
Bekijk in je browser 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 

 9 november 2021

Speeltuin nieuw leven ingeblazen

Ilse Rood en Tirza Kruiver zijn buurvrouwen in de Prins Hendrikstraat in Twello. “We delen hetzelfde dak,”

zegt Ilse. “Er zit nog één huis tussen.” Vorig jaar kwam tijdens een praatje de speeltuin aan de Prins

Bernhardstraat ter sprake. “Die lag er verschrikkelijk bij, het gras stond kniehoog en er kwam niemand. Ja,

hangjongeren.” Tirza vult aan: “Niet uitnodigend en de toestellen zijn bovendien niet geschikt voor de

allerkleinsten. Het glijbaantje bijvoorbeeld, daar komen kleintjes niet eens op!” Ze zijn aan de slag gegaan

en hebben nu een heel plan. Bovendien organiseren ze regelmatig leuke activiteiten!

Schade aan spullen? 
Check je inboedelverzekering! 
Als je spullen beschadigd raken, dan

wordt de schade meestal gedekt via je

inboedelverzekering. Let er wel op dat je

niet onderverzekerd bent. Controleer

bijvoorbeeld 1x per jaar of het bedrag

Tirza gaat verhuizen, wil jij Ilse helpen? Lees verder!

https://mailchi.mp/ijsseldalwonen/nieuwsbrief-ijsseldal-wonen-juni-6021924?e=[UNIQID]
https://www.ijsseldalwonen.nl/apps/com.ijsseldal.website/actueel/speeltuin-nieuw-leven-ing/index.xml


waar je voor verzekerd bent nog klopt.

Meer info lees je hier. 

Gezonde lucht in huis 
Ventilatie = aanvoer van verse lucht en

afvoer van vervuilde lucht en vocht. 

Door goede ventilatie heb je gezondere

lucht in huis en minder warmteverlies. Een

belangrijke tip is het altijd open laten van

ventilatieroosters. Zet ook klepraampjes

altijd op een kier als je thuis bent. Kijk hier

voor meer tips. 

https://www.consumentenbond.nl/inboedelverzekering/voorkomen-onderverzekering
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/ventilatie/natuurlijke-ventilatie/%C2%A0


Ze woont al 20 jaar in deze woonwagen, Bianca Tjallinks. Ze is er erg trots op.
“Het is gewoon een heerlijke plek, lekker rustig. Ik heb de woonwagen zelf
mogen indelen, dus hij is naar wens.” Ze groeide op in een ‘gewone’ woning.
“Daar heb ik me nooit gelukkig gevoeld.”

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

Onze collega Ronald interviewde haar, lees verder!
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