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Een fijne feestmaand!

December is bij uitstek de maand van de 
feesten. Gezellig samenzijn met familie en 
vrienden tijdens Sinterklaas, Kerst en Oud en
Nieuw. Wij hebben op pagina 6 en 7 wat leuke
tips voor u op een rij gezet voor winterse 
uitstapjes. Ook de verwarming is ondertussen
weer aan en de nieuwe warmtewet die in 2014
is ingegaan zorgt voor een verandering in de 
manier van afrekenen voor een aantal huurders.
Wij zijn met WoonInvest voortdurend in overleg
om de overgang soepel te laten verlopen. De
wet geldt overigens alleen voor complexen met
een collectieve verwarmingsinstallatie en/of 
waterafname. Denk in de winter ook aan 
planten en dieren. Hoewel de zon zich eind 
september (zie foto van de tuin aan de Sint 
Martinuslaan) nog volop liet zien, moeten we nu
qua leefbaarheid denken aan het binnenzetten
van plantenpotten en de zorg voor kleinere huis-
dieren. Zorg voor een prettige leefomgeving

is wat Respectus betreft een breed begrip. 
Met ons leefbaarheidsbudget zijn er voor 
eenieder kansen om een project op te starten. 
In december komt leefbaarheid ook tot uitdruk-
king in de kleine dingen: een kaartje voor de
buren, de sneeuw wegvegen in de wijk, en in
elk geval elkaar de beste wensen doen. Hierbij
ook namens alle bestuursleden van Respectus
fijne feestdagen en dat 2015 maar weer een
prachtig woonjaar mag worden!

Paul Derks Voorzitter

K L E U R R I J K  W O N E N  V O O R  D E  H U U R D E R S  V A N  W O O N I N V E S T

Knaagdieren in de winter

Konijnen en ander kleine knagers in de tuin of op het balkon
vragen in de winter wat extra aandacht. De dieren kunnen
ziek worden door tocht. Zorg daarom dat de wind niet 
rechtstreeks in het hok blaast. Ook moet het nachthok 
tocht- en waterdicht zijn. Zorg voor extra stro waar het 
dier zich lekker in kan nestelen. Geef extra hooi en goed
groenvoer. Leg bijvoorbeeld andijvie in het hok en niet in 
de ren, omdat het dan bevriest. Ververs het drinkwater 
regelmatig, zodat ook dat niet kan bevriezen. Tenslotte 
kunnen grote temperatuurverschillen funest zijn voor de
knagers. Zorg voor een goede standplaats van het hok, en
verplaats het nooit ineens van een koude naar een warme
ruimte of andersom. Zet het hok nooit boven de verwarming
of dichtbij een andere hittebron. 

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN MOOI 2015
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Leidschendam-Voorburg heeft een groen karakter en vele voor-
zieningen. Naast het hebben van een fijn huis, is ook de woon-
omgeving belangrijk. Dat zegt wethouder van de openbare
ruimte Saskia Bruines.  ‘We willen dat groene karakter graag 
behouden. De gemeente schept hiervoor de randvoorwaarden,
maar dat doen we graag samen met de bewoners. Iedereen
heeft een rol in een prettige, groene woonomgeving.’

‘De gemeente heeft voor de komende periode een aantal 
plannen op het gebied van groen in de openbare ruimte’, 
vertelt wethouder Bruines. ‘Dat is in de eerste plaats het 1.000-
bomenplan. Op dit moment hebben we zo’n 33.000 bomen in
de gemeente. Daar gaan we dus nog een aantal aan toevoegen. 
In het plan houden we rekening met zichtlijnen, inrichting van de
openbare ruimte en een goede instandhouding. Ook willen we
een grotere soortenrijkdom van bloemen, struiken en bomen. 
Op dit moment zijn er zo’n 600 soorten, dat moeten er 1.000
worden. We gaan dat aanpakken via onder meer het bomenplan
en ecologisch bermbeheer. Meer soorten flora maakt de natuur
sterker, zorgt voor bloemrijke bermen en trekt ook meer dieren
zoals vlinders aan.’

Natuurwaarde
Wethouder Bruines: ‘Een hogere natuurwaarde is een kernbegrip
bij al deze plannen. Door de natuur wat meer haar gang te laten
gaan, komen ook beschermde planten zoals de orchidee en de
zwanenbloem op. Natuurlijk kijken we hierin naar een goede 

balans tussen natuurwaarde en gebruikerswaarde. We willen 
tenslotte ook prettig gebruik kunnen maken van onze groene
parken en langs nette bermstroken rijden. De bermen krijgen
echter meer kruiden en bloeiende planten in plaats van gras dat
continu gemaaid moet worden. Behalve meer natuurwaarde
maken we de bermen hiermee ook onderhoudsvriendelijker.’

Samenwerken
‘Waar we groen of straten gaan herinrichten, doen we dit zoveel
mogelijk in samenspraak met de bewoners. We werken hierin
graag constructief samen met woningcorporaties en bewoners-
commissies. We vragen mensen mee te denken met de plannen
of ideeën aan te dragen. We willen kijken naar wat wél kan in
plaats van hetgeen niet kan. Het handboek openbare ruimte
geeft wel kaders aan, want het is belangrijk dat iedereen zich
prettig voelt in onze gemeente’, vindt wethouder Bruines. 

Iedereen heeft een rol
Op de vraag wat bewoners zelf kunnen doen aan een fijne 
leefomgeving’, zegt de wethouder: ‘Het is prettig als bewoners
betrokken zijn bij hun woonomgeving. Dat gaat om kleine 
dingen. Haal eens een plastic zakje uit de struiken, maak uw
stoep sneeuwvrij en gooi vuilniszakken in de container. Spreek
ook anderen er vriendelijk op aan als zij de omgeving niet netjes
houden. Iedereen heeft een rol in een prettige leefomgeving, 
met elkaar houden we onze stad mooi.’  

Wethouder Saskia Bruines:

‘Samen onze groene stad mooi houden’
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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: ........................................................................................................................................

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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‘We wonen hier prima aan de Watervogelstraat in Leidschen-
veen. De woningen zijn ruim en de omgeving is open, groen 
en rustig’, zeggen de dames van bewonerscommissie de Water-
vogel. ‘We willen dat ook graag zo houden. En daar doen we
hard ons best voor.’ De commissie is vooral actief op het gebied
van leefbaarheid.

Ineke Coulier somt een aantal dingen op: ‘De bewonerscommissie
zorgde voor bloembakken, nummering van de woongebouwen,
nieuwe woonpaden, verlichting in de algemene ruimten, bankjes
en plantenbakken in de entrees.’ ‘We informeren de bewoners via
een nieuwsbrief over onze activiteiten’, vult Jetty Barnasconi aan.
‘Momenteel zijn we bezig met een enquête over het glazenwas-
sen en onlangs organiseerden Martha en Elly (Krens) een uitje
voor alle bewoners. Dat was ontzettend gezellig.’ Twee keer 
per jaar overlegt de bewonerscommissie met WoonInvest.
‘De contacten met WoonInvest en Respectus zijn goed’, 
aldus Jetty. ‘Ook hebben we een nieuwe versie van de 
huisregels gemaakt, die alle bewoners ontvangen.’      

55-plussers
De appartementen aan de Watervogelstraat zijn gericht op 
55-plussers en één etage is ingericht voor cliënten van Middin.
‘Dat gaat ontzettend goed’, vertelt Elly Krens, ‘alleen gaan deze
cliënten mogelijk verhuizen en we weten niet wie er terugkomen. 
Daar maken we ons best zorgen over.’ Nel Henskes vindt ook 
dat er wat meer georganiseerd zou kunnen worden voor ouderen.
‘Er is nog wel een koffieochtend in het steunpunt aan de 

IJsduikerstraat, maar daar zouden ook activiteiten als kaarten 
of bloemschikken kunnen plaatsvinden. Wij zien echter dat de 
activiteiten steeds verder teruglopen. Dat is jammer, want we 
zouden best wat vrijwilligers kunnen leveren.’

Mooie rozen
‘Juist nu de overheid gericht is op langer thuiswonen voor 
ouderen, zijn voorzieningen in de directe omgeving van belang’,
vinden de dames. Maar ze zitten niet stil en er zijn alweer plannen
voor een kerst-busreis naar Essen en een nieuwjaarsborrel. ‘Het
was ook leuk dat Respectus heeft bijgedragen voor versnaperin-
gen tijdens het uitje in september’, vertelt Elly Krens. ‘Dit najaar
zijn er verder rozenperken rond de woongebouwen gekomen, 
dus we hopen dat de omgeving er straks kleurig uitziet.’ ‘Daar
kunnen we ook met z’n allen aan bijdragen’, aldus Elly Rijsbergen.
‘Betrokkenheid van bewoners om vuil goed in de containers te
doen en geen vogels te voeren bijvoorbeeld. Samen maak je de
wijk prettig leefbaar.’ 

Bewonerscommissie de Watervogel, v.l.n.r. Elly Rijsbergen, Jetty Barnasconi, 

Nel Henskes, Ineke Coulier, Leny Swillens, Elly Krens en Martha Knijff.

Bewonerscommissie de Watervogel; 

‘Met elkaar maak je de 
buurt prettig leefbaar’

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! 
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Huurdersvereniging Respectus

Antwoordnummer 10109

2260 WB Leidschendam.

 

Geen postzegel

nodig

Paradijsstraat

(West) 

De oorsprong van de Paradijsstraat gaat
terug naar ongeveer 1700. Eeuwenlang
was op de plek van de huidige Paradijs-
straat een boerderij gelegen, tussen de
Broeksloot en de huidige Prinses Marian-
nelaan. Nadat eigenaresse Hendrina de
Roy haar bezit verkocht aan Gerrit van der

Schout kreeg de boerderij voor het eerst
een naam: ‘Het Paradijs’. Op de boerderij
werden bloemen en groenten gekweekt.
Ook was er een befaamde kruidenkweke-
rij. De groenten vervoerde men via de
Broeksloot naar de Trekvliet. Later was er
bij de voormalige Hofpleinspoorbaan,
waar nu de RandstadRail rijdt, een groen-
teveiling. In 1928 kocht de gemeente de
grond van ‘Het Paradijs’ en liet de boerde-
rij in 1930 afbreken. Vanaf 1931 werden
de huidige woningen aan de Paradijsstraat
gebouwd, bezit van WoonInvest. In 2010
startte een grootscheepse renovatie en
kregen de woningen hun huidige karakter.

Stroomtarieven transparanter

Bent u ook zo benieuwd hoe de eindafrekening 
van uw stroom tot stand komt? De autoriteit Consu-
ment en Markt (ACM) wil de schimmigheid rondom
stroomtarieven aanpakken. Zij stellen dat de consu-
ment het aanbod van de leveranciers eenvoudiger
moeten kunnen lezen en begrijpen. Van het bedrag
dat u betaalt aan uw leverancier is slechts eenderde
leveringskosten. Het andere deel van de rekening 
bestaat uit netwerkkosten en energiebelasting. 
Het is slim om goed de tarieven bij leveranciers te 
vergelijken en zo nodig over te stappen. Dat kan op
jaarbasis flink wat geld schelen. WoonInvest kijkt 
ook bij (groot) onderhoud hoe huurders met een 

collectieve CV- en/of warmtapwatersysteem op kosten kunnen besparen. Een goed
voorbeeld is de Querido- en Albert Verweijstraat in Voorburg, waar de corporatie is
gestart met de voorbereiding van energiebesparende maatregelen.

Woningaanpassing voor gehandicapte huurders

Huurders met een handicap mogen vanaf 1 januari 2015 zonder toestemming van 
de eigenaar aanpassingen in de woning verrichten. Denk aan het rolstoeltoegankelijk
maken van een woning of het plaatsen van een traplift. De huurder hoeft na 
beëindiging van de huurperiode de aanpassingen niet ongedaan te maken of de 
eigenaar financieel te compenseren. De eigenaar heeft wel het recht om gehoord te
worden door de gemeente, maar hij hoeft dus geen toestemming meer te geven. 
Voor een aanpassing van gemeenschappelijke ruimten is overigens wel toestemming
van de complex-eigenaar nodig. Een andere wijziging is dat een eventueel toegewezen
persoonsgebonden budget voor aanpassingen direct naar de huurder gaat, en niet meer
naar de woningeigenaar.   

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, meldt 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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‘Ik zal uitleggen waarom’, vervolgt hij.
‘Sociale controle is een belangrijk 
middel om overlast of inbraak in een
wijk te voorkomen. Weet wie er in 
uw buurt woont en bel 112 als u 
verdachte situaties ziet. Wij maken 
als politie natuurlijk rondes, maar 
de bewoners zijn continu in hun 
wijk aanwezig. De politie zet in de
wintermaanden wel extra maatregelen
in, die onder meer bestaan uit 
verscherpt toezicht en intensievere 
surveillances op bepaalde tijdstippen
(hottimes) en risicoplaatsen waar 
criminelen vaker toeslaan (hot spots).
We merken dat criminelen in de 
donkere maanden, meestal met een
piek voor de feestdagen, vaker hun
slag slaan. De campagnes onder het
motto ‘donkere dagen offensief’ en
‘zet inbrekers in het licht’ hebben vorig
jaar duidelijk resultaat opgeleverd’,

vertelt Duit. ‘We deden dat samen 
met de gemeente, en woningcorpora-
ties zetten de boodschap ook door.
We zagen een daling in het aantal 
woninginbraken.’   

Simpele dingen
‘Inbraakpreventie gaat overigens 
vaak om simpele dingen’, zegt Duit.
‘Leg geen sleutel onder de bloempot
voor de buurvrouw en laat uw post
weghalen als u op vakantie bent. Ook
verlichting is een belangrijk punt. Zorg 
dat uw woning zodanig verlicht is als 
u weg bent, dat het lijkt alsof u thuis
bent. Eén klein lampje werkt dus niet.
Zorg voor een tijdschakelaar en 
energiezuinige lampen en zet er 
wat meer aan. Ook het verlichten 
van de achtergevel, eventueel met 
een bewegingssensor, is handig. En
goed hang- en sluitwerk is natuurlijk

de basis. We zijn verder erg blij met 
de Buurt Preventie Teams, waarvan er
in de gemeente gelukkig steeds meer
komen.’

Adviestaak
Duit steekt behoorlijk wat tijd in 
advies. ‘Vanmorgen ben ik nog samen
met de gemeente (als wegbeheerder)
op een basisschool geweest, die een
vraag had over verkeersveiligheid. 
Verder adviseren we, of verwijzen 
we door, als we burengerucht tegen-
komen, of inwoners die niet meer
goed voor zichzelf kunnen zorgen. 
We hebben daarvoor contacten met
Buurtbemiddeling, GGD en GGZ.  
Het werk als wijkagent is echt heel
breed. Dat is juist het leuke aan dit
vak. Je komt elke dag andere dingen
tegen en je staat midden tussen de
burgers.’

Een paar tips van de wijkagent

n Zorg voor voldoende 
buitenverlichting.

n Geef uw woning een bewoonde
indruk als u er niet bent.

n Laat geen sleutels aan de 
binnenzijde van sloten zitten.

n Verstop geen sleutels buiten de
deur. Deurmat en bloempot zijn
geen geheime plaatsen.

n Hang geen adreslabel aan uw
sleutel(bos). 

n Zorg dat u geen grote hoeveel-
heden geld in huis heeft.

n Plaats waardevolle spullen uit
het zicht van voorbijgangers.

n Laat de buren een oogje in 
het zeil houden tijdens uw 
vakantie.

Wijkagent Sjoerd Duit:

‘Je staat tussen de burgers’
‘Als wijkagent ben je het aanspreekpunt van de politie voor de burgers. 
Dan kan gaan om klachten over de leefomgeving of over (verkeers)veiligheid 
bijvoorbeeld. Wij maken regelmatig rondes door de wijk, in mijn geval Voorburg
Oude Centrum, maar de collega’s van Politie Haaglanden bedienen andere wijken 
in Leidschendam en Den Haag. We hebben een signalerende taak, maar als 
het gaat om veiligheid, voeren we die graag samen met de burger uit’, 
vertelt politieman Sjoerd Duit.
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Erop uit in de winter

Blikvangers

In de eerste fototentoonstelling in eigen
huis neemt het Nationaal Archief u mee
op ontdekkingstocht door de tot nu toe
verborgen fotocollectie uit de afgelopen
170 jaar. De verschillende foto’s laten zien
dat de collectie divers en rijk is, als ook 
de ontwikkeling van de fotografie. De 
collectie bevat foto’s van internationale 

en nationale fotografen, waaronder
Emmy Andriesse, Eva Besnyö, 
Henk Blansjaar, Brassaï, Robert Capa, 
Ed van der Elsken, Paul Huf, Johan van
der Keuken, Aart Klein, Cas Oorthuys, 
Pieter Oosterhuis, Willem van de Poll,
Erich Salomon, Gerda Taro en 
Alexandrine Tinne.

Bijzondere 

vogelboeken

In de Koninklijke Bibliotheek (KB) en 
Museum Meermanno is een grote ten-
toonstelling over ‘vogels in boeken’. De
tentoonstelling is in Museum Meermanno
te Den Haag. U vindt er zeldzame vogel-
boeken uit tien eeuwen boekgeschiedenis.
De tentoonstelling geeft een breed beeld
van de vogel in boeken, illustraties en
bandversieringen. Ook zijn er kookboeken
over smakelijk gevogelte te vinden en op-

vallende boeken over allerlei aspecten van
de vogel: EHBO voor vogels, sport met
vogels en reisboeken naar vogelkolonies.
Voor kinderen is er een tocht langs 
vogelhuisjes met mythologische en 
legendarische vogels. Ze kunnen ook 
zelf aan de slag. Aan de hand van 
voorbeelden kunnen ze op een lichtbak
zelf vogels tekenen. Ook is er een heuse
vogelsafari in de tuin van Meermanno. 

Lekker bijkomen kan in de leeskuil 
met ontelbare vogelboeken en -strips. 
Naast de grote tentoonstelling op de 
begane grond is in het souterrain de 
tentoonstelling ’Donald Duck, al 80 jaar
een beroemde eend’. Er worden vele 
activiteiten voor jong en oud georgani-
seerd. De tentoonstelling is te bezoeken
tot 4 januari 2015.

Kerstmarkt ook in
Den Haag
Dit jaar komt er voor het eerst een
grote, eigen kerstmarkt in Den Haag.
De markt wordt van 17 tot en met 21
december georganiseerd in de Haagse
binnenstad en moet volgens de organi-
satie lijken op de kerstmarkt in Maas-
tricht. De markt is de dagen voor Kerst
op het Lange Voorhout en de Lange
Vijverberg te vinden. Er komen allemaal
tentjes met kleine winkeltjes en een
spiegeltent voor recepties. Het wordt
leuk, met veel eten, drinken, helemaal
in kerstsfeer.
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Billy Elliot de musical

De musical Billy Elliot, gebaseerd op 
de wereldberoemde film, vertelt het 
inspirerende verhaal van een elfjarige
zoon uit een arbeidersgezin ten tijde 
van de mijnstakingen in Engeland 
(1984-1985). Billy zit op boksen maar 
belandt toevallig in een balletles. Tot zijn
eigen verbazing blijkt hij hiervoor talent 
te hebben. Tegen de wil van zijn vader
in gaat hij, onder begeleiding van zijn 
fanatieke balletdocente, steeds harder
trainen. Uiteindelijk mag hij auditie doen
voor de Royal Ballet School in Londen.
Billy hoopt zijn droom om danser te 
worden te verwezenlijken, hetgeen 
hem thuis grote problemen oplevert.
Vanaf november te zien in het Afas 
Circustheater Den Haag.

Huygens Kerstvaart

In de twee weken voor Kerst organiseert
de Vlietvaart dit bijzonder sfeervolle 
arrangement. Cultuur en culinair genot

worden omlijst door een sfeervol stuk
varen over de Vliet. U komt zo helemaal
in kerststemming. Huygensmuseum 
Hofwijck is speciaal voor deze gelegen-
heid omgetoverd in kerstsfeer. In het 
museum vindt een rondleiding plaats, 
die wordt afgesloten met een bord 
heerlijke erwtensoep in de keuken van 
de oorspronkelijke bewoner Constantijn
Huygens. Op de verwarmde trekschuit
wordt u verwelkomd met dampende
glühwein, waarna u kunt genieten van 
een sfeervolle boottocht richting de sluis
van Leidschendam. Er zijn twee arrange-
menten mogelijk. Prijs: € 21,50 (volwas-
senen vanaf 13 jaar ), € 16,50 (kinderen
tot 13 jaar). Voor meer informatie
www.vlietvaart.nl.

Sneeuw dichtbij

Geen sneeuw? In de Uithof kunt u het
wintergevoel opsnuiven. De Uithof 
biedt voldoende mogelijkheden voor
een succesvol dagje uit met uw familie.
Voor ieder is er wat wils! Of het nu 
gaat om skiën, snowboarden, klimmen,
schaatsen of bijvoorbeeld karten, 
alles vindt u onder één dak. 

De Uithof beschikt over veel eetmogelijk-
heden, waaronder steengrillen en
kaasfonduen. Interesse? Neem contact 
op met de afdeling Sales & Reserveringen
op nummer 070 309 96 49 of mail naar
sales@deuithof.nl.

Culinair centrum

Een middagje winkelen voor de echte fijnproever!

Deze Shoppingroute Culinair Centrum biedt u bijzon-

dere winkels, heerlijke lunches en mooie dinerlocaties.

Maar een even groot feest zijn de winkels met allerlei

fraaie en functionele keukenmaterialen voor het creë-

ren van culinaire hoogstandjes. En let u ook op de

speciale adressen voor het aankleden van een feeste-

lijk diner. De PDF met een route door de stad is zo te

downloaden. Zoek hiervoor op ‘culinair centrum Den

Haag’ en genieten maar!

Kerstshow 

Veronique Sodano

Uit vlakbij huis? Geniet dan van de leuke
kerstshow in Het Veur Theater van diva
Veronique Sodano. Zij brengt u gauw in
de juiste stemming! De Italiaans-Neder-
landse zangeres en cabaretière staat 
bekend om haar uitbundige energie, 
ontwapenende spontaniteit en plotselinge
ontroering. Dus verheugt u zich alvast 
op mooie klassiekers, schaamteloze 
meezingers, interactie en grappige 
verhalen. Dit gebeurt allemaal onder 
begeleiding van de onnavolgbare, 
vijfkoppige Diva Sodano Band. 
Zondag 21 december 2014 
15.00 uur, www.hetveurtheater.nl.
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Bereikbaarheid
Respectus
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
Ab Hess, secretaris
Annelies Oudshoorn, penningmeester
Cas Hoenstok
T 070 327 43 61
Peter Knispel
Jos Mijnheer
T 070 327 92 63
Maup Berkhout
Michel van Zelst
Laura Ibrahim

Feestelijk puzzelen! 

horizontaal

1 reclamefilmpje

5 vermoorden

9 zoete peper

10 meeuwachtige vogel

12 langgerekte kegel van ijs

14 bijwoord

15 dun

17 Europese normen

19 bosbloem

23 klaar

25 het heden

26 megapixel

27 aansporing

28 huidrand om je mond

30 Wet werk en inkomen

naar arbeidsvermogen

32 zelfkant van textiel

33 uurwerk

35 stenen rommel

36 Openbaar Ministerie

37 schuifbaar bakje in kast

39 onder andere

40 overdreven

41 zoutmengsel voor 

badwater

42 nummer

43 middelbaar onderwijs

44 Microsoft

45 re-tweet

verticaal

1 stap

2 gezongen toneelstuk

3 medische adviesraad

4 nog een keer

5 getuigschrift

6 in orde

7 duidelijk worden

8 getal/niks

11 meer dan wenselijk

13 plus

16 emeritus

18 grote kip

20 nomen nescio (anoniem)

21 voorzetsel

22 stuk ijzer dat ijzer aantrekt

24 rolprent

27 boerderijdier

29 primair onderwijs

31 autoteken IJsland

32 het heden

34 warm en vochtig

35 kerkleider

38 Haagse voetbalclub

39 familielid

Schrijf de oplossing van de puzzel op 

een briefkaart en stuur deze voor 

31 januari 2014 naar: 

Secretariaat Respectus

Antwoordnummer 10109

2260 WB Leidschendam-Voorburg

Of mail de oplossing naar info@respectus.nl.

Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnum-

mer 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. Y. Matze te Voorburg

2e prijs: Mevr. Kim Jong te Voorburg

3e prijs: Mevr. J. de Brieder-Noordam te 

Voorburg

De oplossing was: Teenslippers.
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Zoek de letters uit de volgende vakken:
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