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Ook in 2021 hadden we te maken met maatregelen  
tegen het coronavirus. Ondanks dat we nu nog te  
maken hebben met maatregelen, leren we steeds  
beter om te gaan met corona. WBO Wonen ook.  
We houden afstand en dragen een mondkapje als  
we bij u zijn. En bij klachten? Dan plannen we een 
nieuwe afspraak. Een kleine moeite voor uw en onze 
gezondheid. In deze uitgave van de Thuis in de stad 
besteden we aandacht aan goed nieuws, mooie 
momenten en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar. 
Goed nieuws is dat we een nieuwe directeur - bestuurder 
hebben: Wouter Versteeg. Op 1 oktober is Wouter gestart  
bij WBO Wonen. Hiernaast stelt hij zich aan u voor. 

Voorwoord

En dan is het alweer december. Zo langzaamaan 

gaan we richting het einde van jaar. We blikken terug 

en kijken vooruit. Zo ook in deze Thuis in de stad.

Meer goed nieuws kwam van de gemeente toen  
eind oktober het bestemmingsplan voor de Bernard  
van Meursstraat / Jacob Catsstraat werd vastgesteld.   
Dit betekent dat we in het voorjaar van volgend jaar, in 
samenwerking met de gemeente en Aveleijn, starten met 
de bouw van 6 patiowoningen en 12 rijwoningen voor de 
verhuur, en 24 zorgeenheden voor Aveleijn. 

Een mooi moment dit jaar was de uitreiking van de Beste 
Buur Bokaal. Voor het eerst werden twee beste buren in 
het zonnetje gezet. Hoe dat is gegaan en waarom deze 
buren de bokaal hebben verdiend leest u verderop in dit 
blad. Daarnaast leest u een interview met Oldenzaler Felix 
Nijland over de wijkkrant Hallo Berghuizen en over ons 
team van wijkconsulenten en wijkmeesters. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Reageren?  
Mail dan t.a.v. de redactie naar: info@wbowonen.nl
Of stuur een reactie naar: WBO Wonen t.a.v. Redactie 
Thuis in de stad, Postbus 16 7570 AA Oldenzaal
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Welkom bij WBO Wonen! Wil je jezelf even 
voorstellen aan de huurders van WBO Wonen?
Dat doe ik graag. Mijn naam is Wouter Versteeg. Ik ben 
opgegroeid in Almelo en ik woon met mijn vrouw Marjan  
en twee dochters van 16 en 18 jaar in Nijverdal. Mijn vrouw  
is daar geboren en getogen en wil er niet weg. Nijverdallers  
zijn honkvast, wat dat betreft lijken ze op Oldenzalers.  
In mijn vrije tijd ga ik graag mountainbiken en zwemmen. 
Vroeger deed ik aan waterpolo en vanuit die tijd kan ik me 
stevige wedstrijden in Oldenzaal herinneren. Ik ben opgeleid 
als accountant en heb gewerkt in verschillende financiële en 
management functies in de zorg en bij woningcorporaties.

Waarom wil je bij WBO Wonen werken?
Voor mij is het belangrijk dat ik in mijn werk iets kan 
betekenen voor anderen. Binnen de zorg zie je direct  
voor wie je het doet. Maar dat geldt ook voor wonen.  
Een woningcorporatie is, net als de zorg, mensenwerk.  
Ik heb bij woningcorporaties ervaren dat het daar vaak  
over systemen gaat. Terwijl mensenwerk juist om maatwerk 
vraagt. In deze functie hoop ik daarin te kunnen bijdragen. 
Dat dit een woningcorporatie in Oldenzaal is, maakt het 
voor mij extra boeiend. Als ik Oldenzalers ontmoet, dan  
valt me altijd op dat ze met trots en warmte over hun  
stad spreken. Dat maakt me nieuwsgierig naar Oldenzaal.  
Zo komt in deze functie voor mij alles samen.

WBO Wonen wil dat huurders gewoon goed kunnen 
wonen. Hoe kun je daar als directeur je steentje aan 
bijdragen?
In de coronatijd hebben we onze werkprocessen moeten 
aanpassen, met het oog op de veiligheid. Helaas kwam 
daardoor het persoonlijke contact in het gedrang. 

5     vragen aan…
…Wouter Versteeg

We moeten er rekening mee houden dat er voorlopig  
corona maatregelen blijven. Maar we gaan het nu wel  
anders aanpakken. We willen de contacten met onze 
huurders zo organiseren dat het veilig is, maar wel op  
een persoonlijke manier. We bieden niet alleen een  
huis, maar ook een thuis aan onze huurders. Dat is mijn 
uitgangspunt.

Wat betekent voor jou gewoon goed wonen?
Voor mij betekent dit: je veilig en prettig voelen in je 
huis. Het gaat er ook om dat je je vertrouwd voelt op 
de plek waar je woont. Hoewel ik niet in Oldenzaal 
woon, wil ik me hier wel vertrouwd en thuis voelen. 
Om de stad te leren kennen ben ik op de fiets de 
wijken in gegaan, heb ik hier boodschappen gedaan 
en geef ik mijn ogen en oren goed de kost. Oldenzaal 
heeft een fijne sfeer. Ik begrijp best dat Oldenzalers 
trots zijn op hun stad.

Wat zou je de huurders van WBO Wonen willen 
meegeven voor het nieuwe jaar?
Ik hoop dat iedereen, ondanks alle beperkingen,  
met elkaar contact houdt. En blijf gezond!

Wouter Versteeg is sinds 1 oktober 

directeur van WBO Wonen. Hij vertelt  

over zijn plannen en zijn eerste indruk  

van Oldenzaal.
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Hier ben ik thuis

Op zaterdag 25 september 

kregen Henk Spijkerman 

en Gerard Koster tijdens 

een feestelijke bijeenkomst 

de Beste Buur Bokaal 

overhandigd. Deze prijs, 

een initiatief van gemeente 

Oldenzaal, WBO Wonen 

en huurdersvereniging 

Blij Wonen, wordt jaarlijks 

uitgereikt aan mensen die 

ervoor zorgen dat anderen 

prettig kunnen wonen.  

Henk en Gerard wonen allebei al jaren in wooncomplex  
de Walgaarden. “Het is hier prettig wonen, hoor”, zegt 
Henk. “Meestal wel lekker rustig.” Gerard: “Maar niet 
altijd. In het trappenhuis is het soms best rumoerig, 
door de jeugd.” Henk knikt: “Daar hebben we vooral  
in deze tijd van het jaar last van, als het kouder wordt. 
Dan trekken ze naar binnen.”

Het betere teamwerk
Henk en Gerard vormen een team, dat ervoor zorgt 
dat de Walgaarden netjes, schoon en veilig blijft. Henk  
is bijvoorbeeld zeer regelmatig met de stofzuiger te 
vinden bij de entrees. “Zeker nu met de renovatie,  
dat loopt enorm vies in. Ik maak soms ook de lift 
schoon met een sopje, en dan ontsmet ik ook de 
drukknoppen in verband met corona.” Gerard zet elke 
dag de groencontainers buiten, zodat de bewoners 
hun GFT-afval makkelijk kwijt kunnen. Verder zorgt hij 
ervoor dat de recreatieruimte netjes blijft. “En samen 

Gerard en Henk wonen 
in de Walgaarden
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helpen we bij de inzameling van het oud papier. Ook  
omdat we dat gezellig vinden.” Henk beaamt dat: “Dat is 
echt een sociale bijeenkomst, mensen staan ook gewoon  
in groepjes over voetbal te praten. Ik hoorde dat de in-
zameling misschien wordt afgeschaft, dat zou ik geen  
goed idee vinden.”

Sjouwen voor de bingo
Naast alles wat ze doen om hun woonomgeving netjes  
te houden, staan Henk en Gerard ook altijd klaar als er 
andere klusjes moeten gebeuren. De maandelijkse bingo  
in de recreatieruimte bijvoorbeeld. “Het is altijd een heel 
gesjouw met tafels en stoelen om alles mooi neer te zetten”, 
aldus Henk. “Maar we hoeven niet alles met z’n tweeën  
te doen”, vult Gerard aan. “Er is een andere groep 
vrijwilligers die zorgt voor de koffie, de bingokaarten  
en het innen van het entreegeld.”
 
Verrassing
Hoe is de uitreiking van de Beste Buur Bokaal eigenlijk  
in zijn werk gegaan? Henk: “Er waren meerdere kandidaten 
genomineerd en uiteindelijk zijn wij gekozen. Daar wisten  
we trouwens zelf niks van. We zijn naar de recreatieruimte 
gelokt met het verhaal dat Gerrit Kruize, de wijkmeester van 
WBO Wonen, daar zijn 25-jarig dienstverband zou vieren.” 
Gerard, bijna verontwaardigd: “Ik heb nota bene zelf nog 
geholpen de slingers daarvoor op te hangen!” Tijdens de 
bijeenkomst kregen de totaal verraste Henk en Gerard uit 
handen van wethouder Evelien Zinkweg allebei een beeldje 
van een Boeskoolmenneke, bij wijze van bokaal. Henk: 
“Met een grote bos bloemen erbij, en een dinerbon van 
WBO Wonen.” 

Gerard vertelt dat de bewonerscommissie daarnaast nog 
een leuke verrassing had: “Volgend jaar, als het weer wat 
mooier weer is, worden we opgehaald door twee motoren 
met zijspan voor een rondrit door Twente.”

Vertrouwen
Doordat Henk en Gerard zoveel werk doen in en rond de 
Walgaarden, hebben hun medebewoners snel de neiging 
om naar hen toe te stappen als ze vragen of problemen 
hebben. Henk: “Ik weet ook niet hoe dat komt, maar 
mensen vinden het blijkbaar toch makkelijker om ons aan 
te schieten dan naar de wijkmeester te gaan. Ik wil iedereen 
wel helpen, maar ik kan ook niet alles oplossen. Toch is het 
natuurlijk wel mooi dat ze zoveel vertrouwen in ons hebben.”

v.l.n.r. Giovanni Levatino (manager Vastgoed WBO Wonen), Gerard Koster, Evelien Zinkweg (wethouder) en Henk Spijkerman.
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Ondernemend Oldenzaal 

Hallo Berghuizen 
Een digitale wijkrant 
die bewoners met 
elkaar verbindt
Bewoners van Zuid-Berghuizen kunnen voor nieuws over hun 

wijk rekenen op Hallo Berghuizen. Deze digitale wijkkrant, te 

vinden op www.halloberghuizen.nl, wordt gemaakt door de in 

2017 opgerichte stichting Kansrijk Berghuizen. We vroegen 

Felix Nijland, secretaris van de stichting, waarom hij dit soort 

initiatieven zo belangrijk vindt. 
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Hallo Berghuizen 
Een digitale wijkrant 
die bewoners met 
elkaar verbindt

Om te beginnen legt Felix uit dat  
Hallo Berghuizen de opvolger is van  
de papieren krant De Bergbuis, waarbij  
hij ook al actief betrokken was. “Deze 
digitale wijkkrant is bedoeld om de 
inwoners van Zuid-Berghuizen te 
informeren over wat er speelt en hen 
daarmee ook te verbinden. Mensen en 
partijen met elkaar verbinden is sowieso 
een belangrijk doel van onze stichting.  
We brengen nieuws, maar ook leuke 
verhalen over wijkbewoners. De krant is er 
voor iedereen en ik weet dat hij ook door 
de plaatselijke politiek goed wordt gelezen. 
Dat we in 2018 digitaal zijn gegaan, 
betekent trouwens niet dat we helemaal 
niets meer op papier doen. Er zijn in deze 
wijk heel wat mensen die niet goed uit de 
voeten kunnen met digitale middelen. 
Daarom bezorgen onze 40 vrijwillige 
wijkpostbodes bepaalde informatie nog 
altijd thuis in de brievenbus.”

Huiskamer van de wijk
Stichting Kansrijk Berghuizen doet  
haar werk vanuit de vroegere boerderij 
Stakenboer, die ook wel ‘de huiskamer  
van de wijk’ wordt genoemd. 

“Wijkbewoners kunnen hier elke ochtend komen koffiedrinken en er 
zijn regelmatig leuke activiteiten. Op dinsdag- en donderdagmorgen 
hebben we bijvoorbeeld het project ‘De actieve ontmoeting’. Beweeg-
coaches en buurtcoaches gaan dan aan de slag met mensen die 
relatief eenzaam zijn. Samen gaan ze wandelen en spelletjes en 
beweegoefeningen doen. Aan het eind van de ochtend krijgen de 
deelnemers door vrijwilligers een maaltijd voorgeschoteld. Dat vind  
ik persoonlijk een geweldig project.” 

Ontmoetingsplaats
Vanuit Stakenboer is de afgelopen jaren veel van de grond gekomen, 
letterlijk en figuurlijk. “We hebben van het park bij de boerderij een 
echte ontmoetingsplaats gemaakt. Hiernaast hebben we bijvoorbeeld 
een funcourt met een atletiekbaantje aangelegd en een natuurlijke 
speeltuin. In samenwerking met stichting muziekkoepel Oldenzaal zijn 
we nu bezig een muziekkoepel te bouwen. En met IVN Natuureducatie 
hebben we een prachtige vlinderhof aangelegd, die aansluit op het  
groene schoolplein van de brede school Breedwijs. Elke dag zie je hier 
zo’n 200 kinderen aankomen, die dan het hele park mogen gebruiken 
om te spelen. Waar in Nederland hebben kinderen zo’n grote groene 
speelplaats?”

We hebben van 
het park bij de 
boerderij een echte 
ontmoetingsplaats 
gemaakt’’ 

‘‘
Felix Nijland

Betrokkenheid
Felix stelt tevreden vast dat het goed gaat met Zuid-Berghuizen.  
“Ik hoor de laatste tijd zelfs mensen zeggen dat onze wijk ‘hot’ is.  
Het lukt ons om mensen en partijen te verbinden die het goed met 
elkaar kunnen vinden en hetzelfde nastreven. De betrokkenheid is 
groot, ook vanuit het bedrijfsleven, dat ons vaak helpt zonder daar 
geld voor te vragen. De bevolking komt ook regelmatig met goede 
ideeën. En van alles dat er gebeurt, doen we verslag in onze digitale 
wijkkrant. Via Facebook kunnen mensen daar dan weer op reageren. 
Hoe goed dat kan werken, hebben we vorig jaar zomer gemerkt, toen 
we in Hallo Berghuizen veel aandacht hebben besteed aan afval in de 
wijk. Je zag aan de reacties dat al dat afval een enorme ergernis was 
van de bewoners. Uiteindelijk heeft de gemeente huis aan huis een 
brief laten bezorgen om mensen te wijzen op het probleem, ook zijn  
er een aantal andere maatregelen genomen. Zo is de situatie nu sterk 
verbeterd. En dat is dan toch maar mooi begonnen bij zo’n 
bescheiden wijkkrantje.” 7



Thuis in de wijk

De deur staat open
Team Sociaal bestaat uit drie wijkconsulenten en twee 

wijkmeesters. Ze maken dagelijks rondes door de wijken. 

Ze spreken huurders over talloze kwesties. En ze zoeken 

vooral naar oplossingen.

Ramona Lubbelinkhof, Vera Rijssemus en Danny Wolsink 
zijn wijkconsulent. André Kamphuis en Gerrit Kruize zijn 
wijkmeester. Gerrit is een bekend gezicht in Oldenzaal:  
hij werkt al jaren bij WBO Wonen. Maar hij vertrekt en  
krijgt een opvolger. Wat is eigenlijk het verschil tussen een 
wijkconsulent en een wijkmeester? Gezamenlijk geven zij 
de volgende uitleg: “Als Team Sociaal zijn we voor al onze 
huurders aanspreekpunt op het gebied van leefbaarheid. 
Denk daarbij aan problemen tussen buren, overlast, 
onder huur of ondermijning. Daarbij gaan de wijkmeesters 
over ‘schoon, heel en veilig’. De wijkconsulenten hebben 
een rol als bemiddelaar tussen bijvoorbeeld buren, daar-
naast zijn ze gesprekspartner van bewoners commissies. 
We verwijzen als het nodig is door naar lokale partners, 
zoals de gemeente, de politie of maatschappe lijke 
organisaties. De samenwerking is goed, de lijntjes  
zijn kort.” 

Eerste aanspreekpunt
Team Sociaal is het eerste aanspreekpunt voor huurders. 
Niet alleen als er problemen zijn, ook wanneer huurders 
zich zorgen maken over anderen, worden de leden van 

het team benaderd. Als iemand te eenzaam is bijvoorbeeld. 
Of als iemand een verwarde indruk maakt. De ervaring is  
dat huurders vaak eerst met WBO Wonen bellen, ook als  
het eigenlijk een melding voor een andere instantie betreft. 
“Ze huren bij ons en ze kennen ons, dus dat snappen we 
wel. We kunnen altijd doorverwijzen als dat nodig is. We vinden 
het vooral belangrijk om met onze huurders in gesprek te 
zijn.” Team Sociaal merkt daarbij op dat mensen vaak lang 
wachten met contact opnemen. “We willen graag helpen, 
dus laat het ons weten als we iets kunnen doen. Hoe eerder 
je ons benadert, hoe sneller we in actie kunnen komen. 
Ook als het gaat om financiële problemen, daarmee hoef  
je echt niet te blijven zitten. Er is vaak meer mogelijk dan  
je denkt.” Team Sociaal is van mening dat het belangrijk is 
dat de huurders van WBO Wonen gewoon goed kunnen 
wonen. “Samen zijn we als het ware de ogen en oren van  
de wijk. Wij vinden: prettig wonen is meer dan wonen in een 
fijn huis. Het gaat ook om je prettig voelen in je buurt en wijk. 
Dus als er iets is, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. 
De deur staat open.”
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Nieuws van Huurdersvereniging 

Blij wonen
Beste dames en heren,

In de Thuis in de Stad van afgelopen juni schreef ik over 

‘terug naar het normale’. Ik sprak de hoop en verwachting  

uit dat we de pandemie zodanig onder controle zouden 

hebben dat we elkaar weer normaal zouden kunnen  

ontmoeten. Slechts een tijdje hebben we in enige mate 

kunnen ervaren hoe het ‘normale’ ook alweer was. En nu?  

Er zijn helaas weer veel mensen ziek van corona, met alle  

gevolgen van dien. Iedereen die getroffen is door corona 

wens ik heel veel sterkte. Blijf naar elkaar omkijken, dat is  

mijn wens. In het bijzonder naar de ouderen in onze buurt. 

Ouderen die, al dan niet alleenstaand, het soms al zo moeilijk 

hebben door bijvoorbeeld eenzaamheid. Hoe mooi is dan  

een bezoekje van een buurvrouw of buurman.

De pandemie heeft de samenleving veranderd. Ook als het  

om verenigingsverband gaat bijvoorbeeld. Dat hebben wij  

als huurdersvereniging ook gemerkt. De afgelopen tijd  

waren onze contacten met WBO Wonen veelal telefonisch,  

op afstand dus. Vergaderingen deden we ook op afstand,  

digitaal. Een prima oplossing uiteraard, want de overleggen 

kunnen op deze manier in elk geval doorgaan. Maar het  

ontbreken van fysiek contact is, wat mijn ervaring betreft 

althans, toch een handicap.

Het was dan ook fijn dat er na de zomer weer ‘gewone’  

overleggen waren met WBO Wonen. Eén van de onderwerpen 

die we bespraken was het nieuwe huurreglement. Hieraan 

hebben we als huurdersvereniging een actieve bijdrage  

geleverd. Daarnaast hebben we samen met de Raad van 

Commissarissen de sollicitatieprocedure gedaan voor de  

benoeming van een nieuw RvC lid, voorgedragen door ons 

als huurdersvereniging. De profielschets hebben we samen 

met de RvC opgesteld.

Als huurdersvereniging zijn we, uiteraard, lid van de 

Woonbond. Vanuit dat lidmaatschap hebben wij actief 

deelgenomen aan kennisverrijking die de Woonbond 

bestuursleden van huurdersverenigingen aanbiedt.

De komende tijd komen verschillende onderwerpen aan de 

orde, zoals de prestatieafspraken. Deze stellen we samen  

met WBO Wonen en gemeente Oldenzaal op. Hierin leggen  

we vast hoe de ‘woontoekomst’ eruit moet gaan zien.  

Die toekomst is soms ongewis, zoals nu als het gaat om de 

aangekondigde krimp van huurwoningen. Onderzoek toont 

aan dat er op enig moment te veel huurwoningen zijn, ook in 

onze stad. Nu is dat nog moeilijk voor te stellen, kijkend naar 

het aantal woningzoekenden. Op de langere termijn zal ook 

Oldenzaal hier mee te maken krijgen, maar door de situatie  

op de woningmarkt lijkt de krimp minder snel te gaan dan 

eerder werd verwacht. 

Een ander onderwerp dat over een tijdje weer op de agenda 

staat is de huurverhoging. Of misschien wel huurverlaging of 

huurbevriezing. We zullen zien hoe de wereld er dan uitziet. 

Wij gaan in ieder geval goed nadenken over dat onderwerp  

bij het geven van ons advies aan WBO Wonen.

Tot slot maak ik graag van de gelegenheid gebruik om hier  

de nieuwe directeur-bestuurder van WBO Wonen, Wouter 

Versteeg, heel veel succes te wensen in zijn functie! Wij 

hebben veel vertrouwen in een uitstekende samenwerking.

En zo kruipen we naar het einde van 2021, met anderhalve 

meter afstand en een mondkapje op. Ik wens u veel sterkte in 

deze tijd. Namens het bestuur van Blij Wonen wens ik u alvast 

goede kerstdagen en een mooie jaarwisseling.

Voor 2022 wens ik u heel veel ‘heil en zegen’ zoals ze in mijn 

geboorteland, Groningen, zeggen. Ik wens u een goede  

gezondheid, voorspoed en geluk!

Hartelijke groet,  

Jurrie van der Geize, voorzitter Blij Wonen   

Nog geen lid van Blij Wonen?  
Voor slechts € 0,40 per maand bent u al lid 
en daarmee verzekerd van alle voordelen 
die een lidmaatschap u als huurder biedt. 

Kijk op onze website voor meer informatie: 
www.blij-wonen.nl
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Thuis bij WBO Wonen

Rookmelders voor iedereen
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland 

rookmelders te hangen. Deze verplichting bestond al voor 

nieuwbouwwoningen, maar geldt vanaf 1 juli volgend jaar ook voor 

bestaande bouw. In het nieuwe jaar starten we daarom met het 

plaatsen van rookmelders. Zonder kosten voor u! 

In alle woningen waar door WBO Wonen in het verleden nog geen 

rookmelder is geplaatst, worden in het nieuwe jaar één of meerdere 

rookmelders geplaatst. Zo vergroten we de brandveiligheid van onze 

woningen. 

Een andere
energieleverancier
Sinds begin november is Engie Energie de energie-
leverancier voor onze woningen in gestapelde bouw.  
Dat betekent dat appartementen en woningen in flats  
de energie geleverd krijgen van Engie. In een periode 
waarin de energieprijzen stijgen, zijn wij blij dat het 
gelukt is een goed energiecontract af te sluiten voor 
onze bewoners.

Voor bewoners verandert er overigens weinig.  
De afrekening van de stookkosten blijft u gewoon  
van WBO ontvangen zoals u dat nu ook gewend bent. 

Engie levert 100% groene stroom. En die energie 
wekt Engie ook zelf op! In Nederland heeft Engie al 
34 duurzame energiebronnen, zoals windmolens en 
zonneparken.

Nieuwbouw aan de  
Bernard van Meursstraat 
en de Jacob Catsstraat
Begin november zijn de seniorenwoningen aan de Bernard 

van Meursstraat gesloopt. Daarmee is plaats gemaakt 

voor de nieuwbouw van 24 zorgeenheden voor Aveleijn  

en 6 patiowoningen en 12 rijwoningen. In het voorjaar  

van 2022 starten we met de bouw. Hieronder ziet u  

impressies van hoe de nieuwbouw eruit gaat zien.

Voorkom brand in  
de woning
Natuurlijk is voorkomen altijd beter 
dan genezen. Op de website 
rookmelders.nl staan allerlei tips  
en eenvoudige maatregelen om 
brand te voorkomen of de kans  
op brand te verkleinen. 

De rookmelders worden geplaatst door monteurs van 

Energiewacht. In welke ruimtes een rookmelder wordt 

opgehangen, is afhankelijk van de indeling van de woning. 

Voordat er iemand bij u langskomt om de rookmelder te 

plaatsen ontvangt u een brief. De rookmelders worden 

door WBO Wonen onderhouden. Als er een storing is aan 

de rookmelder kunt u hiervoor online een reparatieverzoek 

indienen via MijnWBO of telefonisch door te bellen naar 

(0541) 58 22 22.
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In november is bouwbedrijf EZB gestart met het energiezuinig maken van  

de eerste zes woningen aan de Kamperfoelie. In totaal worden bij dit project  

24 woningen energiezuinig gemaakt. Zo wordt onder andere al het enkel glas 

vervangen door HR++ glas en krijgen de woningen een nieuw dak. 

Een tweede slaapkamer

Daarnaast krijgen deze woningen een tweede slaapkamer. Door het plaatsen  

van een dakkapel aan de achterzijde van het dak, ontstaat er een mooie ruimte 

waardoor er een tweede slaapkamer gemaakt kan worden. 

Verduurzaming 24 woningen 
aan de Kamperfoelie

Kerstpuzzel
De feestdagen staan voor de deur: een mooi moment om even te ontspannen 

met de kerstpuzzel.

Als alle opgegeven woorden in het diagram zijn weggestreept, blijft 

er een aantal letters over. Die vormen samen de oplossing. Mail uw 

antwoord voor 7 januari naar info@wbowonen.nl. Vergeet niet uw 

naam en adres erbij te zetten. Onder de juiste inzendingen verloten 

wij drie cadeaubonnen.
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DECEMBER  

DINER  

DONKER 

ENGELEN 

EZEL 

STAL

FAMILIE  

GEBOORTE 

GEZELLIGHEID 

GOUD 

HERDERS 

WIEROOK

Colofon
‘Thuis in de stad’ is 
een uitgave van WBO 
Wonen en verschijnt 
drie keer per jaar. 

Redactie
 WBO Wonen 

Redactieadres
 Postbus 16
 7570 AA Oldenzaal
 www.wbowonen.nl

Tekst
 Nienke Swierstra, 
 Carole Grundel

Fotografie
 Geert Cox,
 Rick Bouwhuis

Concept en realisatie
 slagbijalmelo

Uitgever
 WBO Wonen

Gehele of gedeeltelijke 
over name van artikelen 
is alleen toegestaan na 
schriftelijke toestemming 
van de uitgever.

KAARS  

KERSTBOOM 

KERSTMIS 

KERSTSTOL 

KONINGEN 

STER

KRIBBE  

LICHTJES 

PIEK 

SLEE 

SNEEUW

Oplossing
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De medewerkers 
van WBO Wonen 
wensen u fijne 
feestdagen en een 
goed, gezond en 
gelukkig 2022.

wbowonen.nl
Op onze website kunt u 24 uur per dag informatie vinden. Via MijnWBO kunt u makkelijk 

en snel online een aantal huurzaken regelen. U kunt online een reparatieverzoek melden, 

reageren op woningen of uw huur betalen. 

Openingstijdens tijdens de feestdagen
Vrijdag 24 december en vrijdag 31 december is ons kantoor gesloten. Heeft u op één  

van deze dagen een spoedeisende reparatie? Dan kunt u bellen naar (0541) 58 22 22. 

Tussen Kerst en Oud & Nieuw, van maandag 27 december tot en met donderdag  

30 december, is ons kantoor geopend. Wel vragen we u een afspraak te maken, zodat  

er niet teveel bezoekers tegelijkertijd zijn. Dus bel of mail ons als u langs wilt komen.  

Dan maken we een afspraak en zorgen we ervoor dat onze medewerker op dat  

moment voor u beschikbaar is.

http://www.wbowonen.nl
https://mijn.wbowonen.nl/

