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Kiezen

Met de vrieskou en de winterse 
vooruitzichten krijg ik enorm 
veel zin om te gaan schaatsen. 
Tussen het riet door op de sloten, 
winterzonnetje erbij, koek  
en zopie… 

En tegelijk denk ik aan de extra 
energie die het kost om het op kantoor en thuis 19 graden te 
krijgen. En hoop ik dat het bij u ook 19 graden kan zijn… en denk ik 
aan Oekraïne, waar het nóg veel kouder is voor velen daar zonder 
verwarming en elektriciteit. Dan kies ik toch maar voor “niet blij 
met die vrieskou”…

Omdat de winter zich niets aantrekt van onze keuzes, houden 
wij rekening met de winter, ook in dit Woonjournaal. Het kan, 
je met minder energie toch goed voelen in huis. Lees daarvoor 
de tips. En ja… wij voelen ons verantwoordelijk voor de slechter 
geïsoleerde woningen. Deze weken gaan wij bij de bewoners van 
deze woningen op bezoek. Om tips te geven, kleine klusjes te 
doen die energie besparen en te helpen bij geldzaken zoals de 
energiesubsidie. 

Wij kiezen ook voor maximaal inzetten op nieuwbouw om mensen 
die een woning nodig hebben niet in de kou te laten staan maar 
in een energie-neutrale woning te laten wonen. In deze woningen 
wordt zoveel energie gewonnen als nodig is voor het verbruik. 
We bouwen dan ook nog zoveel als mogelijk voor senioren zodat 
zij, geadviseerd en geholpen door ons, naar een comfortabele 
60-pluswoning kunnen verhuizen. Wij maakten een spel Hop On 
Hop Off om met elkaar eens na te denken over het goed wonen, 
ook als je ouder bent… Die spellen zijn binnenkort beschikbaar in 
de diverse Huiskamers. 

Laat het met de feestdagen in uw eigen huiskamer ook goed zijn. 
Mede namens mijn collega’s wens ik u feestelijke en gezellige 
dagen en een goede start in 2023!

Marc Jansen
Directeur 
Woonstichting Valburg
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Voorwoord

Hoe tevreden bent u over ons?
In januari zijn wij gestart met een doorlopend 
tevredenheidsonderzoek. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door KWH, het kennis- en kwaliteits-
centrum voor woningcorporaties. 

Huurders die contact met ons of met één van onze 
samenwerkingspartners hadden (bv. schilders, 

aannemers) kregen een online vragenlijst of een 
telefoontje. Daarin werd gevraagd hoe tevreden ze 
waren. Bijvoorbeeld over een uitgevoerde reparatie 
of onderhoud. Of over het opzeggen van de huur of 
het betrekken van een nieuwe woning. Het onder-
zoek wordt ook in 2023 voortgezet. Hieronder treft u 
de resultaten over januari t/m november 2022. 

Algemene 
waardering

88% geeft ons een
7,3

Onderhoud

92% geeft ons een

Landelijke score: 90% geeft een 7,6

7,7

93% geeft ons een

Landelijke score: 89% geeft een 7,6

Reparaties

8,0

96% geeft ons een

Landelijke score: 92% geeft een 8,0

Vertrokken 
huurders

8,3
•

Nieuwe 
huurders
96% geeft ons een

Landelijke score: 92% geeft een 7,8

7,5•

7,3
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Volg de nieuwste informatie 
over dit project op www.
wstvalburg.nl/projecten of 
scan de QR-code. 

Appartementen
De 17 appartementen 
zijn inmiddels allemaal 
toegewezen aan 
nieuwe bewoners. We 

verwachten dat ze in oktober/
november 2023 in hun nieuwe 
appartement kunnen gaan 
wonen.

Verhuur sociale huurwoningen
In november zijn we gestart met 
de verhuur van 12 sociale huur-
woningen in het plan. Geïnteres-
seerden die bij ons staan inge-
schreven als woningzoekende 
kunnen tot en met 29 december 
2022 reageren via 
www.wstvalburg.nl. Oplevering 
van deze woningen staat gepland 
voor november 2023.

Verhuur vrije sector via Remco 
Stevens Makelaardij
De verhuur van 2 woningen in  
de vrije sector (huurprijzen vanaf 
€ 999,- p/maand) wordt niet door 
ons maar door Remco Stevens 
Makelaardij verzorgd. 
Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen via telefoonnummer 
0488-750721 of per e-mail 
info@remkostevens.nl. 

Verhuur 11 zorgappartementen, 
sociale huur
Deze bijzondere appartementen 
zijn bestemd voor jongeren 
met een lichte verstandelijke 
(en lichamelijke) beperking. Zij 
worden ondersteund met zorg en 
begeleiding door Huize Heruelt. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
rechtstreeks aanmelden bij Huize 
Heruelt via Caroline Eberson. 
Per telefoon: 06-46412179 
of per e-mail: 
carolineeberson@driestroom.nl

De vraag naar betaalbare 
huizen is groot. Dat merken wij 
iedere dag. Natuurlijk bouwen 
we er woningen bij, maar op 
korte termijn lost dat het pro-
bleem niet op. Hoe fijn is het 
dan als je met een creatieve 
oplossing tóch enkele bewo-
ners gelukkig kunt maken. 

Want dat is precies wat in ’t 
Kriekske in Valburg is gebeurd: 
samen met Gemeente Valburg en 
Oranje Steengoed, een anti-kraak 
huisvester, is het ons gelukt om in 
de oude peuterspeelzaal voor 4 
mensen een thuis te maken. 

Voortgang 
De Hoge Hof
De nieuwbouw van project De Hoge Hof 
krijgt steeds meer vorm. 

Wij spraken met Madieke, een 
van de 4 bewoners. Ze heeft 
van een grote, rechthoekige 
ruimte haar eigen, warme 
en sfeervolle plek weten te 
maken. Met een gezellige 
zithoek, een door kasten 
afgescheiden slaapgedeelte, 
een keukenblokje, een centraal 
opgestelde eettafel én een 
gezellige kerstboom. 

Anti-kraak
Madieke woont sinds februari 
2022 in ’t Kriekske. Anti-kraak, 
voor zo’n €260,- per maand 
inclusief gas, water en licht. 

Anders 
wonen in 

’t Kriekske is een mooi 
voorbeeld van hoe 

samenwerking tussen 
verschillende partijen kan leiden 
tot creatieve oplossingen waar 

we woningzoekenden blij 
mee kunnen maken!  

Anders wonen in ’t 
Kriekske

De doucheruimte en de 
toiletten liggen in de gang. 
Iedere bewoner heeft een eigen 
toilet. De douche moeten ze 
met vieren delen, net als de 
centrale keuken. Maar Madieke 
heeft een eigen keukenblokje 
waar ze op kookt. Ze vertelt 
enthousiast hoe fijn ze het 
vindt dat ze hier kan wonen. 
Misschien niet met het comfort 
van een ‘gewone’ woning, 
maar dat wordt ruimschoots 
goedgemaakt door de lage 
maandlasten. Ze is een 
levensgenieter, wil vrij en 
blij zijn en fijne dingen doen. 
Madieke reist veel, heeft een 
eigen webshop en doet soms 
klussen in het buitenland. Een 
creatieveling die open staat 
voor nieuwe dingen, zoals een 
anti-kraak thuis in ’t Kriekske. 

Samenwerking
De bewoners van ’t Kriekske, 
dat eigendom is van gemeente 
Overbetuwe, weten dat ze hier 
maar tijdelijk kunnen wonen. 
Want ’t Kriekske wordt in de 
toekomst gesloopt: de gemeente 
en Woonstichting Valburg maken 
samen een plan voor woningen 
op deze plek in het dorp. En 
omdat het nog wel even duurt 
voordat het zover is, hebben de 
gemeente, de woonstichting en 
Oranje Steengoed gezamenlijk 
gezorgd voor tijdelijke bewoning 
van ’t Kriekske. 



We houden veel van onze viervoe-
ters. Maar poep op de stoep, in het 
speeltuintje of recht voor je deur...
Bah. daar baalt iedereen van! 

De overlast die we met z’n allen ervaren 
van hondenpoep is groot. Dat blijkt ook 
uit het KWH onderzoek dat wij uitvoeren: 
hondenpoep is voor velen een ergernis en 
schaadt de leefbaarheid in de buurt. 

Bah!
Ook maaiers van openbaar groen worden 
niet blij van alle drollen waar ze doorheen 
moeten. En wie denkt dit gaat niet over 
mij, want ik laat mijn hond altijd uit in mijn 
eigen tuin, die heeft het helaas mis. Want 
hoe goed bedoeld ook, buren kunnen 
wel degelijk veel last hebben van stank 
(poep én/of ontsmettingsmiddelen) en 
ongedierte dat daar op af komt, zeker in de 
zomer als het warm is.

Toppertje
Wees een toppertje en ruim de poep van 
je trouwe viervoeter meteen op, waar je 
ook bent. Dat kan gemakkelijk met behulp 
van een poepzakje dat je daarna weggooit 
in je kliko of een openbare prullenbak. 
Kleine moeite, groot geluk!

Hé, getver... 
hondenpoep!

Voorlopig schetsontwerp

Wouter Plasstraat Zetten
In het hart van Zetten, op het 
terrein van de voormalige 
peuterspeelzaal Woutertje Plas, 
gaan wij 4 woningen bouwen 
voor senioren. Alles gelijkvloers 
(nultreden), met op de verdieping 
nog een tweede (slaap)kamer. 
Een tuin met berging, volledig 
NOM (Nul-Op-de-Meter) en 
gelegen op een superlocatie in 
het centrum van het dorp. De 
woningen zijn daarmee zeer 
geschikt voor senioren. 

Hessenbergstraat Zetten
Om de hoek, aan de Zettense 
Hessenbergstraat 2 t/m 20 (even 
nummers), hebben we plannen 
voor de bouw van nog eens 10 
woningen voor 60-plussers. 

Hoofdstraat Herveld
Van diezelfde woningen komen 
er ook nog 4 in Herveld te staan, 
aan de Hoofdstraat 135 t/m 141 
(oneven nummers).

Nieuwbouwplannen 
18 woningen 
voor 60-plussers

Bent 
u 60 jaar of ouder 

en woont u al in een 
eengezinswoning van 

Woonstichting Valburg?
Dan kan verhuizen naar een 

comfortwoning veel voordelen voor 
u hebben, zoals een lagere huur en 

een verhuiskostenpremie. 
Bovendien kunt u als 

doorstromer voorrang 
krijgen.

Scan de 
QR- code 
voor actuele 
informatie

De tien woningen aan de Hessenbergstraat in 
Zetten en de vier aan de Hoofdstraat in Herveld, 
zijn verouderd. Daarom gaan we ze vervangen door 
nieuwe, bij de eisen van de tijd passende woningen.

• Hessenbergstraat      • Hoofdstraat
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Tijdens een actie in juli boden 
wij 50 gratis energie-displays 
aan. Die displays zijn inmiddels 
bijna allemaal uitgereikt aan 
de huurders die zich daarvoor 
opgaven. 

Albertine Hartsuiker was één van 
de eerste huurders die gebruik 
kon maken van het energiedisplay. 
Wij bezochten haar thuis en 
vroegen naar haar ervaringen. Ze 
vertelde dat ze het energie-dis-
play op het tv-meubel heeft staan 
waardoor het goed zichtbaar is. 
En hoewel ze al heel bewust bezig 
was met haar energieverbruik, 
heeft ze door het gebruik van het 
energiedisplay haar gedrag nóg 
meer aangepast. Zo gebruikt ze 
de droger niet meer voor álle was 
maar alleen nog voor het bed-
dengoed. Ook heeft ze alle 
lampen vervangen voor 
LED lampen en haalt ze 
bijna alle stekkers uit de 
apparaten zodat het 
sluipverbruik minimaal 
is. Samen met haar 
dochter van 10 jaar is 
ze erg fanatiek: beide 
dames maken er een 
sport van om samen zoveel 
mogelijk energie te besparen. 

Het is koud buiten en de kosten 
voor verwarming en elektri-
citeit zijn flink gestegen. Wij 
voelen ons verantwoordelijk 
voor de matige isolatie van 
woningen met een laag ener-
gielabel (E,F en G). 

Daarom gaan we deze woningen, 
zo’n 150 stuks, in de komende 
jaren met voorrang isoleren. 
Helaas hebben de bewoners daar 
op dit moment nog niets aan. 

Advies en hulp
Om ook nu in deze winter al iets 
te kunnen doen gaan we bij deze 
bewoners thuis op bezoek om ze 
te helpen met tips en adviezen. 
Bijvoorbeeld over hoe met kleine 
ingrepen de warmte beter in huis 
gehouden kan worden. Of door 
te helpen met het aanvragen van 
de eenmalige energietoeslag 
van €1.300. En soms door kleine 
technische aanpassingen in huis 
te doen.   

Aan de slag
Per half december gaan we aan 
de slag. Met een klein team, 
bestaande uit mensen van Woon-
stichting Valburg, ’t Klokhuis en 
Forte Welzijn. De bewoners over 
wie het gaat krijgen van tevoren 
bericht. 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact met ons op 
via info@wstvalburg.nl of via 
0488-473366.

Energie besparen 
met het 
energiedisplay

Winter
hulp

Een prijsplafond voor 
energie per 1 januari 2023

Albertine 
Hartsuiker heeft 

ook nog een tip voor 
andere huurders: kijk goed 

naar de elektrische apparaten 
die je gebruikt, want sommige 

apparaten verbruiken veel 
energie zonder dat je dit 

doorhebt.

We hebben er allemaal last 
van: hoge prijzen voor gas en 
stroom. In 2022 en in 2023 
helpt de overheid mee om de 
kosten lager te houden. Hoe 
werkt het?

November en december 2022
In november en december 2022 
krijgen alle huishoudens €190 
korting op de energierekening. 
Een tijdelijke oplossing om de 
hoge kosten voor een deel te 
compenseren. Het bedrag is voor 
iedereen hetzelfde en wordt ver-
rekend via uw energieleverancier. 

Prijsplafond per 1 januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 
2024 geldt voor alle huishoudens 
een prijsplafond op energie. Dat 
betekent dat de energieprijs niet 
hoger zal zijn dan wat de regering 
met energiebedrijven heeft 
afgesproken. Maar let op: er zit 
een grens aan het prijsplafond! 
Die grens is vastgesteld op het 
energieverbruik van een gemid-
deld huishouden: 2900kWh 
stroom en 1.200m3 gas.  

Prijsplafond voor gas
U betaalt maximaal € 1,45  
per m3, tot een verbruik van 
1.200 m3. Voor elke m3 die 
u meer gebruikt geldt geen 
prijsplafond: u betaalt daarvoor 
het volledige tarief dat is 
opgenomen in het contract met 
uw energieleverancier. 

Prijsplafond voor 
stroom
U betaalt maximaal € 0,40 per 
KWh, tot een verbruik van 
2.900 kWh. Voor elke kWh die 
u meer gebruikt geldt geen 
prijsplafond: u betaalt daarvoor 
het volledige tarief dat is 
opgenomen in het contract met 
uw energieleverancier.

Weet wat je verbruikt
Op de jaarafrekening van uw 
energieleverancier kunt u zien 
wat uw energieverbruik is en of u 
daarmee onder het energiepla-
fond blijft. Wie bewust omgaat 
met energie bespaart geld. De 
overheid heeft berekend dat een 
huishouden met een gemiddeld 
verbruik in 2023 zo’n € 2.500 
voordeel van het prijsplafond 
heeft. 

Meer weten? 
Op www.rijksoverheid.nl/
prijsplafond vindt u veel vragen 
& antwoorden. Of scan de 
QR-code.

u
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Belangrijk: blijf ventileren!

Het klinkt tegenstrijdig: dagelijks de ramen en 
ventilatieroosters open zetten als het buiten 
koud is en de energieprijzen hoog zijn. Maar 
het is hartstikke belangrijk! 

Om gezond en fit te blijven, maar ook om het 
warm te houden. Want als je niet goed ventileert, 
dan stijgt de luchtvochtigheid in huis. De kans op 
schimmel wordt daarmee groter. Bovendien is 
vochtige lucht veel moeilijker te verwarmen dan 
droge lucht. Daardoor kost het meer energie om 
je huis te verwarmen en ben je dus duurder uit.  

Zet de ramen ongeveer een half uurtje per 
dag tegen elkaar open, laat het even goed 
doorwaaien. De koude lucht is droger en 
daardoor gemakkelijker en sneller te verwarmen. 

     Meer weten over ventileren?
     Scan de QR-code

Warme wintertips •
 DOEN

•  Let the sun shine in... Zonlicht is de allerbeste 
natuurlijke warmtebron. Koester de zonnige 
winterdagen zoveel als kan en laat het zonlicht je 
huis binnenstralen. De gordijnen kunnen altijd 
later nog dicht.

•  Een groot vloerkleed helpt om warme voeten 
te houden. Hoewel de meeste warmte ontsnapt 
via het dak, kan ook de vloer een boosdoener zijn. 
Een vloerkleed of tapijt houdt de warmte beter 
vast en is goed tegen koude voeten. 

•  Laat dagelijks frisse lucht door je huis stromen: 
zet de ramen een half uurtje tegen elkaar open. 
Koude lucht is droger en daardoor beter en 
sneller te verwarmen. 

•  Draag kleding in laagjes. Zo kun je jezelf warm 
houden zonder je hele huis te hoeven verwarmen. 
En het kost je niet meer dan de aanschaf van een 
lekkere dikke trui en warme sloffen.

•  Een warmtedeken. Lekker voor op de bank, bij 
de werkplek of over het bed. Hiermee houd je 
jezelf behaaglijk warm, zonder dat je de ruimte 
hoeft te verwarmen.

Zet ook de knop om

Zet de thermostaat overdag op 19 graden en ’s 
nachts, of als je niet thuis bent, op 15 graden. 
Daarmee bespaar je energie en houdt je het 
toch warm in huis.
 
Zet de thermostaat niet nóg lager: een te lage 
temperatuur verhoogt de kans op vocht en 
schimmelvorming in huis. Vochtige lucht is 
moeilijker te verwarmen. Daardoor duurt het 
langer voordat het in huis warm is, waardoor je ook 
weer meer energie verbruikt.

15°
MIN

19°
MAX

16°
17°

18°

•
•
•
•

 NIET DOEN

•  Alternatieve verwarmingsbronnen gebruiken. 
Barbecues, vuurkorven, petroleumkachels, 
omgekeerde bloempotten met waxinelichtjes 
Regelmatig komt in het nieuws dat bewoners dit 
soort middelen gebruiken om hun huis (goed-
koop) te verwarmen. Vaak met een hele nare 
afloop. Want het is schadelijk voor de gezond-
heid en echt heel gevaarlijk. Voor jezelf door 
schadelijke rook en gassen (koolmonoxide ruik 
je niet maar is dodelijk!). Maar ook voor je buren 
vanwege acuut brandgevaar. Niet doen dus!

•  Je verwarming te laag zetten. Een te lage 
temperatuur verhoogt de kans op vocht en schim-
melvorming in huis. Vochtige lucht is moeilijker te 
verwarmen. Daardoor duurt het langer voordat 
het in huis warm is, waardoor je ook weer meer 
energie verbruikt. Zet daarom je verwarming 
overdag niet lager dan 19 graden en ‘s nachts niet 
lager dan 15 graden.

•  De ramen dicht houden. Ventileer regelmatig 
door ramen of ventilatieroosters open te zetten. 
Frisse lucht is nodig om gezond te leven en fit te 
blijven. Het is niet verstandig om alles dicht te 
houden. Heel even ventileren is ook niet vol-
doende. Luchtverfrissen is en blijft heel belangrijk 
voor uw gezondheid én het voorkomen van vocht 
en schimmelvorming in het huis. 

Woonstichting Valburg December 2022 Woonjournaal – 11 – 
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Onze Begroting voor 2023
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Leningen € 8.100.000 41%

Nodig voor het financieren van nieuwbouw
(Wouter Plasstraat, De Hoge Hof) en het renoveren/
verduurzamen van zo’n 75 huurwoningen.

Geld uit reserves € 2.710.000 13%

Inzet van spaargeld voor de financiering van 
nieuwbouw & renovatie.

Verkoop woningen € 1.000.000 5%

We verwachten in 2023 vier woningen te verkopen

TOTAAL INKOMSTEN € 19.950.000

Huurinkomsten € 8.140.000 41%

naartoe? U ziet het in één oogopslag in deze 
weergave van onze begroting voor 2023. 

TOTAAL UITGAVEN € 19.950.000

Nieuwbouw huurwoningen € 7.800.000 39%

In 2023 bouwen we vier woningen in Zetten 
(Wouter Plasstraat) en 42 in Herveld (De Hoge Hof)

Woningverbetering/ € 3.600.000 18%
renovatie
 
In 2023 zullen bij ongeveer 75 woningen met een 
laag energielabel (E, F, G) isolerende maatregelen 
worden aangebracht.

Onderhoud woningen € 4.400.000 22%

Rentekosten leningen € 970.000 5%

Aflossing van leningen € 1.060.000  5%

Belastingen en heffingen € 570.000  3%

Vennootschapsbelasting, onroerende zaak 
belasting (OZB) en sectorheffingen (heffingen van 
de Autoriteit Wonen en het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw)

Bedrijfsvoeringskosten € 1.550.000  8%

Met name personeelskosten, kantoorkosten, ICT, 
kosten van toezicht (Raad van Commissarissen, 
accountant), verzekeringen, drie bedrijfsauto’s etc.

De huurtoeslag, de zorgtoeslag, en het kind-
gebonden budget gaan per 1 januari 2023 extra 
omhoog. De toeslagen gaan elk jaar omhoog, 
maar nu komt er nóg een bedrag bij. Dit is om 
mensen extra te ondersteunen, want het leven is 
een stuk duurder geworden. Daarnaast komen 
in 2023 meer mensen in aanmerking voor een 
toeslag omdat de inkomensgrenzen worden 
aangepast.

Check zelf je recht op toeslagen
Toeslagen zijn altijd een voorschot. Het is daarom 
verstandig om een paar keer per jaar te checken of 
je toeslag nog past bij je situatie. Want je  
persoonlijke situatie of inkomen kan veranderd zijn, 
bijvoorbeeld omdat je gaat samenwonen, of omdat 
je gaat scheiden, of omdat je een bonus kreeg of 
een salarisverhoging. In al dit soort situaties is het 
zaak dat je zelf in actie komt en je nieuwe situatie of 
inkomen doorgeeft aan de Belastingdienst. Doe je 
dat niet, dan loop je kans dat je je voorschot terug 
moet betalen omdat je teveel gekregen hebt. Of dat 
je geld misloopt waar je recht op hebt. 

Let op: je moet zelf in actie komen voor 
toeslagen!
Op de website van de Belastingdienst  
www.belastingdienst.nl kun je proefberekeningen 
maken om te kijken of je in aanmerking komt voor 
huurtoeslag en/of zorgtoeslag. Daar vindt je ook alle 
voorwaarden waaraan je moet voldoen. 
Scan de QR-code en ga direct naar de juiste 
webpagina. 

Goed nieuws: 
in 2023 gaat 
de huurtoeslag 
omhoog

Hoe ziet ons huishoudboekje er voor 2023 uit? 
Wat komt er aan geld binnen en waar gaat dat 
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U bent welkom!
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Wij wensen u 

mooie feestdagen

Ons kantoor is op maandag t/m 
vrijdag ’s ochtends van 8.00 tot 
12.00 uur geopend. Heeft u een 
vraag, wilt u iets afgeven of aan 
ons wilt vertellen? Dan kunt u 
tussen 8.00 en 12.00 uur bij ons 
binnenlopen. 

In de middag, vanaf 13.00 uur 
tot 16.30 uur, bent u welkom op 
afspraak. 
Vanwege de feestdagen zijn wij 
gesloten op:
Vrijdag 23 december
Maandag 26 december  
(2e Kerstdag) 

Wilt u een afspraak maken? 
Bel dan op werkdagen tussen 
8.00 en 12.00 uur naar 0488-
473366. Na 12.00 uur en in het 
weekend wordt u doorverbonden 
naar een antwoordservice.

Digitaal zijn wij bereikbaar op 
werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur. 
Veel antwoorden op uw vragen 
kunt u ook terugvinden op 
www.wstvalburg.nl. 

Komt u er niet uit? 
Stuur dan een e-mail met uw 
vraag naar  info@wstvalburg.nl
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Denk jij na over de toekomst? Over je woning? 
Verhuizen of (nog) niet? Ben je klaar voor die 
stap? Of is het nog te ver van je bed? Speel dan 
het Hop-On-Hop-Off spel, en maak een rondrit 
door je eigen toekomst.

Zo werkt het spel
Met het Hop-on-Hop-off spel kom je met 
vrienden, kennissen of familieleden in gesprek 
over belangrijke zaken uit je eigen leven. Stap 
in de Hop-On-Hop-Off bus en speel het spel. 
De bus rijdt langs verschillende haltes waar jij en 

je medespelers met elkaar in gesprek gaan. Bij 
iedere halte staat het reisgezelschap stil om een 
spannende vraag te beantwoorden. Zo maakt het 
spel je bewust van je wensen en behoeftes op het 
gebied van wonen en daarmee samenhangende 
thema’s als gezondheid en tijdsbesteding. Je kunt 
het spel ook spelen met een professional zoals 
een ouderenadviseur of verhuiscoach. Doe nieuwe 
informatie op en laat je inspireren. Jouw reis door 
de toekomst begint nu!

De HAN Zorgalliantie, ZorgSaamWonen, Rochdale, 
RO Groep, AAG, idverde NL, Comelit, De 
Wijkmakers en Woonstichting Valburg maakten 
samen het Hop-On-Hop-Off spel. Ook diverse 
(toekomstige) senioren hebben enthousiast 
meegedacht met de ontwikkeling van het spel.

Gratis te leen bij de woonstichting
Huurders van Woonstichting Valburg kunnen dit 
inspirerende spel gratis van ons lenen. Leuk om 
te doen tijdens de feestdagen! Stuur hiervoor een 
e-mail naar s.vrieling@wstvalburg.nl met de tekst 
Hop-On-Hop-Off spel. 
Vergeet niet om je naam, adres, telefoonnummer 
en de gewenste leen-periode te vermelden. Je 
ontvangt een berichtje wanneer je het spel kunt 
komen ophalen.

Hop-On-Hop-Off
   Een rondje door je 
   eigen (woon)toekomst
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Openingstijden



40 JAAR

Op zaterdag 23 september 2023 is het 
Nationale Burendag
Dat klinkt nog ver weg, maar met het maken van 
leuke plannen kun je niet vroeg genoeg beginnen. 
Want buurten worden leuker, socialer en veiliger 
als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich 
samen inzetten voor de buurt. 

Daarom ondersteunen Douwe Egberts 
en het Oranje Fonds deze leuke 
dag die jaarlijks in september wordt 
gevierd. Jij doet toch ook mee met je 
buurt? Aanmelden kan vanaf juni 2023. 
Scan de QR-code en lees meer op 
www.burendag.nl 

Doe mee met Nationale Buren dag
op 23 september 2023!


