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Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met de
leden van huurdersvereniging WijWonen, heeft het bestuur besloten
de komende periode wekelijks een nieuwsbrief te maken en te
versturen. In ieder geval per e-mail. Uiteraard kunt u de nieuws-
brief ook op onze website (terug)lezen www.wijwonen.com. 
We denken met deze nieuwsbrief in ieder geval direct te kunnen 
inspelen op de actualiteit en u op de hoogte houden van nieuws
en de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen en huren.
Veel leesplezier toegewenst!

Open dag woongroep De Zwanenpoort Varsseveld

Nieuwsbrief

Foto KlaassenGroep



Het gebouw bestaat uit twee gebouwen in 3 bouwlagen, het

eerste bouwdeel bevat met name de gemeenschappelijk 

voorzieningen zoals de bergingen, een gemeenschappelijk

ruimte met patio en nog een drietal appartementen. De overige

appartementen bevinden zich in een lange vleugel langs het

Grutterinkpad, waar zich aan de straatzijde een houten galerij

bevind als ontsluiting. De keuken van de appartementen, de

woonkamer en de hoofdslaapkamer zijn aan de achterzijde 

gesitueerd en daar ervaar je als bewoner hoe bijzonder het

wonen in het centrum kan zijn. Qua materiaal en architectuur

onderscheidt zich dit gedeelte van het gebouw dat aansluit op

de bestaande bebouwing. Grote glasvlakken en een meer 

eigentijdse architectuur bepalen hier het totaalbeeld. Er zijn 

4 types woningen variërend van 70 tot 99 vierkante meter. 

De bewoners zijn actieve senioren, zowel echtparen als alleen-

staanden, die gesteld zijn op privacy, veiligheid en die het leuk

vinden elkaar af en toe te helpen. Het is een vrijblijvende 

gemeenschap waar je gemakkelijk een beroep op elkaar kunt

doen zonder verplichtingen. 

25 september Open Dag 

Op zaterdag 25 september van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot

16.00 uur is er een open dag. Een aantal appartementen zijn op

die dag opengesteld. De Zwanenpoort is een overzichtelijk 

gebouw zonder drempels. Ook is er een gemeenschappelijke

ruimte waar activiteiten en vergaderingen worden gehouden.

Als u belangstelling hebt voor het groepswonen en u bent 

tussen de 50 en 71 jaar, dan kunt u zich aanmelden. Gaat u 

gerust kijken bij de open dag! 

De bewoners verwelkomen u graag op 25 september aan het

Grutterinkpad 6  Varsseveld. Voor meer infomatie:

www.dezwanenpoort.nl • info@dezwanenpoort.nl

Op het voormalige Edah terrein in Varsseveld
heeft de KlaassenGroep samen met Wonion het
appartementencomplex De Zwanenpoort 
gerealiseerd. De Zwanenpoort is een initiatief van
een groep actieve senioren; zij ontwikkelden de
woongroep gemeenschappelijk wonen voor 
senioren in Varsseveld. De locatie aan het 
Grutterinkpad in Varsseveld bleek een ideale
plaats te zijn voor het project.
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