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Over verbeteren en aanpassen van woningen hebben 

we binnen Vryleve in de zomer met elkaar gediscus-

sieerd. Samen met een deskundige hebben we allerlei 

facetten besproken die een rol spelen bij goed zelf-

standig kunnen wonen. Ook bespraken we hoe wij als 

verhuurder - samen met u - het wonen aangenamer 

kunnen maken en kunnen verlengen. Vaak wordt dit ge-

koppeld aan het ouder worden, maar dit kan ook gelden 

voor de jongeren onder ons.

Met elkaar zijn we tot de conclusie gekomen dat we niet 

al onze woningen op eenzelfde manier moeten gaan 

aanpassen. Dat het gaat om u en uw woning! Maatwerk 

dus. Hoe we dit gaan realiseren, weten we nu nog niet 

precies. We kunnen dit ook niet alleen. Natuurlijk gaan 

we de deskundigen raadplegen en om advies vragen. 

U bent één van de deskundigen, want wie weet beter 

wat nodig is om prettig langer in de woning te blijven 

wonen dan uzelf!

Dit is allemaal niet eventjes geregeld. Hier hebben we 

best tijd voor nodig. Maar heeft u nu al ideeën, zeker na 

het lezen van dit nummer, geef die dan alvast aan ons 

door. Dit kan natuurlijk ook via de Huurders Belangen 

Vereniging, die nadrukkelijk betrokken zal worden.

Ik wens u veel leesplezier toe.
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Dat nu is het thema, de rode draad van dit nummer van 

Welkom Thuis. Met de verschillende artikelen  proberen 

we u, jong en oud, een beeld te geven van wat uw 

 mogelijkheden zijn om zo lang als u dit wilt te blijven 

wonen in uw woning. We hebben het niet alleen over 

de technische aspecten, maar  ook over bijvoorbeeld de 

zorg en hulp die geboden kunnen worden. Ook wordt 

ingegaan op hoe u ons kunt vragen verbeteringen en 

aanpassingen in uw woning aan te brengen.

LANGER BLIJVEN!
We zitten midden in de herfst. De bomen worden kaal en de dagen korter en korter. Het leven buiten heeft 
zich verplaatst naar binnen, in huis. We zoeken de gezelligheid van de huiskamer weer op en mijmeren over 
de toekomst. Een toekomst waarin onze woning vaak een belangrijke rol speelt. Want wat is fijner dan nog 
lang in die vertrouwde woning, dezelfde omgeving en bij je vrienden te kunnen blijven wonen?    

Dirk Hoogland

Directeur/bestuurder
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Caleidoz: welzijn van iedereen
Jongerenwerk: 
met en voor jongeren

Jongerencentrum De Sfinx in Lobith 
en De Piramide in Pannerden zijn de 
 thuisbasis van jongerenwerk op 
‘t Gelders Eiland. Het is een ideale plek 
voor de jeugd in alle leeftijden om 
vrienden en vriendinnen te ontmoeten. 
Er zijn al veel nieuwe vriendschappen 
ontstaan en talentontwikkeling staat er 
centraal.  

Gedurende het hele jaar worden bij  Caleidoz 

veel activiteiten georganiseerd voor de 

jeugd en jongeren vanaf 10 jaar. Mandy 

 Rutten (25) is één van de vier jongerenwer-

kers. Ze beheert de locaties en organiseert 

en coördineert samen met zo’n 50 jongeren 

activiteiten zoals een spannende smok-

keltocht of spooktocht, lasergamen, een 

vossenjacht, sportmiddag, disco en work-

shops. “Sommige activiteiten zijn ontzettend 

populair zoals de spotdropping”, vertelt 

Mandy, die zich richt op tieners. “In korte tijd 

waren er 120 aanmeldingen! Als jongeren 

zelf een idee hebben, kunnen ze ook bij ons 

langskomen. We kijken naar de mogelijkhe-

den en stimuleren en motiveren hen om zelf 

activiteiten te organiseren. Daarbij zetten we 

jongeren in op hun talent. We zorgen niet 

voor hen, maar zorgen dat ze zo fijn en veilig 

mogelijk kunnen opgroeien. Ook kinderen 

met een beperking, zoals ADHD. Zij zijn wel-

kom tijdens Sfinx Specials. Naast de activitei-

ten hebben we een luisterend oor en helpen 

we waar we kunnen bij vragen of problemen 

en we verwijzen door waar nodig. Ook 

organiseren we elk jaar kennismakingsbij-

eenkomsten voor ouders van groep 6 en 
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Met plezier leren, kiezen en bijdragen, daar draait het om bij 
 welzijnsorganisatie Caleidoz. Op ruim vijftien locaties en steunpun-
ten in de gemeenten Zevenaar en Doesburg kan iedereen terecht 
voor ontmoeting, ondersteuning en begeleiding. Zo’n 40 sociaal 
werkers en 620 vrijwilligers werken enthousiast aan allerlei laag-
drempelige activiteiten. Door plezier en preventie te verbinden, 
draagt Caleidoz bij aan ieders vrijheid en eigenheid. 

Mandy Rutten



         Lees verder op 
              de volgende pagina

regelmatig nuttige thema-avonden over 

bijvoorbeeld pubers en over alcohol & drugs.” 

Talenten
Het jongerenwerk draait grotendeels 

op vrijwilligers. Het is een hecht team van 

jongeren, die zelf veelal ook deelnemer zijn 

geweest. Mandy is hier een succesvoorbeeld 

van. “Met een meidengroep zijn we als tiener 

gestart en dit is nog steeds mijn vriendin-

nengroep. Via de Maatschappelijke Stage 

raakte ik betrokken als vrijwilliger en later 

is mij een werkervaringsplek aangeboden. 

Inmiddels heb ik sinds drie jaar een contract 

en volg ik de opleiding sociaal cultureel 

werk. Het is fantastisch dat Caleidoz mij deze 

kans heeft geboden! Hier kwam ik erachter 

dat ik meer kan dan ik dacht en dat ik wer-

ken met jongeren leuk vind. Ik houd van de 

afwisseling en je bouwt echt een band op 

met de jongeren en vrijwilligers. Een tiener 

blij maken, daar doe ik het voor!” 

Dagbesteding:
een verrijking voor 
inwoners uit Lobith

Sommige ouderen hebben een steuntje 
in de rug nodig vanwege bijvoorbeeld 
lichamelijke achteruitgang of ver-
geetachtigheid. De dagbesteding van 
Caleidoz in het Dorpshuis in Lobith is 
een gezellige, zinvolle en kleinschalige 
ontmoetingsplek voor senioren. Het 
is een oplossing om mantelzorgers te 
ontlasten én een ontmoetingsplek voor 
senioren voor een fijne daginvulling. 
Zelfstandig waar het kan en met onder-
steuning waar nodig.

“Je komt hier om samen leuke dingen te 

doen of gewoon gezellig te kletsen”, vertelt 

deelnemer Margje de Ruiter, die drie dagen 

in de week bij de dagbesteding is. “Het klikt 

goed in onze groep. Dat is erg prettig. We 

delen met elkaar gedachten over zaken die 

je bezighouden, bieden een luisterend oor 

en je leert nieuwe dingen van elkaar. Het 

 creëert een onderlinge band en is absoluut 

een verrijking in mijn leven.”

Goed gevoel
Naast de professional, zijn vrijwilligers erg 

belangrijk bij de dagbesteding. “We drinken 

gezamenlijk koffie en thee en organiseren 

activiteiten die afgestemd zijn op de wen-

sen, behoeften en mogelijkheden van de 

deelnemers”, vertelt vrijwilligster Sandra 

van der Zand. “Van creatieve en educatieve 

activiteiten tot geheugentrainingen. Tussen 

de middag eten ze een versbereide warme 

maaltijd, waarna ze kunnen deelnemen aan 

een activiteit of even rust kunnen nemen. Ik 

ben hier een halve dag in de week begonnen 

en werk inmiddels twee dagen. Vooral het 

persoonlijke contact bevalt me ontzettend 

goed. Als je weggaat en iemand legt een 

hand op je arm en bedankt je voor de goede 

zorgen, dan geeft dat een heel goed gevoel!”
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Margje de Ruiter

Sandra van der Zand
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Koffie, Lunch & Zo:
“Een eenvoudig ‘goede-
morgen’ tovert een 
glimlach op het gezicht.”

Bij Koffie, Lunch & Zo in het Dorpshuis in 
Lobith is iedereen welkom voor een kop 
koffie, het maken van een praatje en/of 
samen te koken. De inloop is op dinsdag 
van 10.00 tot 13.00 uur en is gericht 
op het opbouwen en versterken van 
het  sociale netwerk van inwoners. Van 
mensen die eenzaam zijn of een afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben tot nieuw-
komers en iedereen die graag andere 
mensen wil ontmoeten.

De begeleiding is in handen van Joyce 

 Voncken, gastvrouw en huurder van  Vryleve. 

Dat is meteen één van de belangrijkste 

succes factoren. Een vast gezicht en een 

enthousiaste, laagdrempelige persoonlijk-

heid die iedereen in zijn of haar waarde laat 

en een warm welkom heet. “Mensen kunnen 

binnenlopen voor gratis koffie of thee en 

voor € 2,50 bereiden ze samen een lunch”, 

vertelt de betrokken vrijwilligster. “De deel-

nemers bedenken zelf wat ze de volgende 

week willen eten en kopen de boodschap-

pen. De insteek is voor en door bezoekers.”

 

Elkaar helpen en opzoeken
Joyce is niet alleen gastvrouw van Koffie, 

Lunch & Zo, ze is sinds 2016 ook vrijwillig-

ster van het steunpunt in Pannerden. Hier 

komen mensen voor een praatje, kop koffie 

en/of spelletje, activiteit of vragen. “Ik ben 

afgekeurd voor regulier werk, maar wilde 

me graag nuttig maken. Het is ontzettend 

belangrijk dat er vrijwilligers zijn bij Caleidoz. 

De professionals zijn er voor het oplossen van 

problemen, als vrijwilliger zorgen we voor 

een stukje positiviteit. De groep in Lobith is 

leuk, jong en dynamisch. Het is gezellig en ie-

dereen is geïnteresseerd in elkaar. Je ziet be-

zoekers enorme stappen maken. Mensen die 

zelden buiten kwamen, worden vrolijker en 

vrijer. Het is toch geweldig dat een eenvou-

dig ‘goedemorgen’ een glimlach op iemands 

gezicht tovert! Iedereen is zo enthousiast 

dat ze een groepsapp hebben aangemaakt 

en bij elkaar op bezoek gaan. Dat geeft me 

veel voldoening. Zelf heb ik hierdoor ook 

veel nieuwe mensen leren kennen en we 

helpen elkaar. Door hulp en ondersteuning 

te  bieden, kun je van betekenis zijn.”

Joyce Voncken
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Iemand gaat uw e-mail lezen
Bedenk dat u een e-mail stuurt naar een per-

soon. Gebruik dus de omgangsvormen, die 

u in persoonlijk contact ook gebruikt. Kent u 

iemand niet, dan is het beter om uw e-mail te 

richten aan mevrouw of meneer dan direct de 

voornaam te gebruiken.

Het is belangrijk welke tekst u gebruikt
Zowel u als verzender - of beantwoorder! 

- mist de reactie van degene die de e-mail 

ontvangt. Wist u dat onze communicatie met 

elkaar voor ruim 80% uit deze zogenaamde 

non-verbale communicatie (lichaamstaal, 

stemklank, intonatie) bestaat?  Een e-mail kan 

dus snel verkeerd begrepen worden. Lees de 

tekst door vóór deze te verzenden. Of laat het 

even rusten en verzend de e-mail na nog-

maals lezen en aanpassen. Vraag uzelf daarbij 

af: ben ik duidelijk genoeg? Kan dit verkeerd 

opgevat worden? Hoe wil ik deze e-mail zelf 

ontvangen? Soms is het beter de e-mail in te 

korten of juist verduidelijking aan te brengen.

Het is belangrijk hoe de tekst eruitziet
Een e-mail schrijft u met kleine letters. Begin 

een zin met een hoofdletter, eindig een zin 

met een punt. In het algemeen geldt: korte 

zinnen. Wilt u een woord of zin benadruk-

ken, gebruik dan geen HOOFDLETTERS maar 

vetgedrukte letters. Hoofdletters worden als 

schreeuwerig en intimiderend ervaren. Als de 

mail wat langer is, maak dan alinea’s met ieder 

één onderwerp. Dat maakt het lezen en begrij-

pen van de e-mail makkelijker.

E-mails worden door bedrijven vaak als corres-

pondentie bewaard, ook door Vryleve. Daarom 

is het prettig als we het juiste onderwerp en 

de juiste aanhef benoemen. Ook bij het sturen 

van een reactie. Ook de aanhef en het taalge-

bruik zijn dan belangrijk, de e-mail wordt ook 

door anderen als de ontvanger gelezen.

Verschil tussen “aan” en “cc”
Het spreekt voor zich dat de persoon die 

de e-mail ontvangt (e-mailadres 

bij ’aan’) de e-mail gaat behan-

delen en beantwoorden. Er 

wordt wel gedacht dat het 

handig is in de ‘cc’ (dit be-

tekent courtesy copy) zo-

veel mogelijk mensen te 

noemen. Zo is er altijd wel 

iemand die gaat antwoor-

den en kan het sneller gaan. 

De ongeschreven regel is echter 

dat de geadresseerden in de ‘cc’ de mail 

alleen ter informatie krijgen. Zij hoeven niet 

te reageren. De ‘bcc’ (blind copy) wordt zel-

den gebruikt. In dat geval gaat de e-mail naar 

meerdere personen, die van elkaar niet (hoe-

ven te) weten dat zij de e-mail ontvangen. Bij 

algemene mail staat soms ’no-reply’, dan kunt 

u niet reageren.

Reageer snel op e-mails
Bij Vryleve reageren we in de regel binnen drie 

werkdagen op een e-mail, ook al is het een 

bericht waar we niet direct antwoord op kun-

nen geven.  Is een medewerker niet aanwezig, 

dan krijgt de zender hiervan melding (auto-re-

ply). We verwachten vaak snel een antwoord 

na een verzonden e-mail. Is er veel spoed bij 

een antwoord, dan werkt bellen beter. De af-

spraken kunt u dan vervolgens weer 

in een e-mail vastleggen. Dat 

doen wij ook.

Iets uitpraten? 
Pak dan de telefoon
Als er iets is misge-

gaan of u heeft een 

discussie met iemand, 

is e-mail niet geschikt. 

U ziet het gezicht van uw 

ontvanger er niet bij en de 

discussie wordt door nieuwe mis-

verstanden vaak alleen maar groter. Telefo-

neren of iemand persoonlijk opzoeken biedt 

vaak een betere oplossing.

Verstandig 
e-mailen
E-mailen is niet meer weg te denken 
uit ons dagelijks leven en heeft cor-
respondentie per brief bijna helemaal 
vervangen. E-mailverkeer vervangt 
ook een deel van onze gesprekken. 
Om verwarring bij het sturen van 
e-mails te voorkomen, geven we u 
 enkele omgangsregels en richtlijnen.
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Op 30 september 2019 startte groot onder-

houd aan vijftien woningen aan het Drijver-

spad en Jagerspad in Lobith en Van Hugen-

pothstraat in Aerdt. Voor de bewoners is dit 

groot onderhoud behoorlijk ingrijpend. De 

woningen zijn grondgebonden, hebben 

twee slaapkamers, een voor- en achtertuin en 

een plat dak. Ze zijn bijna allemaal bewoond 

door ouderen. Het dak en de kozijnen van de 

woningen nemen we tijdens de onderhouds-

beurt onder handen. Het werk verloopt in een 

tijdsbestek van tien tot twaalf weken. Op de 

site plaatsen wij regelmatig nieuwsberichten 

en foto’s. Zo kunt u het werk goed volgen.

Dakisolatie
De platte daken van de woningen worden 

van buitenaf geïsoleerd, volgens de zoge-

naamde ‘warm dak methode’. Het grind dat 

nu op het dak ligt, wordt verwijderd. De isola-

tielaag wordt dan op het bestaande dak aan-

gebracht. De dakrand wordt opgehoogd en 

voorzien van een zinken kapje. Dit gaat lan-

ger mee dan een metalen strip (een trim ge-

noemd) en ziet er bovendien ook fraaier uit. 

Over de isolatie komt een nieuwe bi-

tumen afwerkingslaag. De ‘warm 

dak methode’  zorgt voor isola-

tie tegen de kou én voor het 

doordringen van overmatige 

hitte in de zomer. 

De bestaande lichtkoepels 

in het dak laten we vervangen 

door nieuwe, dubbelwandige en 

isolerende dakkoepels. De koepels 

zijn dicht en inbraakveilig. De ventilatie- en 

ontluchtingspijpen worden verlengd, zodat 

zij boven de isola-

tielaag uitkomen.

Nieuwe kozijnen en 
buitendeuren
Aan de voor- en achterzijde 

van de woning komen nieuwe kozijnen van 

kunststof. Er is gekozen voor draai-kiepramen 

voor de draaiende delen: de ramen draaien 

naar binnen open en zijn op een kiepstand 

te zetten voor natuurlijke ventilatie. Het glas 

in de nieuwe kozijnen is HR ++-isolatieglas. 

De huidige kozijnen zijn verbonden aan de 

borstwering, het bouwdeel tussen onderkant 

kozijn en de vloer. Dat betekent dat ook de 

borstwering tegelijk met de kozijnen vervan-

gen wordt.

Persoonlijke bezoeken 
voor bewonersinformatie
Tijdens de voorbereiding van de uitbesteding 

werd duidelijk dat de kozijnenrenovatie veel 

demontagewerk met zich meebrengt (radia-

toren, vensterbanken, eventuele zonwering, 

leidingen). We hebben daarom ge-

kozen voor persoonlijke huis-

bezoeken bij alle bewo-

ners. Alle bewoners zijn 

twee keer bezocht. 

Dagelijks houden we 

toezicht op het werk 

en is er gelegenheid 

vragen te stellen.

Met vragen over dit project 

kunt u terecht bij Eline Geurts 

en Joop Wieland, via 0316 - 54 37 41 of 

wonen@vryleve.nl.

Ingrijpend groot onderhoud aan 
vijftien woningen Lobith en Aerdt

PROJECTEN
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Half juli is Klomps Bouwbedrijf in opdracht 

van Vryleve begonnen met de bouw van zes-

tien energieneutrale huurwoningen op twee 

bouwlocaties in Herwen. In totaal 

realiseert Klomps achttien 

woningen, waarvan het 

bedrijf er twee ver-

koopt. De bouw gaat 

erg snel, op de site 

www.vryleve.nl plaat-

sen we wekelijks nieu-

we foto’s zodat u de 

vorderingen kunt volgen.

Woningvraag
Vryleve is blij volgend jaar kleine woningen te  

kunnen toevoegen aan het woningbezit. De 

behoefte aan kleine woningen is groot. Maar 

liefst 81% van de nieuwe huurders van Vryle-

ve ging in 2018 alleen of met zijn tweeën een 

woning bewonen. We komen met deze nieu-

we woningen tegemoet aan de woningvraag 

uit Herwen en het Gelders Eiland. We werken 

met deze nieuwbouw ook aan het duurzamer 

maken van ons woningbezit en de ener-

gietransitie. 

Bouwlocaties
Op de bouwlocatie aan het Kosterijpad (hoek 

Keurbeek) komt een rij van vijf woningen met 

kap. Deze woningen hebben de badkamer 

en slaapkamer op de begane grond en zijn 

geschikt voor meer doelgroepen, met name 

ouderen. Boven is ruimte om indien gewenst 

een tweede slaapkamer te maken. Op de an-

dere bouwlocatie komen aan de Berkhaag 

vier eengezinswoningen (twee huur en 

twee koop) met twee slaapkamers en een 

vaste trap naar zolder. Aan de Antonius-

straat komen negen woningen met de-

zelfde indeling als aan het Kosterijpad.

Energieneutraal
Energieneutraal betekent dat de wo-

ningen optimaal geïsoleerd zijn en 

in de eigen warmte- en energiebe-

hoefte voorzien. Er komt geen gas de woning 

binnen. Dat betekent elektrisch koken en 

verwarmen. De woningen worden uitgerust 

met een lucht-/water-/warmtepomp voor de 

warmteopwekking in huis. Voor de opwek-

king van elektriciteit worden zonnepanelen 

toegepast. De niet direct verbruikte energie, 

die de zonnepanelen leveren, wordt terug 

geleverd aan het energienet. De daken en 

de spouwmuren zijn geïsoleerd en voor het 

glas is gekozen voor hoogwaardig dubbel. 

Voor warm tapwater is een opslagvat van 185 

liter aanwezig. Er is een ventilatiesysteem met 

warmteterugwinunit met een becijferd ren-

dement van 82%.

Nieuwbouw achttien woningen 
Herwen gaat snel!

Toewijzing van de zestien huurwoningen 
heeft in de maand september plaats
gevonden.



Tolhuys Coornmolen,
de trots van Lobith

Een beeldbepalend monument in Lobith is 
Tolhuys Coornmolen. De molen bestaat al 
sinds 1700, is afgebrand in 1877 en 1930 en 
is sinds 1996 in zijn huidige vorm en omvang 
in gebruik. Na een grondige restauratie 
waarbij een nieuwe as en roedes zijn 
 geplaatst, draait de molen na een 
jaar te hebben stilgelegen sinds 
2018 weer. Daar zijn de vrij-
willigers trots op en dat willen 
ze graag zo houden.

Help mee!
Naast subsidiëring van de lande-

lijke overheid en bijdragen van de 

provincie en gemeente is veel geld 

nodig om het kostbare onderhoud 

en renovatie te verrichten en de mo-

len in optimale conditie te houden. Wilt 

u het cultureel erfgoed levend houden en 

een steentje bijdragen? Uw donatie is van 

harte welkom: NL68 RABO 0327939729 t.n.v. 

Stichting Vrienden van de Lobithse Molen.
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de trots van Lobith
Molenbezoek
Ervaar de sfeer in een molen, het kraken 

van de tandwielen en het draaien van de 

wieken tijdens een gratis bezoek. Op 

woensdag van 10.00-16.00 uur en 

op zaterdag van 10.00-14.00 uur 

stellen de vrijwillig molenaars 

de molen in bedrijf, geven u 

uitleg én u kunt er pannen-

koekenmeel kopen. Educatie-

ve rondleidingen aan (school)

groepen zijn mogelijk buiten de 

openingstijden op afspraak.

Openlucht kerstconcert
Vrolijke klanken klinken op 21 december in Tolhuys Coorn-

molen. De Leo Harmonie geeft een concert. De muziekuit-

voering (gratis entree) begint om 19.00 uur en duurt 

tot ongeveer 20.30 uur. Geniet van de chocolade 

en glühwein terwijl u luistert naar de muziek.

Vrijwilligers
De vrijwilligers zetten zich belangeloos in om de molen draai-

ende te houden. Zij moeten echter blijven verversen en ver-

jongen. Heeft u hart voor Lobith en voor het behoud van dit 

cultureel erfgoed en wilt u een handje helpen? Stuur dan een 

e-mail naar Jhderoest@planet.nl of kom naar de molen!

Op de foto v.l.n.r. vrijwilligers Jan Seegers, Wim Tiemessen, 

Rob Verhoeven, Jan-Henk de Roest, Theo van den Berg en 

Reno van Uhm. Op de foto ontbreekt Ben van Kouwen.
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Wim Nabbe, omgevingsmanager van Groene 

Allianties de Liemers (GAdL) is overtuigd dat 

het kan. Samen met stichting Wiek-II staat hij 

aan de wieg van het idee om het Gelders Ei-

land energieneutraal te maken in 2023, met 

lokaal opgewekte stroom. De plaatselijke 

Steenfabriek Van der Sanden, Wezendonk 

Zand en Grind, BKC en woningcorporatie 

Vryleve steunen het plan. Ook de University 

of Applied Science (voorheen Hogeschool 

Arnhem-Nijmegen) denkt mee. “We 

moeten in Nederland met z’n allen 

van de kolen en het gas af. Ook 

in de  Liemers. Dat is geen 

makkelijke opgave. Ga er 

maar aan staan als direc-

teur van een steenfa-

briek of als eenvoudi-

ge burger”, aldus Nabbe. ”Als we de handen 

ineenslaan, moet het lukken om de fossiele 

brandstoffen de deur uit te doen en duur-

zaam in onze energiebehoefte te voorzien.”

Op de Dag van de Duurzaamheid, donderdag 10 oktober 2019, zetten zeven partijen hun  handtekening 
onder het idee voor een Duurzaam Gelders Eiland. Ondernemers uit het gebied willen samen met 
in woners bouwen aan een eigen duurzame energievoorziening, met windmolens, zonnepanelen, 
 biomassa en opslag. “We gaan net zoveel duurzame energie opwekken als we zelf verbruiken. Samen 
worden we eigenaar van het energielandschap dat we met elkaar creëren.” 

Ondernemers Gelders Eiland 
tekenen Energieverbond
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‘Onze droom: 
een duurzaam 

energielandschap van, 
voor en door burgers

en bedrijven’ Ondertekenaars van ‘t Eilands energie verbond (vlnr): 
Mark van  Westerlaak (GAdL), 

Jolanda Berntsen (University of Applied Sciences), 
Michel Degen (Van der Sande Steenfabrieken), 
Pim de Ridder (Wiek-II), 
Wiely Aalbers (Weezendonk Zand en Grind) en 
Jeroen  Mulders (Vryleve). 

Niet op de foto: Fred Hakvoort (BKC)

Foto © Jacques Kok

         Lees verder op pagina 14



Ondernemers Gelders Eiland 
tekenen Energieverbond

ENERGIE
TRANSITIE
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Hoe komt het dat de hoeveelheid neerslag toeneemt 
en toch de ondergrond uitdroogt? 
Regenwater kan de grond niet meer inlopen omdat een steeds groter 

oppervlak van tuinen verhard is met tegels en ander straatwerk. Door 

lange droge perioden gaat begroeiing eerder dood en houdt regen-

water minder vast. Regenwater spoelt hierdoor steeds meer via de 

openbare riolering weg. Daarbij worden de stortbuien steeds heviger, 

waardoor de riolering de hoeveelheid regenwater niet aankan.

Hoe kunnen we het regenwater toch vasthouden?
De afgelopen jaren hebben gemeentes bij nieuwe, maar ook bij ver-

vanging van de riolering een gescheiden rioolstelsel aangelegd voor 

vuilwater en regenwater. Het regenwater wordt zoveel mogelijk di-

rect in de ondergrond geïnfiltreerd. Wat kunt u als bewoner doen? De 

grootste stap is uw tuin minder dan 50% te verharden, waardoor re-

genwater kan infiltreren. In de ontstane volle grond kunt u bodembe-

dekkers, beplanting, gazon, halfverharding (grind en split) aanbrengen 

en bomen planten. Alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt, is het 

effect merkbaar.

• Wanneer het verhard oppervlak (bebouwing 

en bestrating) toeneemt zien we een forse 

afname van infiltratie in de ondergrond, wat 

resulteert in een toename van afstroming re-

genwater naar de openbare riolering

• Gevolgen zijn uitdroging van de ondergrond 

bij hitte en wateroverlast in geval van stortbui-

en

• Gemeentes leggen de komende jaren ge-

scheiden rioolstelsels aan, waarbij regenwater 

zoveel mogelijk direct in de ondergrond wordt 

geïnfiltreerd

• De corporaties splitsen daar waar mogelijk het 

vuilwater en het regenwater van de woning, 

zodat deze kan worden aangesloten op het 

gescheiden rioolstelsel van de gemeente

• Wat kunt u doen? De belangrijkste maatregel 

is:

- Minder dan 50% van de tuin verharden, 

 door toepassen van bodembedekkers, 

 beplanting, gazon, halfverharding   

 (grind en split) en bomen.

Dat het klimaat verandert, is geen nieuws meer. We zijn op allerlei manieren bezig om de klimaat-
verandering af te remmen en tegen te gaan. Maar tegelijk is het wel zaak om klaar te zijn voor de gevolgen 
die nu al merkbaar zijn. Bijvoorbeeld in de tuin. 

Effect verdamping, afstroming en infiltratie in relatie met onverhard vs verhard oppervlak 
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Scala aan mogelijkheden
Het Gelders Eiland (gemeente Zevenaar) be-

staat uit zes kernen: Pannerden, Spijk, Her-

wen, Aerdt, Tolkamer en Lobith. In het ge-

bied, omgeven door de Rijn en zijn zijarmen, 

wonen zo’n 11.000 inwoners. Om de burgers 

en bedrijven in deze regio van groene stroom 

te voorzien is 84 Gigawatt per jaar nodig. “We 

hebben uitgebreid onderzocht hoe we dit 

kunnen realiseren”, vertelt Nabbe. “Dit prachti-

ge gebied biedt een scala aan mogelijkheden 

om energie op te wekken. Wind en water zijn 

volop voorhanden. Zonne-energie wekken 

we op met zonnepanelen op daken en plas-

sen. Biomassa maken we van olifantsgras, dat 

door boeren hier kan worden gekweekt. Wel-

licht kunnen we op termijn zelfs onze eigen 

waterstof maken”

Masterplan
De mogelijkheden zijn samengevat in een 

Masterplan Duurzaam Gelders Eiland, dat 

Nabbe en zijn partners de komende tijd 

aan burgers en bedrijven voorleggen. “We 

trekken met een karavaan langs alle dorpen. 

Dat doen we om onze ideeën te delen, maar 

vooral om te luisteren. Wat vinden de mensen 

van ons plan? Welke ideeën hebben ze zelf? 

Ons plan is niet in beton gegoten, waar nodig 

passen we het aan. Zo bouwen we samen aan 

een duurzaam energielandschap van, voor en 

door de inwoners van het Gelders Eiland.”

Het plan moet passen in het landschap. Nab-

be: ‘Het Gelders Eiland is een mooi stukje 

Liemers. Dat willen we graag zo houden. We 

bouwen een energielandschap, met respect 

voor natuur en landschap. In een sfeer die 

past bij het gebied. Om dat vorm te geven, is 

ook input van de inwoners nodig.’

 

Eiland’s Energieverbond
De ondertekening van het Eiland’s Energie-

verbond is de eerste stap op weg naar een 

Duurzaam Gelders Eiland. Met hun hand-

tekening tonen de deelnemers, dat zij hun 

uiterste best doen om de belofte waar te 

maken. Elke partij heeft daarbij zijn eigen rol. 

De ondernemers – Van der Sanden, Wezen-

donk en BKC - stellen hun terrein beschikbaar 

voor het opwekken van energie. Als het plan 

lukt nemen ze, net als Vryleve, de opgewekte 

energie af voor hun bedrijf. Hogeschool Arn-

hem-Nijmegen helpt bij het onderzoek naar 

nieuwe technieken. Wiek-II brengt kennis in 

van duurzame energie en zet zich samen met 

de Groene Allianties Liemers in om burgers 

en bedrijven bij het plan te betrekken.

Op de hoogte blijven van het Duurzaam 

Gelders Eiland? Meld je aan voor de 

 nieuwsbrief van Burgers Geven Energie:

www. burgersgevenenergie.nl

Mooi weer, een grote variatie aan theater- 
en muzikale optredens, verhalen, dans-
voorstellingen, exposities en workshops. 
De vierde editie van het 3 Oever Festival 
in het derde weekend van september 
was wederom geslaagd. Enthousiaste 
be zoekers trokken naar de oevers van 
de grote rivieren in de Gelderse Poort. 

Zij genoten in een gezellige, 
 huiselijke setting van de ruim 
400 artiesten en kunstenaars.

De opera bij Fort Pannerden met 

33 hoorns en 3 zangers, de open 

atelierroute, een smartlappenkoor, theater, in 

alles straalt het 3 Oever Festival kwaliteit uit. 

Medeorganisator Servaas Beunk is trots. “Het 

festival bewijst zich steeds meer en is een 

culturele en natuurontdekkingsreis. Mensen 

genieten van de dijken, rivieren, uiterwaarden, 

dorpen, planten en dieren tijdens het fietsen, 

wandelen of autorijden als ze van plek naar 

plek gaan. En tussendoor kunnen ze op ver-

schillende plekken heerlijk eten of drinken. 

Cultuur en natuur zorgen voor verbinding. Het 

festival verbindt het gebied en mensen met 

elkaar én zet de Gelderse Poort nog beter op 

de kaart. Wat ik ook mooi vind om te zien is dat 

3 Oever Festival zorgt voor verbinding

Vervolg Ondernemers Gelders Eiland tekenen Energieverbond
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Een Glazen Huis, kerstmarkt, benefietconcert, 

flessenactie door kinderen, online veiling, 

het evenement Vrienden van Tien live en een 

sponsorloop, het zijn slechts enkele van de vele 

initiatieven. Dankzij ieders enorme betrokken-

heid kon Tineke afgelopen voorjaar naar Mexi-

co voor de HSCT (autologe Hematopoietische 

Stamceltransplantatie)-therapie. € 75.000 was 

het doel en dat doel is ruimschoots bereikt. 

“Er is een sneeuwbaleffect ontstaan”, vertelt 

zus Anke van Hall, tevens bestuurslid van de 

stichting. “We zijn in de zomer van 2018 ge-

start met brainstormen, hebben enkele  sociaal 

actieve mensen benaderd en verschillende 

media ingezet. Ondanks enkele sceptische re-

acties heb ik er altijd in geloofd dat het ging 

lukken. Ik vertrouwde op de betrokkenheid 

van de mensen in de gemeente. Al vrij snel 

kwam het geld binnen en het werd een per-

soonlijk en gezamenlijk doel. Wat een enthou-

siaste reacties! Het restantbedrag is gereser-

veerd voor overige verzorgingskosten tijdens 

Tinekes herstel. De stichting heeft als doel om 

het geld dat daarna nog over is, eind dit jaar te 

doneren aan een 

gelijksoortig doel 

of onderzoek naar 

MS Research. Zo-

wel Tineke als het 

bestuur zijn enorm 

trots. Wat mooi om te 

zien waar een kleine gemeente 

groot in kan zijn!”

Tien tegen MS

Vorig najaar besteedden we in 
Welkom Thuis! aandacht aan de 
Stichting Tien tegen MS om  Tineke 
van Hall uit Lobith een kans op 
een waardevol leven te geven. Het 
 gevecht van Tineke in haar strijd 
 tegen MS is een gezamenlijk ge-
vecht geworden. Jong en oud, 
ondernemers en particulieren, ie-
dereen in de lokale gemeenschap 
heeft zich ingezet!

Meer info: 

www.tientegenms.nl 

18 jaar? 
Schrijf je in!
Word je binnenkort 18 jaar of ben je net 18? 

Gefeliciteerd! Dan mag je zelf stemmen, een 

bedrijf beginnen, autorijden en nog veel meer. 

Lang leve de volwassenheid! Maar je krijgt er 

ook een aantal verantwoordelijkheden bij. 

Op www.18ennu.nl kun je nagaan wat je 

 allemaal moet gaan regelen.

Schrijf je in elk geval nu in als woningzoeken-

de. Dan gaat je meettijd vast lopen. Het is gra-

tis. Reageer je op een woning als je toe bent 

aan zelfstandig wonen, dan maak je meer 

kans. Ga naar www.vryleve.nl en klik op Mijn 

Vryleve. Daar staat precies aangegeven hoe 

inschrijving in zijn werk gaat.

er communities zijn ontstaan waarin 

deelnemers gaan samenwerken.”

Ondanks dat de organisatie het program-

ma moest bijstellen vanwege het uitblijven 

van subsidie van de gemeenten, is Servaas 

tevreden over de hoge kwaliteit. “Vanuit het 

VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds 

kregen we wel 

mooie bijdragen 

waardoor we weer een 

mooi, gevarieerd programma 

konden opzetten. En uiteraard kunnen we 

niet zonder ‘vrienden’, die ons een warm 

hart toedragen!” www.3oeverfestival.nl.

Vervolg Ondernemers Gelders Eiland tekenen Energieverbond
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Vochtproblemen, hoe komen we eraan?
We nemen vaak aan dat vochtoverlast van 

buiten komt. In de praktijk blijkt echter dat het 

vocht vooral van binnenuit komt. Het mees-

te vocht is het zogenaamde ‘leefvocht’. Door 

onze uitademing en door verdamping (vooral 

veroorzaakt door douchen, koken en de was 

drogen) komt per dag tussen de tien en vijf-

tien liter water als waterdamp in huis. Zo wordt 

de lucht vochtig in huis. Luchten en ventileren 

we onvoldoende, dan blijft de vochtige lucht 

binnen wat voor vochtproblemen zorgt.

Teveel vocht in huis, hoe merk je dat?
Er hangt een muffe, drukkende warmte in 

huis. Een tweede indicatie is dat de ramen van 

binnen beslaan, ook dubbel glas. Behang kan 

loslaten en er kunnen kleine zwarte puntjes 

op de muur ontstaan. Een hygrometer geeft in 

dat geval meer dan 60% luchtvochtigheid aan. 

Dat betekent dat meer dan 60% van de lucht 

bestaat uit waterdamp (40 tot 60% bij kamer-

temperatuur is oké).

Hoe kan het dat vochtproblemen 
steeds vaker vóórkomen?
Vroeger ging luchtverversing in huis vanzelf, 

via naden en kieren. Onze huizen zijn steeds 

beter geïsoleerd om energie te besparen en 

wonen betaalbaar te houden. De vochtproble-

men ontstaan als met waterdamp verzadigde 

lucht te lang in huis blijft. De waterdamp heeft 

dan de kans op koude plekken neer te slaan. 

We hebben het zelf in de hand door bewust 

te ventileren en luchten. Veel mensen heb-

ben het idee dat ventileren veel energie kost 

en duur is. Frisse lucht opwarmen kost echter 

veel minder energie dan vochtige lucht op-

warmen.

Wat zit er naast vocht nog meer in 
 gebruikte lucht in huis?
Schone lucht binnenshuis is belangrijk voor 

onze gezondheid. Naast waterdamp is ge-

bruikte lucht  vervuild met fijnstof, tabaksrook, 

geurtjes en gassen uit kleding en meubilair, 

virussen en bacteriën. Er zit veel minder zuur-

stof en meer koolzuur in vervuilde lucht. In 

een niet geluchte ruimte krijg je lichamelijke 

klachten, beginnend met dufheid, hoofdpijn 

en slechte ademhaling.

Ernstige vochtproblemen: oorzaak zoeken
Blijft u, ondanks ventileren en luchten, last 

hebben van beslagen ramen en natte muren 

met schimmels, dan is er meer aan de hand. 

Werken de mechanische ventilatie en uw af-

zuigkap nog goed? Zijn de ventilatiekanalen 

open? Er kan een bouwkundige oorzaak zijn. 

Bent u huurder van Vryleve, meld uw vocht-

klachten, dan kunnen we een onderzoek in-

stellen.

Vochtklachten voorkomen 

In het najaar en de winter hebben we 
meer last van vocht in huis. Een eenvoudi-
ge verklaring is dat we minder ventileren 
en luchten dan nodig is voor een gezond 
binnenmilieu. Hoe zit het ook alweer?

Tips voor goed ventileren 
en luchten

Ventileren betekent continu frisse lucht 

aanvoeren en vervuilde lucht afvoeren in 

elke leefruimte in huis. Op natuurlijke of 

mechanische wijze.

• Houd continu ventilatieroosters open 

en stofvrij

• Zet een raam op een kier

• Laat de mechanische ventilatie aanstaan, 

reinig roosters en filters regelmatig

• Zorg bij gebruik van mechanische ven-

tilatie voor instroom van lucht in huis 

(roosters, ruimte onder binnendeuren)

Luchten betekent ramen en deuren 

tegen elkaar openzetten.

• Door te luchten voert u snel extra 

 vervuilde lucht af  (na en tijdens slapen, 

koken, douchen, was drogen in huis, 

feestje of klussen in huis)

• 20 tot 30 minuten is voldoende, anders 

koelt de lucht teveel af

• thermostaat tijdens luchten laag zetten

• zorg dat minder vocht in huis kan ko-

men (deksels op pannen, wasgoed bui-

ten drogen, afzuigkap op hoogste stand)

vochtige 
lucht eruit, 

frisse 
lucht erin!

Meer lezen?
www.milieucentraal.nl           www.rivm.nl 
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Nieuwe huurders
De meeste nieuwe huurders wa-

ren tevreden over de staat van 

de woning bij oplevering. 80% 

vond de woning schoon. Vindt 

een nieuwe huurder een woning 

onvoldoende schoon, dan kijken 

we samen naar de mate van af-

wijking van de standaard en leg-

gen dit uit. Onder de maat? Dan 

ondernemen we actie. Nieuwe 

huurders waren tevreden over 

de informatie over installaties in 

huis (waaronder CV, elektra, gas, 

mechanische ventilatie en warm-

tepomp), maar hadden graag 

nog meer mondelinge (soms 

schriftelijke) informatie gekregen. 

Niemand gaf aan over de installa-

ties meer online te willen lezen. 

Wij breiden de informatie in de 

Huismap uit en vragen tijdens de 

oplevering over welke installatie 

een nieuwe huurder meer 

wil weten. De meeste 

nieuwe huurders 

waren tevre-

den over het 

mutatiewerk, 

zij meldden 

na oplevering 

geen reparaties.

 

Woningzoekenden
Woningzoekenden maakten min-

der gebruik van het zoekprofiel 

dan vorig jaar: 40%. Gezien het 

aantal respondenten in deze 

klantgroep (vijf ) kan het een 

toevalstreffer zijn. We blijven het 

zoekprofiel onder de aandacht 

brengen. Over de informatie tij-

dens het gesprek op kantoor 

(over de woning en persoonlijke 

financiële haalbaarheid) was ie-

dereen tevreden. De inkomens-

voorwaarden waren iedereen 

duidelijk. Bij 60% van de respon-

denten is goed overgekomen dat 

wij graag bereid zijn mee te gaan 

bij het bezichtigen van de wo-

ning. Voordelen van het meegaan 

vindt men het persoonlijke con-

tact en het direct krijgen van ant-

woorden op vragen. We blijven 

woningzoekenden tijdens de 

intake aanbieden 

mee te gaan bij 

bezichtigin-

gen.

Vertrekkende huurders
Van vertrekkende huurders kre-

gen we een krappe voldoende 

voor de dienstverlening. Op-

merkingen waren hier dat men 

eerder renovatie verwacht, meer 

inspraak, vernieuwen van aan-

geboden faciliteiten, een betere 

doorzending van de post en een 

prettigere bejegening tijdens 

de mutatie-afwikkeling. Alle ge-

noemde opmerkingen onder-

zoeken we intern en bekijken 

we op verbeteringen. Over de 

informatie wat te doen met eigen 

voorzieningen bij het verhuizen, 

waren de respondenten tevre-

den. Voor iedereen was duidelijk 

hoe spullen ter overname aange-

boden konden worden. Bij drie-

kwart van de respondenten is niet 

goed overgekomen dat wij graag 

meekomen als de opvolgende 

huurder de woning bezichtigt. 

Wij informeren de vertrekkende 

huurders tijdens de vooropname 

over de mogelijkheid mee te ko-

men bij bezichtiging van de wo-

ning. 75% deed online informatie 

op over huur opzeggen. Wij blij-

ven huurdersportaal Mijn Vryleve 

promoten voor het 24/7 doen 

van huurzaken, zoals melding van 

reparaties.

Zittende huurders
Zittende huurders gaven Vry-

leve een 8+ voor de uitvoering 

van reparaties. Mijn Vryleve werd 

door 36% van de respondenten 

gebruikt voor het melden en in-

plannen van de reparatie, een 

verslechtering ten opzichte van 

2018. Opvallend is dat een grote 

groep respondenten aangeeft 

persoonlijk contact bij melding 

te prefereren, onder andere voor 

nadere uitleg. Uit de reacties blijkt 

dat nog veel inhoudelijke ondui-

delijkheid bestaat over online 

melden. We gaan alle opmerkin-

gen nalopen om te kijken wat 

verbeterd moet worden. Als er 

sprake was van een herhalingsre-

paratie (14,5%) was dat vaak om-

dat de status van de reparatie niet 

helder was. We gaan reparaties 

beter terugkoppelen en doorpak-

ken op lastig vindbare oorzaken. 

In 85% van de gevallen kon direct 

een afspraak ingepland worden. 

Huurders geven aan van Vryleve 

te verwachten dat tijdig en na-

der contact opgenomen wordt. 

De meeste reparaties worden in 

één keer afgerond: 58%. Voor de 

vervolgafspraak wordt meestal in 

overleg een afspraak gemaakt. Als 

de vervolgafspraak niet lukte lag 

dit meestal aan onduidelijkheid 

over de status van de reparatie en 

de terugkoppeling.

Gedurende de eerste zes maanden van 2019 deed Vryleve on-
der vier verschillende klantgroepen een tevredenheidsonder-
zoek. Nieuwe huurders, woningzoekenden, vertrekkende en 
zittende huurders gaven hun meningen over de dienstverle-
ning, zodat we deze kunnen verbeteren. 

De meeste klanten waren het eerste halfjaar van 2019 tevreden over 

de dienstverlening. De verbeterpunten hebben vooral betrekking op 

de wijze van informeren en op het tijdig en persoonlijk terugkoppelen. 

De respons was gemiddeld 25,7% en voldoende om verbeterpunten 

op te halen.

Tevredenheidsonderzoek: 
dikke 8 én krappe voldoende  

8+
Cijfer:

6-
Cijfer:
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Wilco van Brandenburg (50) 
lid Raad van Commissarissen

Zeven jaar geleden startte Wilco 
van Brandenburg uit Duiven als lid 
van de Raad van  Commissarissen 
(RvC) van Vryleve. Hij wilde maat-
schappelijk betrokken zijn vanuit 
zijn motto ‘een samenleving maak 
je samen’. “Ik wilde iets betekenen 
in het gebied waar ik geboren en 
getogen ben en vind het belang-
rijk dat iedereen goed en prettig 
kan wonen.”

Wilco solliciteerde op de vacature voor 
lid van de RvC met aandachtsgebied 
management, personeel en organisatie. 
Dit sloot goed aan bij zijn ervaring als 
 bedrijfskundige en zijn interesse in de 
ontwikkeling van mensen en organisaties. 
Als eigenaar van het bureau EYES traint, 
coacht en adviseert hij mensen en orga-
nisaties en hij geeft communicatie- en 
commerciële trainingen bij hogeschool 
Tio. “De vraagstukken en de dynamiek die 
er spelen bij een woningcorporatie leken 
me ontzettend interessant. Ik wilde graag 
op mijn manier integer en trans parant 
toezichthouden en me inzetten voor 
goede en sociale huisvesting. Naast vice-
voorzitter ben ik lid van de remuneratie-
commissie, die het aanspreekpunt is voor 

het benoemen van 
het bestuur en het 
beloningsbeleid.”

Externe rol
Hoewel de sector 
de laatste jaren met 
extra regels en eisen 
heeft te maken, gaat 
toezichthouden volgens 
Wilco verder dan controle van 
beleid, rapportages en begroting. 
“We bespreken onderwerpen als plan-
matig onderhoud, de energietransitie en 
nieuwbouwplannen en gaan in gesprek 
met externe partijen als de gemeente 
en andere woningcorporaties. Ik vind 
het bovendien belangrijk om feeling te 

 houden met het werkgebied. Onze rol 
is veel transparanter geworden en naar 
buiten gericht. Dat juich ik zeer toe!”

V.l.n.r. Eva Ouwehand, Wilco van Brandenburg,  

Damy Colon, Henriëtte van der Bend en 

Kees Rombouts



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
Een verhaal van hoop, medeleven en liefde!

Misschien kunt u zich de inzamelingsactie voor Tineke van Hall nog herinneren. Zij 
had zichzelf tot doel gesteld om in het voorjaar van 2019 naar Mexico te gaan voor 
een stamcelbehandeling om de ziekte MS te verslaan.

Tineke is een kind van mij. Ik heb jaren toe moeten kijken hoe ze langzaam afgleed door 
die slopende, nietsontziende ziekte. Maar nú konden we iets voor haar doen door een 
stichting op te starten, om geld in te zamelen voor reis en behandeling. Ik dacht dat het 
nooit zou lukken om 75.000,- euro bij elkaar te sprokkelen en heb er nachten van wakker 
gelegen. Maar dankzij een kleine kring ontzettend positieve lieve mensen, kregen we een 
aantal activiteiten op papier.

En toen gingen we écht aan de slag... zoveel lieve medebewoners van het Gelders Eiland, 
en ver daarbuiten zelfs, hebben meegedacht en meegewerkt om dat ontzettend hoge 
bedrag in te zamelen.

Scholen, verenigingen, winkeliers en andere ondernemers, maar ook veel particulieren 
werkten mee aan alle acties die we maar voorstelden! Om nog maar te zwijgen over alle 
vrijwilligers die tijdens feestavonden hand- en spandiensten verrichtten.

Het is niet te doen om er één activiteit uit te halen en apart te benoemen, want daarmee 
zou je alle andere tekort doen. Maar de actie had zóveel impact, dat er gewoon mensen 
aan de deur kwamen om te vragen of ze ook mee mochten doen! Janken gewoon!

In februari hadden we het geld ruimschoots bij elkaar en konden de reis en het verblijf 
geboekt worden. Vlak na haar 40ste verjaardag ging Tien hartstikke bang maar 

hoopvol, samen met Maureen, nichtje én verpleegkundige, op weg naar Mexico. 
En daar startte de zware behandeling, waardoor ze nóg zieker werd dan ze 

al was. Dat was van tevoren bekend, maar daar zit je kind dan, duizenden 
kilometers van je vandaan. En je hoopt dat het goed komt met haar.

Eind april kwamen ze terug en toen begon het herstel, tenminste... over 
een goed jaar (pas) merken we of de behandeling is aange-

slagen. Ze heeft te maken gehad met tegenslag, maar 
is in goede handen bij zeer kundige specialisten. 

Hoe het ook afloopt - en we gaan er natuurlijk 
vanuit dat ze herstelt - ik zal de aanloop er 
naartoe en uw aandeel nooit vergeten!

Ik wil u dit verhaal vertellen als moeder, ik 
voel me gezegend en dankbaar. Nogmaals 
heel hartelijk bedankt! Op internet, via de site 
Tientegenms.nl leest u meer over Tineke en 
het verloop van haar strijd!

    Annelies Jansen, Lobith

Reageren op deze column? Mail naar info@vryleve.nl
of bel 0316 - 54 37 41. Wij zien uw reactie graag tegemoet!

Wilco van Brandenburg (50) 
lid Raad van Commissarissen
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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: 
Groen is het nieuwe goud.
De winnaar van de cadeaubon is: R. Dronkers, uit Lobith.

De oplossing van deze puzzel kunt u tot 31 december 2019 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.

Woordsudoku

Op elke regel, in elke kolom en in elk van de negen segmenten komen de getallen 

van 1 tot en met 9 maar één keer voor. Vervang de gevonden getallen in de gekleurde 

vakjes door de gegeven letters in het verzameldiagram. Als u dat goed doet, wordt 

een woord leesbaar. 

Welk woord zoeken we?


