
WELKOM THUIS !
Magazine van Woonstichting Vryleve

nr.23

 Drie generaties in gesprek 
  over eenzaamheid

“Eenzaamheid 
 begint bij jezelf ”

Ontstaan 
van het 
HABhuis

‘t Winkeltje creëert 
een win-winsituatie 

Wateroverlast 
in uw tuin 
voorkomen

Welkom Thuis! is een uitgave van Vryleve en verschijnt 2 keer per jaar huis-aan-huis

jaargang 9  |  november 2017

www.vryleve.nl

Nieuwbouw 
Graaf Reinaldstraat 
in volle gang



2

Welkom Thuis! | November 2017 in dit nummer

3 Voorwoord Dirk Hoogland: Eenzaamheid!

4 | 5 | 6 Eenzaamheid begint bij jezelf

7 Hoe is het met de projecten

8 | 9 Nieuwbouw Graaf Reinaldstraat in volle gang

10 | 11  Activiteiten Rijnwaarden 50plus

12  ’t Winkeltje creëert een win-winsituatie

13  Convenant ’t Veiligheidshuis: 
 mensen sociaal begeleiden

14 Wateroverlast in uw tuin voorkomen

16 Ontstaan van het HABhuis

17 Ervaringen proefslapen HABhuis

19 Column Home is where the heart is!

19 Direct antwoord op uw vraag

20 Puzzel

Hoe is het met 
de projecten 7

12

Activiteiten Rijnwaarden 50plus

10-11

‘t Winkeltje creëert
een win-winsituatie

Ervaringen  
proefslapen  HABhuis 16



Ik hoop dat u met plezier dit nummer leest. Ik zou het 

prachtig vinden als wij u, uitgedaagd door één van de 

artikelen, kunnen ondersteunen bij de opstart van een 

initiatief.  
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Het zal niet zomaar zijn dat de eerste week van de herfst 

werd gekozen als de ‘Week van de eenzaamheid’. De 

dagen worden korter, de avonden langer en het weer 

slechter. Bezoek neemt af, dus eenzaamheid toe. Dit lijkt 

een logische optelsom. Maar eenzaamheid is niet van 

het jaargetijde afhankelijk. Zelf doe ik vrijwilligerswerk 

voor de Zonnebloem en hoor van vele ouderen dat 

juist in de zomervakantieperiode het gevoel van een-

zaamheid heel sterk kan zijn. Familie en bekenden zijn 

op  vakantie, het verenigingsleven ligt stil, er wordt niets 

meer georganiseerd en daar zit je dan….

Aandacht voor de toenemende eenzaamheid is belang-

rijk. Daarom ben ik met u nieuwsgierig naar de inhoud 

van deze Welkom Thuis. Welke beelden over eenzaam-

heid leven er op het Gelders Eiland? Wat wordt er gedaan 

om eenzaamheid te voorkomen? En komt eenzaamheid 

alleen bij de ouderen voor? Nieuwsgierig temeer daar ik 

tijdens diverse bewonersavonden gehoord heb dat een-

zaamheid ook in de dorpen best een probleem is. 

Eenzaamheid is vaak dichterbij dan dat u denkt. Maar 

door het geven van een beetje aandacht en tijd kan veel 

eenzaamheid verdwijnen. 

EENZAAMHEID!
De redactie van Welkom Thuis vroeg me of ik u deze keer wilde verblijden met een voorwoord over het thema 
eenzaamheid. Ik moet zeggen, ik heb wel eens simpeler verzoeken gekregen. Er schieten wel direct allerlei 
gezegden door mijn hoofd: ’Eenzaam, maar niet alleen’, ‘Wees goed en je zult eenzaam zijn’ en ‘Leven in de 
grote stad: miljoenen mensen die samen eenzaam zijn’. 
Ik schrijf dit voorwoord in de week voorafgaand aan de ‘Week van de eenzaamheid’. Het is dus een actueel 
onderwerp. Eenzaamheid staat in de schijnwerpers, maar de mensen die het zijn niet! 

Dirk Hoogland

Directeur/bestuurder
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In het gezellige appartement van mevrouw 

Hiddink (86) bij Lobede in Tolkamer worden 

we hartelijk ontvangen. Het appartement 

heeft een geweldig uitzicht op de Rijn. 

 Mevrouw Hiddink zit graag voor het raam 

waar ze fanatiek werkt aan haar hobby’s 

 zoals breien, borduren en naaien. “Ik voel me 

absoluut niet eenzaam”, zegt de geboren 

Friezin. “Mijn dochter uit Amsterdam komt 

elke twee weken langs en mijn zoon woont 

in de buurt. Verder krijg ik niet veel mensen 

over de vloer, maar daar heb ik ook geen 

 behoefte aan. Ik vind het heerlijk om alleen 

te zijn en heb niet veel mensen om me heen 

nodig. Hier bij Lobede ervaar ik wel dat som-

mige mensen eenzaam zijn of heimwee 

hebben. Er worden hier veel  activiteiten 

 georganiseerd en er is een huiskamer op 

deze verdieping waar je elkaar kunt ont-
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   Drie generaties in gesprek over eenzaamheid

        ‘Eenzaamheid begint bij jezelf’

“Ik denk dat de oplossing 
is dat je het gewoon moet 
doen. Durf te leven!” 

Eenzaamheid is een breed maat - 
s chappelijk probleem. Uit  onderzoek 
blijkt dat ruim 40% van de  Nederlanders 
zich eenzaam voelt. In het  algemeen 
neemt het  percentage  eenzamen toe met 
het  ouder worden. Maar eenzaamheid 
komt onder mensen van alle  leeftijden 
voor. Wat is het  eigenlijk en wat kun je 
 ertegen doen? We vroegen het drie 
 generaties.

Mevrouw Hiddink (86)



Lees verder op de volgende pagina

   Drie generaties in gesprek over eenzaamheid

        ‘Eenzaamheid begint bij jezelf’
moeten. Eenzaamheid betekent voor mij 

dat mensen wel ergens naartoe willen gaan 

maar niet durven omdat er vaak ook vreem-

den zijn. Ik denk dat de oplossing is dat je 

het gewoon moet doen. Durf te leven!” 

Jezelf kennen
Het gevoel van eenzaamheid heeft volgens 

Janine Hendriks (50) ook te maken met 

 iemands leefomstandigheden. “Mensen die 

zich eenzaam voelen, zijn veelal afhankelijk 

geweest of niet gewend alleen te zijn. Dan 

kan dat best moeilijk zijn en dan kan het 

een probleem worden. Alleen zijn is een 

kunst, je leert jezelf kennen. Je moet zelf 

ondernemen en soms over drempels heen. 

Daar groei je als mens van. Zelf leid ik een 

druk leven met een gezin, een baan en met 

onze Bed & Breakfast Poort van Lobith. Ik 

heb het altijd heerlijk gevonden om alleen 

te zijn. Dan kan ik weer even opladen.”

Jongeren en eenzaamheid
Vaak wordt gesproken over ouderen en 

eenzaamheid omdat mensen ouder wor-

den en sociale contacten en dierbaren 

wegvallen. Uit onderzoek blijkt dat ook 

veel jongeren en studenten eenzaam zijn. 

De  studententijd is toch de mooiste tijd 

van je leven,  waarin je volop nieuwe men-

sen ontmoet? Hoe komt het dat  jongeren 

zich  eenzaam voelen? Vera Worm (24) is 

 studente. Ze kan zich wel voorstellen dat 

jongeren  eenzaam zijn. “Als je op kamers 

woont in een vreemde stad waar je  niemand 

kent zonder je vrienden in de buurt, dan 

Vera Worm (24)
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Janine Hendriks (50)
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kun je best eenzaam zijn. Alles  verandert, 

je gaat weg uit je  veilige omgeving en 

moet je zien te redden tussen vreemden. 

Bovendien kunnen mensen zich eenzaam 

 voelen, ondanks dat ze veel anderen om 

zich heen hebben. Dit hangt af van je eigen 

 beoordeling van de kwaliteit van de contac-

ten. Je kunt ook een paar mensen hebben 

met wie je veel deelt. Het kan een oplossing 

zijn om je aan te sluiten bij een vereniging. 

Dit vergroot bovendien de maatschappelij-

ke participatie. Wat ook meespeelt tegen-

woordig zijn de sociale media. Je ziet vaak 

dat andere jongeren druk zijn en alles wat 

ze doen op de sociale media plaatsen. Voor 

mensen die niet veel contacten hebben is 

dat best lastig. Misschien wil je zelf ook wel.” 

Janine knikt: “We leven steeds meer in een 

periode van individualisering en de sociale 

media dragen daaraan bij. Hierdoor zitten 

veel mensen meer binnen. Neem het initi-

atief en organiseer iets met je buurt, geef 

je op voor een cursus, ga vrijwilligerswerk 

doen of word lid van een vereniging. Thuis 

zitten helpt niet. Je moet initiatief nemen en 

contacten zoeken. En wordt eenzaamheid 

een probleem, dan is het belangrijk professi-

onele hulp te zoeken.”

Hulp en activiteiten
Eenzaamheid heeft vaak te maken met hoe 

mensen zelf in elkaar zitten, is de conclusie 

van de dames. “Je kunt meer ondernemen, 

maar dat is niet voor iedereen makkelijk’, 

zegt Vera. “Er wordt veel georganiseerd in 

de gemeente om mensen met elkaar in 

contact te brengen. Stichting Welzijn Rijn-

waarden (Caleidoz) haalt ouderen op voor 

activiteiten en brengt hen weer terug, de 

dorpshuizen organiseren vaak activiteiten, 

voor jongeren is er Jongerencentrum de 

Sfinx en er zijn veel verenigingen waar je lid 

van kunt worden. Maar ik denk dat het be-

langrijk is dat je jezelf eerst afvraagt wat je 

mist en of het je helpt veel te ondernemen. 

Als je hulp nodig hebt, dan kun je deze vast 

krijgen via maatschappelijk werk, het sociaal 

team van de gemeente of van de huisarts.” 

Mevrouw Hiddink ervaart geen gevoel van 

eenzaamheid, wel vindt ze het lastig dat ze 

door de zorg afhankelijk is geworden van 

anderen. “Als je minder mobiel bent, wordt 

het moeilijker om zelf boodschappen te 

doen. Hierdoor kom je minder buiten 

wat invloed heeft op je sociale con-

tacten. Maar gelukkig heeft het 

Bewonersplatform Lobith Tol-

kamer een geweldig initiatief 

en rijdt er wekelijks een boodschappenbus-

je voor ouderen naar de supermarkt. En dat 

allemaal dankzij vrijwillige chauffeurs!”

Rol vrijwilligers
Vrijwilligers spelen een grote rol in de sa-

menleving. Bij verenigingen, in de zorg 

maar vrijwilligers zijn ook belangrijk tegen 

eenzaamheid en sociaal isolement. “Het is 

niet alleen goed om je in te zetten voor de 

leefbaarheid in de gemeente maar vrijwilli-

gerswerk kan ook een goede optie zijn voor 

iemand die zich eenzaam voelt of behoefte 

heeft aan meer sociale contacten”, vindt Jani-

ne. “Zelf ben ik altijd vrijwilligster geweest, in 

de buurt, bij de kerk en nu als gastvrouw bij 

de bibliotheek, die in Lobith en Pannerden 

zelfs volledig draait op vrijwilligers. Dit is te-

vens een ontmoetingsplek. Mensen kunnen 

hierin creatiever zijn en moeite doen voor 

de leefbaarheid in de gemeente en de zorg 

voor elkaar. Maak ook eens een praatje met 

een alleenstaande buur en kijk wat je kunt 

doen of organiseer een buurtevenement. 

Het begint bij initiatief tonen en durven!”



Hoe is het met de projecten...

Vierkenshof
In de wijk Vierkenshof in Tolkamer is 
een plan voor 25 HAB-woningen in 
ontwikkeling. Eerder dit jaar lichtten 
we dit plan toe aan omwonenden 
van Vierkenshof, die ook de gele-
genheid hadden de proefHAB te be-
kijken. Dit plan zagen zij niet zitten. 
In samenspraak met de gemeente 
Rijnwaarden is een alternatief plan 
gemaakt en voorgelegd aan de om-
wonenden. We wachten de motiva-
tie van de omwonenden af, die nog 
steeds  bezwaren hebben.

Herwen
Er liggen plannen klaar voor nieuw-
bouw aan het Kosterijpad  (5 grond-
gebonden woningen) en aan de 
Berkhaag (13 woningen, waarvan 4 
aan de straat en 9 aan het hofje er-
achter). De voortgang is vertraagd 
omdat de 13 woningen aan de Berk-
haag op rood staan in het woning-
bouwprogramma van de gemeente 
Rijnwaarden. Verder hebben we een 
combinatie met het plan Vierkenshof 
uitgewerkt, die niet reëel en haalbaar 
bleek. We wachten op groen licht om 
de bouw te kunnen voorbereiden.

Groot onderhoud 
Korenbloemstraat/Margrietstraat
Na een lange aanloop zijn in 2017 de daken van 3 woonblokken in de 
 Korenbloemstraat en Margrietstraat vernieuwd, is vloer isolatie aange-
bracht en zijn de gevels bekleed. Last but not least zijn er nieuwe voorzet 
voorgevels geplaatst. Begin  oktober zijn de plinten aan de nieuwe voor-
gevel aangebracht en de vensterbanken aan de buitenzijde geplaatst. 
De drie woonblokken staan er weer strak bij en hebben nu ten minste 
 energielabel B. Laat de winter nu maar komen!

Kozijnvervanging 
Fazantstraat/Graaf Ottoweg/
Patrijsstraat
Halverwege 2017 zijn nieuwe kozijnen geplaatst in 28 woningen aan de 
Fazantstraat, Graaf Ottoweg en Patrijsstraat. De houten kozijnen werden 
vervangen door kunststof kozijnen. Wij zijn absoluut niet tevreden met 
het verloop van dit project. Dit heeft met name te maken met het aantal 
verschillende bedrijven, 
waarmee de bewoners te 
maken kregen. Er ontstond 
veel vertraging door de 
slechte afstemming van de 
werkzaamheden. Maar het 
eindresultaat mag er zijn 
en de woningen kunnen 
weer enkele decennia 
mee.

Meer weten over onze 
 lopende projecten?

Op onze website vindt u  actuele 
informatie over onze grotere 
lopende projecten onder  
www.vryleve.nl/projecten. 
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Nieuwbouw Graaf Reinaldstraat in volle gang

De ingetekende voorziening
en kunnen nog wijzigen. 
Aan de maatvoering en 
 voorzieningen in de platte
grond kunnen dan ook geen 
rechten ontleend worden.

De bouw van 21  grondgebonden 
 woningen in Lobith  startte 
in de eerste week van juli 
2017.  Bloksgewijs worden de 
 woningen  opgetrokken, vanaf 
de Graaf Ottoweg  verder naar 
links de Graaf  Reinaldstraat 
in.  Wekelijks maken we foto’s, 
die we op de website  plaatsen. 
Zo kunt u de bouw een  
beetje  volgen. Oplevering van de  
eerste  woningen verwachten wij 
in  januari 2018.
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Nieuwbouw Graaf Reinaldstraat in volle gang



















 















      






















Alle 21 woningen hebben op de  begane 
grond een hal, woonkamer, open  keuken, 
toilet en trap naar de eerste verdieping. 
Hier bevinden zich 2 slaapkamers en een 
badkamer. De 3 woningen die aan de  
 Graaf Ottoweg liggen, hebben een za-
deldak met bergzolder. Bij elke woning 
komt een  buitenberging.

De basishuurprijzen zijn € 520 (tussen-
woning), € 530 (hoekwoning) en € 535 
(woning met kap) per maand. De basis-
huurprijs laat ruimte om voor maximaal 
€ 15,00 huur verhoging aan opties uit 
te zoeken. Voor de keuken zijn diverse 
 uitbreidingsmogelijkheden.

De woningen zijn bedoeld voor klei-
ne huishoudens, met name één- en 
 tweepersoonshuishoudens van alle leef-
tijden. De  verwachting is dat er verhuis-
bewegingen op gang komen en een 

 aantal ouderen vanuit hun grotere wo-
ningen doorstromen naar de gewenste 
goedkope kleine woning met tuintje.

De toewijzing van de woningen 
gaat  bloksgewijs via de reguliere wij-
ze, via onze  website www.vryleve.nl. 
 Woningzoekenden uit de gemeente 
Rijnwaarden krijgen  voorrang bij de 
woningtoewijzing. Het  gezamenlijk 
 jaarinkomen mag maximaal  
€ 36.165,00 zijn. 

In september en oktober jl. hebben we 
 advertenties geplaatst voor toewijzing 
van de eerste woonblokken. Heeft u 
belangstelling, geef dit dan door via 
wonen@vryleve.nl of 0316 - 54 37 41. 
Dan geven wij u een  seintje wanneer de 
volgende serie woningen  aangeboden 
wordt en u kunt reageren.



Activiteiten  Rijnwaarden 50plus
In- en ontspanning
Vertrouwd, bekend en gezellig. Dat is Rijnwaarden 50plus. 

De belangenbehartiger voor senioren bevordert sociale con-

tacten tijdens gezellige bijeenkomsten. Naast de wekelijkse 

kaartmiddag in het Dorpshuis in Lobith organiseert de ver-

eniging een klaverjastoernooi, koersbal, een boerenkool- en 

spellenmiddag en zijn er regelmatig dag-, fiets- en wandel-

tochten, vakantiereizen en cursussen.
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Eigen regie
Heeft u belastingvragen of wilt u juridisch advies? Via de bond KBO/PCOB 

krijgt u gratis advies. Uw welzijn is van primair belang voor Rijnwaarden 

50plus. U kunt als lid gratis gebruikmaken van computerhulp en tegen gere-

duceerde prijzen van computercursussen. Heeft u een zorgvraag? Dan kunt 

u een gratis beroep doen op de ouderenadviseurs van Rijnwaarden 50plus.



Activiteiten  Rijnwaarden 50plus

Informatie
Tien keer per jaar ontvangen leden het vereni-

gingsblad ’t Plusje, met informatie over gezond-

heid, zorg, mobiliteit, wonen en welzijn. Over 

deze  onder werpen organiseert  Rijnwaarden 

50plus jaarlijks een of meer gratis voorlichtings-

bijeenkomsten.   

www.rijnwaarden50plus.nl. 
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Belangenbehartiger en korting
Rijnwaarden 50plus komt op voor uw belangen in de gemeente. 

Ook  landelijk is de KBO een belangrijke krachtenbundeling naar de 

 overheid. Met het lidmaatschap kunt u bovendien korting verkrijgen op   

(zorg)verzekeringen en energie. 



‘t Winkeltje creëert een win-winsituatie
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Van weggooien wil ’t Winkeltje aan het 

 Dorpsplein in Pannerden niets weten. Voor 

 bijna niets is daar  allerlei  tweedehandskleding, 

 schoenen,  bed dengoed, maar ook tassen, 

 serviesgoed,  puzzels en boeken te  krijgen. 

“We sorteren de kleding en wat niet  gebruikt 

wordt brengen we weg. Hiervoor krijgen 

we een vergoeding”, vertelt vrijwilligster  

Gerda Hendriks. “Bij de kleding collectie en 

accessoires houden we rekening met de 

 seizoenen, met feestdagen als Pasen en 

Kerst en met carnaval.” De opbrengst van  

’t Winkeltje gaat naar  klein schalige projecten 

in ontwikkelingslanden en naar projecten in 

 Pannerden, die de  leefbaarheid  bevorderen 

en gericht zijn op zelfredzaamheid. De kinder-

boerderij, een nieuwe school In  Uganda en de 

 nieuwe  welkomstborden zijn  enkele  actuele 

voor beelden. Penningmeester   Arthur Gieling: 

“Het blijft bij ’t Winkeltje, dat  onderdeel uit-

maakt van de Stichting PIT (Pannerden, dorp 

waar Pit in zit), niet alleen bij de verkoop van 

de kleding en  artikelen, de ruim 25 vrijwilli-

gers  proberen ook met andere  acties een 

financiële bijdrage te  ontvangen. We staan 

bijvoorbeeld op de  kerstmarkt met kerst-

stukjes, onder steunen de  Dodenherdenking 

Wie in de gemeente  Rijnwaarden op zoek is naar mooie tweedehands kleding voor een  aantrekkelijke prijs 
kan al 38 jaar terecht bij ’t Winkeltje in  Pannerden. De aanschaf van de kleding is niet alleen gunstig voor uw 
portemonnee, u steunt er ook goede doelen mee en draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp.

in  Pannerden en  maken ons sterk voor het 

verfraaien van de dorpskern.” 

Voldoening
In ’t Winkeltje komen dorpsbewoners, maar 

ook mensen uit omliggende plaatsen,  veelal 

vaste klanten. “Sommige mensen komen 

drie keer in de week”, lacht vrijwilligster  

Ria Geurtz. “Ze zijn er het eerst bij om te  

kijken of er weer wat moois en 

soms zelfs nieuws tussen zit. 

We zijn er echt niet alleen 

voor mensen met een klei-

ne beurs, maar ook voor 

mensen die  gewoon op 

zoek zijn naar een leuke 

 outfit voor een gunstige 

prijs. Het is bij ons 

altijd mogelijk om de  kleding te passen en te 

ruilen. Het werk is ontzettend leuk. Het geeft 

heel veel voldoening als we het resultaat zien 

van de mooie  projecten die we hebben kun-

nen  ondersteunen!”



‘t Winkeltje creëert een win-winsituatie

Heeft u kleding of schoeisel over?
Gooi dit niet weg maar  lever het in bij ’t 

Winkeltje in  Pannerden. 

De openingstijden zijn: woensdag van 

9.30 tot 12.00 uur, vrijdag van 17.30 tot 

20.00 uur en zaterdag van 13.30 tot 

16.00 uur. 

Kijk voor meer informatie 

op Facebook: 

www.facebook.com/
pitpannerden/

Convenant ‘t Veiligheidshuis: 
mensen sociaal begeleiden
Een succesvolle aanpak van criminaliteit en ernstige overlast vraagt om meer dan zorg 
of straf alleen, namelijk een gezamenlijke aanpak van gemeenten, zorg partners en 
 justitiepartners. Dat gebeurt in de vorm van het Veiligheidshuis. Eind 2016 werd aan 
woningcorporaties in de regio gevraagd of zij als aanvullende partijen deel wilden 
 nemen aan het Veiligheidshuis. Een prima manier om een steentje bij te dragen aan 
de aanpak van overlast en personen goed op weg te helpen in de samenleving. In juni 
2017 tekenden we het Samenwerkingsconvenant Veiligheidshuizen West Veluwe Vallei 
en Regio Arnhem. 

Wat is het Veiligheidshuis? 
Een Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen straf- en zorgpartners en 
 gemeenten. Het doel is een veilige samenleving te creëren door overlast en  criminaliteit 
terug te dringen en herhaling van misdraging en misdaad te voor komen. Doordat  vaste 
(primaire) partners als politie en het openbaar ministerie  samenwerken met  andere 
 (secundaire) partijen zoals woningcorporaties is een  gezamenlijk plan van aanpak 
 mogelijk. Betrokkenen krijgen hierin een eigen rol. Er is een coördinator die de hulp 
afstemt en zorgt dat afspraken snel worden  nagekomen. 

Rol gemeenten en partners
Gemeenten hebben de regie op Veiligheidshuizen. In Gelderland-Midden zijn 
twee  Veiligheidshuizen, die organisatorisch sterk met elkaar verbonden zijn. Het 
 Veiligheidshuis West Veluwe Vallei werkt voor de gemeenten Barneveld, Ede,  Nijkerk, 
Renkum, Scherpenzeel en Wageningen. Het Veiligheidshuis Regio Arnhem werkt 
voor de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, 
 Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

De primaire partners van beide Veiligheidshuizen zijn: alle gemeenten in de 
 regio,  Openbaar Ministerie, Politie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Raad voor de 
 Kinderbescherming, Jeugdbescherming, William Schrikker Groep, Reclassering 
 Nederland, Iriszorg, Leger des Heils, Moviera, Veilig Thuis, HALT. 
De secundaire partners zijn regionaal werkende zorgaanbieders, organisaties voor 
 welzijns- en maatschappelijk werk en woningcorporaties.

Meer weten?
Het samenwerkingsconvenant kunt u vinden en downloaden op  

www.vryleve.nl/over vryleve/documenten&regelgeving. Wilt u meer weten, 

dan kunt u contact opnemen met Mieke van der Steen via 

m.vd.steen@vryleve.nl of 0316 - 54 37 41.
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Wateroverlast in 
uw tuin voorkomen
Hoveniersbedrijf Martijn Vister uit  Tolkamer 

helpt particulieren bij het aanleggen, 

 opknappen, bestraten, onderhouden en het 

waterproof maken van hun tuin. Dit laatste 

wordt steeds belangrijker. “We hebben 

steeds vaker te maken met hevige  regenval. 

Hierdoor kan het water in de tuin, maar ook 

van het dak vaak niet snel genoeg in de 

grond zakken. Het water komt in het riool, 

die het niet weggevoerd krijgt. In het ergste 

geval zoekt het rioolwater een weg naar de 

kelders van woningen of komen putdeksels 

omhoog drijven.”

Onderhoudsvriendelijk
Een volledig bestrate tuin is niet 

 onderhoudsvrij zoals sommige mensen 

denken. Zo moet je regelmatig vegen en 

onkruid tussen de tegels weghalen.  Volgens 

Vister hebben tegels of andere bestrating 

nog meer nadelen: “In de zomer houden 

 tegels warmte vast, een betegelde tuin 

geeft minder ontspanning en groen is 

 nodig voor het voortbestaan van dieren. Ik 

 adviseer dan ook altijd meer ruimte te geven 

aan regenwater en groen aan te brengen. 

Ook al houden mensen niet van tuinieren, 

er zijn diverse andere onderhoudsvriende-

lijke mogelijk heden. En dat hoeft absoluut 

niet duurder te zijn dan een bestrate tuin. 

Het is ontzettend praktisch, tegels in de tuin. Steeds meer 
mensen  leggen hun tuin tegenwoordig ermee vol. Maar een 
bestrate tuin zorgt  regelmatig voor wateroverlast, zeker nu 
door klimaatverandering steeds vaker  extreme neerslag voor-
komt. Toekomstige problemen voorkomen? Maak uw tuin 
 ‘regenproof’. Hovenier Martijn Vister uit Tolkamer geeft enkele 
praktische tips.



Een aantal gemeenten in Nederland heeft een ‘tuintegeltaks’ ingevoerd. Een gazon of 

bloementuin levert bewoners belastingvoordeel op, elke vierkante meter verharde tuin 

kost geld. Zo ver is het in onze gemeente nog niet. Wel overweegt Vryleve om een maxi-

mum te stellen aan het percentage verharding in de tuin. Bij toewijzing van de nieuwe 

woningen aan de Graaf Reinaldstraat in Lobith stellen wij als voorwaarde dat nieuwe 

huurders bijvoorbeeld maximaal 75% van hun tuin bestraten. Wij houden u op de hoog-

te van wijzigingen in ons beleid hierover.

Vragen?
Van plan uw tuin te bestraten? Last van plassen in de tuin? U kunt ons altijd bellen of 

mailen voor advies: 0316 - 54 37 41 of wonen@vryleve.nl of log in via de website op 

Mijn Vryleve.

Tuintegeltaks

Wissel terras bijvoorbeeld af met borders en 

gazon of leg een stukje gras of kunstgras of 

een kleine moestuin aan. Ook zijn er planten, 

bloemen en struiken die weinig onderhoud 

vragen. Grind wordt tegenwoordig veel 

 gebruikt omdat het meer water doorlaat 

dan stenen. Als je bijvoorbeeld een strook 

grind langs de woning aanlegt, kan je muur 

ook niet vies worden. Een ander alternatief 

zijn wadi’s; een verdiepte plek in de tuin 

waar het water langzaamaan in de bodem 

kan zakken.”

Bovengronds water opvangen
Bij een fikse regenbui raakt het  gemeentelijk 

rioolstelsel overbelast, waardoor straten 

 onder water kunnen staan. Particulieren 

kunnen heel eenvoudig hun  regenwater 

via hun eigen tuin laten verlopen of 

 opvangen. Het is niet alleen beter voor het 

milieu, maar ook voor de portemonnee. 

Veel  dakgoten zijn nog steeds  aangesloten 

op het  riool. Dat is erg jammer vindt  Vister. 

“Naast  waterverspilling komt dit water in de 

rioolwaterzuivering. Je kunt de  regenpijp 

 afkoppelen of een regenton plaatsen. 

Dit  water is prima te gebruiken om de 

 planten water mee te geven. En heb je een 

 natuurvijver of een border? Dan kun je het 

water via een leiding of goot daar naartoe 

laten lopen.” 

Ondergronds water opvangen
De gemeente Rijnwaarden ligt dicht aan de 

Rijn, waardoor bij de waterafvoer in  tuinen 

rekening gehouden moet worden met de 

kleigrond en de waterstand. Een  eenvoudige 

oplossing volgens Vister is om op enkele 

plekken een gat van  ongeveer een meter 

diep te boren en deze vol te  storten met 

grof grind voor een goede afwatering. Vister: 

“Wil je dan toch een  bestrate tuin, dan is een 

ondergrondse  infiltratie, met  bijvoorbeeld 

infiltratiekratten of bigbags met grind een 

goede oplossing. Hiermee kun je grote 

 hoeveelheden water lozen in de ondergrond. 

De buizen voeren het water af naar het krat, 

dat ervoor zorgt dat het water geleidelijk in 

de grond zakt. Als je daarnaast  tussen de 

 bestrating  ruimte creëert en hier grind in 

legt, dan kan het  water hier weglopen. Wil 

je  helemaal geen onkruid en mieren nesten, 

dan is  tweecomponentenvoegsel ideaal! De 

voeg is waterdoorlatend; de meeste neer-

slag komt in het grondwater terecht.”

De tips van Martijn Vister kunnen u een 

handje op weg helpen om wateroverlast in 

de tuin op te lossen. Vister benadrukt dat de 

gewenste oplossing uiteindelijk te  maken 

heeft met de beschikbare  oppervlakte van 

de tuin en de wensen, woonsituatie en 

het budget van particulieren. “Sommige 

 mensen willen een onderhoudsvrije tuin, 

sommige een kindvriendelijke en  anderen 

juist een zeer groene. We komen graag een 

kijkje  nemen en geven meer gericht  advies. 

Het gaat er immers om dat wateroverlast 

 voorkomen kan worden zodat iedereen zo 

lang mogelijk kan genieten van zijn tuin!”
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Mensen wonen steeds vaker met zijn  tweeën 

of alleen. Ze willen goedkoper en tegelijker-

tijd grondgebonden wonen, het liefst met 

twee slaapkamers. En gebruik maken van 

beproefde technische mogelijkheden die 

voorhanden zijn. Dit type woningen voor 

kleine huishoudens hebben we onvoldoen-

de in ons woningbestand. Het grootste deel 

bestaat uit grote woningen met 3 slaap-

kamers en een eigen voor- en achtertuin.  

Zo’n twee jaar geleden besloten we het 

aantal kleine woningen uit te breiden om 

aan de vraag te kunnen voldoen. Goedkoop 

wonen houdt ook in dat de energierekening 

omlaag moet – liefst naar bijna nul -  en dat 

de  buitenruimte onderhoudsvrij is. Een be-

langrijk uitgangspunt voor ons was dat een 

kleiner huis geen ‘gekrompen groot huis’ is. 

Bij een kleiner huis moet het om doordachte 

eenvoud gaan. 

HABhuis in 2016 ontwikkeld
Met PLEKvoor, een vernieuwende ontwikke-

laar in de bouwsector, ontwikkelde Vryleve 

in 2016 een compleet duurzaam, betaalbaar 

en energieneutraal huis voor kleine huis-

houdens en noemde deze het HABhuis. 

Het HABhuis is opgebouwd uit 3 modu-

les.,   aparte componenten die aan elkaar 

 gekoppeld worden. Elke module bestaat 

uit  een stalen frame, waar de kabelboom 

voor de elektriciteitsvoorziening doorheen 

loopt. Elk frame wordt in de fabriek van 

 wanden, vloeren en dakdelen voorzien. 

Daarna  worden de modules helemaal in de 

fabriek  afgewerkt. Ze worden over de weg 

vervoerd en op de bouwplaats in enkele 

 dagen aan elkaar gemonteerd tot een licht 

en  compleet huis. 

Mensen wonen steeds vaker met zijn tweeën of alleen. Ze 

willen goedkoper en tegelijkertijd  grondgebonden wonen, het liefst 

met twee slaapkamers. En gebruikmaken van beproefde  technische mogelijkheden die voorhanden 

zijn. Dit type woningen voor kleine huishoudens hebben we  onvoldoende in ons woningbestand. 

Het grootste deel bestaat uit grote woningen met 3 slaapkamers en een eigen voor- en achtertuin.  

Ontstaan van 
    het HABhuis
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Kenmerken HABhuis
De woning heeft een compacte plattegrond van in totaal 60m2. Hierin vindt u een woon-

kamer, een keuken, twee slaapkamers, een badkamer met toilet en een hal. We be nutten elke 

 vier kante meter. De opvallende elementen hierin zijn:

• het aantal vierkante meters echte woonruimte; 

 alle vertrekken zijn verblijfs ruimten, die met elkaar verbonden zijn;

• juist de hal neemt een centrale plek in door de toegang naar de 

 woonkamer,  toilet en  badkamer en de slaapkamer;

• rolstoeltoegankelijkheid;

• veel ramen, waarmee we ‘buiten’ naar ‘binnen’ kunnen halen;

• het vrijstaande karakter, door de  toegangsdeur aan de zijkant;

• de beleving van ruimte.

Ervaringen proefslapen HABhuis Lobith

Mieke Ikink (63) uit Tolkamer is één van de 

proefslapers. Toen haar ouderlijk huis werd 

verkocht, was zij op zoek naar een woning 

voor zichzelf. Ze hoorde van het HABhuis, 

woonde een informatieavond bij en was di-

rect enthousiast. “Als biologisch geëngageerd 

persoon sprak me het duurzame aspect van 

de woning direct aan. Het huis ziet er mooi 

uit en er zijn duurzame materialen gebruikt. 

Met infrarood- en zonnepanelen is de woning 

bijna energieneutraal. Toen ik hoorde dat je 

een nacht kon proefslapen, heb ik me direct 

aangemeld.”

Sfeervol en ruim
Van 24 op 25 april dit jaar was het zover.  Mieke 

ging er zonder verwachtingen naartoe en 

praat achteraf vol lof over het HABhuis. “Het 

is net een vakantiewoning! Het gevoel dat ik 

altijd vakantie heb spreekt me wel aan”, grapt 

ze. “Mijn eerste indruk was 

dat de woning erg sfeer-

vol was ingericht en zeer 

knus. De ruimte was meer 

dan voldoende voor een per-

soon. Naast een tweepersoons 

slaapkamer was er nog een kleinere 

 kamer. Wel viel me op dat er weinig op-

bergruimte was en dat de keuken ook wat 

aan de kleine kant is voor iemand zoals ik die 

van koken houdt. Wat ik enorm leuk en attent 

vond was dat ik de volgende dag een ontbijt-

je van Vryleve kreeg aangeboden!”

Ecologisch en duurzaam
Duurzaamheid is voor Mieke erg belangrijk. 

Ze gaat beperkt om met elektriciteit en water, 

heeft haar eigen moestuin, pakt veel de fiets en 

barst van de ideeën om de gemeente mooi-

er te maken. “We leven in een supermooie 

gemeente. Ik 

wilde graag 

in aanmer-

king komen 

voor een HAB-

huis en had direct 

allerlei plannen om 

de buurt vorm te geven 

 zodat be woners elkaar ontmoeten. Helaas 

zat ik omhoog qua woonruimte en kon ik niet 

wachten op deze woningen. Maar nu woon 

ik ook mooi in een gezellig appartement in 

Tolkamer. Wel heb ik de wens om ooit samen 

met andere partijen een gezamenlijk eco-

logisch woonproject op te starten. Een woon-

gemeenschap met meerdere huis houdens, 

waar naast energie en duurzaamheid het 

 sociale aspect centraal staat. Een project 

waar je ruimtes deelt en elkaar ontmoet. Zelf-

voorzienend en met en voor elkaar!”

Lees verder op 
de volgende pagina

Mieke Ikink

Potentiële huurders en belangstellenden konden de afgelopen maanden proef slapen in het HABhuis aan de Markt in Lobith. Een 
nacht het HABhuis uitproberen is een mooie manier om erachter te komen of het goed bevalt en of mensen het straks daadwerkelijk 
willen huren. Vryleve krijgt hierdoor een goed beeld van de ervaringen.

Proefslaper Mieke Ikink 
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Nadat hij een paar jaar in een chalet woning 

had gewoond middenin de natuur, kreeg 

Martien Schoone (61) uit Malden steeds 

meer interesse in tiny houses. Zijn vriendin 

verraste hem met een nacht proefslapen 

in het HABhuis. “Ik vond het fantastisch en 

het voelde direct als een warm bad.”

Toen Martien Schoone een periode woon-

de in een rustiek, sfeervol huis op 

een park in het bos, kreeg hij 

de smaak van het kleine 

wonen en de eenvou-

dige manier van le-

ven te pakken. “Het 

brengt creativiteit 

en vrijheid met zich 

mee. We voelden ons 

er onderdeel van de 

natuur, je was even he-

lemaal ‘back to basic’ en het 

was er heerlijk rustig. De woning 

kopen was uiteindelijk geen optie, dus ik 

besloot een huis in een woonwijk te huren.”

Functioneel en stijlvol
Martien kreeg steeds meer belangstelling 

voor compacte, slimme, verplaatsbare en 

zelfvoorzienende woningen. Zo kwam hij 

via social media met het HABhuis in aan-

raking. Om de woning te ervaren, konden 

Martien en zijn vriendin op 29 juni jongst-

leden proefslapen. “Er is ontzettend crea-

tief met de ruimte omgegaan. De keuken 

en douche zijn in het midden geplaatst en 

er is een grote slaapkamer en een kleinere 

(studeer)kamer. De woning is functioneel 

en stijlvol ingericht met mooie, trendy 

meubels. De stijl van de woning spreekt 

me erg aan. Er zijn nieuwe, duurzame 

materialen gebruikt, de kwaliteit van af-

werking is goed en de woning biedt veel 

comfort.“

Kopen kleine woning
Hoewel het HABhuis aansluit bij de 

 wensen van Martien, komt hij niet in aan-

merking voor het huren van deze woning. 

Het kopen van een dergelijke woning ziet 

hij wel zitten. “Het is economisch interes-

sant. De aanschafwaarde en woonlasten 

zijn immers relatief laag en dat biedt voor-

delen als ik met pensioen ga. En als 

je zo’n woning op het erf 

van een boer of op 

een rustiek chalet-

park plaatst, haal 

je het beste uit 

twee werel-

den. Heerlijk in 

de natuur! Het 

HABhuis is een 

per fecte oplos-

sing van Vryleve 

voor kleine huishou-

dens. Daarbij zie ik nog 

meer mogelijkheden voor ande-

re woonvormen. Denk aan opvang en zorg 

voor ouderen, gehandicapten of mensen 

die nergens meer kunnen of  mogen wo-

nen. Ik zou graag willen dat  gemeenten 

en andere woning corporaties meer geïn-

teresseerd raken in deze vorm van wonen, 

eventuele wetgeving ver soepelen en be-

reid zijn om  grond beschikbaar te stellen 

of eventueel aan te kopen.” 

Martien Schoone

Proefslaper Martien Schoone Duurzaamheid in de praktijk
Duurzaamheid staat centraal in de  inrichting 

van de omgeving, de keuze van de bouw-

materialen én de toegepaste energie-

huishouding. De gebruikte materialen zijn 

circulair, dat wil zeggen recyclebaar of her-

bruikbaar. De vervoersbewegingen voor de 

bouw zijn minimaal vanwege de fabrieks-

matige basisbouw. De woning wordt ‘all 

electric’ uitgevoerd. Er komt  bijna alleen maar 

elektriciteit het huis binnen dat opgewekt 

wordt door zonnepanelen. Er is dus geen 

 gasaansluiting. Het plan is de  HABhuizen in 

een cluster te bouwen. Op de daken plaat-

sen we zonnepanelen. Deze  panelen  wekken 

voor alle woningen energie op.

ProefHAB in Lobith
Er is een prototype gebouwd en als proef-

model in Lobith op de hoek van de Markt 

en de Tolhuisstraat geplaatst. Daar hebben 

we vanaf begin april 2017 onder  andere 

 woningzoekenden, omwonenden en 

 pro fessionals uit de vastgoedsector kennis 

laten maken met de woning. Iedereen is om 

een oordeel gevraagd. Ook hebben in we in 

 totaal 21 keer proefslapers in de proefHAB 

 gehad, die hun kijk op het huis, de materi-

alen en de uitstraling hebben gegeven. Zo 

 kunnen we het HABhuis nog verder verfijnen. 

Vragen
Heeft u vragen over het ontstaan van het 

 HABhuis, dan kunt u contact opnemen met 

Mieke van der Steen via 0316 - 54 37 41 of   

m.vd.steen@vryleve.nl. 



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. 

19

Column
Home is where the heart is!

Het thema van deze uitgave van de Welkom Thuis! van Vryleve is kleine huis houdens, 
kleinere woningen en eventuele eenzaamheid die dit met zich meebrengt.

Nou kun je niet alle huurders over één kam scheren. Zo zijn er jonge stelletjes die samen 
op zoek zijn naar een starterswoning en die zijn van alles, maar in elk geval niet eenzaam!
En dan heb je bijvoorbeeld nog de ouderen die hun inmiddels te grote koopwoning 
willen verruilen voor een huurappartementje met het oog op het naderende ouderdom. 
En daarbij vaak een spaarcentje met zich meenemen. Een paar maanden per jaar gaan 
ze lekker met de caravan op pad of verblijven ze een tijdje in warmere oorden. En gelijk 
hebben ze! Maar eenzaam kun je hen óók niet noemen.

Maar ja, natuurlijk zijn er ook andere doelgroepen. Zo heb je de alleenstaande moeder 
met één of meerdere kinderen of de oudere, die is achtergebleven nadat de partner is 
overleden. En ja, dát is andere koek. Er zijn dromen gedroomd en uit elkaar gespat of er is 
een gezamenlijk leven geleefd en daar is een eind aan gekomen.

Een aantal jonge moeders heb ik gehoord in de tijd dat ik mijn kleinkinderen van school 
haalde. Meestal stonden ze bij elkaar bozig hun zorgen te delen en die waren niet mals. Ze 
zijn nog zó jong, maar moeten al dealen met grote problemen: geldzorgen, een onwillige 
ex, baantjes die ze niet aankunnen omdat de zorg voor hun kinderen voor een groot deel 
op hun schouders rust, een slecht toekomstperspectief...ga er maar aan staan!

De achtergebleven oudere ken ik ook. Verhuisd naar een kleiner huis, vaak een 
 appartement, want daar zit een lift bij. Partner overleden en kinderen die het 

allerbeste met je voor hebben. Je hoeft niks meer, je kinderen komen op 
gezette tijden op visite. Als er ‘iets’ in de familie gaande is, ben jij degene 

die er het laatst iets van hoort (want pa of ma maakt zich anders maar 
zorgen). Kortom, je hebt afgedaan en speelt geen belangrijke rol meer...

Ik denk dat het huis waarin je komt te wonen niet half zo 
belangrijk is als de buurt waarin het staat. Je moet 

gezíen worden door je buurtgenoten, dat is 
hartstikke belangrijk. Help je buurvrouw 
eens door een avondje op te passen, laat 
die alleenstaande oudere eens gewoon een 
boterhammetje mee-eten, drink samen eens 
een kop koffie aan de keukentafel.

Daar knappen we met zijn allen zó van op, 
je zult het zien!

   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: 
Geef spullen een tweede leven.
De winnaar van de cadeaubon is : Jolanda Kelderman, Herispich 3 uit Spijk.

De oplossing van deze puzzel kunt u tot 31 december 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.

De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt. 
Na oplossing vormen de overgebleven letters een zin. 
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Nodig

Praten

Raam

Regen
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Tafel

Terug
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Vinden
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Want
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