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Geachte huurder, 

 

Dit keer een korte nieuwsbrief en uitnodiging ineen. 

 

Bestuursverandering.  

Wim Henrix heeft per 1 september het bestuur verlaten. Graag willen we twee 

nieuwe bestuursleden aan u voorstellen. Greet Jongerling en Marianne Eerdmans, 

beide wonende te Zutphen.  

 

Wij zijn nog steeds dringend opzoek naar nieuwe bestuursleden. Tevens zoeken wij 

ook mensen die over bepaalde onderwerpen mee wil praten samen met Ons Huis. Je 

bent dan geen bestuurslid maar je mag wel meepraten over verschillende zaken, dit 

valt onder de huurders participatie. Opgeven kan via ons email-adres 

 

Uitnodiging Bewonersavond op 29 okt op de oranjelaan 11 in 

Warnsveld 

Op de bewoners avond zullen we onze nieuwe bestuursleden aan u voorstellen.  

Dit keer hebben zijn er 2 onderwerpen waarvan wij dachten dat het voor u 

interessant zou zijn.  

1. Huurders kunnen meedoen met de energietransitie 

Zutphen Energie heeft een zonnepark op de Revelhorst, speciaal voor mensen die 

niet over een eigen dak beschikken. Ze financieren het park voor de huurders. De 

deelnemers vormen samen een coöperatie onder de naam Zonnestroom Zutphen. 

Door de goedkope lening kunnen zij de huurders een korting van 5 cent geven op de 

stroomprijs. Dat levert een voordeel op voor een gemiddeld huishouden op van €120 

per jaar. De regeling geldt voor 15 jaar. ” Willem van Stockum komt u het een en 

ander uitleggen 
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2. Uitleg over een AED (automatische Externe Defibrillator) 

AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt om iemands hart te resetten na een 
hartinfarct. 
 
De stelregel is dat binnen zes minuten een burgerhulpverlener met AED aanwezig 
moet kunnen zijn. 
 
Bij een hartinfarct telt iedere minuut. Men ziet het steeds meer in wijken en de HOG 

wil u de mogelijkheid geven dit ook in u wijk te realiseren. 

Hoe werkt het, en wat kost het? Niek Schenkeveld komt ons er alles over tellen. 

 

Van Ons Huis zal ook iemand aanwezig zijn, wie is op dit moment nog niet bekend.  

 

Het verslag vorige bewoners avond kunt u lezen op onze website: 

https://onswoongoed.nl/hog/verslag-bewoners-avond-2/ 

 

Opgeven voor de bewonersavond graag via hogwarnsveld@outlook.com dan kunnen 

wij weer inkopen doen voor een hapje en een drankje na afloop van deze avond. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Corry Overkleeft   

Secretaris HOG 
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