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Ron Ehlebracht: 'Blij met aanpassingen'

‘Langer fijn en veilig wonen’, zo heet de regeling van IJsseldal Wonen die ervoor bedoeld is om de

woning veiliger en comfortabeler te (laten) maken. Dit doen wij in samenwerking met de gemeente

Lochem en de gemeente Voorst. Ron Ehlebracht (66 jaar) maakte hier gebruik van. “Als gevolg van

mijn ziekte neemt mijn spierkracht af. Daarom heb ik een aantal voorzieningen laten aanbrengen.”

TIP Wil je elektrisch gaan koken? Wij regelen het gratis!

Wil je overstappen op elektrisch koken, dan hoef

je niet op het geplande onderhoud te wachten.

Wij doen alle aanpassingen ter voorbereiding van

elektrisch koken. Wij maken je meterkast er

geschikt voor en in de keuken komt een

elektrische aansluiting. De gaskraan in de

keuken wordt afgedopt. Omdat wij duurzaamheid
Je moet het apparaat wel zelf aanschaffen. Heb

je interesse in elektrisch koken, neem dan

Meer lezen? (en misschien is het ook iets voor jou?)

https://mailchi.mp/ijsseldalwonen/nieuwsbrief-ijsseldal-wonen-december-5950892?e=[UNIQID]
https://www.ijsseldalwonen.nl/apps/com.ijsseldal.website/actueel/ron-ehlebracht-blij-met-a/index.xml


stimuleren, hoef je hier niet voor te betalen. Ook

niet tegen huurprijsverhoging.

contact op met ons Klant Contact Centrum, 0571

27 79 79.

TIP Samenwonen? Geef het door!

 
Ga je samenwonen? Gefeliciteerd!
Als je woonsituatie verandert, geef dat dan altijd

aan ons door. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om:

onderverhuren, opzeggen door één van beide

huurders of een scheiding. Soms moeten wij

toestemming geven voor de wijziging. En je

rechten en plichten kunnen veranderen. Hier vind

je meer informatie over wat je moet doorgeven.

Veranderingen kunnen ook gevolgen hebben

voor toeslagen of de belasting. Neem contact op

met de gemeente en de Belastingdienst om

hiernaar te informeren.

Jan Los uit Harfsen 
(penningmeester en tijdelijk voorzitter van Stichting Ontmoetingsplek De Veldhoek)

Harfsen is sinds oktober vorig jaar een geheel opgeknapte, gezellige en uitnodigende huiskamer

rijker. Helaas heeft nog niemand er gebruik van kunnen maken vanwege de coronamaatregelen.

Maar plannen zijn er volop voor als het weer mag! Aan het woord is Jan Los, penningmeester en

tijdelijk voorzitter van Stichting Ontmoetingsplek De Veldhoek. Op de foto ook medebestuurslid

Aldi Preuter.

https://www.ijsseldalwonen.nl/huurders-info/mijn-situatie-is-verander/


‘Het Groene Land mooier en veiliger maken’
Martin de Croon (72, rechts op de foto) en Dick Klein Oonk (68) van de Jan van Galenstraat in Twello

vormen sinds vorig jaar de bewonerscommissie van het complex ‘Het Groene Land’. “We willen ons

complex mooier en veiliger maken,” zeggen beide heren. “Als bewonerscommissie sta je samen sterker

en krijg je meer voor elkaar.” Voor hun buren zijn beide mannen goud waard. Dick onderhoudt de tuinen

van het complex waar de gemiddelde leeftijd 80 is. En Martin doet allerlei technische klusjes, zoals het

ophangen van een lampje of het repareren van een kastje. “Wij vinden dat normaal, wij doen dat gewoon!”

Had iedereen maar zulke buurmannen! 

Coronamaatregelen 
De meest actuele coronamaatregelen vind je op onze website.

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

Lees zijn verhaal!

Lees hier wat de mannen hebben bereikt!

http://www.ijsseldalwonen.nl/
http://www.facebook.com/ijsseldal
http://www.facebook.com/ijsseldal
https://www.ijsseldalwonen.nl/apps/com.ijsseldal.website/actueel/markant-in-harfsen-jan-lo/index.xml
https://www.ijsseldalwonen.nl/apps/com.ijsseldal.website/actueel/bewonerscommissie-het-gro/index.xml



