden gezocht.

U bepaalt hoe u woont
Wij vinden dat u zo lang mogelijk zelf moet kunnen bepalen waar en
hoe u woont. Om die keuze bewust te maken, moet u wel op de
hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn. Daarom zijn mede
werkers van Thuis in de Achterhoek meestal aanwezig bij informatie
markten die speciaal voor ouderen worden gehouden.
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“Ik heb tijdens de informatiemarkt
voor mij onbekende informatie
gekregen, vooral over het mogelijke
woningaanbod. Het gesprek heeft
ertoe geleid dat we ons zoekprofiel
op Thuis in de Achterhoek hebben
aangepast.”

Uw inschrijving als woningzoekende
Veel mensen, misschien u ook wel, staan uit voorzorg ingeschreven
als woningzoekende. De meeste mensen hebben dit jaren geleden al
gedaan, bij hun eigen ‘woningbouwvereniging’. Uw inschrijving is in
2012 overgegaan naar Thuis in de Achterhoek. Dit is een samen
werkingsverband van wooncorporaties in de Achterhoek.

“We helpen mensen die niet
of minder digitaal zijn bij hun
inschrijving als woningzoekende bij
Thuis in de Achterhoek. Ook h
 elpen
we regelmatig bij het a
 anpassen
van hetzoekprofiel van klanten. Zo
heeft u de beste kans om straks, als
het echt moet, een fijne woning te
vinden zonder trappen en dichtbij
het centrum.”
Zoek Gericht
Met Zoek Gericht beïnvloedt u zelf uw kansen op een woning. Dit
doet u door uw woonwensen zo nauwkeurig mogelijk op te geven in
uw zoekprofiel. Hoe duidelijker u in uw zoekprofiel omschrijft wat
voor een woning u zoekt, hoe groter de kans dat u een woning krijgt
toegewezen die aan uw eisen voldoet.

En jongeren dan?
Ook jongeren weten Thuis in de Achterhoek nog niet altijd te
vinden. Ze denken nog niet zo na over het op zich zelf wonen.
En als ze dat al doen, wordt er vaak gedacht aan wat het huren
van een woningwel niet kost. Ook wordt er vaak gezegd dat
er voor jongeren niets te vinden is. Dat laatste is niet helemaal
waar. Jongeren komen net zo goed voor de meeste woningen in
aanmerking. Zeker als de woning wordt verloot, of met 
Zoek Gericht wordt aangeboden.
En ja, op je zelf wonen is natuurlijk veel duurder dan wanneer
je bij je ouders woont. Denk maar aan alle bijkomende k osten:
naast je huur betaal je voor gas, water en licht, internet,
verzekeringen, gemeentelijke belastingen en natuurlijk je
boodschappen. Maar je kunt ook weer allerlei toeslagen
en misschien wel kwijtschelding aanvragen. K
 ijk voor meer
informatie over kwijtschelding op de website van je gemeente.
Meer weten? Kijk ook eens op:
– www.toeslagen.nl
– www.nubud.nl
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Uit de regio
Woensdag
20 en 27 december:

Smokkeltocht
Dinxperlo

Zaterdag 30 december:
Oudejaars Crossloop Vorden
Voor de 37ste keer wordt volgens kenners
één van de mooiste crossen van de Achterhoek georganiseerd. De cross gaat door de
mooie bossen tussen Vorden en Lochem.
De routes zijn afwisselend en gaan door
het mooie natuurgebied ‘het Grote Veld’.
Er is een keuze uit een afstand van 5, 10

of 15 km. Kinderen van 4 tot 12 jaar
kunnen meedoen aan de Kidscross van
1 km. Aanvang 12.45 uur. Locatie van de
start en finish zijn bij voetbalvereniging
Vorden, Oude Zutphenseweg 11. Opgave is
alleen vooraf mogelijk via de website.
www.oudejaarscrossloop.nl

Donderdag
28 december:
ElfGeestenTocht
Bredevoort
Maak een ijzingwekkende wandeling
door het oude Bredevoort… U wandelt
door een tijd vol gruwelijkheden, de tijd
waarin heksen en geesten bezit namen
van Bredevoort. Er zijn twee tochten: een
tocht waarbij de spanning stijgt tot kindvriendelijk niveau en een tocht voor
waaghalzen. Van 17:00 t/m 22:00 uur
kunt u starten.
www.elfgeestentocht.nl

Maandag 1 januari:
Nieuwjaarsschieten in
Groenlo
Groenlo verwelkomt het nieuwe jaar met
ferme schoten uit het beroemde Groenlose kanon. Ook dit maal staat het kanonschieten op Nieuwjaarsdag weer onder
leiding van de Compagnie Grolle. Het
begint om 14.30 uur op de Kanonsbulten.

Een bijzondere wandeltocht waarbij de
gids verhalen vertelt over de geschiedenis
van het smokkelen en over de historie van
Suderwick en Dinxperlo. De start van de
ongeveer vier kilometer lange tocht is om
13.30 uur bij het VVV kantoor in Dinxperlo, tegenover de kerk. De wandeltocht
duurt ongeveer drie uur. Belangstellenden kunnen zich woensdags voor
12.00 uur opgeven bij het VVV kantoor.
www.vvvaalten-bredervoort-dinxperlo.nl

En nog meer wandeltochten
 erstwandeling Aalten N
K
 ij’joarstoetentocht
met Multiple Voice
Dinxperlo
zondag 24 december
7 Januari 2018

Zondag 31 december:
Live Muziek in
Doetinchem
Kom tussen 15.00 en 21.00 uur gezellig
het oude jaar uitluiden bij Eetcafe J ansen,
De Kartouwe, Grandcafe Luther, Paddy’s
food&drinks, Cafe de Borrel, De Merleyn,
HendriXen Grandcafé of de Stadsbrouwerij.
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van 12.00 tot 14.00 uur.
www.multiplevoiceaalten.nl

van 13.00 tot 17.00 uur.
www.vvvaalten-bredervoort-dinxperlo.nl

Winterwandeltocht
Silvolde
dinsdag 26 december

Wintertocht
Wichmond
zaterdag 20 januari

10.00 tot 13.00 uur.
www.vvoudeijsselstreek.nl

start van 9.00 tot 12.00 uur.
www.wkwarnsveld.nl

Een nieuw regeerakkoord.
Wat betekent dat voor u?
Het nieuwe kabinet Rutte III is een feit. Het kabinet wijzigt een aantal zaken waar huurder en verhuurder mee te maken
hebben. Wij vertellen u graag meer over de wijzigingen en zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.
Als huurder kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Voor
de toekenning hiervan is een inkomensgrens vastgesteld. Deze
inkomensgrens werd strak aangehouden en dit bracht huurders
soms in een lastig pakket. Met een inkomen net boven de inkomens
grens, liepen mensen een belangrijke toeslag mis. Dit wil het kabinet
anders aanpakken. De inkomensgrens blijft, maar is minder strak.
Harrie Kuypers, directeur-bestuurder van Wonion zegt hierover: ‘‘Wij
zijn er voor mensen met een kleine portemonnee. Het loslaten van
de harde inkomensgrens voor de toekenning van huurtoeslag klinkt
als een goede maatregel. Voor huurders kan dit positief uitpakken.
Daarentegen kan de huurtoeslag lager uitvallen, omdat deze niet
meer wordt gekoppeld aan de koopkrachtontwikkeling, maar aan de
huurprijsontwikkeling.”
Naast een aanpassing in de toekenning van de huurtoeslag is de
woningvraag bij ons in het oosten dusdanig anders is dan in het
westen. Het nieuwe kabinet wil daarom meer regionale maatwerk

mogelijkheden bieden bij woningbouw. Verder zet het nieuwe
kabinet in op een betere ondersteuning voor de mensen die dit het
hardste nodig hebben. Kuypers: “Het is nog even afwachten hoe de
maatregelen er precies uit gaan zien, maar wij blijven ons onvermin
derd inzetten voor mensen met een kleine portemonnee en houden
aandacht voor mensen die door een medische of sociale reden geen
passende woning kunnen vinden. En natuurlijk gaan we door met het
verduurzamen van ons woningbezit. Dit doen we om u, onze huurders,
een thuis te kunnen geven. Een thuis dat betaalbaar blijft door het
verlagen van het energieverbruik.”

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp?
Kijk voor meer informatie op de website van Aedes en de website van
de Woonbond of neem contact met ons op.

De belangrijkste wijzigingen voor u op een rij
•	Inkomensgrens huurtoeslag minder strak
Het loslaten van de harde inkomensgrens om te voorkomen dat
mensen ineens een belangrijke toeslag verliezen als ze één euro
meer gaan verdienen.
•	Huurtoeslag valt gemiddeld lager uit
De hoogte van de huurtoeslag hangt voortaan, naast het
inkomen af van de huurprijsontwikkeling. Hierdoor pakt de
toeslag voor huurders net iets lager uit.
•	Mogelijk minder verhuurdersheffing voor corporaties die
verduurzamen
Als wooncorporatie betaalt Wonion verhuurdersheffing. Deze
maatregel is een paar jaar geleden ingevoerd en houdt in dat de
corporaties per jaar een groot bedrag aan de overheid betalen.
Dit blijft. Nieuw is dat corporaties die investeren in verduur
zaming, een korting kunnen krijgen op de verhuurdersheffing.
•	Woningbouw
Het kabinet wil de woningbouwproductie aanjagen waar dat
noodzakelijk is en tegelijkertijd regionaal maatwerk mogelijk
maken in regio’s met demografische krimp en leegstand.
•	Kwetsbare doelgroepen
Er is aandacht voor de kwetsbare mensen, mensen met een
(licht) verstandelijke beperking, verward gedrag, daklozen en
zwerfjongeren, of personen met een psychische stoornis. Het
kabinet wil zorgen voor een betere ondersteuning. Zij stimuleert
gemeenten om afspraken te maken over het huisvesten van
deze groep mensen, met oog voor de omwonenden.
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Contactgegevens Wonion
Huurders van Wonion kunnen
24 uur per dag, 7 dagen per week
online zaken regelen via de
persoonlijke pagina MijnWonion.
Wonion
Telefoon (0315) 69 60 00
E-mail info@wonion.nl
Bezoekadres
Hutteweg 115 7071 BV Ulft

Wonion gaat voor
energiezuinige woningen
Terborg

Wonion investeert in energiezuinige, energieneutrale en zelfs nul-op-de-meter woningen.
Het bieden van energiezuinige woningen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor
de portemonnee van onze huurders. Verduurzamen loopt dan ook als rode draad door onze
projecten. Een paar voorbeelden.
Varsseveld – renovatie seniorenwoningen
van label B of C naar nul-op-de-meter
Aan de Zwaluwenhof in Varsseveld is de afgelopen
tijd hard gewerkt aan het opknappen van tien
seniorenwoningen. De schil van de woningen
is optimaal geïsoleerd en de woningen worden
verwarmd met luchtverwarming. De woningen
zijn all-electric. Dit betekent dat de woningen
geen gasaansluiting meer hebben. De grootste
verandering voor bewoners bij all-electric wonen is
het koken op een elektrische kookplaat.
Projectleider Hans Bosboom: “Gezien het duurzame
karakter van de woningen worden de woningen
voorzien van een inductiekookplaat. Dit scheelt
namelijk weer in het elektriciteitsverbruik ten
opzichte van een ‘gewone’ elektrische kookplaat.”
De renovatie van de seniorenwoningen zit in
afrondende fase.

Postadres
Postbus 145 7070 AC Ulft
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van
08.30 - 17.00 uur telefonisch en
op afspraak
Online
www.wonion.nl
@Wonion_
WooncorporatieWonion
WooncorporatieWonion
company/wonion

Energiezuinig wonen in Terborg

Colofon

Aan de Vulcaanstraat en Handelstraat in Terborg
verrijzen 14 levensloopbestendige woningen en
8 kleine starterswoningen. In alle 22 woningen
is het straks voor bewoners mogelijk om met
nul-op-de-energiemeter te wonen. De eerste
woningen bereiken nog voor de feestdagen het
hoogste punt.

WonionMagazine
Is een uitgave van Wonion en verschijnt
twee keer per jaar.

Ulft - De Gaarden en De Parkbuurt bijna
veertig nul-op-de-meter woningen rijker
Wonion investeert in duurzame huurwoningen.
De bouw van de 38 nul-op-de-meter huurwoningen
in Ulft is hier een mooi voorbeeld van. De eerste
bewoners nemen al hun intrek in de gloednieuwe
woningen die voorzien zijn van zonnepanelen,
hoogwaardige isolatie en vloerverwarming,
waarmee in de zomer gekoeld kan worden. In de
realisatie van deze woningen wordt rekening
gehouden met een groen en gevarieerd karakter.
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WonionMagazine is een uitgave van
wooncorporatie Wonion. WonionMaga
zine is het blad dat u op de hoogte houdt
over belangrijke ontwikkelingen op het
gebied van wonen in de Achterhoek. Wij
houden u op de hoogte, maar houd ook
ons op de hoogte! We willen weten wat
er speelt in de gemeenschap, de wijk, de
buurt en bij de bewoners. Daarom
verwijzen wij in WonionMagazine vaak
naar onze website en onze contactgege
vens. Op deze manier kunt u bij ons
aankloppen met vragen of wensen en
stellen wij u, als klant, centraal.

WONION
bevindt zich op

Varsseveld
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