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De kwaliteit van onze dienstverlening wordt mede 

 bepaald door de mate waarin samenwerking met onze 

huurders plaatsvindt. Meedenken, verbeterpunten 

 noemen en complimenten geven zijn hierbij simpele 

voorbeelden. Samen werkt het!

Ik wens u weer veel leesplezier toe.
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Een al jarenlang succes is ’Vryleve Doet’. Op basis 

van een concreet verzoek gaat een groot deel van de 

 medewerkers van Vryleve, inclusief ikzelf, in één van de 

dorpen aan de slag om in een halve dag echt een resul-

taat neer te zetten. Natuurlijk gaat aan deze halve dag be-

hoorlijk wat voorbereiding vooraf. Geweldig is de in zet 

van steeds meer vrijwilligers die ons helpen en ook mooi 

dat er steeds vaker een plek hierin gevonden wordt voor 

de jeugd. Ook zij ervaart dan dat samen werking loont. 

Onze activiteit van dit jaar komt uit gebreid aan bod.

De komende jaren willen we in al onze appartementen-

gebouwen aandacht besteden aan wat gedaan moet 

worden als er brand uitbreekt.  Dit om te zorgen dat 

bewoners weten wat ze moeten doen, dat we nog 

eens kijken of alle vluchtwegen goed in orde zijn en de 

noodverlichting werkt, maar ook om te zien of er nog 

ver beteringen mogelijk zijn. Vanzelfsprekend doen we 

dit samen met bewoners en vinden we het heel pret-

tig als de deskundige op dit terrein, de brandweer, met 

ons mee wil denken en ons en de bewoners nuttige tips 

mee wil geven. Goede reden om ook een beter beeld te 

krijgen van wat de brandweer allemaal doet.

Ook komt u een artikel tegen over ‘dienstverlening 

 nieuwe stijl’.  Het team Woondiensten streeft naar 

 te vreden huurders. De medewerkers vertellen u onder 

andere over het verhuurproces, reparatieverzoeken en 

over de voordelen van Mijn Vryleve. 

SAMEN WERKT HET!
Samenwerken, voor mij is dit hét thema van dit nummer van ‘Welkom thuis’. In dit nummer leest u daar fraaie 
voorbeelden van. 

Dirk Hoogland

Directeur/bestuurder
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De brandweer doet meer dan het blussen van 

branden. Steeds meer aandacht gaat uit naar 

preventie en bewustwording van bewoners. 

“We hebben het doel het aantal branden, 

slachtoffers en de schade door brand terug 

te dringen”, vertelt René Bierman, coördina-

tor Brandveilig Leven van de veiligheidsregio 

Gelderland-Midden waaronder zestien ge-

meenten vallen. “We houden ons bezig met 

Proactie, Preventie, Preparatie, Repressie en 

Nazorg. Bij Proactie proberen we risicovolle 

situaties te voorkomen. We geven advies bij 

bestemmings- en bouwplannen en controle-

ren bouwvoorschriften. Bij Preventie gaat het 

om maatregelen om de veiligheid te verbete-

ren en bij Preparatie om de voorbereiding op 

een brand. Denk hierbij aan het opleiden van 

mensen, rampbestrijdingsplannen en het 

op orde houden van het ma-

terieel. Onder Repressie valt 

de daadwerkelijke hulp aan 

mens en dier. Nazorg betreft 

de aandacht voor slachtof-

fers en evaluatie.”

Convenant 
Brandveilig Wonen
Kwetsbare bewoners als 

ouderen verdienen speciale 

aandacht bij brandveiligheid vinden 

de brandweer en Vryleve. “Mensen wonen 

steeds langer thuis. Het is dan ook belangrijk 

dat woningcorporaties aandacht 

besteden aan de brandveilig-

heid en voorlichting”, bena-

drukt coördinerend mede-

werker risicobeheersing 

Hans Verhoef. “Hebben 

huurders rookmelders, zijn 

zij voldoende ter been om 

te vluchten? Vryleve en de 

Brandweer Gelderland-Midden 

hebben een convenant ‘Brandveilig 

Wonen’ ondertekend. Dat betekent dat we 

intensief samenwerken. Samen kunnen we 

Unieke samenwerking brandweer en Vryleve

 ‘Samen zorgen we 
voor brandveiligheid’
Kortsluiting of een huurder die op de bank in slaap valt met het gasfornuis aan 
kan een woning in lichterlaaie zetten met alle gevolgen van dien. De brand-
weer Gelderland- Midden werkt steeds intensiever samen met Vryleve 
om de brandveiligheid te verbeteren. “We willen de bewustwording 
over brandveiligheid vergroten.”  

Als er brand uitbreekt in huis kun je via de voordeur of achterdeur 

naar buiten vluchten. Woon je in een appartement of bovenwoning, 

dan is vluchten altijd mogelijk maar wel iets lastiger. Vryleve 

heeft ongeveer 20 woongebouwen met huurapparte-

menten. Om bewoners bewust te maken van de 

vluchtweg bij brand organiseren we samen met 

de brandweer dit jaar in een paar apparte-

mentencomplexen brandoefeningen. 

Bewoners ervaren zo hoe zij veilig en 

snel buiten komen als er brand  uitbreekt.

Bent u huurder van Vryleve, woont u in 

een appartement en heeft u interesse in 

de brandweeroefening? Meld u dan aan 

via het algemene telefoonnummer 

0316 54 37 41.

Brandoefening: hoe ontvlucht je je huis bij brand?

René Bierman
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         Lees verder op 
              de volgende pagina

de brandveiligheid verhogen. Woningcorpo-

raties hebben een grote woningvoorraad én 

contact met veel inwoners van onze regio. 

Daarbij streven we ernaar dat zij zelf de regie 

hebben. We bespreken wat zij zelf kunnen 

doen om brand te voorkomen. Denk hierbij 

aan het controleren van de installaties, het 

bewustmaken van de gevaren bij het ouder 

worden en het plaatsen van rookmelders. 

Ook ontruimingsoefeningen en het opstel-

len van vluchtplannen zijn essentieel. Een 

gemiddelde woningbrand kan 

immers al na drie minuten 

een uitslaande 

brand zijn. 

Meubels en woonaccessoi-

res bevatten steeds meer 

brandbare stoffen zoals 

kunststof. Dat betekent dat 

je zo snel mogelijk je woning 

moet verlaten als er brand is.”

Oorzaken en tips 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Menselijk 

handelen en gebreken in apparatuur kunnen 

grote gevolgen hebben. “De impact van een 

brand is groot”, ervaart Jeroen  Beskers,      

         coördinerend  medewerker 

 risicobeheersing. 

 “Bewoners zien immers 

alles wat ze bezitten in 

rook opgaan. De mees-

te branden ontstaan in 

schoorstenen en in keu-

kens. Veel voor komende 

oorzaken van het ontstaan van 

brand zijn kortsluiting in de droog-

trommel, wasmachine of telefoonopladers 

uit China en verkeerd gebruik van kaarsen.” 

Bewoners kunnen zelf veel doen om hun 

woning brandveiliger te maken. Ontzettend 

belangrijk is de aanwezigheid van rookmel-

ders op elke verdieping. Dit is voor nieuwe 

woningen al verplicht. 
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Vervolg van vorige pagina
Jeroen: “Het blijkt dat nog 

steeds een groot deel van de 

huishoudens niet over een rook-

melder beschikt. Het koppelen 

van rookmelders in huizen kan ook 

onnodige woningbranden voorkomen. 

Daarnaast is het verstandig om de cv-ke-

tel, schoorsteen en geiser regelmatig te la-

ten controleren, het filter van de afzuigkap 

schoon te houden en bij het eten te blijven 

of een kookwekker te gebruiken. Om snel te 

kunnen vluchten, raden wij aan de sleutel op 

een vaste plek te leggen. Ook is het belangrijk 

nooit water te gebruiken bij het doven van 

een vlam in de pan, maar het deksel van je 

af te schuiven over de 

pan of gebruik te ma-

ken van een deken. En 

is er brand, bel dan de 

brandweer. Mensen denken 

vaak dat dat geld kost, maar dit is 

niet het geval. Het is vooral belangrijk dat je 

jezelf en anderen zo snel mogelijk in veilig-

heid brengt.”

Informatie en social media
Wilt u weten wat u kunt doen om uw 

 woning brandveilig te maken? Lees dan 

de folder ‘brandveilige huurwoning’ op 

www.brandweer.nl/folders. Ook kunt u de 

brandweer volgen op social media. Niet 

 alleen informeert de brandweer 

u tijdens incidenten over be-

strijding en over hoe te hande-

len, ook is er aandacht voor leu-

ke dingen!

De brandweer Gelderland-Midden be-
staat uit 41 posten met zo’n 800 vrijwil-
ligers en 500 medewerkers. 

Gerard  Wezendonk is onderhoudsmede-

werker vastgoed bij  Vryleve en vrijwillig 

brandwacht. “Er is niets zo zinvol werk als de 

brandweer”, vertelt hij enthousiast. “Naast het 

blussen van branden en hulp verlenen bij 

verkeersongelukken, zijn wij opgeleid om te 

reanimeren. Het is ontzettend dankbaar en 

mooi als je iemands leven kunt redden. Maar 

je maakt ook verdrietige momenten mee zo-

als zware verkeersongevallen waarbij mensen 

bekneld zitten.”

Leerzaam
Toen Gerard in 1995 bij 

Vryleve kwam wer-

ken, werd hij door de 

postcommandant gevraagd bij de brandweer. 

“Ik wilde niet aan de zijkant blijven staan en 

kreeg van Vryleve toestemming. Mijn beroep 

kan ik prima combineren met het werken bij 

de brandweer. Als ik een oproep krijg, laat ik 

mijn spullen vallen en ga ik naar de kazerne. Ik 

draag altijd een pieper in mijn broekzak. 

Tijdens mijn werk als onderhouds-

medewerker kan ik huurders direct 

attenderen op mogelijk brand-

gevaar. Zo komt het voor dat de 

batterijen van rookmelders niet 

zijn vervangen of dat meerdere 

verlengsnoeren aan elkaar zijn aan-

gesloten. Vrijwilligers zijn altijd nodig 

bij de brandweer. Het moet je roeping 

zijn want het is best een zware opleiding. Je 

wordt immers hetzelfde opgeleid als beroep-

scollega’s. Maar het is ontzettend leerzaam 

en je kunt mensen helpen. Het is een hechte 

groep mensen en er heerst een leuke sfeer. Ik 

kan het iedereen aanraden!”

Vrijwillig brandweerman Gerard Wezendonk: 

“Dankbaar, leerzaam en zinvol” 
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Twitter: @brandweerGM 

en @crisisGM

Facebook:
@BrandweerGM



Wij waken over uw privacy
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Hans Verhoef

Privacy wordt steeds belangrijker in een wereld die digitaliseert. Bijna alle gegevens zijn 
tegenwoordig digitaal. Ze worden zelfs regelmatig verhandeld. De Europese Unie wil in-
woners beter beschermen tegen de macht van dataverzamelaars en het misbruiken van 
data. Er is daarom een nieuwe wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG
De AVG is de nieuwe privacywet die vanaf 

25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP) vervangt. De AVG is 

in vergelijking met de WBP een stuk strenger 

voor organisaties. De sancties en boetes die 

opgelegd kunnen worden vanuit de overheid 

bij overtreding van de regels – door de Au-

toriteit Persoonsgegevens - kunnen oplopen 

tot 20 miljoen.

Vryleve heeft te maken met veel persoonlij-

ke gegevens. Dus ook met invoering van de 

AVG-regelgeving. We spraken Dirk Derksen 

(medewerker financiën en IT-coördinator bij 

Vryleve), die deze invoering aanstuurt.

Is Vryleve AVG-proof?
“Ja. We weten welke gegevens we van onze 

huurders vastleggen en waarvoor. We kun-

nen ons werk niet doen zonder persoonlij-

ke gegevens. 

Onze software 

en werkwijze 

zijn zó ingericht 

dat we vanaf 

25 mei werken volgens de regelgeving. We 

leggen alleen vast wat we nodig hebben en 

wettelijk vast mogen leggen. BSN-nummers 

bewaren we bijvoorbeeld al een paar jaar niet 

meer omdat we ze niet nodig hebben. Dat 

kon eerder het geval zijn als wij de huurtoe-

slag als verhuurder rechtstreeks ontvingen 

van de Belastingdienst.”

Wat heeft Vryleve gedaan om 
AVG-proof te werken?
”We hebben een overzicht gemaakt van  álles 

wat we verzamelden. Daarbij hebben we ook 

aangegeven waarom we dat doen, wie het 

doet, op welke plek en hoe we ermee om-

gaan. Zie het als één grote bak waarin we 

zichtbaar kregen wat we met persoonsge-

gevens doen. Dit was voor onszelf direct een 

toetsing: wat is actief nodig?”

Waarom verzamelt Vryleve 
persoonsgegevens?
 “De overheid wil bijvoorbeeld elk jaar weten 

of we volgens de regelgeving leegkomende 

woningen toewijzen. De accountant contro-

leert aan wie met welk inkomen. Verder moe-

ten we met onze klanten en relaties kunnen 

bellen en mailen om afspraken te kunnen 

maken over onderhoud, huurzaken en de 

bedrijfsvoering. Zodra de gegevens niet meer 

nodig zijn, worden deze verwijderd. Zo bewa-

ren wij de inkomensgegevens van onze klan-

ten bijvoorbeeld maar een beperkte termijn. 

Wij hebben deze nodig voor onze verant-

woording. Daarna worden deze vernietigd.”

Wat merken huurders van de 
verscherping van de privacywetgeving?
“Weinig. Wij stellen huurders vaker op de 

hoogte van hun privacy als zij zaken doen via 

‘Mijn Vryleve’. Op de website komt de priva-

cy wat uitdrukkelijker naar voren. Verder blij-

ven wij net zo voorzichtig met de gegevens 

omgaan als voorheen. Wel wordt er duidelijk 

méér verwijderd na bepaalde tijd.”

Aan wie geeft Vryleve gegevens door?
“Aan partijen waar wij mee samenwerken, die 

anders hun werk niet kunnen doen. Bijvoor-

beeld aan onze keukenleverancier, die direct 

contact met huurders opneemt voor plaat-

sing van een nieuwe keuken. Of aan de lood-

gieter of het CV-bedrijf, die wij voor reparaties 

en onderhoud inhuren. Met hen hebben wij 

nu overeenkomsten, dat zij de gegevens uit-

sluitend gebruiken om hun werk te kunnen 

doen.”

Wat is jouw mening over 
de verscherpte regelgeving?
“We moeten ons afvragen welke gegevens 

we willen bewaren. Hoe minder is vastgelegd, 

des te minder risico wij en onze huurders lo-

pen op verkeerd gebruik. Daarom vind ik het 

goed alleen op te slaan wat je ook gebruikt. 

Dat hebben we nu helder.”

Heeft u vragen over de AVG en de rol van Vryleve? Dirk Derksen beantwoordt deze als 

u contact opneemt via d.derksen@vryleve.nl of 0316 - 54 37 41. 
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Input bewoners
Vryleve wilde echter niet zelf een plan maken 

zonder de bewoners input te vragen. Zij  kijken 

er immers op uit en wonen er omheen. In 

 februari 2017 hebben we de direct omwonen-

den gevraagd naar hun wensen en ideeën. 

Van de 9 bewoners hebben er 7 gereageerd. 

Heel fijn zo’n hoge respons! Veel doorgegeven 

wensen zijn: toegankelijk voor rollators, bank-

jes, bloemen, bodembedekkers en beplanting 

die vogels en vlinders aantrekt. 

Plan
De wensen zijn doorgegeven aan de firma 

Donkergroen. Zij maakt een plan voor het 

stuk grond waarin de wensen van de bewo-

ners worden meegenomen. Begin april pre-

senteert de firma Donkergroen het plan aan 

 Vryleve en de gemeente. Daarna plannen we 

Tuin De Raai/De Vaargeul Tolkamer  

Voorbereiding pilot
In 2017 verdiepten we ons in de technische 

achtergronden van verwarming via infrarood. 

We vonden partners, die met ons een pilot wil-

den opzetten: De Slimme Jongens uit Zeven-

aar en HeatFun uit Lichtenvoorde. We vonden 

een huishouden, van drie volwassenen bereid 

om twee jaar lang mee te werken. Met hen 

spraken we een woonlastenwaarborg af: zij 

betalen niet meer aan energie dan zij de afge-

lopen twee jaar gemiddeld gedaan hebben.

De huurwoning is een kleine hoekwoning 

met slaapkamer en badkamer op de begane 

grond, een woonoppervlak van ca. 75 m2 en 

een inhoud van ca. 280 m3. Het bouwjaar is 

1974 en de woning heeft energielabel B. De 

verdieping is meteen ook de zolder. Hier be-

vindt zich een voorzolder en een tweede 

slaapkamer.

Wat is tot nu toe gebeurd in de pilot?
Begin december 2017 zijn infraroodpanelen 

geplaatst in de woonkamer, de keuken, de hal, 

de beide slaapkamers, de badkamer en het 

toilet. Alle panelen zijn op de warmtevraag 

per ruimte afgestemd en ingesteld. Op de 

voorzolder is een elektrische boiler voor warm 

tapwater geplaatst en in de keuken is de gas-

kookplaat vervangen voor een keramische 

kookplaat.

In de tweede week van december 2017 ging 

de gaskraan dicht. Na het eerste gebruik zijn 

de instellingen van enkele panelen bijgesteld. 

Bij de voordeur zijn tochtprofielen aange-

bracht voor een betere afdichting en een ther-

mostaat is van de keuken naar de slaapkamer 

verplaatst. In januari 2018 worden twee kleine, 

nog aanwezige enkelglas ruiten vervangen 

voor dubbelglas.

Wat gaat nog gebeuren in 
de proefperiode?
We registreren gegevens van twee jaar en 

hebben regelmatig contact met de huurders. 

Zij houden op ons verzoek op gezette tijden 

Over ruim twintig jaar verwarmen wij onze woningen niet meer op aardgas. De 
reden daarvoor is dat onze aardgasreserve opraakt en winning niet langer verant-
woord is. Aardbevingen door verschuiving van grondlagen leidden in Groningen 
al tot behoorlijke schade. We willen ook zo onafhankelijk mogelijk van andere 
 landen zijn en geen aardgas uit bijvoorbeeld Rusland inkopen. Dat betekent dat 
we twintig jaar de tijd hebben om onze huurwoningen te voorzien van een andere 
voorziening voor verwarming. Verwarmen via infrarood(IR)-panelen lijkt effectief 
en gebruiksvriendelijk.

Gasloos wonen: 
pilot infraroodverwarming 

Het groen achter de seniorenwoningen aan De Raai en De Vaargeul is momenteel 
ingericht met veel keien, een aantal bomen en struiken. Dit kan beter en mooier von-
den medewerkers van Vryleve. Ook omwonenden vonden dat er wel wat mocht ge-
beuren. 

Foto’s van de huidige situatie 
(foto’s zijn gemaakt in sept. 2017)



een bijeenkomst met de 9 omwonen-

den. Zij kunnen het plan bekijken en 

daar waar nodig of wenselijk kan het 

plan nog aangepast worden. Het streven 

is om het stuk grond voor de zomer op-

nieuw te hebben ingericht. 

Niet het gehele stuk grond is van Vryleve. 

Een klein gedeelte is van de gemeente, 

die ook betrokken is bij het plan. Het is 

de bedoeling dat er een gezamenlijk 

plan komt zodat het een geheel wordt.

Tuin De Raai/De Vaargeul Tolkamer  

Buitenschilderwerk 
huurwoningen in 2018
In 2018 voeren we buitenschilderwerk uit aan 276 woningen van 

 Vryleve op het Gelders Eiland. De huurders krijgen vooraf uiteraard 

bericht van het schildersbedrijf, dat het schilderwerk gaat uitvoeren. 

Hieronder vindt u alvast per dorp een opgave van de plaatsen waar we 

huizen laten schilderen. In Aerdt vindt in 2018 geen schilderwerk plaats.

Herwen
• 10 woningen aan de Antoniusstraat,3 tot en met 16
• 12 woningen aan het Carvium, 3 tot en met 17
• 4 woningen aan de Kettingpol, 27 tot en met 33

Spijk
• 2 woningen aan de Korenveldweg, 14 en 16
• 24 woningen aan de Steenstraat, 1 tot en met 31
• 4 woningen aan de Zandstraat, 3 tot en met 11
• 6 woningen aan de Herispich, 3 tot en met 17
• 5 woningen aan de Herispich, 25 tot en met 33

Lobith
• 5 woningen aan de Kwekerstraat, 34 tot en met 44
• 12 woningen aan de Chrysantstraat,1 tot en met 23
• 13 woningen aan de Chrysantstraat, 2a tot en met 26
• 24 woningen aan de Klaproosstraat,1 tot en met 24
• 6 woningen aan de Halve Maan, 1 tot en met 13

Tolkamer
• 4 woning aan de Berenicestraat, 12 en 1 tot en met 5
• 9 woningen aan de Carnalaan, 3 tot en met 19
• 7 appartementen aan ’t Laantje, 1 tot en met 13
• 39 appartementen aan de Europakade, 12 tot en met 90 
 (in opdracht van de Vereniging van Eigenaren)

Pannerden
• 19 woningen aan de Haggenburgstraat, 4 tot en met 33
• 4 woningen aan de Haspelstraat, 21 tot en met 27
• 2 woningen aan De Kamp, 1a en 2
• 65 appartementen in de Schoolstraat, 3 tot en met 93
 (De Pannerd)

het comfort en gebruiksgemak bij. Wij kunnen op afstand gegevens 

uitlezen en de huurders hebben zelf ook inzage in de portal met gege-

vens. In de proefperiode zitten twee stookseizoenen, die we met elkaar 

kunnen vergelijken. We kijken ook naar de invloed van dit type verwar-

ming op de gezondheid.

Hoe verwarmt IR?
IR verwarmt de objecten (en mensen) onder de IR-panelen door stra-

ling. Hierdoor kun je een comfortabel warm gevoel krijgen, ondanks 

een iets lagere omgevingstemperatuur in 

de woning. Dit scheelt dus energie. Uitein-

delijk wordt ook de omgeving verwarmd, 

met name de wanden en vloeren die direct 

door IR verwarmd zijn.  Een groot voordeel is 

dat er geen luchtstromen ontstaan die stof 

doen opdwarrelen zoals bij conventionele 

warmte van een CV-installatie. Dus IR is ook 

nog eens goed voor de gezondheid.

Eerste ervaringen
De huurders zijn erg tevreden over de voor-

bereidingen en installatie. Ze zijn enthou-

siast over het bijhouden van gegevens op 

een tablet en het direct kunnen bijhouden 

van hun energieverbruik. Voor de Welkom 

Thuis! van het najaar gaan we met de huur-

ders in gesprek over hun ervaringen.

9



Banken schilderen, bestrating vervangen, rozenperken en een konijnenheuvel aanleggen. Vaste vrij willigers 
en  vrijwilligers-voor-één-dag hebben samen op 9 maart veel werkzaamheden opgepakt bij de  kinderboerderij in 
 Pannerden. “Wij zijn ontzettend blij met alle hulp van Vryleve en groep 5 en 6 van basisschool ’t Scathe”, vertelt 
Jo Meuwsen, voorzitter van de Stichting Kinderboerderij Pannerden. “Het opknappen is mogelijk gemaakt 
door steun van Vryleve en de opbrengst van een activiteitendag vorig jaar. Schilders bedrijf Geert van Marwijk en 
Hoveniers bedrijf Martijn Vister gaven korting op materialen, de brandweer verzorgde de koffie en Vryleve chips 
voor de  kinderen en koeken. Het was een mooie ochtend met een gemoedelijke sfeer, waarin veel is gerealiseerd. 
Nu nog een nieuw hekwerk en dan ligt alles er weer prachtig bij. De kinder boerderij is dan een bezoek weer meer 
dan waard!”

10

“Wat kun je veel doen met elkaar in een ochtend zeg, 
dat had ik niet verwacht” (vrijwilliger Kinderboerderij)

  Vryleve Doet op
kinderboerderij Pannerden
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“Er zijn al ruim 20  mensen langs 
geweest om voor €25,- een  meter 
nieuw hek te  sponsoren. We  hebben 
het  halve hekwerk nu al bij  elkaar !” 
(penningmeester Stichting 
 Kinderboerderij Tosca Vaassen)

“Een goede 
voorbereiding 

is het halve werk, 
dat zie je maar weer” 

(vrijwilliger 
Kinderboerderij)



“We zetten sterk  in op verbinden”

Leefbaarheid heeft alles te maken met pret-

tig wonen, met een schone, veilige en sociale 

omgeving. Hoewel bewoners de eerste ver-

antwoordelijken zijn voor de leerbaarheid in 

de wijk, vindt Vryleve het belangrijk om hier-

aan een bijdrage te leveren. “Zelfredzaamheid 

speelt een steeds grotere rol in de samenle-

ving”, vertelt directeur Dirk Hoogland. “We 

willen bewoners nog meer stimuleren om 

zelf initiatieven te  ontplooien om hun wijk 

mooier te maken. Natuurlijk helpen we hen 

daarbij door bij te dragen aan het woonge-

not. Zo vinden we het belangrijk dat de om-

geving in de buurten netjes en onderhouds-

vrij is. Hoewel de achterpaden in woonwijken 

onderhouden dienen te worden door de aan-

wonende burgers, gebeurt dat niet altijd. Om 

die reden hebben we vorig jaar het achter-

pad Zandstraat-Steenstraat in Spijk onkruid-

vrij gemaakt en de scheve tegels vervangen 

door beton. Zo is het strak en onderhouds-

arm! We organiseren dialooggesprekken met 

bewoners en houden jaarlijks gesprekken 

met dorpsraden. Dan komen dit soort onder-

werpen naar voren. Het gevoel van veiligheid 

is ook een belangrijk aspect van leefbaarheid. 

Daarom hebben we verlichting bij een ach-

terpad in Herwen aangebracht en gaan we 

brandvoorlichting geven in appartementen-

gebouwen. In dat kader organiseren we de 

Dirk Hoogland

Goed wonen gaat verder dan de 
 woning zelf. Ook de wijk of buurt is 
van  belang. Als woningcorporatie 
vervult Vryleve een belangrijke, 
 signalerende en verbindende rol 
 binnen een netwerk van organisaties 
in de gemeente. “Door  samen-             
wer king tussen diverse partijen en 
bewoners kunnen we de leefbaarheid 
ver groten.”

Een duurzame, 
leefbare 
woonomgeving

12



“We zetten sterk  in op verbinden”
komende jaren ook in elk appartementen-

complex een brandoefening.” 

Vryleve Doet
Het creëren van samenhang in een wijk is 

belangrijk voor de sociale leefbaarheid. Als 

woningcorporatie probeert Vryleve te sti-

muleren dat bewoners zich inzetten voor de 

leefbaarheid in hun buurt. “Zelf steken we 

jaarlijks de handen uit de mouwen tijdens 

Vryleve Doet”, aldus Dirk Hoogland. “Met 

bijna al onze medewerkers werken we mee 

voor een goed doel. Elk jaar komt een ander 

dorp aan bod. Samen kunnen we in een och-

tend heel veel doen. Dit jaar zijn we aan de 

slag gegaan bij de Stichting Kinderboerde-

rij Pannerden. We benaderen ook 

sponsoren en bedrijven uit ons 

netwerk om een steentje bij 

te dragen. Vryleve Doet is 

goed voor de onderlinge 

teambuilding én voor de 

betrokkenheid met de be-

woners.”

Duurzaam en 
levensloop bestendig
Duurzaamheid is volgens Dirk Hoogland 

een belangrijk thema in corporatieland. De 

overheid wil dat huurwoningen energiezui-

niger en gasloos zijn in 2050. Vryleve heeft 

1.500 woningen in haar bezit. Dat betekent 

dat gemiddeld 50 woningen jaarlijks moe-

ten worden verduurzaamd. Daarbij staan 

het woonklimaat en de manier van bewo-

nen van de huurders voorop, stelt Hoogland. 

“Tegelijkertijd met het verduurzamen kijken 

wij welke andere zaken we nog meer mee 

kunnen nemen. Het zou een gemiste kans 

zijn niet ook in te spelen op de ontwikke-

ling dat ouderen langer zelfstandig blijven 

wonen. We denken na over het ontwikkelen 

van een zorgpakket en hebben Rijnwaarden 

50+ en zorginstanties gevraagd hierin mee te 

denken. De huurders hebben uiteraard een 

belangrijke stem bij toekomstige, duurzame 

aanpassingen. Eind 2018 willen we hierover 

duidelijkheid hebben. We doen al kennis en 

ervaring op met de maatregelen die we voor 

ogen hebben. In ons pand gebruiken wij in-

fraroodpanelen en één van onze woningen is 

als pilot voorzien van deze panelen.”

Verbinden
Op het gebied van leefbaarheid zoekt  Vryleve 

nadrukkelijk de lokale verbinding op 

met maatschappelijke partners, 

de gemeente, dorpsraden, 

de politiek, zorginstanties 

en bewoners. Iedereen 

heeft zijn taak en ver-

antwoordelijkheid. Vryleve maakt duidelijk 

onderdeel uit van de gemeenschap. “We 

horen veel tijdens bewonersavonden en 

via onze eigen onderhoudsdienst, we  hou-

den regelmatig enquêtes en spreken met 

de voorzitter van de huurdersbelangenver-

eniging. Daarnaast organiseren we dialoog-

gesprekken met actuele thema’s over bijvoor-

beeld de veranderende zorg. Wat hebben 

mensen nodig om prettig te wonen? Tijdens 

de jaarlijkse ‘Denktank’ bespreken we maat-

schappelijke onderwerpen en proberen we 

met andere partijen oplossingen te vinden 

voor vraagstukken die leven. Denk aan het 

signaleren van en omgaan met bewoners 

met verward gedrag. We vinden het belang-

rijk dat mensen elkaar ontmoeten en elkaar 

kennen. Daarbij gaat het ons niet alleen om 

onze huurders, maar om de totale gemeente. 

Wat goed is voor de gemeente is goed voor 

de huurders en andersom!”

De kinderboerderij in 
 Pannerden is een belangrijke 

dorpsvoorziening en levert een bij
drage aan de leefbaarheid van het dorp. 
“Het ligt centraal in Pannerden en is écht 
een plek voor de gemeenschap. Het is 
een ontmoetingsplaats en leerzaam voor 
kinderen”, licht Jo Meuwsen, voorzitter 
van de Stichting Kinderboerderij 
Pannerden toe. “De toekomst 
van de kinderboerderij was 
onzeker omdat er vorig jaar 
nog maar één bestuurslid 
was. Na een actie voor het 
behoud is een nieuw bestuur 

gevormd. Ook ik heb mij aangemeld, het 
ging mij echt aan het hart. We hadden te 
maken met veel achterstallig onderhoud. 
Daarom heeft de dorpsraad het op
knappen van de kinderboerderij aange
dragen voor de vrijwilligersactie Vryleve 
Doet. Samen met vrijwilligers van de 

stichting, Vryleve en ba
sisschool  ’t Scathe 

is veel gereali
seerd  tijdens 

Vryleve Doet. De 
 kinderboerderij 
ligt er weer 
mooi bij!”

Stichting Kinderboerderij Pannerden 
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De overheid stelt jaarlijks regels vast 

voor het huurbeleid. Daar mogen 

woningcorporaties niet van afwij-

ken. Vryleve mag één keer per jaar 

de huur verhogen, dit is echter geen 

verplichting. De regering bepaalt het 

maximale percentage huurverhoging 

dat is gebaseerd op een vastgesteld 

inflatiecijfer. Verhuurders mogen het 

inkomen van huurders een rol laten 

meespelen  bij de huurverhoging.

Huurverhoging
Huurverhoging per 1 juli 2018
De Rijksoverheid heeft laten weten dat de 

huurverhoging per 1 juli 2018 voor huishou-

dens met een inkomen tot en met 41.056 

euro maximaal 3,9% (1,4% inflatie + 2,5 pro-

centpunt) bedraagt. Voor huurders van een 

sociale huurwoning met een inkomen boven 

41.056 euro geldt een maximale huurver-

hoging van 5,4% (1,4% inflatie + 4 procent-

punt).*     

* Huishoudens van 4 of meer personen en huishou-

dens waarbij iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt, zijn 

uitgezonderd van de hogere huurverhoging. Dat geldt 

ook voor bepaalde groepen chronisch zieken en gehan-

dicapten. Voor al deze categorieën geldt een maximale 

huurverhoging van 3,9%.

Bij het inkomen gaat het om het gezamenlijk huishou-

dinkomen in 2017, gerekend over het aantal personen 

dat per 1 juli 2018 staat ingeschreven in de Basisregistra-

tie Personen (BRP) van de gemeente.

Huursombenadering
Daarnaast geldt sinds 1 januari 2017 de 

huursombenadering bij de huurverhoging. 

De huursombenadering zegt dat alle  huren 

bij elkaar opgeteld (de huursom) in één 

 kalenderjaar met een maximaal  percentage 

mogen stijgen. De maximale huursom-

stijging voor 2018 is vastgesteld op 2,4%.

Beleid Vryleve
Vryleve streeft ernaar dat vergelijkbare wo-

ningen een vergelijkbare huurprijs hebben. 

Om dit te bereiken, verschilt de huurverho-

ging dit jaar per woning. Uw huurverhoging 

kan liggen tussen de 0% en 5,4%.

Elke woning heeft een aantal punten volgens 

het woningwaarderingsstelsel. Deze punten 

geven de kwaliteit van een woning aan. 



Twee woningen met dezelfde woningwaar-

deringspunten moeten over circa 10 jaar een 

vergelijkbare huur hebben (los van extra in-

komensafhankelijke huurverhogingen).

Een woning die nu bijvoorbeeld een relatief 

hoge huurprijs heeft ten opzichte van het 

aantal punten, kan een lagere huurverhoging 

krijgen dan een vergelijkbare woning die al 

een lagere huurprijs had. Op deze manier 

groeien de huurprijzen van vergelijkbare wo-

ningen langzaam naar elkaar toe.

Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag? Dan kan de nieuwe 

huurprijs gevolgen hebben voor uw huur-

toeslag. Het is daarom belangrijk dat u uw 

nieuwe huurprijs doorgeeft aan de Belasting-

dienst. Dit kunt u doen op www.toeslagen.nl 

bij Mijn Toeslagen.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met de voorgestelde 

huurverhoging kunt u bezwaar maken vóór 

1 juli 2018. Dit kunt u doen door op onze 

website een formulier te downloaden en in te 

vullen. Er zijn twee formulieren; één voor een 

huurverhoging hoger dan 3,9% en één voor 

een huurverhoging lager of gelijk aan 3,9%. U 

vindt de formulieren op https://www.vryleve.

nl/ik-huur/huurverhoging/.  Het ingevulde 

formulier kunt u naar Vryleve sturen of mai-

len: wonen@vryleve.nl of Postbus 1, 6916 ZG 

Tolkamer.  Na ontvangst beoordelen wij of 

uw bezwaar terecht is.

Bij een huurverhoging hoger dan 3,9% kunt u 
bezwaar maken in de volgende gevallen:
• De gegevens op de inkomensverklaring 

van de Belastingdienst zijn onjuist. Het aan-

tal inkomensontvangers klopt niet of het 

inkomen is later door de Belastingdienst op 

een ander bedrag vastgesteld.

• Uw huishoudinkomen was in 2017 lager 

dan in 2016. Om uw bezwaar te kunnen 

beoordelen, hebben wij uw inkomensge-

gevens nodig van 2016. Deze staan op het 

IBRI- formulier van 2017. Dit formulier kunt u 

vanaf juni 2018 aanvragen bij de Belasting-

dienst via de Belastingtelefoon: 0800-0543 

of online via https://mijn.belastingdienst.

nl/mbd-pmb/. 

Bij een huurverhoging lager of gelijk aan 
3,9% kunt u bezwaar maken in de volgende 
gevallen:
• De huurverhoging bedraagt meer dan de 

wettelijk maximale huurverhoging.

• De huur komt door de huurverhoging bo-

ven de maximale huurprijsgrens te liggen.

• Het voorstel is verkeerd of bevat fouten.

• Het voorstel is minder dan 2 maanden voor 

de ingangsdatum van de huurverhoging 

verstuurd.

• De huurcommissie heeft de huur tijdelijk 

verlaagd vanwege ernstige onderhouds-

gebreken en de gebreken zijn nog niet ver-

holpen.

Kosten bezwaar maken
Als Vryleve een bezwaarschrift ongegrond 

vindt, moet zij binnen 6 weken na 1 juli 2018 

een uitspraak vragen van de Huurcommissie 

over het huurverhogingsvoorstel. De Huur-

commissie brengt kosten in rekening bij de 

partij die in het ongelijk wordt gesteld. Wordt 

u in het ongelijk gesteld, dan brengt de 

Huurcommissie € 25,00 bij u in rekening. Als 

 Vryleve in het ongelijk wordt gesteld, moet zij 

€ 450,00 betalen aan de Huurcommissie. 

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons. Wij 

zijn bereikbaar op maandag tot en met 

donderdag van 8.00 uur tot 17.00 uur via 

telefoonnummer 0316 - 54 37 41 of via 

e-mail wonen@vryleve.nl en op vrijdag 

tussen 8.00 uur tot 12.00 uur uitsluitend 

op afspraak.
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Met de dames van het team Woondiensten 

hebben huurders heel direct te maken. Zij be-

mensen de balie, nemen de telefoon op en 

beantwoorden vragen. “De balie en receptie 

zijn het eerste contact van onze huidige en 

nieuwe huurders”, vertelt coördinator Ellen 

Klaassen. “We zijn onder andere verantwoor-

delijk voor het verhuurproces, het verwer-

ken van reparatieverzoeken, het begeleiden 

van woningverbeteringen, het innen van de 

huur en het bemiddelen bij overlast. Daar-

bij  merken we dat we steeds meer digitaal 

 werken.”

Inschrijven woningen
Monique en Hilda zorgen voor een goede 

gang van zaken rond de verhuur van  nieuwe 

woningen en woningen die vrijkomen. “Twee 

keer per week actualiseren we het woning-

bestand op onze website”, vertelt Hilda. 

“Vanaf 18 jaar kunnen mensen zich koste-

loos inschrijven via de website. Na registra-

tie bouwen starters meettijd op. Het is 

belangrijk om de inschrijving goed in 

te vullen en aan te passen in ‘Mijn 

Vryleve’ als de situatie verandert. Bij 

toewijzing kijken we immers naar 

de huurprijs, het actuele inkomen 

en de huishoudgrootte. Boven-

dien kunnen woningzoekenden 

Voor alles over wonen kunnen huurders terecht bij het team 

Woondiensten van Vryleve. Tevreden klanten is het motto van de 

medewerkers Monique Monfrooij, Hilda Verhoeven, Yvonne Kamps 

en coördinator Ellen Klaassen. Zij zijn het visitekaartje van Vryleve. 

“We willen huurders optimaal informeren en helpen.”

“Tevreden huurders, 
daar gaat het ons om!”
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in ‘Mijn Vryleve’ een zoekprofiel aanmaken, 

waarmee zij gericht e-mails ontvangen met 

huizen die bij het profiel passen.”

Verhuur
Bij interesse in een woning kunnen woning-

zoekenden binnen een week reageren. 

 Monique en Hilda selecteren de huurders op 

basis van de meettijd voor een gesprek. “We 

controleren de gegevens, vragen indien van 

toepassing om een verhuurdersverklaring, 

verzorgen de toewijzing en bezichtiging en 

het tekenen van het contract,” legt Monique 

uit. “Ook opzegging en het plaatsen van ad-

vertenties hoort bij onze werkzaamheden. 

Sinds begin dit jaar kunnen huurders in de 

woning het contract tekenen en direct be-

talen met een mobiel pinapparaat. Dit is 

makkelijk voor degenen die slecht ter been 

zijn, maar ook voor andere huurders. Je kunt 

immers direct beginnen met klussen!”

Mijn Vryleve
Huurders kunnen gemakkelijk en snel on line 

hun woonzaken regelen via ‘Mijn Vryleve’. “Op 

een persoonlijke pagina op onze website 

hebben huurders altijd en overal toegang 

tot hun gegevens”, legt Yvonne uit, die zich 

bezighoudt met de planning van 

reparatieverzoeken, woning-

verbeteringen en onder-

steuning van de afdeling. 

“Het is mogelijk om de 

persoonlijke gegevens 

te beheren zoals het 

wijzigen van tele-

foonnummers 

en inkomen, 

het opzeggen van de huur en het aanvragen 

van een betalingsregeling. Ook kunnen huur-

ders eenvoudig een reparatieverzoek door-

geven. Het voordeel is dat zij niet afhankelijk 

zijn van onze openingstijden en dus ook in 

het weekend en ’s avonds een afspraak kun-

nen inplannen.”

Woningaanpassingen
Technische gebreken in een woning zijn ui-

teraard voor rekening van Vryleve. Als een 

huurder echter een nieuwe badkamer of 

keuken of andere aanpassingen wil aanbren-

gen dan kan dat, vertelt Yvonne. “Hiervoor 

zijn wel spelregels, die we met de huurders 

bespreken. Afhankelijk van de hoogte van de 

huur beoordelen wij of het mogelijk is om 

de woningverbetering uit te voeren middels 

een huurverhoging of een bijdrage die de 

huurder zelf betaalt. Ook bespreken we de 

regels en maken we hierover afspraken met 

de huurder om misverstanden bij vertrek uit 

de woning te voorkomen. Een aanvraag voor 

een woningaanpassing kunnen huurders via 

de website, per e-mail of brief indienen.”

Tuinonderhoud
Huurders van appartementencomplexen 

betalen servicekosten, waar tuinonderhoud 

deel van uitmaakt. Omdat er best veel 

vragen zijn over hoe de tuin erbij moet 

liggen en hoe vaak een hovenier langs 

moet komen, start Vryleve dit jaar 

met richtlijnen die gebaseerd zijn op 

beeldkwaliteit. Ellen: “Hoe vaak de 

hovenier langskomt, is dan afhanke-

lijk van onder andere gras- en onkruidgroei. 

Hoe harder de groei, hoe vaker het onder-

houd. Er is dus geen vaste frequentie meer, 

het afgesproken beeld bepaalt de mate van 

onderhoud. Hierover maken wij afspraken 

met de bewoners, die betalen voor het tuin-

onderhoud. Dit concept rollen we langzaam-

aan uit over onze appartementengebouwen.”

Leefbaarheid
In het geval van woonoverlast zoals buren-

ruzies of tuinoverlast zoekt Vryleve samen 

met de huurders en andere partijen een 

passende aanpak. “Als huurders een overlast-

klacht  indienen beoordelen we de aard, ernst 

en wie er verantwoordelijk is”, legt Monique 

uit. “Uiteraard proberen we te stimuleren dat 

huurders er samen uitkomen. Lukt dat niet 

dan kijken we wat mogelijk is en gaan we 

in gesprek. Daarbij werken we samen met 

 andere instanties zoals  maatschappelijke 

 organisaties en de politie. 

Ons doel is immers 

woongenot, tevre-

den huurders en 

het verbeteren 

van de leefbaar-

heid!” 

Monique Monfrooij en Hilda Verhoeven

Ellen Klaassen

Yvonne Kamps
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Lucht bestaat uit gassen. We hebben lucht met ongeveer 20% zuur-

stof nodig om goed te kunnen ademen. Vervuilde lucht bevat minder 

zuurstof en meer andere gassen en fijnstof, bijvoorbeeld uit materialen 

in huis, waterdamp (vocht) en vieze luchtjes. Vervuilde lucht in huis 

kan hoofdpijn, niesbuien en luchtwegproblemen veroorzaken. 

Luchtkwaliteit in huis verbeteren: ventileren op nummer één
Goed ventileren komt op de eerste plaats. Dit doet u door de roosters 

in de ramen permanent open te laten of (klep)ramen op een kier te 

zetten. Ook als u op vakantie bent en regelmatig in het stookseizoen. 

Daarnaast moet elke ruimte in huis elke dag een kwartier gelucht 

worden. U zet dan een raam en deur tegenover elkaar open om verse 

lucht in de kamer te laten komen. Dit wordt ook wel spuien genoemd. 

Doet u iets in huis dat extra vocht, vieze luchtjes, gasvorming of wa-

terdamp veroorzaakt zoals koken? Ventileer op dat moment ook door 

het openzetten van een raam of door de mechanische ventilatie een 

kwartier op een hoge stand aan te laten staan.

Tips om de luchtkwaliteit verder te verbeteren
Naast goed ventileren, hebben we nog een paar tips voor u:

• maak schoon zonder chemische schoonmaakmiddelen (gas!), bij-

voorbeeld met groene zeep;

• regelmatig stofzuigen, zeker als u huisdieren hebt die verharen en 

stof veroorzaken;

• neem meer planten in huis. Planten zetten het koolzuur dat wij uit-

ademen om in zuurstof;

• rook niet in huis.

Gezond blijven 
door goede ventilatie

Ventileren van uw huis is van belang om gezond te blijven. Het 
lijkt een waarheid als een koe. Toch komt het vaak voor dat de 
luchtkwaliteit in huis matig is. Hoe komt dat en hoe kunt u dit 
eenvoudig verbeteren?



Ach, we weten het wel. Veel stichtingen, verenigingen, instellingen, scholen - en 
zo kan ik nog even doorgaan – drijven naast betaalde krachten zéker ook op ‘de 
 vrijwilliger’.

We kennen er allemaal wel een paar, toch? De mensen die voor onze ouders in het ver-
pleeghuis zorgen voor de krenten in de pap, zonder wie het maar een saaie bedoening zou 
zijn. Die meerijden in de ‘boodschappenbus’, die ze naar de opvang brengen en ook weer 
ophalen. Die  bij de opvang ‘leuke dingen’ met ze doen en voor gezelligheid zorgen. Die ze 
helpen bij het eten of als ze naar de wc moeten en dat zelf niet meer kunnen...

Of de vrouwen en mannen van de vrijwillige brandweer, die gewoon naast hun baan 
 studies volgen om te zorgen voor onze veiligheid. En dat gaat ver hoor! Ik dacht eerst nog: 
ach, die blussen een brandje hier of daar. Maar sinds mijn jongste broer Mario daar als vrij-
williger ging werken ben ik daar toch anders over gaan denken. Zo zijn zij vaak als eerste 
ter plaatse wanneer iemand een hartstilstand heeft. En dat reanimeren loopt echt niet altijd 
goed af. Ik geef het je te doen!

En wat dacht je van ouders die allerlei hand- en spandiensten verrichten op de  scholen? De 
lees-, luizen- en oppasmoeders. Allemaal vrijwilligers, hoor.

We kennen allemaal die waarheden wel. Dat vrijwillig niet vrijblijvend betekent. Of dat heel 
Nederland op zijn kont zou liggen als alle vrijwilligers zouden staken.

Voor mijn werk op de redactie van RTV Favoriet FM in Zevenaar kom ik de niet aan te slepen 
vacatures elke week wel een keer tegen. Er zijn wel zo’n 300 vacatures en dat alleen nog 
maar in Zevenaar en omgeving. Kijk maar eens op de site van Caleidoz  Vrijwilligerscentrale, 
gewoon om de impact eens te ervaren.

Ik sprak pasgeleden nog iemand die tegen een burn out 
aangelopen was, puur omdat het onbetaalde werk dat 
zij deed, zoveel van haar vergde. En de boel in de 
steek laten kon ze toch ook weer niet. Want tja, wie 
doet het werk dan? Dat is toch wel een  dingetje, 
hè. We staan er echt te weinig bij stil naar mijn 
idee.

Dus daarom deze veer voor jullie. Voor alle vrij-
willigers actief in tehuizen, scholen, sport-
clubs, koren, voedselbanken, filmhuizen, 
bibliotheken, als harde werkers én in 
besturen: ik neem mijn pet voor jullie af 
met een diepe, diepe buiging!

Annelies Jansen, Lobith

Zelf uw reparatie 
inplannen? 
Dat kan! 
Log in via Mijn Vryleve op 

onze website www.vryleve.nl. 

Vervolgens kunt u stapsgewijs uw 

reparatie inplannen op een dag dat het 

u uitkomt. 

  Doet uw verwarming het     

   niet meer of heeft u geen 

warm water? 

Neem dan contact op met 

GEAS Energiewacht. Zij voert het 

cv-onderhoud voor Vryleve uit. 

 Tel.nr. 0314 - 20 00 47

Zit de afvoer van de toilet, gootsteen, 

douche of wasmachine verstopt? 

Neem dan contact op met Te Kloeze 

Riooltechniek. 

Tel.nr. 0315 - 33 03 75
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Column
Leve de Vrijwilliger!

Reageren op deze column? Mail naar info@vryleve.nl
of bel 0316 - 54 37 41. Wij zien uw reactie graag tegemoet!
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Welkom Thuis! is een uitgave van:

Woonstichting Vryleve

Postbus 1

6916 ZG Tolkamer

Bezoekadres Halve Maan 18

 6915 SW Lobith

Telefoon  0316 - 54 37 41

E-mail  info@vryleve.nl

Internet  www.vryleve.nl

Suggesties?
Bent u bezig met een interessant
project, heeft u een idee om de 
leefbaarheid in de gemeente 
Rijnwaarden te verbeteren of iets
compleet anders? Laat het ons 
weten voor eventuele plaatsing 
in de volgende Welkom Thuis!

Stuur uw suggesties naar
info@vryleve.nl of bel met
0316 - 54 37 41.

Stuur uw oplossing naar...

De oplossing van de puzzel uit de vorige Welkom Thuis! was: 
Het gerecht eenzaamheid smaakt wel goed als je het niet elke dag eet.
De winnaar van de cadeaubon is: Trees Bodd-Elfring, Graaf Ottoweg 40 uit Lobith.

De oplossing van deze puzzel kunt u tot 30 juni 2018 aan ons doorgeven.
Dat kan via info@vryleve.nl of door uw antwoord te versturen naar:
Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer. 
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter waarde van € 25,00.

Als u deze puzzel hebt opgelost, vormen de letters in een vakje met een getal een slagzin.

Kruiswoordpuzzel

Haal de letters met een gelijk getal naar het 
verzameldiagram hieronder en lees zo de oplossing
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KRUISWOORDPUZZEL

66 25 49 47 7 59 67 15 62 8 45 42 63 26

6 28 34 65 12 14 27 3 19 22 61 58 20 46 30 71 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53

54 55 56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66

67 68 69

70 71 72
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verzameldiagram hieronder en lees zo de oplossing

© 
Pe

rsb
ela

ng
en

KRUISWOORDPUZZEL

66 25 49 47 7 59 67 15 62 8 45 42 63 26

6 28 34 65 12 14 27 3 19 22 61 58 20 46 30 71 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53

54 55 56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66

67 68 69

70 71 72

Haal de letters met een gelijk getal naar het 
verzameldiagram hieronder en lees zo de oplossing

© 
Pe

rsb
ela

ng
en

KRUISWOORDPUZZEL

66 25 49 47 7 59 67 15 62 8 45 42 63 26

6 28 34 65 12 14 27 3 19 22 61 58 20 46 30 71 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53

54 55 56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66

67 68 69

70 71 72

HORIZONTAAL: 
1 optreden, 5 twitterbericht, 10 schimp, 14 boodschap, 
15 strijdtoneel, 16 deel van een trap, 17 smeer, 
18 projectiel, 19 ooit, 20 knellende greep, 21 muziek-
soort, 22 modern Hebreeuws, 24 strandhoofd, 
26 gevangenis, 27 buitensporig, 32 frats, 36 merk-
tablet, 37 verrot hout, 39 stilstaan van een vocht-
stroom, 40 vochtig, 41 ontroerd, 43 wijn met een 
scheutje cassis, 44 uitscheidingsvocht, 46 mevrouw, 
47 gentleman, 48 heimelijk, 50 scharnier, 52 aan-
wijzend voornaamwoord, 53 langs, 54 meeëter, 
57 hooiberg, 60 tropische boom, 63 putemmer, 
64 zegswijze, 66 zangstuk, 67 voorvoegsel, 68 colbert, 
69 nerf, 70 voederbak, 71 organische verbinding, 
72 raam.

VERTICAAL: 
1 snoepgoed, 2 verkoopruimte, 3 gerichtheid, 
4 gemoedsstemming, 5 maximale hoeveelheid, 
6 bitterheid, 7 echtgenoot, 8 een zekere, 9  kleine 
zwemeend, 10 rally, 11 soort look, 12 dorp bij 
Apeldoorn, 13 opgave, 23 monarch, 25 laatslleden 
(afk.), 27 tekort, 28 gescheiden, 29 familielid, 30 land-
streek, 31 deel van het hoofd, 33 makelaarsberoep, 
34 toevluchtsoord, 35 veranda, 38 moeder,  41  geleding, 
42 biljartstok, 45 deemoedig, 47 funderingspaal, 
49 vuiltje, 51 meervoud (afk.), 54 filmbezetting, 
55 verfkleur, 56 notitie, 57 paal, 58  koude lekkernij, 
59 gevoelig, 61 deel van het  lichaam, 62 plaats in 
Vlaanderen, 65 soort.


