KOM IN ACTIE!

HET HUIS VAN MORGEN

Veilig langer thuis wonen, hoe doe je dat eigenlijk?

Ga het bekijken in Het Huis van Morgen aan de

We laten onze diensten en producten graag aansluiten
op de zorgontwikkelingen. Daarbij kunnen wij uw hulp
gebruiken. Woont u zelfstandig en heeft u zorg nodig?
Dan heeft u vast ideeën over hoe we zorg en langer

Bernhardstraat in Panningen. U zult versteld staan van

thuis wonen kunnen combineren. Kom dan in actie!

alle bouwkundige en technologische mogelijkheden.

Dat geldt natuurlijk ook voor bewoners die niet in een
zorgsituatie zitten, maar wel graag meedenken over
dit thema. Laat uw creativiteit de vrije loop en spreek

Adviseur Wijkontwikkeling Koos Neijnens vertelt
enthousiast: "Het Huis van Morgen is innovatief, maar

toch heel dichtbij en tastbaar. Ik denk dat het mensen
inspireert en ze op ideeën brengt. Het huis laat zien

dat techniek ook huiselijk kan zijn."

ons aan.

Bel het WoonAdviesTeam op het gratis

Het project is een samenwerkingsverband tussen

telefoonnummer 0800-1881 of spreek onze
medewerkers in de buurtwinkels aan. We kijken graag

Wonen Limburg, de gemeente Peel en Maas,

samen hoe we zaken kunnen aanpakken of verbeteren

De Zorggroep, Vorkmeer, E1ZT (Expertisecentrum voor
Innovatieve Zorg en Technologie) en Proteion Thuis.

'WAUW BIJ DE BUREN'

Een mooi voorbeeld van een bewonersinitiatief is
'Wauw bij de buren' in Venray. Anke Barents kocht de
DE W1EJERD MONTFORT

In het voorjaar is gestart met de bouw van De Wiejerd,
een bijzonder woonzorgcomplex van Wonen Limburg
in samenwerking met Proteion Thuis en de gemeente
Roerdalen.

Waarom bijzonder? Lieke Weling. medewerker
Woonservice en aanspreekpunt voor huurders van

de Wiejerd. legt uit. "Het pand heeft een bijzondere
architectuur. Het is gebouwd in een hoevevorm,

waardoor een binnenplaats ontstaat. Die kan

woning naast haar van Wonen Limburg. Anke: "In het
huis kunnen jongeren terecht, voor 24-uurszorg, (semi)

begeleid wonen en trainingen in zelfstandig wonen.
'Wauw bij de buren' staat letterlijk en figuurlijk midden
in een woonwijk. De buren zijn actief betrokken bij het
project. Denk aan helpen met koken, samen een tuintje
aanleggen en een praatje maken op straal." Zo krijgt
zorg aan huis een heel andere, sociale dimensie.

Meer weten over dit project? Ga dan naar
wauwbijdeburen.nl.

multifunctioneel worden gebruikt, bijvoorbeeld voor
de weekmarkt. Verder is het gebouw duurzaam

gebouwd, dat is gunstig voor de energierekening.
En wat echt uniek is: onder het schuine dak komt
een ontmoetingsplek, waar bewoners onder andere
hun eigen groente en fruit kunnen verbouwen.

Urban farming noemen we dat."
Heeft u interesse in dit nieuwbouwproject? Ga voor
meer informatie naar dewiejerd.nl.

Schrijf u op tijd in via thuisinlimburg.
nl voor een (levensloopbeslendige)
woning die bij u past. Ook al
huurt u bij Wonen Limburg, dat
wil niet zeggen dat u automatisch
ingeschreven bent. Inschrijving
voorkomt lange wachttijden als u
een ander huis nodig heeft. Wel zo

prettig, toch?
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