
Denk jij daar wel eens over na?
Ouder worden gaat vanzelf. Daarom is het verstandig om jezelf nu al te vragen
hoe jij oud wil worden? En hoe je dan wil wonen.

Je woont nu in een eengezinswoning. Met z’n tweeën of 
misschien wel alleen. Heb je er al eens over nagedacht wat er
gebeurt als deze woning niet meer geschikt voor je is? 
Dat hij te groot is in onderhoud. Dat je moeite hebt je tuin in

orde te houden. Dat het traplopen niet meer zo goed gaat. 
Of omdat je je er eenzaam voelt. In je huis en straat.

Er komt een moment dat je moet verhuizen. Omdat het echt niet meer gaat.
Wacht daarom niet tot het te laat is. En denk nu al na over je toekomst. Houd
de regie in eigen hand. Hoe je dat doet?

Schrijf je alvast in!
Dit is gratis en doe het via thuisinlimburg.nl. Dit is de website waarop
de meeste Limburgse woningcorporaties hun woningaanbod laten
zien. Zo bouw je al wachttijd op waardoor de straks meer keuze hebt.

Wij denken graag met je mee!
Niet omdat we willen dat je nu gaat verhuizen. Dat is absoluut niet de 
bedoeling hiervan. Maar voor jouw toekomst. Dat je straks ook nog goed en

fijn woont. Bij ons, of ergens anders.

Maar vrijblijvend een afspraak met een consulent. Benoem 
de vragen waar je mee zit. Waar je een probleem ziet. 
Dan kan de consulent met je meedenken.
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Tip van de
maand!

1
Wilt u energie

besparen in uw
huis?

Neem contact op
met de energiecoach

van Zowonen via
telnr. 046 - 4209600
voor het maken van

een afspraak.

2
Wees voorzichtig

met het opslaan en
bewaren van lege

batterijen,
spaar ze op in een

brandveilige
omgeving, i.v.m.
brandgevaar !


