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Voor het schrijven van een voorwoord wordt mij altijd aangegeven wat de rode draad is en krijg ik een
beeld van de artikelen die opgenomen worden. In dit nummer gaat het over verschillende facetten van
duurzaamheid.

Reageren : Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer

Natuurlijk besteden we aandacht aan hoe Vryleve
haar opdracht wil realiseren om alle woningen in 2050
energieneutraal en zonder gas te krijgen. Wij vinden het
belangrijk dat u daar een beeld bij krijgt. Een beeld dat
de komende jaren steeds concreter gaat worden en uiteindelijk resulteert in de aanpak van uw woning.
Als verhuurder willen wij onze huurders hier nauw bij
betrekken door samen te praten over te maken keuzes,
met elkaar slimme oplossingen te bedenken en dit
traject mogelijk gebruiken om ook de woning op andere
vlakken verder te verbeteren. Samen werken aan goede
informatie over wat gaat komen. Uiteraard niet alleen
voor huurders, want ook van eigenaar-bewoners wordt
actie verwacht dat zij hun woning voorbereiden op een
gasloos tijdperk.
Natuurlijk bespreken we dit met de bestuurders van
de HuurdersBelangenVereniging (HBV). Maar deze vrij
willigers hebben maar 24 uur in een dag zitten en moeten zich ook met diverse andere onderwerpen bezighouden. Ondersteuning, zeker in dit traject kunnen zij
en wij goed gebruiken!
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WELKOM THUIS! is een uitgave van Woonstichting Vryleve Verschijning 2 keer per jaar Vormgeving redactie en realisatie Woonstichting Vryleve, Lobith & Bureau de Clou, Duiven

DUURZAAM MET ELKAAR!
Artikelen over dit soort onderwerpen treft u aan in dit
weer mooie nummer van Welkom Thuis. Ik hoop dat u
door het lezen geïnspireerd wordt en ons informeert als
u nog goede ideeën voor ons hebt.
Ik wens u weer veel leesplezier toe.
Dirk Hoogland
Directeur/bestuurder

Duurzaam is meer dan alleen energieneutrale w
 oningen.
Denk maar aan al het groen om ons heen dat op een
andere manier onderhouden kan worden en mogelijk
duurzamer is met andere soorten beplanting. Het verminderen van het aantal tegels in de tuin draagt ook bij.
Als spullen kapot gaan, kunt u deze (naar ik hoop op de
juiste wijze en plek) weggooien, maar mogelijk is het
euvel te repareren en kan er nog langer van genoten
worden.
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Pilot infraroodverwarming:

“Van ons mogen
de radiatoren vandaag
al uit huis”

De heer en mevrouw Beekmans

4

Een minimaal energieverbruik, een optimaal comfort in huis, warmte die te vergelijken is
met zonnewarmte. Het klinkt fantastisch. De oplossing hiervoor is infrarood. Vryleve voert
momenteel gedurende twee jaar een proef uit met infraroodverwarming in de woning
van de familie Beekmans in Spijk. Met succes! “Alles is aangenaam warm, we verbruiken
praktisch niets en het is goed voor onze gezondheid.”
Wonen zonder gas is de toekomst. Over een
aantal jaren verwarmen we woningen niet
langer met gas, maar door elektriciteit met
bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen én infraroodpanelen (IR). Vryleve
wil bijdragen aan het verduurzamen van
woningen en startte in december 2017
met de pilot met een duur van twee jaar.
De heer en mevrouw Beekmans waren al
bekend met infraroodverwarming. “Wij hadden op ons toilet al een IR-paneel”, vertelt
mevrouw Beekmans. “Voorheen was daar
geen warmtebron en het was er bar koud
in de winter. Om een radiator aan te leggen,
moesten we een installateur laten komen
en de leidingen aan- en omleggen. Dat is
vrij kostbaar. Een IR-paneel is eenvoudig,
efficiënt en zeer betaalbaar en straalt direct
warmte af. Een ideale oplossing. Toen de
radiator in de badkamer vervangen
moest worden kwamen we
in gesprek met Vryleve, die
ons vroeg deel te nemen aan een pilot voor
infraroodverwarming. We
hoefden er geen nachtje
over te slapen. We vinden
het leuk en belangrijk mee
te werken aan het testen van
dit soort innovatieve producten.
Anders kom je er nooit achter hoe goed iets
werkt, nietwaar?”

Aanpassingen
Infraroodverwarming is gebaseerd op
stralingswarmte en werkt door panelen die tegen de wand of aan het
plafond zijn bevestigd. Voor de pilot
zijn door het Zevenaarse bedrijf
Slimme Jongens de IR-panelen van
HeatFun geplaatst in de huurwoning
van de familie Beekmans.

“We vinden het leuk en
belangrijk mee te werken
aan het testen van dit
soort innovatieve producten.
Anders kom je er nooit
achter hoe goed iets werkt,
nietwaar?”
Elke ruimte is voorzien van
een paneel en eigen
thermostaat. Het huis
dat gebouwd is in 1974
heeft een slaapkamer en
badkamer op de begane
grond. De verdieping
is direct ook de zolder. In
de keuken is het gasfornuis
vervangen door een keramische
kookplaat en er is een elektrische boiler
geplaatst voor het gebruik van warm water.

Na plaatsing is de
gasaansluiting
afgesloten.
Hoewel er een
berekening
was gemaakt
van het aantal
panelen, bleek
dit bij de start niet
voldoende. Met name in
de keuken bleek het vermogen te klein. “De
dubbel verglaasde ramen trokken veel kou
aan”, legt de heer Beekmans uit. “Bovendien
hebben wij de deuren naar de gang, de
hal en woonkamer eruit gehaald. Omdat ik
COPD heb is het van belang dat er niet teveel temperatuurverschillen zijn in huis. Het
verwijderen van de deuren had uiteraard
invloed op de temperatuur. De eerste dag,
het was net voor de Kerst, was de temperatuur niet comfortabel. Maar dat werd direct
aangepakt door de Slimme J ongens. Ook
is in de keuken een ander paneel geplaatst
en er zijn enkele bouwkundige aanpassingen gedaan. Zo hebben de ramen in de
woonkamer HR ++-glas gekregen en zijn
de voordeur en de deur naar de schuur
tochtvrij gemaakt. Dat had direct invloed op
de temperatuur.”
Lees verder op
de volgende pagina
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Eenvoudig gebruik
De IR-panelen zijn op de warmtevraag per
ruimte afgestemd en individueel te programmeren. Het gebruik is erg eenvoudig,
benadrukt mevrouw Beekmans. “Je moet het
even doorhebben en uitproberen. Het is een
kwestie van op de gewenste temperatuur
zetten. De temperatuur in de keuken, woonkamer en gang is aan elkaar gekoppeld. Als
de temperatuur onder de 20 graden komt,
slaat de thermostaat automatisch aan.
’s Nachts laten we de panelen in de winter
aan op een lage temperatuur. In het toilet,
de douche en slaapkamer is de temperatuur
apart geregeld. Daar hoeven de panelen niet
de hele dag aan te staan. Wel moet je ermee
rekening houden dat de panelen een langere opwarmtijd hebben dan een radiator. Wat
ideaal is, is dat we geen elektrische deken
meer nodig hebben. Met infrarood heb je
een constante temperatuur en niet op één
plaats, maar in de hele kamer.”
Energieverbruik
Het energierendement van infraroodstraling is vele malen hoger dan het
rendement uit gas. Het zorgt al snel
voor een besparing
van de energie
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kosten. Hoewel de heer en
mevrouw Beekmans nog
geen jaarafrekening hebben
ontvangen, monitoren zij het
verbruik wel sinds de start eind 2017.

Het energierendement
van infraroodstraling is
vele m
 alen hoger dan
het rendement uit gas
De permanente communicatie tussen de
thermostaat en de app op de IPad maakt het
eenvoudig om het verbruik bij te houden.
“Dat is ideaal!”, zegt de heer des huizes tevreden. “Bovendien zijn we met de Slimme Jongens in gesprek om de IR-verwarming via de
smartphone op afstand te kunnen regelen.
We zijn gemiddeld wel 20 tot 30 euro per
maand voordeliger uit omdat we geen gas
verbruiken. Momenteel betalen we ook nog
de netwerkkosten voor gas. Wat ons
betreft mag de aansluiting na
de pilot definitief afgesloten worden.
Dat bete-

kent dat we in de toekomst
nog meer kosten besparen.
Het elektriciteitsverbruik is
wel iets meer dan voorheen,
maar de kosten voor gas zijn vele
malen hoger. De energiekosten komen dus
veel lager uit.”
Comfortabel en gezond
De bewoners zijn echt enthousiast en niet
alleen vanwege de lage energiekosten.
Infrarood heeft volgens de familie Beekmans
alleen maar voordelen. Mevrouw Beekmans:
“Het voelt heerlijk comfortabel aan, je kunt
het vergelijken met zonnewarmte. De lucht
is zacht op en in de huid. Het verwarmt
niet alleen ons, maar ook de meubels en
de lucht. Vanaf het eerste moment gebruik
je de warmte dus optimaal. Bij normale
cv-verwarming stijgt de warme lucht naar
boven en blijft het onderin koel. Met de
IR-panelen blijft het wel behaaglijk. Het is
ook een gezonde warmte. Doordat er geen
luchtcirculatie plaatsvindt, wordt er minder
stof verplaatst. Ideaal voor mijn man met
COPD en een zoon met een stofallergie.
Nee, de radiatoren zijn wat ons betreft niet
meer nodig, ze mogen er wel uit. Het levert
bovendien ruimte op. We hopen dat we met
ons verhaal mensen die het misschien
nog niet aandurven, stimuleren
over te stappen op duurzame technieken!”

Bent u huurder van Vryleve, dan
kunt u de klok rond zaken met ons
doen. U logt in op onze website
www.vryleve.nl met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
De Mijn Vryleve-button vindt u op
de homepage.

Vryleve is voor huurders
altijd open via Mijn Vryleve

Welke zaken kunt u regelen?
• Reparaties melden. U kunt aangeven om welke reparatie het gaat,
uw reparatie zelf inplannen en een foto van de situatie bijvoegen.
• Wijzigingen in uw gegevens doorgeven zoals e-mailadres, telefoonnummer en spelfouten in uw naam. U krijgt direct een melding op
het scherm van eventueel ontbrekende gegevens.
• Woninggegevens opzoeken. U kunt gegevens vinden en downloaden over de huursamenstelling, service en diensten, punten (woningwaardering), verzonden facturen en betalingen en gegevens
over uw huurcontract. Hier kunt u ook de huur digitaal opzeggen.
• Het doorgeven of melden van een voorgenomen woningverbetering, overlast, klachten, complimenten of algemene vragen kunt
u doen met digitale formulieren. U vindt hier ook een huuropzeggingsformulier en een formulier om een betalingsregeling aan te
vragen.

Woningzoekend? Ook dan is Mijn Vryleve er voor u!
Zoekt u een huurhuis op het Gelders Eiland? Dan kunt u zich in Mijn
Vryleve inschrijven als woningzoekende. De advertenties voor woningen, die beschikbaar zijn voor verhuur, vindt u hier onder huuraanbod.
U kunt ook direct reageren op een woning waarvoor u belangstelling
heeft. Om uw kansen goed in te schatten, ziet u hoe recent vrijgekomen woningen toegewezen zijn.
Nieuw jasje voor Mijn Vryleve
Begin 2019 gaat het uiterlijk van Mijn Vryleve veranderen. Hiermee
willen we u makkelijker naar alle onderwerpen en formulieren leiden.
We horen graag van u of u dit als verbetering ervaart!
Heeft u vragen over Mijn Vryleve of wilt u graag hulp bij het gebruik
ervan? Neemt u dan contact op met de afdeling Woondiensten,
persoonlijk tijdens openingsuren of telefonisch via 0316 - 54 37 41.

Goede beoordeling
visitatierapport woningcorporaties
Een keer in de vier jaar vindt een wettelijk
verplichte visitatie plaats bij Vryleve: een onderzoek door een externe commissie naar
onze prestaties. Afgelopen voorjaar vond de
visitatie plaats waarbij gekeken werd naar de
periode 2014 tot en met 2017.
Goed bezig
De commissie heeft in haar oordeel aangegeven dat we goed bezig zijn. We kregen
hoge waarderingen voor de relatie en com-

municatie en de wijze waarop we belanghebbenden betrekken bij beleidsvorming.
We staan midden in de samenleving en
doen volop mee aan lokaal georganiseerde
acties. Natuurlijk zijn er ook aanbevelingen.
De belangrijkste is dat
we nog meer aan
de voorkant
van beleidsvorming
kunnen

samenwerken met belanghebbenden. Een
uitdaging voor de toekomst is de eigenheid
van dorpen te behouden.
Vryleve is erg tevreden met deze uitkomst,
die we niet alleen gebruiken ter verantwoording maar ook om te leren en te verbeteren.
Wilt u het hele rapport en/of de bestuurlijke reactie lezen? Kijk dan op onze
website www.vryleve.nl/
overvryleve/
documenten&regelgeving
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“We streven ernaar dat iedereen weer meedoet in

In het nieuwe Welkomhuis in dorpshuis De Cirkel in Pannerden
kunnen psychisch kwetsbare burgers hun talenten ontplooien. Geen
hulpverlening, maar een ideale, laagdrempelige ontmoetingsplek
om zelfregie én maatschappelijke participatie te ontwikkelen. “We
bieden een luisterend oor en mensen kunnen deelnemen aan allerlei
activiteiten.”

Het Welkomhuis in Pannerden
Na een periode van verbouwing is het Welkomhuis onlangs van start gegaan. Tonnie
Gevers is initiatiefneemster en voorzitter
van de Stichting Welkomhuis. Zij trekt
zich de situatie van psychisch kwetsbare
mensen aan en wil voorkomen dat deze
groep tussen wal en schip raakt. “Iedereen
moet steeds meer zelf kunnen en de regie
nemen als het gaat om je eigen welzijn.
Dat is voor deze groep mensen erg moeilijk. Het gaat om mensen die om wat voor
reden dan ook een depressie, paniekstoornis of burn-out hebben gekregen of
tijdens de crisis hun baan kwijtraakten en
niet meer aan het werk kunnen komen.
Deze mensen hebben ondersteuning
nodig om uit te zoeken hoe ze met hun
leven verder willen. Het Welkomhuis is opgericht om deze mensen een plek te bieden waar ze zich op hun gemak voelen en
waar we hen perspectief bieden. Door sa8

men dingen te doen en te ontdekken wat
ze leuk vinden en nodig hebben. Mensen
kunnen elkaar ontmoeten en deelnemen
aan activiteiten. We helpen hen te focussen op wat zij wel kunnen en zorgen voor
verbinding zodat zij weer meedoen in de
samenleving!”
Activiteiten
In de open en gezellige ruimte van het
dorpshuis kunnen mensen deelnemen
aan activiteiten. Het aanbod krijgt nog
vorm en is afhankelijk van de behoeften
van de deelnemers. Wel is in oktober al
gestart met een conditietraining en een
cursus ‘Sta in je kracht’. “De cursus vond
plaats op het kantoor van Vryleve, die de
ruimte aanbood omdat de verbouwing
nog niet gereed was”, vertelt Tonnie, die
tevens voorzitter is van het Netwerk Chronisch Zieken. “De opzet van de activiteiten

is dat we aansluiting zoeken bij andere instanties en dat de deelnemers elkaar helpen. De bibliotheek, die ook in De Cirkel
is gevestigd werkt met ons samen als het
gaat om cursussen in taalondersteuning.
Er zijn laptops aanwezig en deelnemers
kunnen elkaar bijvoorbeeld helpen met
taal- en rekentraining. Naast de inloopmiddagen gaan we trainingen organiseren, samen koken en op zoek naar instanties waar onze bezoekers van betekenis
kunnen zijn. Daarbij staat ontwikkeling
centraal. Belangrijk is dat de activiteiten
bij de mensen passen. Ze kunnen in en
rondom De Cirkel klusjes doen, meehelpen op de kinderboerderij, speelplaatsjes
schoonhouden, speelgoed repareren
van het kinderdagverblijf of sportvelden bijhouden. Mensen moeten niets,
maar worden wel geprikkeld om iets te
ondernemen.”

de samenleving”
Steun
Het Welkomhuis heeft via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning subsidie van
de voormalige gemeente Rijnwaarden
ontvangen om het project te starten.
Naast de materiële ondersteuning van de
Liemerse Uitdaging zijn bijdragen ontvangen van het Oranjefonds en Kansfonds en
is het bestuur in gesprek met de provincie
Gelderland voor een leefbaarheidssubsidie. “De gemeente Zevenaar volgt de
ontwikkelingen voor een mogelijke langetermijnondersteuning en om te kijken
of een dergelijk initiatief in de toekomst
ook in de stad Zevenaar haalbaar is.”
Vrijwillige hulp
De stichting is verantwoordelijk voor de
begeleiding van het Welkomhuis. Het
initiatief is opgezet met ondersteuning
van Zorgbelang Gelderland, die de eerste twee jaar een projectleider heeft
aangesteld. “Jennifer van Leur draagt als
professioneel medewerker onder andere zorg voor de coördinatie,
kennisoverdracht en de

praktische inrich-

ting en werkwijze”, legt Tonnie uit. “We
zijn nog op zoek naar mensen die mee
kunnen naar activiteiten, gastvrouw/gastheer willen zijn, cursussen willen geven of
samen willen koken. Dat kunnen uiteraard
ook bezoekers zelf zijn. Ook ons bestuur
zoekt uitbreiding in de vorm van een penningmeester die tevens de sponsoring op
zich neemt en iemand die de communicatie verzorgt. We zijn erg blij dat de afdeling communicatie van Vryleve ons momenteel nog ondersteunt. De komende
tijd richten we ons op naamsbekendheid

en het aantrekken van geïnteresseerden.
Want het doel is dat het Welkomhuis in de
toekomst volledig op vrijwilligers draait!”
Informatie Welkomhuis
De inloopmiddagen van het Welkomhuis
zijn: dinsdag en donderdag van 12.30 tot
16.30 uur en woensdag van 9.30 tot 12.30
uur. Interesse in vrijwilligerswerk of be
zoeker worden? Neem dan contact op
met Tonnie Gevers: 0316 - 33 01 35 of via
acgevers@hetnet.nl of Jennifer van Leur
welkomhuisgelderseiland@gmail.com.

Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Gelderland ondersteunt mensen met een kwetsbaarheid bij het
vormgeven van hun zelfredzaamheid. “Wij stimuleren projecten die zich richten
op het voorkomen van sociaal isolement en het verbeteren van de eigen regie,
zoals het Welkomhuis Gelders Eiland”, vertelt projectmanager Jennifer van Leur.
Jennifer ondersteunt het Welkomhuis bij het opzetten, aanjagen en lokaal inbedden. “Naast de praktische inrichting houd ik mij bezig met het borgen van
methodisch werken, het opzetten van een netwerk en het vormgeven van de samenwerking met diverse organisaties. Een samenwerking gericht op gelijkwaardigheid. Wat mijn doel is? Dat
er over een paar jaar een goedlopend initiatief is ontstaan,
dat nauw lokaal samenwerkt met organisaties en volledig
draait op vrijwilligers. Ook hoop ik dat er minder mensen
op ‘t Gelders Eiland eenzaam thuis zitten, hun burgerrol
weer vervullen en een daginvulling hebben waar ze
Tonnie Gevers en Jennifer van Leur
zich prettig bij voelen. Dat is ontzettend waardevol!”
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Een huishoudelijk apparaat kapot, kleding
die vermaakt moet worden, een probleem
met uw computer of een klein gebrek aan
uw rollator? Gooi uw kapotte spullen niet
weg maar neem deze eens mee naar het
Repair Café in Spijk. Elke laatste donderdag
van de maand zijn deskundige vrijwilligers
u van 14.00 tot 16.00 uur van dienst in het
Dorpshuis De Spieker. Een reparatie bij het
Repair Café is gratis. Uw waardering laten
blijken kan middels een vrijwillige bijdrage
in de fooienpot!

Repair Café
Weggooien?
Doodzonde!

Tweede leven
Of het nu een heggeschaar is die niet goed f unctioneert,
een elektrisch mes of een lamp die knippert, het Repair
Café probeert het te maken. “Het is toch zonde om
apparaten weg te gooien? Bovendien gaat het ook

vaak om spullen die van waarde zijn voor mensen. Zo
hebben we een keer een familieradio weer aan de praat
gekregen. De mensen waren enorm dankbaar.”
10

Gezellig
Het gaat er enthousiast en gezellig aan toe in het Repair Café.
Bezoekers lopen af en aan. Bovendien is er altijd wat te doen
in het dorpshuis. “Je ontmoet hier oude bekenden of maakt
nieuwe kennissen en kunt een kop koffie of thee drinken.”

Nuttig
“Een zoom in een kledingstuk, het innemen van een broek,
een kapotte trui, we verzorgen klein naai- en verstelwerk,
veelal dezelfde middag. Hiermee voorkomen we dat kleding
vervangen wordt. Hier kan ik mensen helpen. Het is ontzettend
nuttig en gezellig!”
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Energieneutraal in 2050
“We hebben elkaar nodig om
Enorme hittegolven en droogte, zware buien en wateroverlast.
Door de opwarming van het klimaat worden extreme weerbeelden
steeds normaler en verandert de natuur. De klimaatverandering is
een groot probleem. Belangrijk is om de uitstoot drastisch te verminderen. Vryleve zet zich de komende jaren volop in om onze de
woningvoorraad energiezuinig te maken en we zoeken actief de
samenwerking op.

Bij de energietransitie gaat het om de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie,
aardgas, steenkolen) naar duurzame energie
(zon, wind en aardwarmte). Het grootste probleem van het gebruik van fossiele brandstoffen is de uitstoot van CO2. Hierdoor verandert ons klimaat. De energietransitie moet
ervoor zorgen dat die klimaatverandering
zoveel mogelijk wordt afgeremd. “We moeten de stijging van de zeespiegel beperken”,
benadrukt Jeroen Mulders de noodzaak van
overstappen op duurzame energie. Als transitiemanager houdt hij zich bezig met ontwikkeling en innovatie op het gebied van
duurzaamheid. “Belangrijk is nu in te grijpen
om verdere schade te voorkomen. Dat is

Jeroen Mulders
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de transitie te doen slagen”
niet alleen voor ons belangrijk, ook voor onze
kinderen en kleinkinderen.”
CO2-neutraal
In de zomer van dit jaar hebben bedrijven,
maatschappelijke organisaties en overheden in Nederland afspraken gemaakt in het
klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. De doelstelling is om tussen nu
en 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen. In 2050 moet Nederland helemaal
co2-neutraal zijn. Ook is afgesproken dat
woningen in 2020 gemiddeld energielabel
B moeten hebben. Vanaf 2020 moet er energieneutraal worden gebouwd. “Vryleve heeft
1.500 woningen in het bezit. Dat betekent dat
we jaarlijks 50 woningen moeten verduurzamen als we in 2050 energieneutraal willen
zijn”, licht Jeroen toe. “We hebben al veel stappen gezet om woningen en appartementen
te verduurzamen. Ook hebben we volgend
jaar gemiddeld energielabel B bereikt. Bij alle
maatregelen kijken we naar de duurzaamheid op de lange termijn, om het echte effect
van materialen te kunnen meten. Zo leggen
we keramische dakpannen of en duurzame
ledverlichting aan en plaatsen we keukens
van geperste vezels van eenjarige gewassen
van maisplanten. Voor de volgende stap, van
besparen naar energieneutrale woningen,
kiezen we voor een langzame opschaling van woningen. Zo kunnen
we de effecten van de
maatregelen
echt
meten. Elke situatie
en elk huishouden is
immers anders. Daarbij
moeten we de balans vinden
tussen de te nemen maatregelen

“Ook test onze aannemer
een recylcedouche, de E-shower”

om het energielabel te verbeteren, de investeringskosten en de besparing op de energienota. Dat is best lastig want de technische
mogelijkheden ontwikkelen zich nog verder,
vooral als het gaat om volumebouw als appartementencomplexen. Maar maatregelen
die we nu kunnen nemen, stellen we niet uit.
Daarom hebben wij besloten voor appartementencomplexen de komende jaren in te

zetten op energiebesparende quick wins en
de laatste vijf jaar op 100% zelfvoorzienend.”
Ervaring opdoen
Om kennis en ervaring op te doen met de
verschillende ontwikkelingen en technieken
is Vryleve gestart met diverse pilots zoals
Het HAB-huis, de infraroodwoning in Spijk
en infraroodverwarming op het kantoor van
Vryleve. “Ook test onze aannemer een
recylcedouche, de E-shower”, vertelt Jeroen. “De pilots geven ons inzicht in de
te nemen maatregelen en op welke manier we gaan zorgen voor de benodigde
energie. Vervolgens kunnen we de maatregelen gestructureerd toepassen. We kijken daarbij altijd op wijkniveau, maar ook
naar de kostprijs en het hergebruik van de in
te zetten materialen.”
Lees verder op
de volgende pagina
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Feiten en cijfers over
de energietransitie

Duurzaamheid is meer
Het uitgangspunt van Vryleve is dat de technieken betaalbaar en betrouwbaar zijn en
comfort bieden. Jeroen: “Ook is onze visie
dat de rekening voor de energietransitie van
de huurwoning niet bij de huurder komt te
liggen. Waar we ons bewust van moeten zijn
is dat er veel meer zaken van invloed zijn op
het milieu. Denk aan het gebruik van materialen en machines tijdens een bouw of sloop
van woningen, het voorkómen van afval, het
hergebruiken van grondstoffen, de productie
en distributie van materialen en ons gedrag.
Samenwerking en gedrag bepalen voor een
groot deel het rendement. Het is onze overtuiging dat we daarmee aan de slag moeten.”
Gezamenlijk doel
De verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving is gigantisch groot, in aantallen
woningen en in geld. Vryleve past de wereldwijde afspraken om klimaatverandering een
halt toe te roepen, uiteraard toe in de huizen.
Toch blijkt dit bij lange na niet voldoende. “Uit
onderzoek blijkt dat slechts 17% van de transitiedoelstellingen bereikt kan worden met
het verduurzamen van huishoudens”, zo laat
Jeroen weten. “Hiervan is ongeveer 30% het
woningaanbod van corporaties. Bovendien
blijkt uit een berekening dat de totale energiebehoefte van onze woningen ten opzichte
van de totale opwekking onvoldoende is om
energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we
14

ook andere opwekkingmogelijkheden nodig
hebben, zoals de combinatie met windenergie. Een windmolen is immers goed voor 50
huishoudens. Daarom kijken we ook naar alternatieve mogelijkheden. Een gezonde leefomgeving reikt natuurlijk verder dan alleen
Vryleve. Het gaat om dat wij allemaal doen
wat we kunnen. Op internationaal, nationaal,
regionaal maar óók op lokaal niveau. Ik zie
hierin zeker kansen. Zo zijn wij in gesprek met
energieleveranciers, de gemeente, ketenpartners, kenniscentra, ondernemers en met
andere corporaties. De energietransitie levert
immers voor meerdere partijen voordeel op.
We kunnen gebruikmaken van de kansen van
de markt. Wil je als samenleving overstappen
op duurzame energiebronnen, dan moet je
die energie bovendien kunnen opslaan. Voor
het geval er een keer een tekort is of om
verspilling van overschotten te voorkomen.
Door geïntegreerde energie te benutten kun
je de transitie betaalbaar maken. Niet alleen
op wijkniveau, maar ook per
woning. Uiteindelijk is
de energietransitie
het doel van ons
allemaal.”

• De temperatuur stijgt door de toe
name van CO2 in de lucht, zee-ijs smelt
en de zeespiegel stijgt
• Er zit 40% meer CO2 in de lucht dan
een paar eeuwen geleden
• Het weer wordt extremer, meer z ware
buien en meer hittegolven en de
natuur verandert
• Door de wereldwijde CO2-uitstoot in
2050 drastisch te verlagen kunnen we
de temperatuurstijging beperken.
• Het aantal huishoudens dat energie
verbruikt beslaat 17% van het totale
energieverbruik in Nederland. Hiervan
is het aandeel woningen van corporaties 5%. De grootste energieverbruikers
zijn de industrie en bouw (46%).
• De investering voor de energietransitie
voor woningcorporaties is gemiddeld
51.600 euro per woning (exclusief vervangingskosten en andere kosten zoals
nieuwbouw en sloop)
• Een gemiddelde huurder van Vryleve
verbruikt 1.076m3 gas en 2.567 kWh.
Dat betekent dat bij omzetting van
gas naar elektra een huishouden op
jaarbasis gemiddeld 13.078 kWh nodig
heeft.
• Als Vryleve de mogelijkheden benut
om zonnepanelen te plaatsen, kan
jaarlijks 7.616.149 kWh worden
opgewekt.
• Als we de totale behoefte afzetten tegen de totale opwekking
wekken we 30 tot 50% te
weinig op om energie
neutraal te zijn. Andere
opwekkingsmogelijkheden
en samenwerking zijn dus
nodig!

Bij Tineke van Hall (39) is vijftien jaar
geleden Multiple Sclerose (MS) geconstateerd. Vryleve steunt de strijd
van haar huurster en inwoonster uit
Lobith tegen de ziekte. Tineke heeft
één wens; stoppen met overleven en
weer beginnen met leven! Ze heeft
een kliniek ontdekt in Mexico die
haar succesvol kan behandelen. Het
is de enige optie voor Tineke met
kans op een waardevol leven. Die behandeling is echter erg kostbaar:
€ 75.000. Helpt u haar haar
doel realiseren?

Al jarenlang vecht
Tineke van Hall
samen met haar
familie tegen de
uitzichtloze
ziekte
MS. Sinds de geboorte
van haar zoon - nu 14 jaar geleden - gaat het echt slechter met haar gezondheid. “Mijn zoon Stan weet niet beter
dan dat ik MS heb en ikzelf inmiddels eigenlijk ook niet meer. Mijn enige grote wens is
dat hier verandering in komt! In 2019 word
ik 40 jaar. Wat is nou een mooier cadeau aan
mezelf dan een kans op een gezonde tweede
helft van mijn leven?”
HSCT-behandeling
Toen Tineke las en hoorde over de HSCT
(autologe Hematopoietische Stamceltransplantatie)-therapie wist ze dat dit haar enige
mogelijkheid is om de ziekte te stoppen. In
Nederland en Duitsland wordt de HSCT-behandeling wel voor andere ziektes toegepast
maar niet voor MS. Onze Minister van Volksgezondheid wil op zijn vroegst in 2024 deze
behandeling voor MS op de kaart gaan zetten. Voor Tineke is dit waarschijnlijk te laat!

Help Tineke van Hall
MS te verslaan!
75.000 euro
Helaas kost de behandeling veel
geld, wat verzekeringsmaatschappijen in Nederland niet vergoeden.
Dat betekent dat Tineke een bedrag van
€75.000,- bij elkaar moet zien krijgen. Dit
kan ze niet alleen, daarbij heeft ze jouw hulp
nodig. Om die reden is een stichting opgezet:
TientegenMS. Inmiddels is een start gemaakt
maar er is nog heel veel geld nodig.
Doneren of deelnemen aan acties
Sta jij ook op tegen MS en wil je Tineke helpen
om een behandeling in Mexico mogelijk te
maken? Doneer dan gemakkelijk via iDeal
op rekeningnummer NL28RABO0332374610

t.n.v. Stichting TientegenMS. Je kunt ook de
komende tijd deelnemen aan één van de
volgende acties:
• Begin december worden op de parkeerplaats van de Jumbo de originele ‘Grootmoeders Riefkuukskes’ gebakken
• Op 14 en 15 december is bij Kade 7 in
Tolkamer een ‘Glazen Huis-actie’, met o
 nder
meer een DJ-contest, een veiling en de
verkoop van lekkere hapjes
• Op 22 december vindt bij Taveerne de
Bijland in Tolkamer het benefietconcert

‘Rock voor Tien’ plaats, met medewerking
van vier regionale bands.
Er komen flyers van alle activiteiten en via de
regionale radio Favoriet FM en de Facebookpagina houdt de stichting luisteraars op de
hoogte. Heb je misschien een goed idee om
geld in te zamelen? Geweldig! Als je Tineke
helpt, dan vermelden wij jouw actie op de
Facebookpagina.

Meer info: www.tientegenms.nl
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Vryleve en Donkergroen
creëren ‘tuinen met beleving’
Het opknappen van de tuinen
rondom
de
complexen,
meer groen gedurende alle
seizoenen, Vryleve streeft naar
waardevolle én waardevaste
buitenruimtes. Tuinen waarin
groenbeleving, aandacht voor
ecologie en biodiversiteit hand
in hand gaan. Samen met de
firma Donkergroen hebben
we gekozen voor een andere
vorm van groenonderhoud en
herinrichting van de tuinen

van onze complexen. We gaan
van frequentieonderhoud naar
onderhoud volgens vooraf
afgesproken netheidseisen.

De kwaliteit van onze leefomgeving is
sterk afhankelijk van de aanwezigheid
én de kwaliteit van het aanwezige groen.
De groenkwaliteit bij de complexen van
Vryleve verschilt. Donkergroen heeft
een eigen visie op het behoud van het
milieu, beleving en op sociale aspecten.
Een visie waarin aandacht is voor biodiversiteit van de omgeving en voor natuurlijke ontmoetingsplekken. “We zijn
een landelijk werkend familiebedrijf dat
actief is in landschapsarchitectuur, vormgeving, realisatie en beheer van tuinen,
terreinen, wijken, speelterreinen, dak- en
gevelgroen en binnentuinen”, licht commercieel adviseur Tom Jonkhart van Donkergroen toe. “Van schetsontwerp tot het
onderhoud verzorgen we het complete
plaatje voor bedrijven, zorginstellingen
16

en scholen. Onze duurzaamheidsvisie
sprak Vryleve aan. Samen hebben we
besloten de tuinen rond de complexen
en wijken anders te gaan inrichten en
onderhouden. Veel van de tuinen bij de
complexen van Vryleve zijn functioneel
ingericht. Dat is enigszins sober en saai
en je ziet veel open plekken met zwarte
grond. Dat vraagt extra onderhoud vanwege onkruidvorming. We zetten voor
de tuinen van Vryleve meer in op een
vriendelijke tuin gedurende alle seizoenen. Op een mooier beeld, meer beleving, toegankelijkheid en leefbaarheid.
Je kunt hierbij denken aan bloeiende
vaste planten en siergrassen. Een tuin
waar stuifmeel aanwezig is, waar insecten kunnen leven en waar de planten zo
lang mogelijk bloeien. En waar minder

onkruid opkomt vanwege een goede
bodembedekking.”
Van frequentieonderhoud
naar beeldkwaliteit

Tot op heden werd het tuinonderhoud
van de complexen van Vryleve verzorgd
volgens een afgesproken frequentie.
Donkergroen benadert het tuinonderhoud anders. “Samen met Vryleve is een
netheidsniveau afgesproken. Dat betekent dat onderhoud plaatsvindt volgens
een afgesproken gewenst beeld”, legt
Tom Jonkhart uit. “De contactpersonen
van Vryleve bepalen met het oog of de
kwaliteit voldoende is. Het contact leidt
tot ingrijpmomenten voor onderhoud.
Op deze manier kunnen we veel beter
inspelen op de actuele weersomstan-

digheden. Het onderhoud is immers afhankelijk van het feit
of het groeizaam weer
is. Met de afgelopen
warme zomer is minder
onderhoud nodig dan wanneer er veel regen valt. Over deze
nieuwe werkwijze hebben we gezamenlijk bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Gedragenheid, inbreng van de betrokken bewoners en participatie vinden
we erg belangrijk. Het herinrichten van
de tuinen van de complexen gaat stapsgewijs. Elk jaar voeren we een aantal projecten uit en daarnaast verzorgen we uiteraard het onderhoud. We creëren meer
beleving, een betere ecologie en streven
naar tevreden bewoners”.
100% circulair

Duurzaamheid is het motto van Donkergroen. Het bedrijf onderneemt met respect voor mens, milieu en maatschappij.
Jonkhart noemt enkele voorbeelden. “We
gebruiken accu-gereedschap, wat niet
alleen stil is en goed in de hand ligt, het

is ook beter voor
het milieu en er is
geen gehoorbescherming nodig.
We kopen duurzaam
in, zetten mensen met
een achterstand tot de
arbeidsmarkt in en onze auto’s rijden op groengas. Onze visie is om
in 2035 volledig co2-neutraal en circulair
te werken. Een mooi voorbeeld van
een circulair project is het nieuwe
hoofdkantoor van ABN AMRO. Zowel
het gebouw als de tuin zijn volledig circulair ontwikkeld. Er is geen afval, alles
is herbruikbaar en ingezet om de ecologie te bevorderen.”
De Vaargeul Tolkamer

te hebben samen opgetrokken voor dit
project omdat de grond van beide partijen is. De wensen van de bewoners zijn
meegenomen in het beplantingsvoorstel dat Donkergroen heeft opgesteld.
De tuin bestond uit grind en onkruid, bomen en struiken en er werd geen gebruik
van de tuin gemaakt. De padenstructuur
verandert en er komen zitplekken zodat
bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Ook is aandacht besteed aan
insecten en vogels en
voor de beleving van
de seizoenen. Zo komen er bloeiende
planten en siergrassen en wordt
veilige verlichting
aangelegd.

Het eerste project waar
Donkergroen voor Vryleve
eind oktober mee is gestart
is de herinrichting van de
binnentuin achter de woningen aan De Vaargeul
en de Raai in Tolkamer.
Vryleve en de gemeen-
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Kom op voor uw huurdersbelangen
Huurders hebben invloed op wát Vryleve doet en de manier waarop Vryleve dat doet. “Dat is een groot goed”, vindt
de voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging Jan Wanders. De huurdersbelangenvereniging, kortweg HBV,
wil graag zoveel mogelijk huurders v ertegenwoordigen. Dat kan het best door een juiste afvaardiging in het
bestuur. Jan en zijn medebestuurders komen graag in contact met k andidaten om het bestuur te versterken. Of
met mensen die van tijd tot tijd een klus willen doen voor de HBV. Naar wie is de HBV op zoek? Wat doet de HBV
eigenlijk allemaal? Meer informatie vindt u op www.vryleve.nl/hbv en in bijgaande vacatures.

Wil je iets betekenen voor de huurders van woonstichting Vryleve? Wij zijn op zoek naar

twee enthousiaste bestuursleden
waaronder een secretaris m/v

Wie zijn wij?
De HBV Rijnwaarden is er voor alle (toekomstige) huurders van
een woning van woonstichting Vryleve op het Gelders Eiland
in de gemeente Zevenaar. We overleggen regelmatig met de
directeur-bestuurder en vertegenwoordigers van Vryleve. Daarnaast overleggen we met de Raad van Commissarissen, collega
huurdersverenigingen en andere betrokken partijen.
Luisterend oor
Natuurlijk spreken we ook graag met bewoners en willen we
weten wat er leeft en speelt bij de huurders als het gaat om z aken
die van algemeen belang zijn. Wij praten o.a. over de jaarlijkse
huurverhoging, servicekosten, dienstverlening, communicatie
waaronder sociale media, leefbaarheid, nieuwbouwplannen,
woningverbetering en duurzaamheid en energiebesparing. A
 lleen
door een actieve uitwisseling van informatie kunnen wij de gewenste onderwerpen bespreken, die bijdragen aan betaalbaar
wonen, beschikbaarheid van woningen en prettig wonen op het
Gelders Eiland in de gemeente Zevenaar.
Samen het verschil maken
Voor beide vacatures geldt dat je huurder bent van woonstichting
18

Vryleve. We streven naar diversiteit in ons bestuur. Het is belangrijk
dat je in staat bent om niet alleen je eigen mening naar voren te
brengen, maar ook die van de achterban – de huurders van Vryleve
– en deze voorop te stellen. Gezien de gewenste samenstelling
van het bestuur gaat de voorkeur uit naar jongere huurders.
Wat krijg je ervoor terug?
• een team van betrokken vrijwilligers
• ruimte om zelf invulling te geven aan deze leuke functie
• een onkostenvergoeding
• mogelijkheid tot scholing die bij de functie hoort
Vryleve levert sociale huurwoningen van een basiskwaliteit in een
prettige leefomgeving. Het werkgebied is het Gelders Eiland in
de gemeente Zevenaar. Vryleve zet zich in voor hen die door in
komen, gezondheid of maatschappelijke positie niet zelf in hun
huisvesting kunnen voorzien. Zij realiseert haar doelstellingen
samen met huurders en samenwerkingspartners.
Wil jij iets betekenen voor de huurders van Vryleve?
Word jij ons nieuwe bestuurslid? Stuur dan een e-mail naar
j.wanders687@upcmail.nl. Ook als je vragen hebt over de vacatures
horen we graag van je op 0316 - 24 02 86 of 06 - 34 39 69 02.

Zelf uw reparatie

Column

Verantwoordelijke duurzaamheid
Vrij regelmatig heb ik het met mijn moeder en broers over vroeger. Dat is hartstikke
belangrijk, vooral voor mijn moeder, maar stiekem ook voor ons. Ze is 84 jaar en
keert steeds vaker terug naar het verleden, toen ze nog jong was. Toen ze nog samen
met haar zusje Riet opgroeide in de Tweede Wereldoorlog. Vooral haar verhaal over
de tijd dat haar vader op de steenfabriek werkte en zij met haar zusje tussen de
middag naar Spijk liep met een ‘Hinkeman met warm eten’, gauw terugliep en weer
naar school ging, grijpt me steeds weer aan...
Het hout dat in die tijd gesprokkeld werd voor de kachel. De kolen waar haar ouders
ontzettend zuinig op waren want tja, daar was niet zoveel van. Hoe alleen de keuken
verwarmd werd. Hoe ze allemaal vroeg naar bed gingen en hoe ‘s morgens de dekens
klam waren van de kou. Het gaat mij er niet om dat de wereld toen zoveel beter was, maar
hij was wel kleiner en misschien beter te behappen.

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.

Tegenwoordig hebben we een Repair café, een hartstikke goed initiatief. Maar echt, mijn
opa en oma zouden niet weten wat ze zagen en hoorden. Repair café, wat moet je ge
repareerd hebben dan? “Nou, morgen stuur ik effe één van de jongens langs en dank je
wel voor de boerenkool”, zouden ze gezegd hebben.
Tegenwoordig gaat het over duurzaamheid en transitie, over zonnepanelen, over ver
warmen zonder dat er ook maar een griebeltje gas of kolen aan te pas komt. We praten
erover of ‘t niks is. Het lijkt alsof de aarde tegenwoordig sneller draait. We moeten ons
meer bewust zijn van de gevolgen van ons doen en laten en de impact die dat heeft
op onze kinderen en kleinkinderen. En op de rest van de wereld!
Mama zegt: “Als papa en moeke toch nog eens een dagje terug konden
komen....ze zouden niet weten wat ze zagen, wat een weelde”. En we zijn
het allemaal met haar eens: wat een weelde. Maar ik denk stiekem dat
mijn grootouders na ‘een dagje aarde’ weer graag terug zouden willen
naar waar ze dan ook maar vandaan komen. Wat??? Na ‘n
half dagje al!
Ik ben echt blij met alle innovaties, die zijn
zeker nodig en zeker ga ik ook voor een
goede toekomst voor kinderen en klein
kinderen. Maar soms word ik een beetje moe
van de verantwoordelijkheid!
Annelies Jansen, Lobith

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

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

19

1

2

3

4

5

12
15

2

324

4

5

17
21

2337

10
14

18

35

26

42

29
45

KRUISWOORDPUZZEL
47
48

2

3

4

14

5

53

41

17

56

6

7

8

9

51

39

54

15

20
© Persbelangen
P0274S

10

11

12

13

16

42

18

43

33

36

50

38

19

39

35

52

29

33

44

32

11

26

36

22

28

43

1

55

11

19

9

25

46

40

8

32

41

27

37

257

38

24

31

6

13 28

2034

49

10

22

16
31

40

9
14

21

12
27

34

8

KRUISWOORDPUZZEL
17
18

16

1 23

30

7

13

20

1530

6

19

44

21

22

45

23

HORIZONTAAL:
VERTICAAL:
46
47
48
24 zitten, 10 25
26
1 speciale steun voor bij het
grote hoeveel- 1 sap, 2 zoogdier,
3 kever, 4 voegwoord, 5 aframmeHaal de
letters met
een gelijk
naar het 7 elektrocardiogram,
heid, 12 hemellichaam,
13 melksuiker,
15 melkklier,
ling, getal
6 communicatiemiddel,
49
51 33 34 1135baardje,
27 vlegel,
28 20 kleine ruimte, 2150
29
30
17 coating,verzameldiagram
18
doelwit,
8 grondtoon,
proza,
10 aaneenschakeling,
hieronder
en31
lees zo329de
oplossing
22 helleveeg, 23 heer (afk.), 24 tapkast, 25 gezamen- 14 sluier, 16 Europeaan, 17 stekje, 19 regeringsstelsel,
37
38
36
52
53grammofoon5439
lijkheid, 27 benzine,
28 optrekje, 29
21 metaal,
22 muziekinstrument,
24 vaknaam, 25 we9
15 13
26 27
56 53
plaat, 30 achting, 32 hoofddoek, 33 holte, 34 maatstaf, reldbol, 26 hoop, 27 plantsoen, 28 slagwapen, 29 takel,
41
42
43
40
35 korting,
been,
32 opzicht,
33
55
49 36 4deel van
6 het
7 56
35 37 lichaamsdeel,
54 52 31 juist, 51
2
24 memorandum,
30 10 35 spelleiding,
38 uitscheiding, 39 extreem, 40 Anno Domini, 36 vaartuig, 38 halsdoek, 39 staat in de VS,
46
47
44
45
41 projectiel, 42 zuilengang, 43 ontplofbaar poeder, 41 verschrompeling, 42 boom, 43 intrede,
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spetter, 4548id est, 46 sluier, 47 Perzisch monarch,
44 sierband, 45 in51afschrift aan, 46 volgens ande50
49
48 babbelaar, 49 moeder, 50 hemellichaam, 51 zeeren (afk.), 47 koppel, 48 scheikundige stof, 49 lel,
in-ham, 52 lector, 54 mager, 55 vuur,
50 sneeuwlat, 51 slaapplaats,
53 daar, 54 idem.
52 56 nagerecht.
53
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Welkom Thuis! is een uitgave van:
Woonstichting Vryleve
Postbus 1
6916 ZG Tolkamer
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Halve Maan 18
6915 SW Lobith

Telefoon

0316 - 54 37 41

E-mail

info@vryleve.nl

Internet

www.vryleve.nl
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Stuur uw oplossing naar...

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

De oplossing
van34deze
ons doorgeven.
6
28
65 puzzel
12 14 kunt u
27 tot
3 3019juni
22 2018
61 aan
58 20
46 30 71 24
Dat kan via info@vryleve.nl
of
door
uw
antwoord
te
versturen
naar:
66 25 49
47 7
59
67 15 62 8
45
42 63 26
Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer.
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter waarde van € 25,00.
De oplossing van de puzzel uit de vorige Welkom Thuis! was:
Waarom moeilijk doen als het samen kan.
De winnaar van de cadeaubon is: Joyce Evers-Mulder, uit Herwen.
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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.

