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Warme feestdagen!
Voor wie of wat zou u een kaarsje aansteken? We doen dat vaak
voor familieleden of om een wens te laten vervullen. De periode
rond de feestdagen is daarvoor een uitgelezen mogelijkheid.
Respectus steekt graag een kaarsje aan voor leefbaarheid in
onze buurten en voor meer saamhorigheid. We praten daarover
met wethouder Stemerdink in deze editie. Ook bewonerscommissies
kunnen bij leefbaarheid een sleutelrol vervullen, vandaar de
bewonerscommissiedag 2016, die WoonInvest samen met Respectus
organiseerde. Op pagina 5 een kort verslag. Maar ook u kunt
bijdragen aan leefbaarheid! Dien een leefbaarheidsproject in via
het formulier op de Respectus-site. Of schrijf u samen met de buren
in voor het Klimaatstraatfeest, zie pagina 2. Voor leefbaarheid zet
Respectus zich volop in, naast het volgen van het beleid van
WoonInvest en de onderhandelingen over de huurverhogingen.
Ook volgen we wettelijke regelingen die voor u als huurder van
belang zijn. Daarvoor is veel overleg nodig met partijen als de
gemeente, de woningcorporatie en de Klachtencommissie.
Respectus behartigt dan uw (huurders)belang. Ook ondersteunen
we bewonerscommissies bij renovatieprojecten. Slim om lid te
worden, samen zijn we sterk! Hoe meer leden, hoe beter onze
onderhandelingspositie is.
Voor nu veel leesplezier, fijne feestdagen en leefbaar wonen in 2017!
Paul Derks voorzitter

IN DEZE EDITIE:
n

Interview met wethouder
Stemerdink

n

Column van directeur
WoonInvest

n

Nieuws uit de woningmarkt

n

Bewonerscommissiedag 2016

n

Minister wil meer betaalbare
woningen

n

Wat verandert voor
huurders in 2017?

n

Leuke uitjes voor weinig geld

n

Vermijd slippertjes bij sneeuw

www.respectus.nl

Wethouder Stemerdink:

‘Mouwen opstropen voor een leefbare,
groene stad’
‘Volgend jaar doen we mee aan de verkiezing van de Groenste stad van Nederland.
Omdat ik een topsportmentaliteit heb, ga ik natuurlijk voor de winst’, aldus Nadine
Stemerdink, wethouder van onder meer buurt- en wijkgericht werken. LeidschendamVoorburg is een schitterende gemeente om in te wonen. We mogen trots zijn op onze
stad, maar het kan altijd beter. En dat doet de gemeente graag samen met corporaties,
bewonersverenigingen en inwoners zelf!’
Wethouder Stemerdink vertelt
enthousiast over de wijkinitiatieven
die nu meer dan ooit worden

Houd de website in de gaten: www.respectus.nl

gestimuleerd. ‘De gemeente stelt
daarvoor ook middelen ter beschikking.
We hebben gezegd ruimte en aandacht
te geven aan leefbaarheid en initiatieven
vanuit de wijk. Ik vind het belangrijk dat
waar te maken en samen te werken aan
leefbaarheid.

2

Spectrum
Ideeën voor leefbaarheid?

Dien ze in!
Respectus heeft een leefbaarheidsbudget om goede ideeën te kunnen
realiseren. Samen werken we zo
aan een fijne leefomgeving! Denk
dus mee en stuur een aanvraag in
voor leefbaarheid in uw buurt.
Wat dacht u van een mooie bloembak
of een buurtfeest? U kunt uw
leefbaarheidsaanvraag indienen
bij het secretariaat van Respectus.
Kijk op www.respectus.nl voor het
online aanvraagformulier.
Wethouder Nadine Stemerdink: ‘Balans houden tussen bouwen en groen.’

Zo zijn we onder andere met wijkbeheerplannen bezig. Per jaar pakken we twee à
drie plannen aan. Dat zijn concrete
programma’s voor het jaarlijks onderhoud
per wijk en ingrijpender beheermaatregelen, zoals groenrenovaties. In Essesteijn
zijn al beplantingsplannen uitgevoerd.’
Uit Buurtonderzoek van het AD bleek dat
de bewoners van Essesteijn het meest
tevreden zijn over het groen van de
hele regio.
Duurzaamheid en gezond leven
‘Bij leefbaarheid gaat het niet alleen om
groen, ook woningbouwprogrammering,
duurzaamheid en gezond leven in
Leidschendam-Voorburg zijn onderdeel.
Bij woningbouwprogrammering bekijken
we telkens goed wat wel, maar ook wat
niet meer kan. Zo zou aan de Marcellus
Emantslaan een torenflat komen, maar
dat worden nu eengezinswoningen.
En ook bij de voormalige Tonegidovelden
is destijds gekozen voor stadspark
Sijtwende en niet voor bebouwing.
We moeten de balans houden tussen
voldoende woningen en voldoende
ruimte voor groen en beweging.
We maken over die woningbouw ook

afspraken met de woningcorporaties
en huurdersverenigingen, zoals Huurdersvereniging Respectus.’
Slim straatwerk
Op duurzaamheidsgebied is de gemeente
onder meer bezig met de Burgemeester
Kolfschotenlaan. Wethouder Stemerdink:
‘Dat wordt de meest duurzame straat van
de gemeente door toepassing van Cradle
to Cradle-bestrating, led-verlichting en
natuurvriendelijke oevers. Verder worden
innovaties toegepast, zoals bestrating die
CO2 kan afbreken en een radarsysteem
voor veiliger fietsverkeer. We hebben
ook het Veurs Lyceum betrokken bij de
plannen. Die inzichten van jongeren
zijn hartstikke leuk. Begin april 2017
vindt oplevering plaats.’
Ballroom voor senioren
Ook wijkinitiatieven zijn er al volop.
Zo is in wijk De Heuvel bij Sport en
Welzijn ballroomdansen voor senioren
gestart. In Bovenveen is de buurttender
geweest, om te bepalen waar de 10.000
euro van de gemeente aan besteed wordt.
Tijdens de eerste open wijkbijeenkomst
werd het winnende plan voor ‘De Groene

Sportschool’ in park ’t Loo besproken.
‘We zijn verder ideeën aan het ontwikkelen voor fitplaatsen voor ouderen en
hardlooproutes.’
Kom met uw idee!
Als bewoners suggesties hebben,
kunnen zij terecht bij onze wijkmanagers
Penchi Harteveld (p.harteveld@leidschendam-voorburg.nl) of Vanessa van Hurck
(v.van.hurck@leidschendam-voorburg.nl).
Of dien via www.vlietwensen.nl een
idee in. Een groep inwoners is door de
gemeente benoemd in de werkgroep
Vlietwensen die per jaar 90.000 euro
mag besteden aan initiatieven. ‘Een voorbeeld is basisschool De Parachute die een
aanvraag voor het groen-blauwe schoolplein heeft gedaan, waar ook de buurt
gebruik van kan maken. Ik vind wijkinitiatieven zo belangrijk om inwoners
te betrekken bij leefbaarheid. Dat begint
al klein: zie je een scheefliggende tegel,
dan kun je er met een grote boog omheen
fietsen, maar je kunt het ook doorgeven
aan ons Meldpunt Openbare ruimte of
zelf de tegel even recht leggen als dat
lukt. Leefbaarheid, daar zorg je samen
voor!’

Strijd met je straat voor het klimaat!
Een straatfeest winnen én besparen op je stookkosten? Grijp deze win-winkans!
Doe met je straat, buurt, vriendengroep of vereniging mee aan de gezelligste energiebesparingswedstrijd van het jaar en win een straatfeest ter waarde van € 5000,-!
www.klimaatstraatfeest.nl voor meer informatie. Inschrijven kan tot 7 maart 2017.
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Goud waard
Het bestuur van Respectus heeft mij gevraagd een column in
zijn magazine Spectrum te schrijven. Ik vind dit een eer en voldoe
graag aan dit verzoek. Respectus is voor WoonInvest erg belangrijk. Wij als WoonInvest houden ons met tal van zaken bezig
die u als huurder raken. Soms raken zaken u direct, zoals de
huurverhoging, en soms indirect, denk aan de prestatieafspraken
die wij met de gemeente maken. Natuurlijk proberen wij bij
WoonInvest daar voortdurend bij stil te staan. En om rekening
te houden met de gevolgen voor onze huurders. Maar wie zijn
wij om te bepalen en te weten wat het belang van u als huurder
precies is? Als we dat zouden denken, trekken we wel een erg
grote broek aan. U bepaalt zelf wat u als huurder belangrijk
vindt. Het komt ook voor dat we besluiten moeten nemen die
verder gaan dan enkele huurders. In dat geval heeft de wet
geregeld dat er een huurdersorganisatie is die de woningcorporatie advies geeft. Dat is van groot belang. Respectus,
de huurdersorganisatie bij WoonInvest, is voor u en voor ons
buitengewoon waardevol. Respectus is kritisch en volgt ons op
de voet. Respectus is soms de luis in de pels voor ons, en op
andere momenten de kritische partner. En tegenwoordig draait
Respectus volop mee in het overleg met de gemeente. Daar
worden we scherper van en beter. En u wordt er beter van.
Marianne Straks
Bestuurder WoonInvest

Respectus komt op voor uw belangen als huurder, als het gaat om huurzaken
of hulp bij renovatietrajecten. Word ook lid, want samen staan we sterk!

Word lid van Respectus!
Lid worden van Respectus kan door het volledig invullen van onderstaande kaart. U kunt deze
zonder postzegel naar ons opsturen. Op de achterzijde staat het antwoordnummer vermeld.
Ondergetekende:

......................................................................................................................................................................

Naam:

......................................................................................................................................................................

Adres:

......................................................................................................................................................................

Postcode + Woonplaats:

......................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:

......................................................................................................................................................................

E-mail:

.................................................................................................................................

Wil graag lid worden van Respectus, en gaat akkoord met het inhouden van de contributie à
50 eurocent per maand door WoonInvest, tegelijk met de maandelijkse huurbetaling.
Plaats:.

......................................................................................................................................................................

Datum:

Handtekening:
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Minister wil meer betaalbare
huurwoningen
Meer betaalbare huurwoningen in de sociale en vrije sector.
Dat is wat minister Blok (Wonen) voor ogen heeft met
het wetsvoorstel dat hij onlangs indiende bij de Tweede
Kamer. Hij wil met dit voorstel de verkoop stimuleren van de
duurdere sociale huurwoningen van woningbouwcorporaties.
Deze woningen komen in de vrije sector beschikbaar voor
mensen met een middeninkomen.
Woningcorporaties moeten zich sinds vorig jaar beperken
tot het bouwen en beheren van huurwoningen voor de
laagste inkomens. Door dit wetsvoorstel krijgen beleggers
de gelegenheid te investeren in middeldure huurhuizen.
De woningbouwcorporaties moeten voor elke verkochte duurdere huurwoning een nieuwe goedkope sociale huurwoning
terugbouwen, met een huur van maximaal 586 euro per
maand. De corporaties krijgen een korting op de verhuurdersheffing als zij hun aantal goedkope sociale huurwoningen
uitbreiden.
Door de versoepeling van de regels verwacht de minister een
versnelling van de verkoop van duurdere huurwoningen. Het
gaat in dit geval om woningen van woningbouwcorporaties
met een huurprijs boven de sociale huurgrens van 710 euro
per maand. Bij verkoop van een huurhuis aan een belegger
houden de bewoners gewoon hun huurcontract. Beleggers
die de huizen kopen, moeten deze woningen minstens 7 jaar
verhuren voor maximaal 850 euro per maand.

Extra geld voor huurtoeslag en politie
De huurtoeslag gaat volgend jaar met 10,50 euro per
maand omhoog. Dat blijkt uit de Rijksbegroting die minister
Dijsselbloem op Prinsjesdag aanbood aan de Tweede Kamer.
De reden hiervoor is dat de zogeheten basishuur omlaag gaat.
De huren stijgen in 2017 bovendien minder hard dan dit jaar.
Dat geldt niet voor mensen die ‘te veel verdienen’ voor hun
sociale huurwoning. Zij krijgen volgend jaar juist extra verhoging
van de huur. Deze huurverhoging is bedoeld om de huurders te
stimuleren op zoek te gaan naar een duurdere huurwoning of
een koopwoning. Kinderen in arme gezinnen krijgen in 2017
hulp in natura, bijvoorbeeld door middel van zwemlessen,
voetbalschoenen of een fiets. Jaarlijks is er 100 miljoen euro
extra beschikbaar. Voor opsporing en wijkagenten is ruim 200
miljoen euro beschikbaar. Hierdoor kunnen meer wijkagenten
in dienst worden genomen om een kwaliteitsslag te maken in
de wijken. De politie kan op deze manier beter investeren in
informatie-uitwisseling met samenwerkingspartners,
waaronder woningbouwcorporaties.

Geen postzegel
nodig

Huurdersvereniging Respectus
Antwoordnummer 10109
2260 WB Leidschendam

Let op: op de afrekening servicekosten kunt u zien of u lid bent
van Respectus, omdat hierop de
50 eurocent contributie per
maand wordt verrekend. Mocht
de contributie niet vermeld zijn,
meld u dan opnieuw aan via deze
antwoordkaart. Indien u lid wordt
van Respectus ontvangt u Investpunten, die u via de website van
WoonInvest kunt verzilveren
bij verschillende aanbieders (zie
www.wooninvest.nl/huurder/
investpunten).
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Dichter bij elkaar op de Dag van het Huren
‘Wat een leuke dag’, vindt huurder Casildra Martines. Met haar dochter Kiana is ze op
1 oktober naar de Dag van het Huren van WoonInvest gekomen. ‘Echt een aanrader.
Je komt veel sneller met vragen en die worden ook meteen beantwoord. Je kunt hier
tips krijgen om klusjes in huis aan te pakken. Lekker ideeën opdoen. Je leert elkaar
kennen. Als dit weer georganiseerd wordt, ben ik erbij!’
Ook bestuurslid van Respectus Ton
Melkert is zeer tevreden. ‘De belangstelling is prima vandaag. We zijn druk bezig
met het werven van leden. Een huurdersvereniging staat tenslotte het sterkst als
er veel mensen lid zijn.’ Een paar mensen
willen graag een tasje met informatie

over Respectus. ‘We vertellen wat
Respectus doet, wat het werk achter
de schermen inhoudt’, zegt Ton, ‘dat
spreekt aan. Verschillende mensen
hebben ter plekke een lidmaatschapsformulier ingevuld.’
Wie zeker dichter bij de huurder zijn
komen te staan, zijn de aannemers
waar WoonInvest mee werkt:
Jansen Huybregts en Bouwmeester.
‘Onze overeenkomst met WoonInvest
is er een op basis van vertrouwen’, zegt
Robin Mulder van aannemersbedrijf
Bouwmeester. ‘De huurder belt
tegenwoordig direct met ons en wij
bepalen zelf of iets gerepareerd of
meteen maar vervangen moet
worden. Goedkoop is vaak duurkoop,

dat willen we voorkomen. Zo gaat het
een stuk sneller en beter voor de huurder,
en dan is ook WoonInvest tevreden.’
Die directe service wordt op deze dag
goed gedemonstreerd. Een mevrouw
komt langs met een klacht over een
lekkende kraan. Een monteur buitendienst pakt zijn gereedschap en loopt
meteen met haar mee. ‘Handig hoor!’
lacht ze, ‘zo’n dag mag vaker gehouden
worden.’

Inspiratie tijdens bewonerscommissiedag

De bewonerscommissies, WoonInvest
en Huurdersvereniging Respectus
waren op 12 november bijeen in
wijk- en dienstencentrum De Plint in
Leidschendam. Tijdens deze jaarlijkse
bewonerscomissiedag was een
presentatie te zien van Marianne Straks,
bestuurder van WoonInvest, en deden
de vertegenwoordigers van de huurders
inspiratie op in de gerevitaliseerde wijk
De Prinsenhof.
‘De revitalisatie van De Prinsenhof geeft
merkbaar verbeteringen’, vertelt Nico
Stad van het buurtpreventieteam en

lid van de bewonerscommissie Gravin
Juliana van Stolberglaan en Prinses
Annalaan. ‘De portieken zijn netjes en
blijven ook netjes, omdat de bewoners
zelf betrokken zijn bij de inrichting,
samen met enkele kunstenaars. De
jeugdcriminaliteit is afgenomen en de
leefbaarheid in en om de appartementengebouwen is sterk verbeterd. Zo zie je wat
partijen samen kunnen bereiken. De
gemeenten, woningcorporatie en politie,
samen met bewonerscommissies en
bewoners.’

Bezoeken thuis
Ook Marianne Straks gaf aan dat de
bewonerscommissies de oren en ogen
van de wijk zijn. ‘Uw werk is onmisbaar
voor de huurders en voor ons als corporatie’, aldus de bestuurder. Straks blikte
kort terug op de vorige bewonerscommissiebijeenkomst, waarin ‘communicatie’
een belangrijk aandachtspunt was.
Zij vertelde over de verbeterde afsprakendisicpline, de verhoogde aanwezigheid
bij VvE-vergaderingen en de ontwikkeling
van de Klantvisie. Daarvoor hebben
medewerkers van WoonInvest vele
huurders thuis bezocht. Straks: ‘We hopen
u vandaag te laten zien wat input van
bewoners met een wijk doet.’
Rondleidingen
Na de presentatie verzorgden medewerkers van WoonInvest rondleidingen
door de wijk. Dat leverde een hoop
enthousiaste reacties en inspiratie op.
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Even Eruit
Hofwijck wordt in december omgetoverd
in sprookjesachtige kerstsfeer
De pronkzaal is prachtig versierd en in het huis is een kerstexpositie. Tijdens kaarsjesavond, op 24 december in Huygenskwartier
Voorburg, en op Tweede Kerstdag is er een speciaal programma.
Het is niet bekend hoe Constantijn Huygens, bouwheer van
Hofwijck, zelf Kerst vierde. Wel schreef hij een prachtig gedicht
over Kerst. Voor meer informatie: www.hofwijck.nl.

Wandelen buiten de
binnenstad Den Haag
In deze gids neemt de schrijver ons mee
door het mooie Den Haag. Er staan tien
wandelingen in van rond de tien kilometer. Alle wandelingen voeren door de
wijken rond het centrum, van Bezuidenhout tot Kijkduin en van Scheveningen
tot de Schilderswijk. Al lopend ontdekt u
het karakter van de wijken door bewust
te kijken naar de inrichting van de

openbare ruimte, de architectuur en
cultuurhistorie. De gids met tien
wandelingen is voor €14,95 verkrijgbaar
bij o.a. Bol.com of Paagman.

Vier de winter in Archeon
Archeon opent de poorten voor ‘Vier de
Winter in Archeon’. U beleeft het park
als een Hollandse winterwereld in de
prehistorie. De eerste sneeuw is al
gevallen in de Heerestraat van het
middeleeuwse stadje Gravendam en
in Dorestad. De smid, de bakker en de
wever laten hun ambacht zien. Er worden
broodjes en wafels gebakken en de
kinderen kunnen vilten armbanden
maken. Er is een heuse ijsbaan en tot
besluit de gezellige fakkeloptocht.
Kijk voor de openingstijden op
www.archeon.nl (onder ‘Winter’).

BIG BLACK BEAUTIFUL
in Leidsenhage
Een zinderend muziekprogramma is op
Tweede Kerstdag te zien in Leidsenhage.
Dan klinken de overweldigende stemmen
van het Amerikaanse, originele trio van
Lucretia van der Vloot, Rocq-E Harrell en
Michelle David. Bekend als backing vocals
van Aretha Franklin en Diana Ross en van
The Sound of Motown. De ongeëvenaarde
nummers van legendarische soultrio’s
als The Supremes en The Three Degrees
maken de voorstelling tot een feest. De
aanvang is om 14.30 uur. Toegang gratis.

Houtzaagmolen de Salamander
Weet u het nog? Schaatsen op de Vliet bij Houtzaagmolen de Salamander is alweer even geleden.
Wel is de nog altijd werkende molen te bezichtigen, op woensdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00
uur en op afspraak. Entree is gratis, voor groepen
2,50 euro p.p. En wilt u schaatsen? Dan kan in
Leidsenhage! Kijk op www.iceparadise.nl.

Alice in WinterWonderland
Tijdens de kerstdagen brengt De
Dutch Don’t Dance Division een
avondvullend en verhalend sprookje:
Alice in WinterWonderland. Het
beroemde verhaal van Lewis Carroll
krijgt een hele andere dimensie in
de wondere wereld van Escher,
kunstenaar en graficus. De bijzondere
verhalen van Alice spelen zich af met
muziek van P.I. Tchaikovsky, gespeeld
door het Residentie Orkest. Speeldata
van 25 tot 28 december. Reserveren op
www.zuiderstrandtheater.nl.
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Bruijnings
Ingenhoeslaan (1952)
Aan de Bruijnings Ingenhoeslaan in
Voorburg wonen een flink aantal van
onze huurders. Ook is het kantoor van
Respectus er gevestigd. De laan dankt
zijn naam aan vader Christoffel Willem
Bruijnings Ingenhoes en zoon Pieter
Hendrik. Zij gaven beiden leiding aan een

kostschool dat in een bekend pand aan
de Vliet was gevestigd: het huis ‘In de
Wereldt is veel gevaer’. Naast de
kostschool liet vader Christoffel een
huis bouwen, dat helaas is afgebrand
kort voordat de Utrechtse Baan werd
aangelegd. In 1877 werd hij opgevolgd
door zijn zoon Pieter Hendrik. Pieter
Hendrik was ook gemeenteraadslid van
1901 tot 1913. In de jaren vijftig zijn de

appartementengebouwen aan de
Bruijnings Ingenhoeslaan gebouwd,
onderdeel van de wijk Bovenveen. ‘De
Bovenveenpolder’ was een waterschap
in de gemeente Voorburg. Bovenveen
heeft de eerste na-oorlogse bebouwing
die in Voorburg tot stand is gekomen.
Op het grondgebied van Bovenveen heeft
een bijzondere attractie gestaan, namelijk
een dierentuin, rond 1750.

Winterse potplanten
Potplanten moeten voor een plek op het winterbalkon
flinke vorst kunnen hebben en er gezellig uitzien.
Door groen te blijven, bessen of bloemen te hebben.
Kegeldragers oftewel coniferen blijven continu groen
en hebben als voordeel dat u geen kerstboom meer
hoeft te kopen. Niet alle coniferen houden het uit
in een pot. Let er bij de aanschaf op of de spar, den,
jeneverbes, cipres, pijnboom of taxus klein blijft. Staat
er zoiets als ’Nana’, ’Compact’ of ’Minima’ in hun naam,
dan zit het wel goed. Heesters die ’s winters groen
blijven en een leven in pot wel weten te waarderen
zijn buxus, hulst en sommige soorten kardinaalshoed
en olijfwilg.

Stoep sneeuwvrij maken
In België kan de boete voor het niet sneeuwvrij maken van een stoep
oplopen tot €250,-. In Nederland is het niet meer verplicht, maar moreel
eigenlijk wel. U wilt toch niet de oorzaak zijn dat de buurnman valt of
dat de postbode uitglijdt met zijn fiets?
Overigens kan u in een enkel geval wel degelijk aansprakelijk worden
gesteld. Het klinkt allemaal zwaar, maar de boodschap is simpel: ‘Houd
uw stoep sneeuw- en ijsvrij’. Sommige complexen van WoonInvest
hebben een huismeester, bij andere staan pekelbakken en wordt het
strooien verzorgd door vrijwilligers. Maar anders is het fijn als u zelf een
sneeuwschep ter hand neemt. Verse sneeuw waar nog niet in gelopen
is, schuift het beste. Houd bij het sneeuwschuiven goten en rioolputten
vrij om de waterafvoer niet te belemmeren. Na het schuiven kunt u
eventueel een beetje zout strooien, dan heeft uw schuifwerk langer
effect. Een handje per vierkante meter is voldoende. Als de sneeuw al
te hard is om weg te vegen, kunt u zand strooien. Dat vormt een stroeve
ondergrond.
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Voor onder de kerstboom
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Secretariaat Respectus
Antwoordnummer 10109
2260 WB Leidschendam-Voorburg
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Of mail de oplossing naar
secretariaat@respectus.nl.
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Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Onder de juiste inzendingen
verloten we voor leden drie cadeaubonnen ter
waarde van 50, 40 en 30 euro. Voor niet-leden
zijn de cadeaubonnen 40, 30 en 20 euro.
Prijswinnaars van de vorige editie zijn:
1e prijs Mevr. M. Meeuwisse Voorburg
2e prijs Mevr. C. den Baars Voorburg
3e prijs Mevr. N. Kirolos Leidschendam.
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Schrijf de oplossing van de puzzel op een briefkaart en stuur deze voor 31 januari 2017 naar:
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De oplossing was: Parasolletje
29

30

31

32

Breng de letters uit de puzzel naar de vakjes:
1
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Dit is de oplossing van de puzzel
37

38
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Bereikbaarheid
Respectus

40

Horizontaal:

39 zin in eten

21 boom

1

vette damp

40 gehoororganen

22 Keltische taal

5

belhamel

8

tijdperk

23 bewaarplaats
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Respectus adviseert u graag als er
problemen zijn over zaken die alle
bewoners van uw complex aangaan.
Secretariaat Huurdersvereniging
Respectus
Bruijnings Ingenhoeslaan 138
2273 KT Voorburg
T 070 320 89 39
E secretariaat@respectus.nl
Bestuursleden
Paul Derks, voorzitter
T 070 387 01 37
Laura Ibrahim, secretaris
Annelies Oudshoorn, penningmeester
Cas Hoenstok
T 070 327 43 61
Jos Mijnheer
T 070 327 92 63
Michel van Zelst
Ton Melkert
Ria Verdu-Lagraauw
Joyce de Brieder-Noordam

