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In deze editie staan nog meer voorbeelden waarin we 

de samenwerking hebben gezocht voor verbeteren van 

de leefbaarheid. We geven een impressie van wat leeft in 

onze organisatie, die samenwerking al heel lang hoog in 

het vaandel heeft staan.

Ik wens u weer veel leesplezier toe.
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Met elkaar wisten we in een kleine twee uur veel te 

 bespreken. Geweldig om de betrokkenheid te ervaren 

en de instelling om mensen te willen helpen. Er werden 

ideeën geopperd als het vooraf kennismaken met  elkaar, 

het schrijven van een handleiding voor het wonen 

in een Nederlandse woning (bijvoorbeeld hoe om te 

gaan met de thermostaat). Ook werd een luxeprobleem 

 benoemd: er wordt zoveel meubilair aangeboden voor 

de vergunninghouders dat er eigenlijk opslagruimte 

 gezocht moet worden.

Duidelijk is dat we de vergunninghouders willen helpen 

met het opzetten van een tweede leven. Een nieuw 

 leven dat met niets begint en waar velen iets in willen 

bijdragen. Dan ervaren we dat we veel spullen in ons 

huis hebben, die we niet meer gebruiken. Prachtig dat 

die spullen een goede bestemming krijgen.

Gelukkig zijn we intussen gewend deze spullen niet 

 zomaar weg te gooien. We beseffen dat ook deze 

 spullen nuttig voor anderen kunnen zijn. U kunt hier-

over meer lezen in het artikel over het aanbiedstation. 

 Misschien dat dit wel het opslagprobleem in Herwen 

kan oplossen!?

Met elkaar kunnen we heel veel. Een goede samen-

werking tussen professionele partijen en vrijwilligers is 

onontbeerlijk voor onze samenleving. Niet voor niets 

wordt er gesproken over het beter ondersteunen van 

mantelzorgers en zitten vrijwilligers van de huurders-

organisatie samen met de gemeente en Vryleve aan 

 tafel. Zij maken afspraken over het toekomstig wonen 

en de leefbaarheid.

EEN TWEEDE LEVEN
Enkele weken geleden hebben we een dialooggesprek gehouden met bewoners uit Herwen. Het ging over de 
wijze waarop we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat nieuwe bewoners, met name vergunninghouders, zich 
snel thuis voelen in hun woning en woonomgeving. 

Dirk Hoogland

Directeur/bestuurder

3



Metaal, hout, afgedankt huisraad, groenafval, tuinmeubelen en kapotte 
elektrische apparaten. Daarvoor gaat u naar het afvalbrengstation in de 
gemeente Rijnwaarden. Het hele jaar door ontvangen de medewerkers 
alle bezoekers die afval komen brengen. “Samen met de bewoners 
 zetten we ons in om afval goed te scheiden.”
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In afval zitten waardevolle materialen die kun-

nen dienen als grondstof voor nieuwe pro-

ducten. Op het aanbiedstation aan de Halve 

Maan 20A in Lobith kunnen inwoners van de 

gemeente Rijnwaarden maar liefst zestien 

verschillende soorten afval inle-

veren. “Sinds 1 januari dit jaar 

is het aantal soorten afval 

uitgebreid”, vertelt Ben 

Derksen, bedrijfsleider 

buitendienst bij de ge-

meente Rijnwaarden. 

“Onder andere kunststof, tuinafval, elektrische 

apparaten, metaal, papier en karton, lampen 

en frituurvetolie zijn gratis. Voor bijvoorbeeld 

bouw- en sloopafval, grond, hout, piepschuim 

en banden vragen we een kleine vergoeding. 

Alleen chemisch afval en afval van bedrijven 

wordt niet geaccepteerd. Een overzicht van 

de afvalsoorten en actuele tarieven staat op 

een bord aan het begin van het aanbiedsta-

tion. Ook nieuw dit jaar is dat het vanuit ef-

ficiency en veiligheidsoverwegingen alleen 

mogelijk is om met pin te betalen.”

Gebruiks- en milieuvriendelijk

Het afvalbrengstation is zo ingericht dat in-

woners van de gemeente Rijnwaarden er op 

een gebruiksvriendelijke manier hun afval-

stoffen kwijt kunnen. Bezoekers melden zich 

bij de beheerders aan de ingang. Hier is een 

weegbrug waar bovendien de bezoekers 

worden geteld. “Op het terrein staan de con-

tainers en stortplaatsen duidelijk en in een 

vaste volgorde aangegeven”, legt Ben uit, die 

als verantwoordelijke voor de buitendienst 

tevens de medewerkers van de Sociale Werk-

voorziening aanstuurt. “Bezoekers gooien zelf 

hun afval met een maximum van twee kuub 

in de daarvoor bestemde container of op de 

betreffende stortplaats. Als je geen afval bij je 

hebt dat je moet betalen, kun je zo weer weg-

rijden. Bezoekers die moeten betalen, betalen 

voor het gewicht dat ze komen afgeven. Het 

is altijd gezellig druk. Op een zaterdag komen 

we met gemak aan 200 mensen en op een 

woensdagavond aan ongeveer 50 bezoekers. 

Het komt ook voor dat mensen meerdere 

keren komen. Omwonenden komen vaak lo-

pend met een kruiwagen met tuinafval of met 

plastic zakken. Sommige mensen komen va-

ker terug vanwege de gezelligheid.”

Prettige sfeer

Bij het aanbiedstation draait het om klant-

vriendelijkheid en een goede service. Mede-

werkers staan bezoekers te woord en verwij-

zen hen naar de juiste containers. Ook staan 

zij klaar om te helpen als dat nodig is. En dat 

wordt gewaardeerd. “Natuurlijk komt het wel 

eens voor dat er wat onenigheid ontstaat, 

meestal omdat het blijkt te gaan om bedrijfs-

afval. Dat nemen we niet aan. Een bedrijfsei-

genaar is zelf verantwoordelijk voor het ver-

antwoord afvoeren van zijn afval. Over het 

algemeen heerst hier een erg prettige sfeer. 

Op zaterdag zie je bijvoorbeeld veel gezinnen. 

De kinderen komen gezellig mee en kijken 

hun ogen hier uit.”

Gescheiden inzamelen

De gescheiden materialen bij het aanbiedsta-

tion gaan naar het afvalverwerkingsbedrijf die 

er weer grondstoffen van maakt voor nieu-

we producten. Het restafval wordt verbrand. 

Ben Derksen is tevreden over het afvalschei-

dingssysteem in de gemeente”. De hoeveel-

heid restafval is in Rijnwaarden een stuk lager 

Ben Derksen

Lees verder op de volgende pagina

Meer doen met afval

“Bezoekers die moeten betalen, 
 betalen voor het gewicht dat ze komen 
afgeven .Zij kunnen alleen nog 
 betalen met hun pinpas.”

Het aanbiedstation van de gemeente Rijnwaarden:
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Vervolg van vorige pagina
dan in omliggende gemeenten. Uiteraard 

moeten de systemen in aanloop naar één 

Liemerse gemeente voor 1 januari 2020 ge-

lijk geschakeld worden, maar we gaan steeds 

meer toe naar omgekeerd inzamelen. Ik heb 

er vertrouwen in. Bewoners sorteren over het 

algemeen goed thuis. Zo zijn ze sneller hun 

afval kwijt, beperken ze kosten, voorkomen 

ze files bij het aanbiedstation en het is beter 

voor het milieu!”

Het aanbiedstation 

gemeente Rijnwaarden

Het aanbiedstation aan de Halve Maan 20A 

in Lobith is elke zaterdag van 08.30 uur tot 

15.00 uur geopend en 

elke woensdag van 

18.00 uur tot 

21.00 uur. 

U kunt alleen 

nog  betalen 

met uw pinpas.

De toegewezen huurwoningen voor nieuwkomers in Lobith die uit het asielzoekers-

centrum komen, zijn meestal leeg en kaal. Jan Hubers besloot zich voor de vluchtelingen 

in te zetten. “Ik kreeg vijftien jaar geleden vluchtelingen als buren. Ze kwamen net voor 

Kerst en hadden niets, ze zaten op beton. Mijn vrouw en ik wilden hen een warm welkom 

bieden. Zij naaide de gordijnen en ik ben op zoek gegaan naar spullen.”

Opa Jan
Na al die jaren is Jan nog steeds dagelijks in de weer voor de minder bedeelden in Lobith. 

Wekelijks haalt hij overgebleven broden van de plaatselijke bakker op, die hij bezorgt bij 

de gezinnen. Op zaterdag en woensdagavond helpt hij mee op het aanbiedstation. “Ik 

zoek daar alles uit en sla het op in een container, die ik ter beschikking heb gekregen. Op 

maandag haal ik het op en breng ik de spullen rond. Mensen gooien tegenwoordig de 

mooiste dingen weg; nieuwe tuinsets, stoelen, bedden en banken. Er kwam eens een man 

hier met de hele huisraad van zijn overleden moeder. Daar konden we een heel huis mee 

inrichten. Wat waren die mensen blij! Inmiddels kennen veel mensen mij en sta ik bekend 

als ‘opa Jan’. Bewoners komen ook bij mij thuis, leggen zakken met kleding voor de deur of 

spreken me aan als ze oude meubels ter beschikking stellen.”

Een tweede leven
In al die jaren heeft Jan vele gezinnen 

gelukkig gemaakt. Hij steekt graag de 

handen uit de mouwen en trekt zich het 

lot van de vluchtelingen erg aan. “Ik 

heb zelf de oorlog meegemaakt en 

weet hoe moeilijk zij het hebben”, 

zegt Jan zichtbaar ontdaan. “Die 

mensen zijn gevlucht voor geweld, 

hebben alles achter zich moeten 

laten en zijn soms in een klap hun 

familie kwijtgeraakt. Ik help dan ook ie-

dereen. Maar zonder mijn vrouw had ik 

dit niet gekund. Zij helpt met spullen te 

sorteren en vermaakt kleding. Zo geven 

we spulletjes een tweede leven!”

Jan Hubers helpt 
vluchtelingen op weg 

Vluchtelingen beginnen vaak letterlijk met niets en  hebben 
spullen als huisraad nodig. Jan Hubers (79) uit  Lobith zet 

zich in de gemeente Rijnwaarden als vrijwilliger al ruim  vijftien 
jaar actief in om vluchtelingen en minima een helpende hand te  bieden. 

Op het aanbiedstation in Lobith zamelt hij spullen in die  geschikt zijn voor 
 hergebruik.   
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Weggeefkast
Het idee achter de weggeefkast is dat mensen er voorwerpen in kun-

nen zetten, waar u iemand anders blij mee kunt maken. Bent u uit-

gepuzzeld? Passen uw boeken niet meer op de plank of zoekt u een 

nieuwe bestemming voor uw bijzondere verzameling? Plaats deze 

dan in één van de kasten!

Maar naast weggeven kunt u ook halen! Ziet u een leuk boek? Dan 

kunt u dit gratis meenemen.

• Bibliotheek Lobith, Markt 8, Lobith

• Bibliotheek Pannerden, Claudius Civilisstraat 3, Pannerden

Boekenkastjes 
o.a. bij Kade 7 in Tolkamer en in de Komstraat in Lobith. 

Facebook Weggeefhoek
Spullen gratis weggeven via Facebook wordt steeds populairder. In 

Rijnwaarden kan dat via Weggeefhoek De Liemers. 

Adressen Tweedehandskledingwinkels
• Kringloopwinkel (Online), Nijverheidstraat 116914 AD Herwen

• Echt Van Alles Wat, Nieuwstraat 53, 6911 BJ Pannerden

• Pand 15, Komstraat 15, 6915 AG Lobith (kleding)

• Part Two, Transeedijk 2a, 6915 XX Lobith (kleding)

Rondsnuffelen door tweedehands kleding of je vergapen aan 
vintage meubelen: tweedehands is hip. Het aantal winkels 
groeit, net als het imago van tweedehands spullen. Hieron-
der een overzicht van tweedehands winkels in de regio:  

Tweedehands 
is hip

PLEKvoor en woonstichting Vryleve ontwik-
kelden het innovatieve HABhuis in 2016. Een 
compleet duurzame, kosteneffectieve en 
energiebesparende woning. Bij een kleiner 
huis gaat het om intelligente eenvoud. En dat 
is het HABhuis! Vryleve streeft ernaar eind 
2017 25 HABhuizen in de wijk Vierkenshof 
in  Tolkamer te realiseren. Deze zijn bestemd 
voor kleine huishoudens met een kleine beurs. 
De huur is rond de €500,00 per maand.

Kom het nieuwe wonen proeven! 
Ervaar het HABhuis!
Vanaf april tot het najaar 2017 staat op een 

centrale plek in Lobith, op Markt 19, een 

proefHAB. Potentiële huurders kunnen een 

kijkje komen nemen en zelfs een nachtje 

proefslapen om het HABhuis echt te er varen. 

Ook andere geïnteresseerden zijn van harte 

welkom om het nieuwe wonen te kunnen 

proeven. Voor professionals uit de vast-

goed- en bouwwereld en andere partijen 

die  geïnteresseerd zijn in innovatief, modu-

lair bouwen, organiseren wij themabijeen-

komsten. Voor meer informatie over deze 

evenementen en overige zaken kunt u kijken 

op www.habhuis.nl.

Houd het meest actuele nieuws over 
de bouw van 25 HABhuizen op 
Vierkenshof in Tolkamer bij op 
www.vryleve.nl/projecten.



Groot 
Onderhoud 
2017
In de eerste week van juni start de 

 kozijnvervanging in de Fazantstraat, 
het eerste deel van de Graaf Ottoweg 
en in de Patrijsstraat. Met de bewoners 

van deze 28 woningen hebben we in 

maart tijdens een informatiebijeenkomst 

uitvoerig besproken wat er gaat gebeu-

ren en op welke manier. Bij elke woning 

is inmiddels een opname van de start-

situatie gemaakt. We verwachten eind 

juli klaar te zijn. 

In de laatste week van april start het 

groot onderhoud aan gevels, daken 
en vloeren in de Korenbloemstraat 
en Margrietstraat. De bewoners van 

deze 16 woningen hebben we tijdens 

een informatiebijeenkomst op 16 maart 

bijgepraat. Vanaf 30 maart zijn opnames 

gemaakt van de uitgangssituatie per 

woning en zijn vragen van bewoners 

beantwoord. De voorgevels krijgen een 

compleet andere uitstraling. Ook hier 

verwachten we eind juli klaar te zijn.
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Op de tekening is te zien welke werkzaam-

heden worden uitgevoerd. De loopbrug van 

Heukelumshof wordt bij de hangende tuin 

getrokken. Daardoor ontstaat een mooie, 

bruikbare buitenruimte met een warmere 

uitstraling door groen, houten loopvlonders 

en veel zitgelegenheid. 

Van de voormalige kantoorruimte aan de 

voorzijde worden twee appartementen ge-

maakt. Er komen een ontvangstruimte, een 

extra berging, een badkamer en spoelruimte 

voor Heukelumshof. Bovendien maken we 

de hellingbanen minder steil door deze te 

verlengen en worden glazen lamellen dicht 

gezet. De dragers worden bekleed met hout 

en er komt groen op deze 

wanden. We onder-

zoeken nog welke 

materialen en 

 toepassingen 

in hout en 

groen het 

meest onder-

houdsvr ien-

delijk en duur-

zaam zijn. 

Verbetering begane grond
Voor 2018-2019 staat verbetering van de be-

gane grond op het programma: het plein, de 

hoofdingang en de ingang van het binnen-

plein aan de Schoolstraat. We werken een 

plan hiervoor te zijner tijd uit en publiceren 

dit op onze website.

In De Pannerd staat voor de tweede helft van 2017 een behoorlijke verbouwing op 
stapel. Na het realiseren van bergingen in de kelder is nu de eerste ver dieping aan 
de beurt. De verbouwing bereiden we samen met Liemerije voor om  Heukelumshof 
beter bereikbaar en bewoonbaar te maken. 

Verbouwing 
Heukelumshof 
in De Pannerd



Vryleve koerst op de bouw van kleine, goedkope huur-
woningen. De vraag daarnaar is groot en de beschikbaarheid 
in ons huidige woningbestand niet voldoende. 

In april heeft Vryleve verzoeken tot bestemmingsplanwijziging voor 

drie locaties ingediend. In Tolkamer bevindt het terrein zich in de wijk 

Vierkenshof tussen de straat Vierkenshof en de Domeinenhof. In Her-

wen gaat het om het bouwterrein aan de Berkhaag (eind Antonius-

straat) en het terrein op de hoek van het Kosterijpad en de Keurbeek. 

HABhuizen
Op Vierkenshof in Tolkamer is de plaatsing van 25 HABhuizen gepland. 

De woningen zijn nieuw in type bouw, uitvoering en gebruik van 

duurzame materialen. Zo wekken ze bijvoorbeeld hun eigen energie 

op met zonnepanelen. Lees meer op www.habhuis.nl en kom kijken 

in de proefwoning, de proefHAB, die nu op Markt 19 in Lobith staat. 

Maak een afspraak via wonen@vryleve.nl of via info@habhuis.nl.

Nieuwbouw Herwen
In Herwen plannen we de bouw van in totaal 18 woningen in 2018. 

Daarvan zijn er 13 voorzien aan de Berkhaag en 5 aan het Kosterijpad. 

In het novembernummer van Welkom Thuis! komen we uitgebreid 

op de plannen terug. 

Actueel nieuws kunt u volgen via www.vryleve.nl/projecten.

Nieuwbouw in Herwen en Tolkamer 
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We bereiden momenteel nieuwbouw voor van 21 huurwoningen 

met twee slaap kamers aan de Graaf Reinaldstraat in Lobith. Deze wo-

ningen kunnen we aanbieden voor € 500,- per maand. Er is veel vraag 

naar goedkope kleine én grondgebonden woningen. Van ouderen, 

die minder groot willen wonen en ook van jongere, kleine huishou-

dens. We verwachten dat er verhuisbewegingen op gang komen en 

dat een aantal ouderen  vanuit hun woning doorstroomt naar een 

gewenste goedkope kleine woning met tuintje. De omgevingsver-

gunning hebben we bij de gemeente Rijnwaarden aan gevraagd. We 

verwachten de bouw te  kunnen starten in het najaar van 2017. 

Houd het actuele nieuws bij op  www.vryleve.nl/  projecten. 

Geïnteresseerd? Laat het ons  weten via  wonen@vryleve.nl. 

Dan houden wij u  persoonlijk op de hoogte. 

Nieuwbouw 
21 woningen 
Graaf Reinaldstraat 

Bent u op zoek naar een woning van een bepaald type 
of in een specifiek dorp? We bieden u de mogelijkheid 
een zoekprofiel te maken via het klantenportaal ‘Mijn 
 Vryleve’. Nadat u zich heeft ingeschreven, kunt u hierin uw 
 woningvoorkeur en dorp naar keuze aangeven.  Krijgen 
wij een woning vrij die past in uw zoekprofiel, dan sturen 
wij u een e-mail. U beoordeelt vervolgens zelf of u op deze 
woning wilt reageren. 

Op onze website bieden wij beschikbare woningen aan. Er zijn 

ook vrijkomende of nieuwe woningen, die niet geadverteerd 

worden. Ziet u hier een geschikte woning tussenstaan? Dan 

kunt u uiteraard ook hierop reageren. Let er wel op dat uw in-

komen voldoet aan de aangegeven inkomenseis.

Specifieke woonwens? 
Maak uw eigen zoekprofiel! 



Ben jij tussen de 7 en 18 jaar en klaar voor avontuur? Ga 
dan naar buiten en verken de wereld bij Scouting Rijn-
waarden. Deze eigentijdse vereniging biedt kinderen 
en jongeren een leuke vrije tijd en een spannend pro-
gramma op en rond het water.
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Uitdaging en avontuur

Voor wie? 
Bij Scouting Rijnwaarden kan iedereen zich-
zelf zijn. Er wordt gewerkt met verschillende 
leeftijdsgroepen: de Dolfijnen (7 t/m 10 jaar), 
de Verkenners (11 t/m 14 jaar) en de Wilde 
Vaart (15 t/m 18 jaar). De jongste speltakken 
spelen hun spel in een thema. Alle spel takken 
zijn gericht op plezier en het ont wikkelen 
van zelfstandigheid en  samenwerking.



Uitdaging en avontuur

Scoutinggroep bezoeken?
Waterscouting is met je vrienden een gezellige tijd beleven op en rond 
het water. Wil je ook je eigen avontuur creëren? Kom gezellig een keer 
kijken of meedoen op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. 
Kijk op www.scoutingrijnwaarden.nl.
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Actie
Actie is wat je kunt verwachten bij Scouting 
 Rijnwaarden. Iedere vrijdagavond en zaterdag-
middag trekt de jeugd erop uit voor diverse land- 
en waterspelactiviteiten. Van spelen en klimmen 
tot survivaltechnieken als knopen, pionieren en 
kampvuren maken, zeilen en roeien. En natuurlijk 
elk jaar een waanzinnig leuk kamp!



Het Liemers Energieloket is een digitaal loket 

dat uit de koker komt van Groene Allianties 

de Liemers en de vijf gemeenten Doesburg, 

Duiven, Westervoort, Zevenaar en Rijnwaar-

den. Samen willen ze bijdragen aan het ge-

meenschappelijke doel; een energieneutrale 

en duurzame toekomst.

Het Liemers Energieloket moet een laag-

drempelig platform worden, waar de wo-

ningeigenaar terecht kan met technische 

en financiële vragen op het gebied van zon-

nepanelen, isolatiematerialen, dubbelglas, 

subsidie- en leningsmogelijkheden. Deelne-

mende ondernemers bieden hun energiebe-

sparende maatregelen – zoals zonnepanelen 

en warmtepompen – aan via het Liemers 

Energieloket.

Kijk voor meer informatie op 
www.liemersenergieloket.nl

Liemers Energieloket geeft duurzame tips 
aan particuliere woningeigenaren

12

De Liemers heeft een duurzame missie en wil energieneutraal worden. Een van de 
eerste initiatieven is een ‘Liemers Energieloket’. Hier kunnen particuliere woning-
eigenaren terecht voor tips om hun huis te verduurzamen. Op 2 maart vond de 
 officiële kick-off van het Liemers Energieloket plaats.

Om de 10 jaar een keuring 
van binneninstallaties
Ons doel is elke woning om de 10 jaar te keu-

ren. Startend met de oudste woningen willen 

we binnen 10 jaar alle woningen de eerste 

keer gekeurd te hebben. We plannen de keu-

ringen tegelijk met het periodiek onderhoud 

aan de verwarmingsinstallatie. Zo hebben de 

huurders in kwestie er zo min mogelijk over-

last van. Geas Energiewacht voert de keurin-

gen uit. Bij de keuring wordt gekeken naar de 

binneninstallaties. Dit zijn de gas- en de elek-

trische installatie en wat hiermee verbonden 

is. 

Wat wordt precies getoetst 
bij de veiligheidskeuring?
In het algemeen wordt getoetst op de gel-

dende veiligheidsnormen. Dit betekent voor 

de gasinstallatie:

• Het bekijken van de algehele staat en 

 conditie van apparaten (CV, WTW)  

• Het nakijken van de gasleidingen op lekken 

en drukdaling 

• Het controleren van de afvoerkanalen, 

luchttoevoer, afstelling en plaatsing van 

apparaten. Zeker als er ook mechanische 

ventilatie of andere apparaten in dezelfde 

ruimte staan.

• Het verrichten van een CO(koolstof )- meting.

APK voor installaties in uw huurwoning 
Wij vinden het heel normaal dat auto’s van drie jaar en ouder elk jaar gekeurd 
 moeten worden. Na de keuring weet je dat de auto veilig is en op de weg mag komen. 
Voor woningen bestaat nog geen wettelijke verplichting tot periodieke keuring. 
Als  verhuurder van woningen is Vryleve verantwoordelijk voor een veilige woning. 
 Daarom starten we in 2017 met veiligheidskeuringen.



De huis-aan-huis bezorging van ons halfjaar-

lijkse magazine liet bij drie edities op een rij 

flink te wensen over. We kregen vaak meldin-

gen van trouwe lezers dat zij geen Welkom 

Thuis! ontvangen hadden. Ook werden bun-

dels gevonden in openbare prullenbakken. 

We zochten contact met het Bewonersplat-

form Lobith-Tolkamer, Stichting Actief Spijk, 

Herwen Actief, de Dorpsraad Aerdt en de 

Dorpsraad Pannerden. Met alle raden kwa-

men we eruit. Zij regelen voor ons de bezor-

ging in hun dorp tegen een bezorgvergoe-

ding. Alleen brievenbussen met een ‘nee-nee 

stickers’ slaan zij over. Over de bezorging van 

Welkom Thuis! 21 hebben we geen enkele 

klacht ontvangen. Dorpsraden bedankt!

Voor extra nummers van Welkom 

Thuis! kunt u contact opnemen 

met Mieke van der Steen via 

m.vd.steen@vryleve.nl of 

0316 - 54 37 41. Lees 

de nieuwste en oudere 

nummers  digitaal op 

onze website 

www.vryleve.nl. 

Perfecte 
bezorging 
Welkom Thuis!
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Bent u huurder van Vryleve en wilt u een reparatie melden? Dit kunt u op elk 
 moment van de dag, ook buiten kantooruren, doen via ‘Mijn Vryleve’. Via de 
homepage van onze site www.vryleve.nl logt u in op ‘Mijn Vryleve’ en kunt u zelf 
aangeven welk dagdeel u het best uitkomt. We kijken of het lukt de klus te doen 
binnen de door u opgegeven tijd. U ontvangt van Vryleve een bevestigingsmail. 

Dit nummer van Welkom Thuis! is net als 
het novembernummer mooi op tijd bij u 
dankzij de bezorging via de dorpsraad in 
uw dorp. We zijn erg blij met deze pretti-
ge samenwerking!

APK voor installaties in uw huurwoning 
Voor de elektrische installatie betekent dit:

• In de meterkast: controle van de aardings-

weerstand, isolatie van de weerstand, aard-

leiding, aansluiting van de bedrading en 

controle van de aardlekschakelaar;

• Controle van de werking en bevestiging 

van schakelaars, lichtpunten en wandcon-

tactdozen in de verschillende vertrekken in 

huis. Ook de daarop noodzakelijke aarding 

wordt getoetst;

• Controle van de aarding van een stalen bad 

of douchebak;

• Controle van de aanwezigheid van aarding 

naar vloer, op radiator en aan waterleiding;

• Controle van aansluitingen in schuren en 

van de buitenverlichting.

Komt de inspecteur bedreigende situaties 

tegen, dan meldt hij deze direct bij Vryleve. 

We kunnen in dat geval met spoed passende 

maatregelen nemen. 

Wat kunt u zelf doen om onveilige 
situaties met installaties en appara-
ten te voorkomen?
Als u vermoedt dat er storingen zijn in de 

gas- of elektrische installatie, meld deze 

dan via ‘Mijn Vryleve’. Is het spoedeisend, 

bel ons dan op 0316 - 54 37 41.

Kijk uw apparaten regelmatig na. Als u 

de  koperdraden van de snoeren ziet, 

vervang dan het snoer of de stekker. De 

apparaten kunnen kortsluiting en brand 

veroorzaken. Kijk regelmatig de rubberen 

gasslang aan uw gaskookplaat na. Deze 

moet u elke 5 jaar vervangen om gaslekk-

age te voorkomen.

Vragen?
Heeft u vragen over de veiligheidskeu-

ring? Neem gerust contact met ons op via  

wonen@vryleve.nl. 

Uw reparatieverzoek 
zelf inplannen
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Geen drempels  
Uniek is dat iedereen die in Rijnwaarden 

woont via de tool hulp kan vragen bij beta-

lingsproblemen, dreigende schulden of al 

bestaande schulden. Ook als de situatie nog 

niet zo problematisch lijkt, u een baan heeft 

of zelfs tweeverdieners bent. Schroom niet 

om hulp in te roepen, het kan echt iedereen 

overkomen. De tool is vooral bedoeld voor 

inwoners. Maar ook bijvoorbeeld huisart-

sen, hulpverleners en verhuurders kunnen 

iemand aanmelden. Dit kan overigens alleen 

met toestemming van de persoon in kwestie. 

‘Vaak komen inwoners pas bij de gemeente 

in beeld als de schulden hoog opgelopen 

zijn. Door in een vroeg stadium ondersteu-

ning te bieden, kan dit worden voorkomen. 

Daar kan de tool eenvoudig voor gebruikt 

worden’, geeft wethouder Belinda Elfrink aan.

 

Vryleve blij met de tool
Ook Vryleve zet in op het voorkomen van 

huurachterstanden. Lijkt het betalen van de 

huur een probleem te worden, dan zet Vryle-

ve huisinterventies in. Zij gaan op huisbezoek 

om samen met de huurder de problemen te 

inventariseren en samen te kijken hoe deze 

opgelost kunnen worden. Zo voorkomen zij 

dat er problematische huurachterstanden 

ontstaan. De schuldhulpverleningstool van 

de gemeente sluit daar goed op aan. Moni-

que Monfrooij heeft de tool al ingezet. ‘Als 

we in gesprek gaan met huurders over hun 

huurachterstand blijkt soms dat er veel meer 

aan de hand is. De huurder heeft verschillen-

de schulden opgebouwd en ziet door de bo-

men het bos niet meer. Dan is het mooi dat 

ook wij hen kunnen verwijzen naar hulp bij 

het oplossen van deze schulden of hen zelfs 

al gelijk kunnen aanmelden. Natuurlijk ge-

beurt dit alleen in overleg met onze huurder’. 

Samenwerking
Soms is er ook sprake van een samenhang 

van problematiek. Er dreigen niet alleen 

huurachterstanden of andere schulden, maar 

er zijn ook problemen in het gezin. Daarom 

werken Vryleve en het Sociaal Team Rijn-

waarden samen om die ondersteuning te 

kunnen bieden aan de inwoner die hij of zij 

op dat moment nodig heeft.  

Preventie werkt
Dat het inzetten op het voorkomen van 

huurachterstanden en schulden werkt, heeft 

Vryleve ondervonden. ‘In 2016 hebben we 

geen enkele huisuitzetting gehad en zijn de 

huurachterstanden in Rijnwaarden teruggelo-

pen tegen de landelijke trend in. Daar zijn we 

trots op’, vertelt Dirk Hoogland, directeur van 

Vryleve. ‘De schuldhulpverleningstool van de 

gemeente past bij ons beleid van preventie. 

Goed dat de gemeente daar ook mee bezig is. 

Wij zijn immers samen medeverantwoordelijk 

voor de leefbaarheid in onze kernen’.

Hulp bij (dreigende) schulden 

‘Vryleve Doet’ weer een succes!

Rijnwaarden wil u helpen om te voorkomen dat schulden problematisch worden. 
Als schulden zich ophopen dan is het lastig om nog oplossingen te zien. Daarom 
hebben we samen met Plangroep een eenvoudige manier ontwikkeld om hulp te 
vragen. Niet alleen als er al schulden zijn, maar juist ook als deze dreigen te ont-
staan. De tool is te vinden op www.plangroeponline.nl/rijnwaarden of via de web-
site van de gemeente. U hoeft alleen een paar eenvoudige vragen te beantwoor-
den. Binnen twee werkdagen belt Plangroep u om een afspraak te maken. Samen 
met u kijkt Plangroep naar oplossingen voor uw (dreigende) schulden.   

Op vrijdagochtend 10 maart waren we als medewerkers van 
Vryleve in het kader van de vrijwilligersactie ‘Vryleve Doet’ te 
gast in verzorgingshuis Lobede in Tolkamer. We organiseer-
den daar een verwenochtend voor de bewoners, verzorgen-
den en vrijwilligers. Met de actie sluiten we aan bij NL Doet, 
de jaarlijkse actie van het Oranjefonds en Douwe Egberts in 
de maand maart om de leefbaarheid in dorpen te stimuleren.

Bericht van 
de gemeente 
Rijnwaarden



In vervulling gegaan 
Twee bewoners van de appartementen aan 

de Polweg in Tolkamer gaven aan dat een 

minder besmettelijke inloopmat voor de 

hoofdentree zeer wenselijk is. De oude mat is 

inmiddels tot ieders tevredenheid vervangen 

voor een nieuwe. Dezelfde huurders wensten 

voor alle huurders in Nederland net zo’n pret-

tige en correcte verhuurder als zij. Ook een 

mevrouw uit Spijk hoopte dat wij als sociale 

verhuurder nog lang mogen blijven bestaan. 

Bedankt voor de complimenten! 

Een mevrouw wenste een eigen huisje of 

appartement voor haar vriendin, die dit hard 

nodig had. De vriendin is begin 2017 verhuisd 

naar haar huurwoning.

Wensen waaraan wij werken in 2017
Drie mensen wensten dat het tegelpad aan 

de binnentuin van de Burgemeester Daal-

deropstraat ter plaatse van de putten wordt 

recht gelegd. Ook was er de wens om meer 

verlichting langs dit pad te hebben. In 2017 

gaan we de putten omhoog halen en de te-

gels eromheen recht leggen. De verlichting 

nemen we mee in ons onderzoek naar zui-

niger en duurzamer verlichten. Een bewoon-

ster van woongebouw De Pannerd wilde 

graag een Nederlandse vlag bij het gebouw. 

We hebben de vraag uitstaan wie de verant-

woordelijkheid wil nemen voor het op- en 

neerhalen van de vlag.

Wensen die op termijn in vervulling gaan
Een huurder wenste een mogelijkheid voor 

zonnepanelen op zijn huurhuis. Mooi dat 

deze huurder zich voorbereidt op de toe-

komst. We onderzoeken achter de schermen 

voortdurend welke duurzame energiebron-

nen we kunnen inzetten ter vervanging van 

direct en indirect gasverbruik. 

Op termijn gaat Vryleve zonnepanelen plaat-

sen in combinatie met infraroodverwarming 

bij groepen huurwoningen. Individuele 

plaatsing is nu nog te duur en te omslachtig.

Wensen doorgestuurd naar 
de gemeente Rijnwaarden
Enkele wensen hebben we, nadat we deze 

ter plekke hebben bekeken, doorgestuurd 

naar de gemeente Rijnwaarden. De huurders 

en niet-huurders in kwestie zijn hiervan per-

soonlijk op de hoogte gesteld. Het ging om 

een wens om de verzakkingen in de rijweg 

in De Tuin in Pannerden te herstellen en om 

een wens een looppad te verbreden aan de 

Kerkweg in Aerdt. Een oma uit Tuindorp wil 

graag een speeltuin in Tuindorp voor haar 

kleinkinderen en de buurkinderen. Als er een 

plek aangewezen wordt en er toestemming 

is, gaat Vryleve met deze mevrouw proberen 

een steentje bij te dragen aan de inrichting. 

Persoonlijke wensen
Een mevrouw uit de wijk de Erdwal in Tolka-

mer wenste voor haar en haar ernstig zieke 

vriendin een verwenmiddag samen. We heb-

ben met haar gesproken en ideeën gegeven 

om haar wens in vervulling te laten gaan. Een 

andere inwoner van Tolkamer deed een op-

roepje: wilt u alstublieft doppen sparen voor 

Stichting Hulphond of eventueel een donatie 

doen via de Jumbo? 

Stand van zaken Kerstwensen 2016 
Wat wenste u uzelf, uw buren of uw buurtgenoten?

We boden handmassages, stoelmassages, lak-

ten de nagels en serveerden wentelteefjes en 

eigengemaakte cake bij de koffie. Er was een 

Rad van Fortuin met een prijsje voor iedereen. 

Pleyade bereidde voor de bewoners als afslui-

ting van de ochtend een 

stamppottenbuffet, waar-

bij we muzikale omlijsting 

van een accordeonist aan-

boden. 

Overkapping buurtwinkel Herac
In Herwen stond nog een klus uit 2016 open: 

het monteren en plaatsen van een overkap-

ping bij buurtwinkel Herac. Dankzij een goede 

voorbereiding, straf doorwerken, voldoende 

vrijwilligers uit Herwen en van Vryleve én de 

hulp van loodgieters-

bedrijf Van Megen kon 

deze klus geklaard 

worden. 

We kijken terug op een geslaagde invul-

ling van deze zesde editie van ‘Vryleve 

Doet’. Alle dorpen in Rijnwaarden heb-

ben we hiermee aangedaan. We de-

den het weer graag voor de in-

woners van ons werkgebied. 

De reacties op onze be-

richten op de website 

en Facebook waren erg 

positief.

In de vorige Welkom Thuis! (november 2016) hadden wij een uitneembare kerstbal 
opgenomen. U kon deze kerstbal, voorzien van uw wens voor een prettige woon-
omgeving, in de kerstboom op ons kantoor hangen. In totaal zijn veertien behoorlijk 
verschillende wensen opgehangen. Niet alle wensen hadden met de woonomgeving 
te maken. Op alle wensen hebben we gereageerd.
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De familie Amer bestaat uit Mahmud Amer 

(56 jaar), zijn echtgenote Neda Saad Aldein 

(50 jaar), hun zoon Muhammed (23) en zes 

dochters, waarvan er vier ook in de gemeen-

te Rijnwaarden wonen: Alaa (28), Nazha (26), 

Faten (25) en Aya (20). Een andere dochter 

woont met man in kinderen in Zweden en 

er woont nog steeds een dochter met man 

en drie kinderen in Damascus. Ook zij pro-

beren de onveilige situatie en onzekere toe-

stand in de Syrische hoofdstad te ontvluch-

ten. Het gezelschap in Lobith en Tolkamer 

wordt verder aangevuld met schoonzoon 

Fadi Muhammed (31 jaar), die getrouwd is 

met Faten en hun dochtertje die in Tolkamer 

naar de basisschool gaat. Ook Nazha is 

getrouwd en heeft een baby van één 

jaar oud, maar haar echtgenoot Chalid 

zit nog steeds in Beiroet, in afwachting 

van een uitreisvisum naar Nederland. 

Het is niet de eerste keer dat de familie 

Amer op de vlucht moest slaan. Al vele 

jaren eerder is het gezin uit het toenmali-

ge Palestijnse grondgebied weggevlucht en 

in Damascus neergestreken. Sinds-

dien zijn ze stateloos burger, 

zoals zovele Palestijnen die 

vanuit de nieuwe staat Is-

raël verdreven werden. Op 

zich deerde het niet dat ze 

geen paspoort hadden en 

ook het feit dat Syrië alles-

behalve een democratische 

staat was, was lang amper een 

punt van zorg. Zo lang je je niet 

met politiek bemoeide, had je immers 

niets te vrezen en verder hoorde het land 

economisch gezien tot de meer welvarende 

naties in het Midden-Oosten. 

Ook voor de familie Amer was het leven er 

tot de burgeroorlog goed. Vader Mahmud 

had samen met zijn zoon Muhammed 

een werkplaats en handeltje in leren ge-

bruiksvoorwerpen, zoals riemen en tassen. 

Schoonzoon Fadi voorzag in zijn onderhoud 

door dan weer te werken in een restaurant 

als bakker van baklava en soortgelijke Ara-

bische delicatessen, en dan weer te werken 

als decoratief schilder. Niet ongebruikelijk in 

het Midden-Oosten om dit soort verschillen-

de activiteiten te combineren. De dochters 

hadden ook uiteenlopende acti-

viteiten. Nazha had net haar 

tweede jaar van haar stu-

die voor architect achter 

de rug toen het gezin 

op de vlucht sloeg en 

Alaa werkte in Damas-

cus al een tijdje als ver-

pleegkundige. Aya was 

pas 15 jaar toen Syrië werd 

verlaten en had in Libanon een 

baantje als kapster en visagiste. Al die 

zekerheid liet de familie achter zich omdat 

het niet langer verantwoord was het dage-

lijkse geweld te ondergaan. Er was ook geen 

enkel vooruitzicht dat de situatie zich snel 

zou verbeteren, wat nu, vier jaar later, nog 

steeds het geval is. 

Zes jaar geleden, in maart 2011, begonnen in Syrië de eerste voorzichtige protesten tegen het regime 

van president Bashar al-Assad. In andere landen waren al eerder protesten en opstanden geweest 

om politieke hervormingen te eisen. Het vreedzame protest werd echter door het Syrische leger en 

politie met extreem geweld onderdrukt, waarna de situatie steeds meer escaleerde en uitmondde in 

een complete burgeroorlog. Sindsdien zijn ruim 300.000 inwoners om het leven gekomen, zijn vele 

steden volledig in puin geschoten en is meer dan de helft van de bevolking op de vlucht geslagen. 

De leden van de familie Amer uit Damascus behoren tot die miljoenen vluchtelingen.

Door: Frans van den Muijsenberg

Een nieuw leven in Lobith

Mahmud Amer 



een gegeven moment Nederlands staats-

burger te worden. Het complete gezin is 

druk bezig met de inburgeringscursus, wat 

nog wel een behoorlijke tijd zal doorlopen. 

Het leren van de Nederlandse taal is moeilij-

ker dan gedacht. Ook is het behoorlijk wen-

nen aan de Nederlandse temperatuur. Het 

grootste probleem is echter de onzekerheid 

of de familie ooit nog een goed bestaan kan 

opbouwen. Iedereen is enthousiast over de 

manier waarop ze in Nederland zijn opge-

vangen en heeft volop ambitie om snel aan 

de slag te gaan, maar de perspectieven lij-

ken wat somber. Vader en zoon zouden weer 

graag hun oude ambacht van leerbewerker 

oppakken en weer een handeltje in riemen, 

tassen en andere leerproducten opzetten. 

Maar de twijfel is groot of dat in Nederland 

veel kans van slagen heeft. De schoonzoon 

zou het liefst per direct weer beginnen met 

zijn Arabische keuken, maar wie zit daar in 

Nederland op te wachten? Drie van de doch-

ters willen ook weer graag hun studie weer 

oppakken, in hun oude beroep aan de slag 

gaan en in de tussentijd via vrijwilligerswerk 

nuttig zijn, maar vooralsnog is zeker de taal 

daarvoor nog een grote belemmering. Het 

gezin straalt een mengeling uit van onzeker-

heid, dankbaarheid en grote verwachtingen 

in hun nieuwe woonplaats en vaderland.

Vanuit Damascus werd eerst uitgeweken 

naar Libanon. In 2013 was dat de gebruike-

lijke uitwijkplaats. Eind 2013 bestond een 

derde deel van de bevolking van Libanon 

uit Syrische vluchtelingen en had het land 

maar liefst 7,5 miljard dollar uitgegeven om 

de vluchtelingen uit het oostelijke buur-

land op te vangen, wat een behoorlijk deel 

is van de nationale begroting. De situatie is 

sindsdien onveranderd gebleven. Na onge-

veer 2,5 jaar in een van de Libanese vluch-

telingenkampen te hebben doorgebracht, 

kreeg de familie Amer eind 2015 bericht dat 

voor hen een plaats was gevonden in Ne-

derland. Althans voor de meesten van hen. 

Een dochter moest met haar gezin uitwijken 

naar Zweden en de schoonzoon, die een an-

dere ontsnappingsroute had genomen uit 

Damascus, kwam terecht in Cambodja. Hij 

zou daar bijna vijf jaar verblijven. Het heeft 

dus een behoorlijke tijd geduurd voordat hij 

zich weer kon aansluiten bij het gezin dat, na 

een tussenstop in Spijk, nu is neergestreken 

in Lobith en Tolkamer. 

De familieleden hebben er vooral hun hoop 

op gevestigd in Nederland een definitieve 

verblijfplaats te hebben gevonden en op 

Een nieuw leven in Lobith
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Dit artikel is geschreven door Frans van den Muijsenberg op verzoek van  VluchtelingenWerk 

Oost Nederland. Vluchtelingenwerk zet zich in voor asiel zoekers, vluchtelingen en andere 

nieuwkomers in haar werkgebied. Haar belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning 

bij de asielprocedure, taalmaatjes  (individuele taalondersteuning), wegwijs maken in de 

lokale en Nederlandse samen leving en informatie, advies en ondersteuning bij inburgering. 

Ook voert VluchtelingenWerk Oost Nederland een aantal projecten uit. Cliënten worden in 

de eerste periode intensief begeleid door vrijwilligers (coaching vestiging), van wie zij hulp 

krijgen bij allerlei praktische regelzaken op het gebied van huisvesting, scholing, werkgele-

genheid en financiën. Voor cliënten die daarna nog ondersteuning nodig hebben, zijn er 

vervolgtrajecten (coaching zelfredzaamheid of coaching participatie).         
 Lees meer op www.vluchtelingenwerk.nl



Heeft u gebruik gemaakt van 
Mijn Vryleve bij het melden en 
inplannen van de reparatie?

Vertrekkende huurders geven ook aan 
positieve ervaringen met ons te heb-
ben. De meesten maakten gebruik van 
informatie op de website of van ‘Mijn 
Vryleve’ bij het opzeggen en afwikkelen 
van de verhuizing. Als punt van verbe-
tering komt naar voren dat zij soms niet 
wisten hoe om te gaan met een zelfge-
plaatste voorziening zoals een overkap-
ping of schuurtje. Aan de balie, de te-
lefoon en tijdens de woninginspectie 
informeren we vertrekkende huurders 
nu eerder en bij herhaling.

Heeft u gebruik gemaakt 
van het zoekprofiel?
De 25% die dit niet deed, blijven we 
actief informeren over de werking 
en voordelen van het zoekprofiel. 
Ook helpen we deze huurders bij het 
 maken ervan. Verder vonden woning-
zoekenden dat wij lastige toewijzings-
regels goed uitlegden. Het intake-
gesprek was daar volgens hen een 
goed moment voor. 

Het liefst willen de woningzoekenden 
een aangeboden woning bezichtigen 
met een medewerker van Vryleve. Wij 
gaan dus mee, tenzij woningzoeken-
den aangeven liever zelf te gaan kijken.

Stelt u prijs op een afspraak met 
Vryleve in de avonduren? 
Meer dan de helft van de woningzoe-
kenden die antwoord gaven, geeft aan 
een afspraak in de avonduren prettig te 
vinden. Zie de grafiek hieronder.

Dit was reden voor ons om dit verder 
te onderzoeken. Eind maart 2017 vroe-
gen we alle huurders (waarvan wij een 
e-mailadres hebben) of zij behoefte 
hebben aan een afspraak met Vryleve 
in de avonduren. Ongeveer 65% ant-
woordde hierop nee, 35% ja. We on-
derzoeken de specifieke opmerkingen 
nader en kijken of er voldoende aanlei-
ding is voor afspraken in de avond. In 
de loop van dit jaar nemen wij hierover 
een besluit.

U bent tevreden met Vryleve 
We blijven scherp op goed 
informeren en bereikbaarheid

Vragen?
Heeft u vragen over het doorlopende klantonderzoek van Vryleve 
of wilt u de resultaten over 2016 uitgebreider inzien? 
Neem contact op met Mieke van der Steen via 
m.vd.steen@vryleve.nl of 0316 - 54 37 41.

Uit klantonderzoek in 2016 blijkt dat nieuwe huurders tevreden zijn met onze 
 informatie en de oplevering van de woning aan hen. Onze dienstverlening 
vinden zij dik in orde. Huurders geven aan ons makkelijk te kunnen bereiken 
voor reparaties en storingen. De klantvriendelijkheid van onze monteurs scoort 
100% positief onder de huurders die antwoordden op de enquêtemail. 
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Direct antwoord 
op uw vraag
Als u bezig bent een huis te zoeken, een 

klus in huis voor te bereiden of een va-

kantie te plannen, wilt u eigenlijk meteen 

antwoord op vragen die in u opkomen. 

Goed nieuws is dat 80% van de antwoor-

den op dit soort vragen à la minute te 

vinden is op internet. En ook nog eens 

de klok rond, dus 24 uur per dag.

Informatie op website
Op www.vryleve.nl vindt u onder ande-

re het actuele woningaanbod van onze 

huurhuizen, woningen die te koop zijn, 

informatie over klussen die u mag doen 

in huis, advies over de manier waarop, 

een overzicht van onderhoudswerk in uw 

straat en aan uw woning en de planning. 

Maar ook wat we allemaal doen buiten 

het verhuren van woningen.

Mijn Vryleve
Speciaal voor onze huurders hebben 

wij Mijn Vryleve. Hier kunt u direct 

 reparaties inplannen en digitaal formu-

lieren invullen en indienen. Wanneer en 

waar u wilt.

Bereikbaarheid
Blijft er nog een specifieke vraag 

over? Dan zijn we van maandag t/m 

 donderdag tussen 8.00 uur en 

17.00 uur telefonisch te bereiken op 

0316 - 54 37 41. Tijdens deze 4 dagen 

is ook onze woonservicebalie geopend 

aan de Halve Maan 18 in Lobith. Op vrij-

dag werken wij uitsluitend op afspraak. 
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OPEN!

Column
Nieuwe lente, nieuw begin!

Ik had de eerste lentedag van dit jaar, woensdag 15 maart, het idee dat er een 
soort van verwachting in de lucht hing. Een idee van: we ruimen alles eens op en 
beginnen weer met een heel fris en schoon Nederland. Kortom, de bezem door 
die Tweede Kamer.

En zo wás het ook, bleek later. De Tweede Kamer bleek aan een grote schoonmaak-
beurt toe. Het pluche moest goed geveegd en geklopt en ‘zitbaar’ gemaakt worden 
voor de volgende ‘kamerbewoners’. Want díe moesten er als het even kon toch ook 
weer zo’n 4 jaar op zitten. De interruptiemicrofoon moest gepoetst, de hamer van de 
voorzitter gepolijst en wie weet zat er onder een of ander tafeltje nog wel een propje 
kauwgom geplakt. Ook regeerders zijn af en toe gewoon nét mensen....
De fractie van de PvdA verhuist van een riante kamer naar een klein vergaderhokje en 
Jesse betrekt met zijn Groenen een ruimer onderkomen. Schoon opgeleverd en naar ik 
aanneem met meer planten voor een hoger zuurstofgehalte.
Op Henk Krol’s kamer hangen nieuwe slingers, de oude hingen er wat slordig bij na de 
verkiezingsuitslag. Henk maakt overal een feestje van!
De moppenboekjes van Buma en Roemer worden keurig afgestoft en teruggezet op 
de boekenplanken. Wie weet zijn ze over 4 jaar weer nodig en dan kun je ze maar beter 
binnen handbereik hebben.
Aan de kamer van Marianne Thieme hoeft vast niet zoveel te gebeuren, stel ik me zo 
voor. Want zij leidt de Partij voor de Dieren en ik weet uit ervaring dat je met dieren 
altijd al goed moet opruimen. Voor je het weet heb je er een slordige miljoen huisdier-
tjes bij!

Rutte’s torentje, tja, dat weet ik op dit moment nog niet. Maar ik vermoed dat hij de 
sleutel heeft verstopt, de deur goed op slot gedaan heeft en heeft gezegd:’ ik ruim hier 
zelf wel op’. Hoewel ik denk, dat er genoeg kandidaten zijn die daar de boel eens lekker 
op willen knappen, Wilders en Pechtold voorop.
De mannen van de christelijke partijen vragen 
 waarschijnlijk hun vrouw voor een middagje flink 
poetsen. Óf Van Der Staaij verrast zijn eega door 
zelf de stofzuiger ter hand te nemen, zoals hij 
beloofd heeft. Je weet ‘t niet...
Alleen het kantoortje van Thierry Baudet ruikt 
al zo lekker fris naar lavendel, daar hoeft alleen 
maar een stofdoekje doorheen. En de piano 
blijft thuis.
Hoe dan ook, ik hoop dat bij allemaal de 
ramen gezeemd worden, zodat ze goed 
kunnen zien wat er in Nederland 
 gebeurt!

Annelies Jansen, Lobith

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: 
We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen
De winnaar van de cadeaubon is : H. van Eeuwijk, Europakade 40 uit Tolkamer.

De oplossing van deze puzzel kunt u tot 14 juli 2017 aan ons doorgeven.
Dat kan vanaf nu via het invulformulier op onze website www.vryleve.nl/puzzel, of 
zoals u dat gewend was 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.

KRUISWOORDPUZZEL

© Persbelangen

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

11 49 60 35 46 16 17 28 45 55 58 37 64 52

14 34 33 37 36 49 28 56 40 7 47

Pu
zz

el Kruiswoordpuzzel

Er is in het diagram hieronder na overbrenging van de gevraagde letters
een slagzin te lezen.

KRUISWOORDPUZZEL

© Persbelangen

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

11 49 60 35 46 16 17 28 45 55 58 37 64 52

14 34 33 37 36 49 28 56 40 7 47

HORIZONTAAL: 
1 voormalig eiland in het IJsselmeer, 4 sierheester, 
9 meerstemmig muziekstuk, 13 droombeeld,  15 mu-
ziekterm, 17 melkklier, 18 staat in de VS, 19 Portugese 
kustplaats, 20 lichtelijk zuur, 21 bedachte taal, 22 Slo-
wakije (internetaanduiding), 24 de dato (afk.), 25 over-
schot, 26 uitroep van afkeuring, 27 koraaleiland, 29 uit 
(Eng.), 30 omroepgroep, 31 zoon van Margriet en 
 Pieter, 33 maanstand, 34 houtknoest, 35 land in  Europa, 
36 onvruchtbaar door droogte, 37 tijdperk, 38 binnen-
vaartschip, 40 stretcher, 42 pen, 43 beryllium (afk.), 
44 krenterig, 45 Europeaan, 46 complex, 47 chemisch 
element, 48 kraker, 49 pennenhouder, 50 tasto solo 
(afk.), 52 nummer (afk.), 53 bordspel, 54 ridderstand, 
55 plaats in Gelderland, 57 vlug, 59 inzicht, 61 studie-
richting, 63 rivierbocht, 65 achterbuurt, 66 hemd, 
67 groente.

VERTICAAL: 
1 vliegende schotel, 2 dwarsmast, 3 jat, 4 taartje, 5 zet, 
6 ingezonden mededeling (afk.), 7 weergalm, 8 streling, 
9 ijzer (afk.), 10 geboorteplaats van Einstein, 11 glibbe-
rig, 12 denkbeeldige as, 14 kleurschakering, 16 axioma, 
18 lofdicht, 20 zintuig, 21 elektrisch geladen deeltje, 
23 kerkelijke koorzang, 25 koolstofneerslag, 26 Bureau 
Kredietregistatie(afk.), 27 voorzetsel, 28 slinks, 30 bo-
dem, 31 negatieve waarde, 32 technische dienst (afk.), 
34 meteorologisch verschijnsel, 35 Federale Overheids-
dienst (afk.), 36 Europeaan, 37 elektro-encefalogram 
(afk.), 39 sneeuwman, 40 Virtual Reality (afk.), 41 deel 
van een graansilo, 42 hoofddeksel, 43 vonnisuitvoerder, 
44 deel van het schoeisel, 45 deksel, 46 altijd, 48 voor-
portaal, 49 paradijs, 51 vorm van ontspanning, 53 ster-
veling, 54 traditie, 56 voorloper van de euro, 58 vistuig, 
59 Europeaan, 60 tijdrekening, 62 lengtemaat, 63 zang-
noot, 64 oude maat.

KRUISWOORDPUZZEL- SCHEMA
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