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Met Welkom Thuis! hebben we een goed communica-

tiemiddel om u te bereiken. Om anderen de gelegen-

heid te geven hun verhaal te vertellen. Om te laten zien 

dat alles meerdere kanten heeft! 

Ik wens u weer veel leesplezier toe.

CO
LO

FO
N

W
EL

KO
M

 T
H

U
IS

! i
s 

ee
n 

ui
tg

av
e 

va
n 

W
oo

ns
tic

ht
in

g 
Vr

yl
ev

e 
Ve

rs
ch

ijn
in

g 
2 

ke
er

 p
er

 ja
ar

 V
or

m
ge

vi
ng

 re
da

ct
ie

 e
n 

re
al

is
at

ie
 W

oo
ns

tic
ht

in
g 

Vr
yl

ev
e,

 L
ob

ith
 &

 B
ur

ea
u 

de
 C

lo
u,

 D
ui

ve
n

Re
ag

er
en

 : 
Po

st
bu

s 
1,

 6
91

6 
ZG

 T
ol

ka
m

er

Uw mening
Voor u ligt weer een nieuwe Welkom Thuis! met een 

gevarieerde inhoud. Natuurlijk staan we stil bij projec-

ten waar we mee bezig zijn, worden enkele nieuwsfei-

ten weergegeven en komen onderwerpen aan de orde 

waar een ieder zo zijn eigen beeld of mening over kan 

hebben. 

Een eigen beeld of mening die we ook graag horen, over 

welk onderwerp dan ook. Alles heeft tenslotte meerdere 

kanten. Dit zie ik ook als één van de grote pluspunten bij 

iets gezamenlijk doen, samen ondernemen. Dan hoor 

je hoe anderen denken over bepaalde onderwerpen of 

welke oplossingen zij hebben, vaak ingegeven vanuit 

hun positie of bezigheden. Meestal is het heel inspire-

rend en bevestigend dat je alles vanuit meerdere kanten 

kunt bekijken.

Samenwerking
Dat samenwerking belangrijk én voor Vryleve een start-

punt voor vele activiteiten is, blijkt zeker wel uit de in-

houd van deze editie. Nieuwbouw in Herwen zou niet 

aan de orde zijn als de bewoners dit niet zagen zitten. 

De Pannerd gaat echt niet leven als we ons er niet geza-

menlijk voor inzetten en zo kan ik nog even verdergaan.

Communiceren
Samenwerking begint vaak met een goede commu-

nicatie over een bepaald onderwerp. Communicatie 

lijkt steeds ingewikkelder te worden. Althans, het is op 

steeds meer manieren in te zetten. Hierdoor neemt de 

kans toe dat je iets mist. Omdat je net dat middel waar-

mee iets gecommuniceerd wordt zelf niet gebruikt. Voor 

ons is het ook steeds zoeken naar het juiste communi-

catiemiddel. 

ALLES HEEFT MEERDERE KANTEN!
Een voorwoord schrijven in april voor de editie in juni is een stuk makkelijker met een lekker zonnetje en een 
goede temperatuur. De grote wesp, die intussen rondvliegt en aandacht heeft voor de bloemen in mijn kamer 
neem ik dan graag voor lief.

Dirk Hoogland

Directeur/bestuurder
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Henk van Aalten is geen onbekende in 

Tolkamer en omgeving. De voormalig leer-

kracht van basisschool de Flierefluiter in 

Westervoort is een regelmatig gevraagde 

gast op bijeenkomsten. Tegenwoordig staat 

hij vooral bekend om zijn verhalen, liedjes 

en sketches over vroeger in streektaal. De 

taalliefhebber houdt de streektaal levend in 

deze tijd en stopt nostalgie in een modern 

jasje. “De artikelen en teksten die ik schrijf, 

worden geplaatst in het ledenblad van 

Rijnwaarden 50+ en in het parochieblaad-

je. Maar ik maak ook gebruik van Facebook 

waar ik regelmatig teksten en oude foto’s 

plaats. Ik word steeds weer gevraagd om in 

de regio een middag of avondje verhalen te 

vertellen en liedjes te zingen. Daarnaast ben 

ik lid van de werkgroep Oost-Gelders Streek-

taaldictee. Hoewel steeds meer jongeren de 

streektaal niet meer kennen, leeft het nog 

wel. De liedjes van muzikanten die zingen 

in hun dialect dragen daar zeker aan bij. Er 

zijn al verschillende scholen die de jeugd 

willen laten kennismaken met de streektaal 

en interesse hebben getoond in een dia-

lectworkshop.”

Social media
Henk gebruikt de social media als Facebook 

vooral om op de hoogte te blijven van wat 

er in de gemeente gebeurt, om zelf verha-

len en foto’s te plaatsen, om berichten te de-

len en om in contact te blijven met mensen. 

“Ik plaats geen persoonlijke zaken, verkon-

dig geen meningen en reageer niet op dis-

cussies. Ik vind het belangrijk dat je respect 

hebt voor elkaar en dat mis ik nog wel eens 

op de social media. Daarnaast maak ik veel 

gebruik van WhatsApp. Hierdoor heb ik veel 

contact met mijn kinderen en kleinkinderen. 

Henk van Aalten kiest voor het gemak van internet 

        ‘Ik ben met de ontwik kelingen meegegroeid’

Henk van Aalten
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Winkelen, bankieren, het 
nieuws lezen of de belasting-
aangifte verzorgen. Tegen-
woordig doen we bijna alles 
online. Dat online aanwezig 
zijn voor alle leeftijden is, 
 bewijst Henk van Aalten (65) 
uit Tolkamer. Hij heeft inter-
net en social media omarmd 
en maakt gebruik van diverse 
 digitale diensten.



Het is een perfect middel om even snel een 

foto of berichtje te sturen.”

Brede basis
Dat een aantal senioren nog huiverig is voor 

internet en social media begrijpt Henk van 

Aalten wel. Privacy, desinteresse en geringe 

digitale vaardigheden spelen volgens hem 

een belangrijke rol. “Als leerkracht heb ik de 

introductie van de computer in het onder-

wijs meegemaakt en begeleid. Ik had en 

heb er nog steeds interesse in dus kocht ik 

zelf destijds ook een computer. Doordat ik 

met de ontwikkelingen ben meegegroeid, 

heb ik een brede basis ontwikkeld waardoor 

ik mezelf ook nieuwe softwareprogramma’s 

redelijk snel eigen maak. Maar dat geldt niet 

voor iedereen. Bovendien gaan de ontwik-

kelingen snel en is er veel informatie. Bedrij-

ven en instanties moeten er rekening mee 

houden dat je de komende jaren nog te ma-

ken hebt met mensen die niet of niet goed 

met internet overweg kunnen of willen. Het 

is dan ook belangrijk de dienstverlening 

hierop aan te passen.”  

Online diensten 
Naast de sociale media maakt Henk gebruik 

van diverse online diensten als internetban-

kieren, Mijn Vryleve en de digitale postbus 

van de overheid. Hij benadrukt het belang 

van alertheid bij het gebruik van internet. 

“Uiteraard moet je een goed antiviruspro-

gramma hebben en alert zijn op het ge-

bruik van persoonlijke gegevens en 

phishingmails. Waarom ik gebruikmaak 

van dergelijke online diensten? Puur het 

gemak. Ik kan zaken regelen op het tijd-

stip dat het mij uitkomt, gewoon thuis ach-

ter mijn laptop. Je kunt tegenwoordig alles 

online doen. Zo bestel ik ook kaarten voor 

de schouwburg of een concert. Maar online 

 kopen doe ik weinig. Ik koop zoveel mogelijk 

in fysieke winkels vanwege de service en om 

ze in stand te houden.”

Mijn Vryleve
Henk van Aalten was de eerste huurder die 

een reparatieverzoek bij Vryleve indiende 

via Mijn Vryleve, het online huurdersportaal 

waar diverse huurderszaken kunnen worden 

geregeld. “Ik had een lek in de thermopane 

ruit en besloot dat online te melden. En dat is 

me goed bevallen. Het is vrij eenvoudig, het 

scherm wijst je door een aantal stappen. Je 

kunt zelf in de agenda een afspraak plannen. 

Nee, ik vind het niet minder onpersoonlijk. 

Het is een prettige aanvulling op de bestaan-

de service. Bovendien kan ik ook bellen of 

naar de balie gaan. Gewoon een afspraak 

maken is nog altijd mogelijk. Ik ben er wel 

een groot voorstander van dat Vryleve een 

eigen onderhoudsdienst en klachtenafhan-

deling houdt. De mensen die aan de deur ko-

men, zoals de onderhoudsmedewerkers, zijn 

voor mij hét gezicht van de woonstichting.”

Bouwen naar behoefte
Het wonen in Tolkamer bevalt Henk goed. 

Sinds eind 1974 woont hij al in zijn huidi-

ge woning. Als oud-bestuurslid en voorzit-

ter van de woonstichting heeft hij de vele 

veranderingen in de corporatiesector van 

dichtbij meegemaakt. Nog steeds volgt hij 

deze op de voet: “Met de intrede van de 

zelfregulering binnen de sector destijds be-

sloot ik te stoppen als voorzitter. Ik was geen 

voorstander van de vrijheid die woningcor-

poraties kregen. De zelfregulering heeft 

landelijk tot gevolg gehad dat verschillende 

bestuurders hun gang konden gaan, met 

alle negatieve gevolgen van dien. De markt 

bouwde niet meer waar behoefte aan was. 

Corporaties werden een soort projectont-

wikkelaars. Tegenwoordig zijn er heldere 

regels en gaan woningstichtingen weer 

terug naar de oorspronkelijke taak; het rea-

liseren van sociale woningbouw. Het kabi-

net wil nu echter naar meer 

marktconform huren en 

scheefwoners meer 

huur laten betalen. 

Henk van Aalten kiest voor het gemak van internet 

        ‘Ik ben met de ontwik kelingen meegegroeid’

Lees verder op 
de volgende pagina
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“Ik word steeds weer gevraagd 
om in de regio een middag of 
avondje verhalen te vertellen 
en liedjes te zingen”
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Dit zijn mensen die te weinig huur betalen 

in verhouding tot hun inkomen. De ach-

terliggende gedachte is om scheefwoners 

te stimuleren te verhuizen. Het probleem 

is echter dat er geen of te weinig geschik-

te, betaalbare woningen voor deze groep 

zijn. De gemeente Rijnwaarden en Vryleve 

proberen de woonbehoefte van bewoners 

goed te inventariseren. Een voorbeeld zijn 

de seniorenwoningen in Spijk die onlangs 

gerealiseerd zijn. Dit soort projecten ver-

groot de leefbaarheid van de gemeente, ook 

voor de toekomst. Rijnwaarden is een prach-

tige gemeente met alle basisvoorzieningen 

dichtbij. Bovendien wonen we hier in een 

mooi gebied, vlakbij de Rijn. Het is belang-

rijk dit zo te houden. Het moet voor iedere 

inwoner mogelijk zijn om zijn hele leven in 

Rijnwaarden te blijven wonen. Daarom vind 

ik het belangrijk dat woningen levensloop-

bestendig gemaakt worden en dat er ge-

bouwd wordt naar behoefte!”

Wat kunt u met Mijn Vryleve?
• reparatieverzoeken melden en de meeste direct zelf inplannen

• uw gegevens inzien en enkele daarvan zelfs direct aanpassen

• uw huur opzeggen

• een betalingsregeling aanvragen

• een (contact)verzoek indienen of een vraag stellen

• een aanvraag voor woningverbetering indienen

• overlast melden

• lid worden van het servicefonds of glasfonds

• een idee, klacht of compliment doorgeven

Hoe werkt Mijn Vryleve? Op de homepage van                       

www.vryleve.nl ziet u de knop Mijn Vryleve rechts in de 

paarse balk. U klikt hierop en komt automatisch in het in-

logscherm. Met een persoonlijke gebruikersnaam en dito 

wachtwoord krijgt u toegang tot uw gegevens en tot han-

dige aanvraag- en contactformulieren. De ontvangen vra-

gen en formulieren neemt Vryleve de volgende werkdag 

in behandeling. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een 

antwoord of een bericht met de stand van zaken.

Zijn uw gegevens juist? Wij benaderen u graag op de 

juiste wijze. Komt u onjuistheden tegen in telefoonnum-

mer(s) en e-mailadres dan kunt u deze zelf wijzigen. Komt 

u onjuistheden tegen die u niet zelf kunt wijzigen, bijvoor-

beeld in voorletters, geboortedatum of in woningwaarde-

ring? Meld deze aan ons met het contactformulier in Mijn 

Vryleve.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?Wij helpen u graag. 

Op ons kantoor staat een computer voor u klaar. Wij zijn u 

graag behulpzaam bij het vertrouwd raken met Mijn Vryleve.

Wat kunt u als 
woningzoekende online 
bij Vryleve regelen?

• Inschrijven als woningzoekende

• Reageren op woningaanbod

• Inzien van uw reacties op woningen

• Zien op welke plek u bent  geëindigd 

• Een zoekprofiel maken zodat u 

 wekelijks een e-mail krijgt met 

 aangeboden woningen die voldoen 

aan uw zoekprofiel.

MIJN VRYLEVE

Mijn Vryleve is een online klantenportaal, speciaal voor huurders. U regelt zelf uw huurderszaken online met ons. 
Een nieuwe manier om snel “post” naar Vryleve te versturen en uw gegevens te checken wanneer het u uitkomt!



Vryleve heeft groot onderhoud op het program-

ma staan aan de zestien woningen met platte 

daken aan de Korenbloemstraat en Margrietstraat 

in Lobith. De daken worden vervangen en direct  

geïsoleerd, de gevels worden gerepareerd en ge-

isoleerd. Maar niet zomaar! In overleg met bewo-

ners, gemeente, welstand en de kunstenaars Terry 

van Gurp en René Oudenhoven van vGtO gaan 

we de gevelisolatie “kunstig” uitvoeren. U ziet van 

alle drie de woonblokken links beelden van hoe 

deze er nu uitzien en rechts hoe ze er na de in-

greep uit gaan zien. Nog een verbetering: door 

de ingreep wordt het energielabel verhoogd van 

E of F naar B!

De werkzaamheden starten op zijn vroegst in 

september. Op dit moment vindt vervolgonder-

zoek plaats in het kader van de Flora- en Fauna-

wet voor het verkrijgen van de benodigde omge-

vingsvergunning. 
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Vanaf juni 2015 zijn we in gesprek met 
Herwenaren, die interesse hebben in 
een nieuwe huur- of koopwoning. De 
beschikbare bouwterreinen liggen 
aan het Kosterijpad (hoek Keurbeek) 
en aan de Berkhaag (eind Antonius-
straat) in Herwen.

Goedkope huurwoningen 
en betaalbare koopwoningen
Voor beide locaties gaan we bij de planvorming 

uit van goedkope, grondgebonden woningen. 

De huren zijn maximaal € 500,- netto per maand. 

Er is momenteel veel vraag naar kleine woningen 

met maximaal twee slaapkamers, ook in Her-

wen. De koopprijzen worden medio 2016 be-

kend en zijn in ieder geval betaalbaar voor star-

ters. De precieze verdeling van huur en koop is 

nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de keuze 

van de mogelijke kopers. Er komen zeker meer 

huur- dan koopwoningen. In totaal is sprake van 

vijf woningen aan het Kosterijpad en dertien wo-

ningen aan de Berkhaag.

Vergunningenfase
Inmiddels heeft Vryleve het haalbaarheidsonder-

zoek met positieve uitkomst afgerond. Nu volgt 

een periode van vergunningaanvragen. In het 

voortraject is met gemeente en welstand al over-

leg geweest. We verwachten daardoor een goede 

doorloop, maar houden er rekening mee dat de 

bouw op zijn vroegst in maart 2017 van start gaat. 

Nieuw uiterlijk woningen 
Korenbloemstraat en Margrietstraat!

Nieuwbouw in Herwen

Locatie en 
sfeerbeelden 
Berkhaag

Korenbloemstraat blok 2

Margrietstraat

Korenbloemstraat blok 1

Korenbloemstraat blok 2

Margrietstraat

Korenbloemstraat blok 1



Liemerse Uitdaging bouwt bruggen voor een leefbare samenleving

“Het gaat om anders denken en samen doen”Een cultureel centrum dat barkrukken nodig heeft en een 
bedrijf dat spullen over heeft. Wat is er niet mooier dan 
die twee te koppelen? Verenigingen en stichtingen die 
hulp nodig hebben, kunnen een aanvraag indienen bij de 
Liemerse Uitdaging.
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Sinds maart dit jaar is de Liemerse Uitdaging officieel 

van start gegaan en kunnen vraag en aanbod worden 

ingediend. Het is gebaseerd op een landelijk concept 

dat al in 42 gemeenten zijn waarde heeft bewezen. Het doel 

is om vragen en wensen van maatschappelijke organisaties te 

koppelen aan bedrijven en instellingen die diensten of mate-

rialen leveren. Met gesloten portemonnee, benadrukt manager 

 Sylvia Verhaar. “Het is een bedrijvennetwerk dat bemiddelt in mate-

rialen, menskracht en middelen. We dagen het bedrijfsleven uit om 

maatschappelijk betrokken te ondernemen. Door het ondersteunen 

van stichtingen en verenigingen stimuleren zij de leef-

baarheid in de lokale samenleving.”

Verbinden en versterken
Na Duiven en Montferland hebben ook de gemeenten  Zevenaar, 

Rijnwaarden en Westervoort zich verbonden aan de Uitdaging en 

zijn de krachten gebundeld in de Liemerse Uitdaging. De ervaringen 

tot op heden zijn erg positief. “Het bedrijfsleven is absoluut bereid 

te helpen, maar daarvoor moet wel actie worden ondernomen”, is 

de ervaring van Dirk Hoogland. De directeur van Woonstichting 

Vryleve twijfelde geen moment toen hij gevraagd werd als bestuur-

der van het initiatief. “Per definitie vind ik dat je positief moet staan 

tegenover alle initiatieven die maatschappelijk waarde toevoegen. 

Als woningcorporatie staan we net als de  Liemerse Uitdaging voor 

betrokkenheid. Elke bestuurder van de Liemerse Uitdaging ver-

tegenwoordigt een gemeente. We brengen het  concept in ons 

netwerk onder de aandacht van andere organisaties en 

bedrijven. Ook leggen we verbindingen voor oplossingen 

waar de maatschappij profijt van heeft. Op eigen kracht is 

het voor veel verenigingen en stichtingen niet eenvoudig 

om doelen te behalen. Bovendien trekt de overheid zich 

steeds meer terug. Met de Uitdaging realiseren we op een 

eenvoudige manier duurzaamheid.”

“We dagen het bedrijfsleven uit om 
maatschappelijk betrokken te ondernemen”



Matchgroepen
Een belangrijke rol bij de Liemerse Uitda-

ging is weggelegd voor de matchgroepen, 

die bestaan uit vertegenwoordigers uit het 

bedrijfsleven. Sylvia: “De matchgroep uit de 

betreffende gemeente beoordeelt of de 

aanvraag de leefkwaliteit vergroot en of de 

organisatie zelf geld heeft om het gevraag-

de te kopen. Vervolgens maakt de match-

groep een keuze. De ondernemers slaan 

een brug tussen de verenigingen en het 

bedrijfsleven. De matchgroepen bestaan 

uit lokale ‘oude rotten’ (directeuren) met een 

groot netwerk en ‘jonge honden’ uit het be-

drijfsleven die het vooral leuk vinden om za-

ken voor elkaar te krijgen. Zij benaderen on-

dernemers die ze goed kennen en vragen of 

ze vrijwillig een handje willen helpen.”

Matches
De verzoeken van verenigingen lopen uit-

een. Het kan bijvoorbeeld gaan om een 

organisatie die hulp nodig heeft bij het 

opzetten van een nieuwe website of een 

ledenwerfactie. Er zijn al heel 

wat successen te noe-

men. Sylvia: “Zo heeft 

scheepswerf De Hoop de 

mannelijke leden van de Zonnebloem 

Groessen een interessante middag bezorgd 

met een rondleiding op de scheepswerf. In 

samenwerking met de gemeente Duiven, 

Mikado en lokale ondernemers is een vrij-

willigersfeest georganiseerd en Stichting 

Leergeld Liemers heeft pc’s en laptops ge-

kregen. Voor de Stichting Gemaal Oude 

Rijn heeft notariaat Prick & Van Houtum de 

oprichting verzorgd en de Rabobank heeft 

stoelen en lampen voor de inrichting be-

schikbaar gesteld. We werken nauw samen 

met de maatschappelijke organisaties. Het 

geeft ontzettend veel voldoening om de 

connectie te leggen.”

Steun bedrijven
De Liemerse Uitdaging is altijd op zoek naar 

bedrijven of organisaties die willen onder-

steunen of helpen een match te realise-

ren. Door mee te doen, laten onderne-

mers zien dat zij een bijdrage leveren op 

sociaal gebied. “Bedrijven kunnen vriend, 

sponsor, stersponsor of founder worden”, 

legt Dirk Hoogland uit. “Als founder is het 

ook mogelijk om sponsorverzoeken neer 

te leggen bij de Uitdaging. Uiteraard krij-

gen bedrijven een deel publiciteit voor hun 

bijdrage terug, maar het draait natuurlijk 

om het vergroten van de lokale betrokken-

heid. Ik attendeer bedrijven graag nog op 

de Spullenbank, waar het mogelijk is over-

tollig meubilair, apparatuur en materiaal te 

plaatsen. Hier hebben maatschappelijke 

organisaties ook toegang toe. Zo krijgen de 

spullen een tweede leven. Een kleine moei-

te is vaak een groot gebaar voor de lokale 

samenleving. Het vraagt om anders denken 

en samen doen.” 

Liemerse Uitdaging bouwt bruggen voor een leefbare samenleving

“Het gaat om anders denken en samen doen”

Heeft u behoefte aan mens-
kracht, materialen of middelen 
voor uw maatschappelijke 
organisatie? Of wilt u meer in-
formatie over de mogelijk heden 
om de Liemerse Uitdaging te 
steunen? Kijk dan op 
 www.liemerseuitdaging.nl. 

“Het bedrijfsleven is absoluut bereid te helpen, 
maar daarvoor moet wel actie worden ondernomen” 
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Wonen in 
De Pannerd

In het gebouw De Pannerd zijn 
 meerdere voorzieningen. Naast ap-
partementen vindt u er een fysiothe-
rapeut, een huisarts, een restaurant, 
een beweeg- en wandeltuin. U kunt 
in De Pannerd wonen als u zorg nodig 
hebt en zeker ook als u dat niet heeft.
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Wonen zonder zorg
Vryleve verhuurt een aantal appartementen op de bega-
ne grond en helemaal bovenin op de derde verdieping. 
Voor deze appartementen gelden geen voorwaarden voor 
leeftijd of zorgvraag. De grootte van de appartementen 
 varieert tussen 90 m2 en 110 m2. Ze hebben een hal, een 
toilet, een ruime woonkamer met open keuken, twee slaap-
kamers, een badkamer met tweede toilet en een balkon. De 
huurprijzen variëren van € 650,- tot € 800,-.

Toewijzen woning
Vrijkomende appartementen worden aangeboden op de 
website van Vryleve www.vryleve.nl. U kunt zich  inschrijven 
als woningzoekende en vervolgens reageren op het 
woning aanbod. Op onze website kunt u lezen welke regels 
er gelden bij het toewijzen van een woning. Voor meer info: 
bel Vryleve via telefoonnnummer 0316 - 54 37 41 of stuur 
een e-mail naar wonen@vryleve.nl. 
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Wonen met zorg
Op de eerste verdieping van De Pannerd liggen de apparte-
menten voor externe zorgverlening, variërend van grootte 
van 55 tot 65 m2. Huurprijzen zijn betaalbaar, want ze l  iggen 
onder de huurtoeslaggrens. Informeer bij Vryleve welke 
zorgaanbieders hier zorgdiensten verlenen.

U vindt hier ook Heukelumshof. Hier wonen negentien 
 ouderen met dementie intramuraal, zij hebben een eigen 
zit/slaapkamers en delen met vijf anderen een gezellige 
woonkamer. Liemerije is de zorgaanbieder. Voor nadere in-
formatie: Liemerije, Schoolstraat 41, 6911 AX in Pannerden, 
0316 - 25 06 74.

Verder staat het huurders in De Pannerd vrij de thuiszorg die 
zij nodig hebben te ontvangen in hun woning van andere 
bekende zorgaanbieders, zoals MoniCare. 

Zorg voor dementie
Liemerije verleent zorg aan bewoners met dementie. 
Iedere bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer en 
deelt een huiskamer met vijf andere bewoners. 
Voor meer info: bel Liemerije via telefoonnummer 
0316 – 25 06 74 of kijk op www.liemerije.nl.

Plezierige plek
André Bodde, voorzitter van dorpsraad Panner-
den: ‘De omgeving van de Pannerd wordt steeds 
meer een plezierige plek. De muurmozaïeken 
en het letterpad dragen daar zeker aan bij. De 
dorpsraad hecht waarde aan de uitstraling en de 
functionaliteit van het gebouw. We blijven ons 
ook inzetten voor het realiseren van een opbaar-
ruimte zodat bewoners niet hoeven uit te wijken 
naar omliggende plaatsen.’



Onder de naam ‘Passend Toewijzen’ werd per 1 januari een  landelijke 

regeling van het kabinet van kracht voor het gecontroleerd toe-

wijzen van sociale huurwoningen. Verhuurders zoals Vryleve moeten 

bij het aanbieden van beschikbare huurwoningen scherper rekening 

 houden met het inkomen van woningzoekenden.

Het komt erop neer dat woningzoekenden met een laag inkomen 

geen dure woningen kunnen huren. Een uitgebreide uitleg vindt u 

op www.vryleve.nl onder woning zoeken/

passend toewijzen. Ook is een folder be-

schikbaar via de balie. We kunnen ons 

goed voorstellen dat de informatie 

lastig te lezen is. Komt u er niet uit, neem 

gerust contact met ons op.

Wij zien dat de maatregel als effect heeft dat er minder reacties 

 binnenkomen op woningen met een huurprijs hoger dan € 628,-  

 netto in de maand. Deze woningen mogen niet meer toegewezen 

worden aan woningzoekenden met recht op huurtoeslag. Soms 

 reageert men wel maar is de reactie niet passend gezien het inkomen. 

Daarnaast ontvangen wij ook meer ongeldige reacties op woning-

aanbod. Veel reagerende woningzoekenden lezen over de inkomens-

voorwaarden heen en komen niet in aanmerking voor de woning 

waar zij op  reageren.

Wilt u meer informatie of uitleg over hoe u het beste kunt 

 reageren? Neem contact op met onze afdeling Woondiensten 

via wonen@vryleve.nl of 0316 - 54 37 41.

Inkomensvoorwaarden bij aanbieden 
van woningen vanaf 1 januari 2016
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Veel mensen denken dat Vryleve door de 

gemeente of het Rijk op de hoogte gesteld 

wordt van wijzigingen in de samenstelling 

van huishoudens van huurders. En dat die 

wijzigingen automatisch in de administratie 

doorgevoerd worden. Dit is niet het geval.

Doorgeven wijzigingen tenaamstelling
We vinden het erg vervelend post te sturen 

met de naam van een overleden echtgenoot 

of vertrokken ex-partner erop. Graag spreken 

we u ook met de juiste naam aan. We vragen 

u dan ook vriendelijk om vertrek van con-

tractpartners, echtscheidings- en overlijdens-

gevallen aan ons door te geven. Dan kunnen 

wij de tenaamstelling in onze administratie 

wijzigen. Vraag direct na wat de wijziging 

betekent voor uw huurovereenkomst via 

wonen@vryleve.nl of 0316 - 54 37 41. Soms is 

geen nieuwe overeenkomst nodig, soms wel. 

Wij helpen u graag verder!

Wijziging 
 tenaamstelling 
huurovereenkomst 
niet automatisch

Infraroodverwarming in huis: 
effectiever en mogelijk goedkoper
Aan het verwarmen van ons huis zijn we jaarlijks de meeste energiekosten kwijt. Om 
zo weinig mogelijk aan verwarmen uit te geven, willen we minder stoken. Daarom 
isoleren we ons huis. Daarnaast raakt de belangrijkste energiebron voor verwarmen 
- aardgas - op. We zoeken dan ook naar nieuwe mogelijkheden voor het  effectiever 
en goedkoper verwarmen van woon huizen. Infraroodverwarming is als nieuwe 
 ver warmingsbron volop in ontwikkeling.

Wat is infraroodverwarming?
Infraroodverwarming gaat met straling via 

panelen, die ruimten gericht verwarmen 

waar en wanneer dat nodig is. Ze hangen 

boven een werk- of zitplek en kunnen ook 

geluidsabsorberend worden uitgevoerd. 

Bovendien kan er LED-verlichting in worden 

verwerkt. 

Innovatie
In een verhuurd pand heeft Vryleve in twee 

vertrekken infraroodverwarmingselemen-

ten laten plaatsen voor plaatsgerichte en 

toch behaaglijke binnenverwarming. De 

elementen zijn geplaatst omdat de huidi-

ge aanwezige verwarming de ruimten niet 

voldoende kon verwarmen. Dit biedt ons de 

gelegenheid infraroodverwarming als inno-

vatie op de voet te volgen.

In de najaarseditie van Welkom Thuis (num-

mer 21) leest u meer over onze eerste er-

varingen. Wilt u nu al meer informatie? Bel 

gerust via 0316-543741 of stuur een e-mail 

naar j.mulders@vryleve.nl. 



De Raad van Commissarissen houdt het da-

gelijks toezicht op het beleid van het bestuur 

van woonstichting Vryleve. De Raad toetst 

activiteiten van Vryleve op maatschappelij-

ke betekenis en houdt hierbij rekening met 

financiële belangen en de geldende wet- en 

regelgeving. Op 31 december 2015 eindigde 

het lidmaatschap van mevrouw N. Arends – 

Elfferich. Zij heeft acht jaar (twee termijnen) 

deel uitgemaakt van de Raad. Na een zorg-

vuldige selectieprocedure is de vacature per 

maart 2016 ingevuld door toetreding van 

mevrouw E. Ouwehand uit Tolkamer. De 

samenstelling van de Raad van Commissa-

rissen is nu, van links naar rechts op de foto: 

de heer R.H. van de Beeten (voorzitter), me-

vrouw E. Ouwehand, de heer W.A.P. van Bran-

denburg, de heer M.W. van Daal en de heer 

A.F. Hermsen. Wij wensen hen de komende 

tijd veel wijsheid!

Nieuwe folder Servicefonds Huurdersonderhoud
Welke onderhouds- en reparatiewerkzaam-

heden vallen onder het Servicefonds Huur-

dersonderhoud? Welke werkzaamheden 

verricht Vryleve aan en in de huurwoning?  

Wat komt voor uw eigen rekening? Het staat 

allemaal precies omschreven in de folder 

 Servicefonds Huurdersonderhoud. Voor en-

kele euro’s per maand kunt u als huurder van 

Vryleve lid worden van dit fonds. Hiermee 

neemt Vryleve een aantal werkzaamheden 

van u als huurder over. U vindt de nieuwe 

 folder op onze site www.vryleve.nl onder 

Onze publicaties/diverse publicaties. U kunt 

de folder ook ophalen aan onze balie. De fol-

der is in februari dit jaar vernieuwd. U vindt 

nu nóg preciezer omschreven wie voor welke 

klus in huis verantwoorde-

lijk is. En uiteraard wat 

in ons uitgebreide 

pakket

Servicefonds 

Huurderonder-

houd is op-

genomen! 

Wie houden het 
direct toezicht 
op woonstichting 
Vryleve?

Woont u in Lobith of Tolkamer? En is zelf boodschappen doen moeilijk vanwe-
ge uw gezondheid, ouderdom of handicap? Sinds 20 november kunt u gebruik-
maken van de boodschappenbus. Dit is een initiatief van Bewonersplatform 
Lobith- Tolkamer en Stichting Welzijn Rijnwaarden. De bus rijdt elke vrijdag van 
10.30 uur tot 12.00 uur. De chauffeur haalt u thuis op, brengt u naar de winkel of 
apotheek, haalt u daar weer op en brengt u weer naar huis. Een ritje met de bood-
schappenbus kost u maar € 1,-.
Wilt u meer informatie of u wilt u zich aanmelden voor de boodschappenbus? 
Belt u dan naar Welzijn Rijnwaarden via (0316) 54 28 90 
of mail naar info@welzijnrijnwaarden.nl.

Boodschappendienst Pannerden en Aerdt
Om ouderen te helpen bij het zo lang mogelijk zelf standig 
blijven functioneren, hebben Frans van Loon van 
 supermarkt COOP in Pannerden en Yvonne van 
Bragt van Nova Zorg en Welzijn in  Pannerden 
een boodschappendienst opgezet voor  mensen 
uit Pannerden en Aerdt. Elke 
 donderdag vanaf 10.30 uur kunt 
u thuis op gehaald worden. U 
bent dan  tussen 11.30 uur en 
12.00 uur weer thuis. Voor 
€ 1,- kunt u hiervan gebruik 
maken als u uzelf op woens-
dag vóór 12.00 uur aanmeldt op 
  0316 - 37 13 04 (COOP Pannerden). 

Zelf boodschappen 
blijven doen in uw eigen omgeving 
Boodschappenbus Lobith en Tolkamer
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Vanaf november 2014 voert Vryleve een eigen doorlopend 
klantonderzoek uit onder vertrekkende huurders, woning-
zoekenden, nieuwe en zittende huurders. Hiermee willen 
we onze werkwijze bij klanten toetsen en klanten beter 
bedienen. Huurders en woningzoekenden waren in 2015 
overwegend positief over onze mondelinge en schriftelijke 
informatie, onze klantvriendelijkheid en de oplevering van 
de woning. 

Wat leerden we uit de resultaten van het klantonderzoek?
We houden de informatie voor woningzoekenden en huur-
ders actueel en de brieven goed leesbaar. We vragen of 
mensen per e-mail benaderd willen worden en of zij het 
op prijs stellen dat wij meegaan bij een bezichtiging. Daar-
naast maken we zittende huurders attent op het vinden en 
rustig kunnen nalezen van informatie op de website. Kun-
nen we een reparatie niet direct oplossen, dan zijn we meer 
alert op het inplannen van een tweede afspraak en melden 
we dit aan de huurders.

Online onderzoek
Vanaf april 2016 verloopt een deel van het onderzoek on-
line. Formulieren hebben plaatsgemaakt voor e-mails met 
een link naar een korte vragenlijst van vijf of zes vragen. 

Ontvangt u een onderzoekmail, wilt u deze dan invullen?  
Het kost u slechts twee minuten van uw tijd en u helpt ons 
enorm met uw medewerking!

Aanvullende opmerkingen
Erg waardevol voor Vryleve zijn de aanvullende opmerkin-
gen op het formulier. We kunnen hier direct op reageren als 
u er een contactadres of telefoonnummer bij vermeldt. Een 
mailtje aan ons met de melding is uiteraard ook mogelijk. 
Een vraag over gevaar van koolmonoxide is beantwoord op 
de website en komt uitvoeriger in deze Welkom Thuis! aan 
de orde. Iedereen die bij de opmerkingen een compliment 
gaf, danken we hartelijk!
Hebben wij u niet gevraagd naar uw mening en wilt u die 
wel geven? Wij horen u uiteraard graag! 

Vryleve leert uit doorlopend 
klantonderzoek 2015
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Wilt u meer weten over het doorlopend 
 klantonderzoek? Bel met 0316 - 54 37 41 
of mail naar m.vd.steen@vryleve.nl.
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Bij het verwarmen binnenshuis gebruiken we in de meeste gevallen een ver-
brandingstoestel. Dit toestel werkt in het algemeen probleemloos bij goed on-
derhoud. Is er een tekort aan zuurstof bij de verbranding, dan is de verbranding 
onvolledig en stoot het toestel koolstofmonoxide uit. Blootstelling aan een te 
hoge concentratie koolmonoxide kan tot koolmonoxidevergiftiging leiden en 
is zelfs levensgevaarlijk. Het grote probleem is dat koolmonoxide kleurloos en 
geurloos is: u kunt het niet zien en niet ruiken.

Kan koolmonoxide bij 
mij in huis ontstaan?
Heeft u verbrandingstoestellen in huis, zo-

als een cv-ketel, een (bad)geiser, een gas- 

of houtkachel of kookt u op gas? Dan kán 

koolmonoxide bij u ontstaan. De brand-

weer heeft een handige test om te kijken 

welk risico u loopt: https://
koolmonoxide.brandweer.nl/test/

Voorkomen van koolmonoxide
1. Zorg voor periodiek onderhoud aan de 

cv-installatie door een erkend installa-

teur. Eventuele storingen komen dan 

ook aan het licht.

2. Zorg voor voldoende ventilatie in uw 

woning. Sluit de luchtaanvoer en -af-

voer niet af. Zelfs niet tijdens een kou-

de winter. Voor een goede afvoer van 

schadelijke stoffen kunt u een raam of 

ventilatierooster open laten staan.

3. Maakt u gebruik van uw schoorsteen, 

bijvoorbeeld als afvoer voor een gas- of  

houtkachel? Laat deze dan ieder jaar na-

kijken en indien nodig vegen. Op deze 

manier voorkomt u verstopping van uw 

schoorsteen kanaal en zorgt u voor een 

goede afvoer van schadelijke gassen.

Hoe herken ik 
koolmonoxidevergiftiging?
De eerste lichamelijke symptomen van 

een koolmonoxidevergiftiging lijken op 

een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, 

overgeven en vermoeidheid. Ook voelt u 

zich verward en/of slaperig en krijgt u een 

versnelde hartslag. Bij een hoge concen-

tratie kool monoxide treden er ernstige 

symptomen op zoals bewusteloosheid, 

coma en blijvende hersenschade met mo-

gelijk overlijden als gevolg.

Wat moet u doen als u 
koolmonoxidevergiftiging vermoedt?
1. Zet ramen en deuren wijd open en 

schakel uw installaties uit.

2. Haal het eventuele slachtoffer uit de ver-

giftigde ruimte en leg hem of haar in de 

frisse lucht.

3. Bel 112, de alarmcentrale schakelt 

 medische hulp en indien nodig brand-

weer in.

Hoe hoog is mijn risico 
op koolmonoxide in huis?

TE KOOP 
uit magazijn 
met korting
Wegens het opschonen van onze maga-

zijnvoorraad bieden wij, tegen 50% van de 

nieuwprijs te koop aan (inclusief montage-

materiaal):

• douchezitjes

• steunpoten voor douchezitjes

• wandbeugels, vast en inklapbaar

• handgrepen, nog verschillende lengten 

aanwezig

• wastafelbeugels

De artikelen zijn van zeer goede kwaliteit 

(merk voornamelijk Jada), het materiaal is 

roestvaststaal, soms in lichtgrijs afgewerkt. 

De artikelen zijn in nieuwstaat en niet ge-

bruikt.

Interesse? 
U kunt terecht bij Vryleve op Halve Maan 18 

op maandag tot en met donderdag van 

8.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 

12.00 uur.
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Strafbaar en vernietigbaar 
Oplichting is een vorm van bedrog, een mis-

drijf waarbij de dader een ander ontdoet van 

geld of waardevolle goederen. Oplichting is 

een strafbaar feit. Het burgerlijk recht kent 

mogelijkheden om rechtshandelingen die 

via dwaling, misbruik van omstandigheden 

of bedrog tot stand zijn gekomen, te vernie-

tigen. Bent u geconfronteerd met oplichting 

dan zijn er dus juridische mogelijkheden om 

van een koop of andere overeenkomst af te 

komen. En ook om de oplichters op te laten 

pakken en te berechten. Het is in elk geval 

verstandig om aangifte te doen, de politie 

helpt u dan verder.

Oplichters, we hebben er allemaal mee te maken. We komen ze tegen op het internet en via de post 

en telefoon. Maar ook in levende lijve op straat of aan de deur. Ze gebruiken daarbij vaak de naam 

van bekende bedrijven om  vertrouwen te wekken. Zo is het al een paar keer voorgekomen dat de 

naam van vryleve door nepmedewerkers werd gebruikt om bij mensen binnen te komen. Gelukkig 

werd dit direct gemeld en konden we de politie inschakelen. Wat is eigenlijk oplichting en hoe is een 

oplichter te herkennen?

Hoe herkent u een oplichter?
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Vlotte babbel pakt u in 
Een oplichter maakt gebruik van ver-

schillende menselijke zwakheden. Hij of 

zij speelt in op eigenschappen zoals eer-

lijkheid, medelijden, goedgelovigheid, 

ijdelheid, slordigheid, onwetendheid, heb-

zucht, maar ook eenzaamheid. Ook maakt 

een oplichter vaak gebruik van ‘zwakke 

plekken’ in een organisatie. De meeste 

oplichters weten heel goed wat ze doen 

wanneer ze u iets aanbieden en zijn goed 

voorbereid. Ze hebben meestal een vlotte 

babbel, waarmee ze u volledig inpakken. 

Ze zien er doorgaans heel gewoon uit, ei-

genlijk onopvallend. Televisieprogramma’s 

zoals Radar, Kassa en Opgelicht! laten zien 

dat echt iedereen in te pakken is. Gelukkig 

tonen zij ook wat u in specifieke gevallen 

zelf kunt doen.

Hoe herkent u een oplichter?

Vragen over oplichting?
Op de meeste vragen over oplichting kan de 

politie u antwoord geven via 0900 - 88 44. U 

vindt veel informatie op www.politie.nl, ook 

over slachtofferhulp en diverse meldpunten 

(bijvoorbeeld het Landelijk Meldpunt 

 Internetoplichting bij “phishing”). 

Bent u niet zelf het slachtoffer en wilt u een 

melding doen, dan kan dit via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800 -70 00.

ConsuWijzer, het overheidsloket voor 

 consumenten van ACM (Autoriteit 

 Consument en Markt), licht u in over uw 

 rechten en adviseert u via 088 - 070 70 70. 

Deze instantie komt in actie tegen bedrijven, 

die zich niet aan de  regels houden.

De Fraudehelpdesk is een nationale  help - 

desk voor vragen en meldingen over fraude, 

 www.fraudehelpdesk.nl, 

valse-email@fraudehelpdesk.nl, 

telefoon 088 - 786 73 72.

HERKENNEN VAN OPLICHTING: 6 TIPS

Het herkennen van oplichting is moeilijk. Juist omdat oplichters niet uit de toon 
 vallen. Onthoud in ieder geval deze 6 tips als u een aanbod onder ogen krijgt: 

1. Neem de tijd om na te denken over een aanbod. Ga in ieder geval niet in op dringende 

verzoeken om NU te beslissen. Als u te haastig beslist, bent u vaak onder de indruk van het 

geweldige aanbod. Als u iets langer nadenkt, neemt de logica weer de overhand.

2. Bespreek het aanbod met anderen. Zij kunnen op een meer afstandelijke manier nadenken. 

Misschien weten zij meer over de persoon die of het bedrijf dat het aanbod doet.

3. Zoek op internet naar ervaringen met het bedrijf/de persoon. Als het aanbod berust op op-

lichting heeft iemand daarover meestal wel zijn ervaring geplaatst. 

4. Bevestig het aanbod van een populair en bekend bedrijf. Gebruik dus niet het telefoonnum-

mer, weblinks of adressen, die door de aanbieder zijn gegeven. Maak een nieuwe e-mail of 

brief. Vraag aan de telefoon naar degene, die genoemd is als afzender. Is het oplichting, dan 

komt dit op deze manier direct aan het licht.

5. Geef nooit persoonlijke gegevens via internet of telefoon. Wordt u via internet of telefoon 

gevraagd om persoonlijke gegevens, zoals uw creditcardnummer of pincode? Denk na over 

deze vraag: zou u deze informatie ook aan een vreemde op straat geven? Er is geen reden om 

een online of telefonisch aanbod anders te behandelen.

6. Laat een onbekende niet zonder legitimatie of reden binnen. Een aanbod kan nog zo aan-

trekkelijk lijken om uitvoeriger te bespreken. Een persoon kan er nog zo aardig uitzien. Het 

kan een truc zijn om te kijken wat voor waardevolle spullen u in huis heeft. U kunt altijd om 

een legitimatie vragen voordat u papieren aanneemt om te bekijken. U kunt ook vragen of 

de persoon terug wil komen als u niet alleen bent. Nodig een bekende uit of vraag een buur.
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Prachtig penthouse 
in Tolkamer met 
 uitzicht over de Rijn
• Ruim appartement (35m2) aan 

 Europakade 90
• Gebouw voorzien van lift
• Eigen dakterras
• Uitgebreide hoekkeuken, 3 slaap kamers, 

zeer ruime badkamer
• Mogelijkheid afname zorg 
 ABC Zorgcomfort
• Beschikbaar: eind mei 2016

Huurprijs € 1.200,00 per maand 
(excl. servicekosten € 25,39)

Meer informatie? 
Bel of mail met Woonstichting Vryleve 
via 0316-543 741 of wonen@vryleve.nl.

TE HUUR

88 m2 winkel-/ 
bedrijfsruimte   
 Komstraat 24 Lobith
• Gelegen op begane grond van  relatief 

nieuw appartementengebouw 
 Smidstraat/Komstraat 

• Goed zichtbare hoek in centrum 
• Overdekte entree 
• Gratis parkeerruimte rondom 

 winkelruimte 
• Overdekt parkeren in tegenover -
 liggende parkeerkelder mogelijk

Beschikbaarheid in overleg

Netto huurprijs : € 657,21 per maand 
BTW (optioneel) : € 138,01 per maand

Heeft u interesse? 
Neem contact op met Woonstichting 
 Vryleve via info@vryleve.nl of 0316-543 741.

TE HUUR
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Column
Spreekwoorden en gezegden...

www.vryleve.nl 
is 24 uur 
per dag

Zoekt u een huurhuis en bent u 

 benieuwd hoe het aanbod werkt? Wilt u 

meer weten over de dorpen of over wie 

verantwoordelijk is voor welk soort on-

derhoud? Antwoorden op veel  vragen 

zoals deze kunt u op elk moment van 

de dag vinden op 

www.vryleve.nl. In uw eigen tijd en 

buiten kantooruren! Via onze site kunt u 

ook met ons in contact komen. 

Bij bijna elk bericht staat een direct 

e-mailadres. Staat dat er niet bij, dan is 

info@vryleve.nl voor u beschikbaar!

Bent u huurder of ingeschreven 

 woningzoekende, dan kunt u online 

 zaken met ons doen via Mijn Vryleve. 

Klik door of log in via www.vryleve.nl.

Alles heeft meerdere kanten, da’s een waarheid als een koe. En zeker in de 
 woningbouw. Je hebt met een huis toch al gauw een voor-, achter- en zijkant 
en ook een boven- en onderkant, om nog maar te zwijgen over de binnen- en 
buitenkant. Dus...

Persoonlijk heb ik niet zoveel met dat gezegde. Meestal wordt het gebruikt door men-
sen, die tijdens een discussie vroeg of laat roepen: “Ja, maar je moet ‘t óók eens van 
mijn kant bekijken”. En dan betekent het vaak dat hun eigen argumenten dreigen op te 
drogen en tja, dan moet jíj dus voor hen aan de bak.

In de Komstraat in Lobith heeft een aardige mevrouw op de muur van haar achtertuin 
geschreven: ik heb liever geluk dan gelijk. Dat wil ik ook, ik wil ook liever geluk hebben, 
maar dat héb ik nooit, in het spel dan hè, of met een loterij of bingo. Nooit. En daar heb 
ik gewoon gelijk in. Dus ík heb verdorie weer gelijk. En weer geen geluk....

Maar alle gekheid op een stokje: we hadden een donkere, grieperige winter, waarin 
we werden overspoeld door berichten over vluchtende mensen, moord en doodslag, 
angst en radicalisering. Een winter waarin ik af en toe het nieuws niet meer kon aan-
zien, maar na díe winter hebben we nu ein-de-lijk lente.
Het is lente! Alle bomen, planten en struiken lopen uit, de lammetjes dartelen in de wei, 
het zonnetje krijgt al warmte.

De wereld wordt lichter, de avonden lengen. Langzamerhand begin je al te denken 
over de zomervakantie (ik ben altijd ietsje aan de late kant). De cyclus begint zonder 
pardon weer gewoon van voren af aan en het gras wordt, vooral bij de buren natuurlijk, 
weer groener.
Onze B & B voor de zwaluwen hangt gewoon weer klaar voor gebruik onder het bad-
kamerraam. Ik kan niet wachten tot ze weer thuis komen 
uit warmere oorden. Ook al poepen ze de hele  zomer 
lang met het complete gezin precíes voor onze 
voordeur.
Ik ga mezelf gewoon eens fijn verheugen op 
warme, goede tijden. De wereld draait tóch 
wel door, of ik me nou druk maak of niet.
Straks ga ik weer de wereld verbeteren en dan 
begin ik natúúrlijk bij mezelf, maar nú steek ik 
lekker mijn kop even in het zand.
Alles heeft dus meerdere kanten en nu 
gaan we weer de goede kant op.

HET IS LENTE: JOECHEI, JOECHEI, 
DRIEWERF JOECHEI!!!!!

Annelies Jansen, Lobith

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

OPEN!
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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: 
Beter een goede buur dan een verre vriend.
De winnaar van de cadeaubon is : Willy Gerritzen-Blij, Hagenaarstraat 26 uit Tolkamer.

De oplossing van deze puzzel kunt u tot 15 juli 2016 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.
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