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Wilt u een gratis woongelukgesprek? 
Vraag een gesprek aan via thuisloket.nu Of bel ons: 0545 250333

Er gaat niets boven uw eigen huis. Waar u zich thuis voelt en 
herinneringen bewaart. Daar wilt u zo lang mogelijk van genieten. 
Maar hoe zorgt u dat uw woning toekomstgereed is? En u de beste 
keuzes maakt met betrekking tot comfort, veiligheid en duurzaamheid?

Heerlijk
thuis in huis

‘Heerlijk thuis in huis’ wil 50-plussers bewust maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven 
wonen. Want als u ouder wordt is het goed om na te denken over het aanpassen van uw woning, zodat u veilig, gezond, 
duurzaam en comfortabel thuis kunt blijven wonen. Of tijdig kunt verhuizen naar een passende woning.

U kunt gratis een woongelukgesprek aanvragen met een van onze 
wooncoaches. Zij verdiepen zich in uw woonsituatie en uw wensen ten 
aanzien van duurzaamheid, veiligheid en comfort. U krijgt een advies op 
maat over uw woning en de beste keuzes die u kunt maken. Vervolgens 
helpen we u op weg met tips die u makkelijk kunt uitvoeren en advies 
over hulp van derden. U bepaalt zelf wat u wel en niet (laat) uitvoeren.

Woongelukgesprek

De gemeente Berkelland, wooncorporatie ProWonen, verduurSaam energieloket en Kruiswerk Achterhoek en 
 Liemers met Zlimthuis hebben de handen ineen geslagen om u op weg te helpen. Met deze samenwerking kunnen 
we alle informatie die u nodig heeft om uw woongeluk te vergroten gebundeld aanbieden. Heerlijk toch?!

Langer zelfstandig wonen

Wilt u direct advies over duurzaamheid, veiligheid 
of comfort? Of heeft u een vraag over zorg en 
welzijn? Ga dan naar thuisloket.nu of neem contact 
op met een van onderstaande organisaties:

voor alles over energiebesparing.

verduurSaam energieloket

voor alles over comfort en veiligheid in  
huis en het vergroten van uw woongeluk.

Zlimthuis

voor alle vragen over wonen, zorg en welzijn.

Kruiswerk Achterhoek en Liemers

voor informatie over wonen, leefbaarheid, zorg 
en voorzieningen in Berkelland. Ook biedt de 
gemeente diverse leningen aan voor aanpas- 
singen aan de woning.

Gemeente Berkelland

voor huurwoningen waar u lang zelfstandig in 
kunt wonen.

ProWonen

Meer weten
over één thema

GRATIS
Woongeluk-
gesprek
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Steeds meer ouderen blijven langer 
in hun eigen woning wonen. Het 
kan zo zijn dat de woning wat aan-
passingen nodig heeft om dat mo-
gelijk te maken. In de praktijk kan 
het soms lastig zijn om hiervoor 
geld te lenen. De gemeente Berkel-
land biedt verschillende leningen 
aan die een uitkomst kunnen bie-
den. 

Blijverslening  
Met de Blijverslening financiert u aan-
passingen aan uw woning waardoor 
u langer zelfstandig thuis kunt blijven 
wonen. Denk bijvoorbeeld aan het plaat-
sen van een slaapkamer of badkamer op 
de begane grond, het verwijderen van 
drempels of het aanbrengen van een 
anti-slipvloer in de badkamer. De lenin-
gen zijn beschikbaar voor inwoners die 
langer dan 2 jaar in de woning wonen.

 
 

Er zijn twee soorten leningen:
Consumptieve lening tot € 10.000. 
De aanvrager óf de partner is 75 jaar 
of jonger. 

 
Hypothecaire lening van € 10.001 tot  
€ 50.000. De restschuld van de wo-
ning mag inclusief de blijverslening 

niet hoger zijn dan 80% van de WOZ-waar-
de van de woning.

Duurzaamheidslening
Met de Duurzaamheidslening financiert u 
energiebesparende maatregelen in en aan 
uw woning. Zo woont u energiezuiniger, 
comfortabeler én draagt u bij aan een beter 
milieu. De rente is 1,6%. De hoogte van de 
lening is minimaal € 2.500,- en maximaal 
€ 25.000,- en mag onder andere gebruikt 
worden voor isolatie, een warmtepomp of 
zonnepanelen. De aanvrager óf de partner 
is 75 jaar of jonger. 

Kluswoninglening
De Kluswoninglening is bedoeld voor het 
financieren van achterstallig onderhoud en 
moderniseren van gedateerde woningen. 
Denk bijvoorbeeld aan renovatie van bad-
kamer, keuken of toilet of onderhoud van 
het casco. Zo houdt u de woning comfor-
tabel en ook aantrekkelijker bij eventuele 
verkoop. De hoogte van deze consumptie-
ve lening is minimaal € 5.000 en maximaal 
€ 40.000. De aanvrager óf de partner is 75 
jaar of jonger.
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Meer informatie over hoe u een 
lening aanvraagt vindt u op de 
gemeentelijke website 
www.gemeenteberkelland.nl 
 
Ook kunt u telefonisch contact 
opnemen met de gemeente op  
(0545) 250 250. 
 
Alle leningen worden beoordeeld, 
verstrekt en beheerd door het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten (SVn) in 
opdracht van de gemeente  
Berkelland.

Het toekomstgereed maken van uw woning
Gemeente biedt leningen aan

Het begint allemaal met  
isolatie. In een slecht 
geïsoleerd huis gaat veel 

warmte verloren. Zonde van de ener-
gie, maar ook niet prettig voor de ener-
gierekening. Het loont echt om eens 
te bekijken op welke manieren isolatie 
toe te passen is. 

Er zijn ongetwijfeld 
ruimtes in huis waar niet 
vaak iemand is.  

De verwarming in ruimtes dicht draaien 
en de deuren van deze ruimtes dicht hou-
den levert al snel een besparing op van 
gemiddeld € 270 per jaar. Bij het weg-
gaan of in de nacht de temperatuur lager 
zetten maakt ook groot verschil. Hiermee 
bespaart u al snel zo’n € 220 per jaar. 
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Met
de winter
doorgas

minder

Makkelijke en snelle ma-
nieren om duurzaamheids-
maatregelen te treffen  

zijn bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie 
en isolerende raamfolie. Deze maatrege- 
len zijn niet duur, maar wel heel effectief!

 
Energie besparen is makkelijker dan 
u denkt en kan in grote stappen, 
maar ook in kleine stapjes. 

Het energieloket helpt u aan de 
slag te gaan. Maak een vrijblijven-
de en gratis afspraak met onze 
energiecoach en u krijgt objectieve 
informatie, helemaal afgestemd op 
uw persoonlijke (woon)situatie.

 

Meer slimme tips? Kijk op  
www.verduursaamenergieloket.nl

Comfortabel wonen is belangrijk. In de winter bete-
kent dit een lekker aangename temperatuur in huis. 
Maar hoe zit het met de energierekening? 
Met deze slimme tips kan het allebei.  

Gert Jan
coördinator
van de vrijwillige wooncoaches

Wie ben je?
Mijn naam is GertJan Krediet, ik ben
coördinator buurtbemiddeling bij
Stichting Welzijn Lochem. Daarnaast
adviseer ik binnen deze stichting over
methodieken en onderzoek naar wel-
zijnsproducten. Voor de campagne
‘Heerlijk thuis in huis’ verzorg ik de co-
ordinatie van de wooncoaches.

Wat is een wooncoach?
Wij hebben een enthousiast groepje
mensen die op vrijwillige basis op pad
gaan naar bewoners. Zij zijn gewapend
enige kennis over diverse woningaan-
passingen en duurzaamheid. Zo helpen
ze mensen die langer in hun woning
willen blijven wonen of meer comfort
zoeken.

Wat doet een wooncoach?
We zitten nu in de proeffase. In eerste 
instantie kijkt een wooncoach
naar de wens van de bewoner. Is deze
op zoek naar meer comfort, energiebe-
sparing of gaat het over een specifiek
onderwerp zoals brandveiligheid. Voor
veel zaken hebben ze eenvoudige, mak-
kelijk toepasbare tips. Maar de woon-
coach kan ook verwijzen als de hulp van
een specialist gewenst is.

Wat maakt het leuk om
wooncoach te zijn?
Dat is voor iedere wooncoach anders.
Maar de meeste coaches vinden het
mooi om iets voor bewoners te beteke-
nen, zodat zij langer kunnen genieten
van hun ‘thuis’.

www.thuisloket.nu

Het beste is om een afspraak te 
maken via de website 
thuisloket.nu. Daar kun je via een 
eenvoudig formulier een afspraak 
aanvragen waarna u teruggebeld 
wordt. Op een voor u geschikt 
moment komt de wooncoach bij 
u langs. Daaraan zijn geen kosten 
verbonden.
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Altijd en overal weten wie er voor uw deur staat? Dat kan met slimme voor-
deurcommunicatie. Wij geven u graag advies over hoe u comfortabel en veilig 
de wintermaanden doorkomt bij u thuis. Zlimthuis expert Marcel vertelt hoe 
een videodeurbel werkt. Zo houdt u ongewenste bezoek buiten de deur! 

Veilig thuisgevoel

“Met een videodeurbel kunt u zien wie er 
voor uw voordeur staat, zonder eerst de 
deur open te hoeven doen. Zo ziet u in 
één oogopslag of het gewenst bezoek is. 
En dat gaat heel gemakkelijk via een app 
op uw telefoon of tablet. 

Het werkt zo: u ontvangt een bericht 
op uw telefoon of tablet als er iemand 
heeft aangebeld. Tegelijkertijd ontvangt 
u ook een foto van diegene. Dat geeft 
een gerust gevoel, want wist u dat inbre-
kers vaak eerst aanbellen om te kijken of 
u thuis bent voor ze hun slag slaan? Zo 
bent u ze een stapje voor. En wat ook 
handig is, is dat u diegene die aanbelt te 
woord kunt staan wanneer u niet thuis 
bent. De postbezorger bijvoorbeeld.” 

Altijd en overal kijken wie er  
voor uw deur staat
“Ook als u een dagje er op uit bent, even op 
een terrasje geniet van een kopje koffie of 
bij een van uw kinderen op bezoek bent. U 
kunt altijd en overal via de app zien wie er 
voor de deur staat. We kunnen de video-
deurbel zelfs zo instellen dat u bewegings-
meldingen ontvangt, nog voordat er aan-
gebeld wordt. Zo weet u zeker dat er geen 
schorriemorrie rond uw huis loopt.”

Zlimthuis is een initiatief van  
Kruiswerk Achterhoek en Liemers. 

Een advies van de Zlimthuis  
Expert bij u thuis is gratis voor le-
den van Kruiswerk. Bent u geen lid 
van Kruiswerk, dan zijn de kosten 
€49,50.  

In bepaalde situaties heeft de ge-
meente Berkelland de mogelijkheid 
om vouchers te verstrekken voor 
het advies van de Zlimthuis Expert 
of de adviseur van het verduurSaam 
energieloket. Voor vragen over de 
voucher kunt u terecht bij de ge-
meente Berkelland:

0545 250 250 of 
info@gemeenteberkelland.nl.

Advies over veilig en 
comfortabel wonen
“De videodeurbel is in vele soorten te koop. 
De een natuurlijk beter of uitgebreider dan 
de ander. Wij kijken samen met u welke 
deurbel het beste bij uw wensen past. En, 
als u dat wilt, kan ons advies verder gaan 
dan alleen een videodeurbel. Wij gaan dan 
met u in gesprek over uw hele woonsituatie 
en al uw woonvragen. Want comfort en vei-
ligheid in de donkere wintermaanden stopt 
niet bij uw voordeur. Wij helpen u graag.  
Bel gerust eens bij ons aan!”

Kijk op www.zlimthuis.nl voor meer 
handige oplossingen voor comfort 
en veiligheid in huis.

Wist u dat: over energiebesparing
 Gemiddeld bestaat ruim 30% van uw energierekening uit 

 stroomverbruik. 
 Gemiddeld gaat 13% van het stroomverbruik op aan 

 verlichting.
 Een ledlamp is 85% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 75%  

 minder stroom dan een halogeenlamp
 Een huishouden is per jaar gemiddeld 450 kWh kwijt aan sluipverbruik.  

 Dat is 100 euro per jaar. Driekwart daarvan is te vermijden door de apparaten echt  
 uit te zetten en niet op standby te laten staan.

 Onzuinige koelkasten en vriezers zijn energievreters.  
 Vervangen verdient zich snel terug!
 

Bron: website Milieucentraal, 2019

Wist u dat: over internetgebruik 
 In 2018 is de smartphone het meest gebruikte apparaat om 

 toegang te hebben tot internet (65,3 %) gevolgd door een  
 laptop (58%) en tablet (52,5%). De smartphone is hierbij de grootste stijger, 
 want in 2015 gebruikte 34,3% dit apparaat voor de toegang tot internet. 

 In 2018 gaf 18,7% van de 65-plussers aan nog nooit gebruik gemaakt te hebben 
 van internet. In 2015 was dit nog 29,2%. 

 Daar staat tegenover dat in 2018  61,7% dagelijks op internet zit.  
 Een stijging van 12,9% ten opzichte van 2015.

 Het social media gebruik is flink toegenomen. In 2015 was 36,3% van de 
 65-plussers actief op een vorm van social media. In 2018 is dat maar liefs 56,5%.
 Men zit dus (bijna) dagelijks op internet.

 Bron: CBS, 65 jaar en ouder, peildatum oktober 2018
 

Inbraakcijfers in de regio 
De onderstaande cijfers liegen er helaas niet om. Daarom is het ook in onze regio goed om aandacht 
te besteden aan de veiligheid van uw woning. Enkele weetjes op een rij:

inbraakcijfers per gemeente 
Bron: CBS, 2017

Inbraak in woning, schuur e.d. in 2017
Aalten 54
Berkelland 107
Bronckhorst 135
Doesburg 44
Oost Gelre 8001 

minuut

In 25% van de gevallen  
is er maar een minuutje 
nodig om een woning 
binnen  te komen. 

Bij de ‘Klopsleutel’ methode wordt met 
een speciale sleutel gemanoeuvreerd in 
het slot. Met trillingen wordt het slot 
geopend. Dit duurt maar 3 seconden! 
En er zijn geen braaksporen.

Bij de ‘Kerntrekken’ methode 
wordt de cilinder eruit 
getrokken. Een geoefend inbreker 
heeft hier vaak maar 30 seconden 
voor nodig. 

In 2017 werd 
er gemiddeld 
elke 10 minuten 
ingebroken.

30 
seconden

03 
seconden

10 
minuten

Inbreken wordt vaak  
gedaan door mensen uit 
de eigen omgeving.

Ongewenst bezoek komt het vaakst 
binnen door ‘gewoon’ aan te bellen. Daarna 
door in te breken of binnen te sluipen. 

Er wordt vooral 
via de achterdeur 
ingebroken. 

In de wintermaanden.  Maar 
tijdens de zomervakantie is 
er ook een piek. 

Tussen 16.00 
en 21.00 uur. 

In het weekend, 
en vooral op de 
vrijdag. 

De meeste inbraken 
vinden plaats:
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Stapsgewijs uw computer, laptop, ta-
blet of smartphone leren kennen. Voor-
dat u met de cursus begint maakt u sa-
men met de cursusleider een leerplan. 
En er wordt een voorstel gedaan over 
het aantal lesdagen en te behandelen 
onderwerpen. Bijvoorbeeld hoe u foto’s 
maakt en verzendt, of hoe u kunt video-

Heeft u een computer, laptop, tablet of smartphone, maar weet u nog 
niet helemaal hoe álles werkt en wat u er nog meer mee kan? Of zit u 
te twijfelen om bijvoorbeeld een tablet aan te schaffen maar houdt iets 
u nog tegen? Dan is een maatwerkcursus computer, laptop, tablet of 
smartphone wel wat voor u. Gewoon bij u thuis!

bellen met uw familie of vrienden. Ook het 
downloaden en gebruiken van apps zoals 
WhatsApp kan een onderwerp zijn tijdens 
de cursus. Zo behandelt u samen met de 
cursusleider stapsgewijs de onderwer-
pen van uw keuze. Zo haalt u alles uit uw  
apparaat!

Meer informatie en aanmelden
Als Kruiswerk lid kunt u zich eenvoudig 
aanmelden voor deze maatwerkcursus en 
andere computer, laptop, tablet of smart-
phone cursussen. Alle informatie hierover 
staat op www.kruiswerk.nl/cursus. 

Ook kunt u via Kruiswerk deelnemen aan 
workshops met een speciaal thema, bij-
voorbeeld ‘Veilig bankieren en betalen met 
een app’. Alle informatie over onze work-
shops staat op 
www.kruiswerk.nl/workshop. 

Liever telefonisch aanmelden of 
heeft u nog een vraag? Neemt u 
dan contact op met Kruiswerk via 
telefoonnummer 0314 357 430, 
bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
tussen 09.00 – 13.00 uur.  

U kunt ook een e-mail sturen naar 
info@kruiswerk.nl.

 

Computer, laptop, tablet of smartphone
maatwerkcursus

aan huis
Voordeel als Kruiswerk lid 
Kruiswerk leden krijgen korting op 
de cursussen en workshops voor 
computer, laptop, tablet en smart-
phone. 

De korting verschilt per cursus en 
workshop. De maatwerkcursus aan 
huis voor computer, laptop, tablet 
of smartphone kost € 20,- per uur 
en € 8,50 voorrijkosten.

thuisloket.nuHeerlijk
thuis in huis Heerlijk

thuis in huis
De gemeente Berkelland, wooncorporatie ProWonen, Kruiswerk Achterhoek 
en Liemers, verduurSaam energieloket en Zlimthuis hebben de handen ineen 
geslagen om u op weg te helpen. Met deze samenwerking kunnen we alle infor-
matie die u nodig heeft om uw woongeluk te vergroten gebundeld aanbieden. 
Heerlijk toch?!

Bezoek ook eens onze website met nieuws en tips www.thuisloket.nu




