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Zonnige zomertijd!

Op een van de eerste zonnige dagen van
juni vond de Algemene Ledenvergadering
(ALV) plaats. Toneel voor deze ALV
was de Koningzaal aan de Bruijnings
Ingenhoeslaan in Voorburg. Bij de
opening stelde Jaap Plugge alle bestuurs-
leden voor, met een speciaal welkom voor
twee nieuwe kandidaat-bestuursleden
Michel van Zelst en Maup Berkhout. Na
de goedkeuring van het verslag van de
vorige vergadering, nam voorzitter Jaap
Plugge de leden mee door het jaarverslag
2012. Dit keer aan de hand van een po-
werpoint-presentatie. Punten die aan de
orde kwamen, waren onder meer de
samenwerkingsovereenkomst met Woon-
Invest, het huurbeleid, de (naar beneden
bijgestelde) verhuurkosten, de lokale
prestatieafspraken en de groot onder-

houdsprojecten in de omgeving Loolaan
en aan de Van Zegwaardstraat. Ook legde
de voorzitter de kwestie over de derivaten
helder uit en gaf aan dat WoonInvest de
huurdersvereniging goed op de hoogte
houdt. Tijdens de ALV werden ook de
financiële stukken behandeld en kwam
het onderwerp leefbaarheid aan de orde.
De vergadering nam afscheid van voorzit-
ter Jaap Plugge. We bedanken hem voor
zijn jarenlange inzet en deskundigheid! 

De zomer is begonnen, hopelijk met bijbeho-
rende temperaturen. De temperatuur binnen
de woningmarkt liep ook aardig op toen de
inkomensafhankelijke huurverhoging bekend
werd. In dit nummer een interview met de
Woonbond hierover, mede naar aanleiding
van een onderzoek door de TU Delft. Dit
onderzoek ging over de invloed van het
woonakkoord op de betaalbaarheid van huren
in de toekomst, met name voor de lagere
inkomens. Verder een interview met onze
wethouder Marcel Houtzager over de groene
Duivenvoorde-corridor en nieuws vanuit de
woningmarkt in het algemeen. Ook hebben
we voor u weer leuke tips verzameld voor
uitjes in de zomerperiode en vindt u de puzzel

op de achterpagina. We hopen dat u veel
leesplezier heeft met deze uitgave van
Spectrum. Waarschijnlijk de laatste waarin u
een voorwoord van mij als voorzitter aantreft.
Na enkele jaren van voorzitterschap, geef
ik het stokje graag over aan mijn opvolger.
Ik dank u daarbij voor het in mij gestelde
vertrouwen. Rest mij u een hele fijne
zomerperiode en zomervakantie toe te 
wensen. Lekker in uw tuin of op uw balkon,
of misschien wel op reis naar verre oorden.
Dan alvast een goede reis!   

Jaap Plugge
Voorzitter

Even voorstellen …

In de Algemene Ledenvergadering van
5 juni is Paul Derks benoemd tot
(interim) nieuwe voorzitter van 
Respectus, hij was al vice-voorzitter.
Met zijn ervaring zet hij zich graag in
voor de huurders van WoonInvest. 
We wensen hem veel succes!

LEDEN BIJEEN TIJDENS ALV

V.l.n.r. Ab Hess (secretaris), Paul Derks
(nieuwe voorzitter), Jaap Plugge
(scheidend voorzitter) en Annelies
Oudshoorn (penningmeester).
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‘Het Woonakkoord bevat een fors
aantal maatregelen, die bedoeld zijn om
scheefwonen tegen te gaan, de bouw
te stimuleren en starters te helpen. De
Woonbond stelt grote vraagtekens bij
de maatregelen. Zo zijn de inkomens-
afhankelijke huurverhogingen ingevoerd
zodat mensen met hogere inkomens hun
huurwoning verlaten en plaatsmaken voor
lagere inkomens. Veel mensen kunnen
echter geen kant op, zoals gepensioneer-
den die vaak geen hypotheek (meer)
kunnen krijgen of mensen met tijdelijke
contracten. De hogere inkomensgroepen
kunnen hierdoor niet doorstromen en
bovendien verhogen verhuurders bij
mutatie de huren fors. De lagere
inkomens krijgen hierdoor niet de sociale
huurwoning die zij nodig hebben.

Daarnaast moeten ook zij een extra huur-
verhoging betalen, 1,5% boven inflatie.
Huurders worden onevenredig
benadeeld.’  

Kwaliteit en prijs koppelen
Schuitemaker: ‘Het Woonakkoord bevat
ook positieve onderdelen; het Regeer-
akkoord ging uit van nog ingrijpender
maatregelen. Zo zijn de percentages van
de inkomensafhankelijke huurverhoging
verlaagd. Alle inkomens betalen een
basishuurverhogingspercentage van 1,5%
(boven de 2,5% inflatie). Dat blijft ook.
Echter, daarbij betalen mensen met een
inkomen boven 43.000 euro nu 2,5
procent extra in plaats van 5 procent in
het Regeerakkoord. Voor de inkomens-
groep boven 33.614 euro gaat de huur

met 0,5 procent extra omhoog. Ook geldt
de maatregel voor twee in plaats van vier
jaar. Wij vinden het echter nog steeds
geen goed idee om de huurverhoging te
koppelen aan het inkomen. Beter vinden
wij de kwaliteit van de woning te
koppelen aan de prijs.’ 

Huursombenadering
‘Wij denken aan de huursombenadering,
waarbij corporaties over het totale
bezit één procent boven inflatie
mogen verhogen. Woningen die
relatief goedkoop zijn kunnen iets
meer huurverhoging krijgen en andere 
woningen juist minder. Bijvoorbeeld 
als deze al bijna tegen de maximaal 
toegestane huur aan zitten. Bovendien
moeten in die huursom ook de inkomsten
uit huurharmonisatie (de extra inkomsten
van huurverhogingen na huuropzeggin-
gen) worden meegenomen. Daarnaast
zien we graag dat het puntenstelsel wordt
gewijzigd door de punten voor de woon-
omgeving anders te bepalen. Door hierin

Suzanne Schuitemaker van de Woonbond

Woonakkoord onder de huurdersloep

Het kabinet noemt het Woonakkoord een alomvattend plan om de woningmarkt vlot
te trekken. Suzanne Schuitemaker, consulent bij de Woonbond in Zuid-Holland,
denkt daar anders over. We vragen haar naar de inhoud en de gevolgen van het
Woonakkoord voor huurders. En ook of de Woonbond alternatieve voorstellen heeft. 
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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:

de WOZ-waarde te verwerken, regel je
meteen dat woningen in populaire
gebieden ook iets duurder zijn. Bij de
inkomensafhankelijke huurverhoging
wordt helemaal niet naar de waarde van
de woning gekeken. Het inkomen van de
huurder is leidend. Dat vinden we niet
juist.’

Verhuurdersheffing
‘Groot probleem vormt de verhuurders-
heffing’, aldus Schuitemaker, ‘die begint
met 50 miljoen in 2013 en loopt op naar
1,7 miljard euro in 2017. Die heffing is
funest voor de bouw, omdat corporaties
vaak juist degene zijn die investeren in
nieuwbouw. Maak van die heffing liever
een investeringsverplichting. Via de
belastingen komt dan ook geld in de
staatskas en het brengt de bouwmarkt
in beweging.’ Schuitemaker vindt het
daarnaast nodig dat corporaties kijken
naar hun efficiency. ‘De verhuurders-
heffing kan niet alleen afgewenteld 
worden op de huurders. Corporaties
zullen ook zelf moeten kijken naar hun
bedrijfslasten.’

Koopkracht
Onderzoeksbureau OTB van de TU Delft
heeft onderzoek gedaan naar de koop-
kracht van huishoudens. Het blijkt dat al
circa één miljoen huishoudens onder het
bestaansminimum zitten. ‘Dat wordt met
de extra huurverhoging en bezuinigingen 

op de huurtoeslag erger’, aldus de Woon-
bond-consulent. ‘Sommige corporaties
geven aan door de verhuurdersheffing
niet anders te kunnen dan de huren extra
te verhogen. De discussie over de
verhuurdersheffing is echter nog niet
gesloten’, weet Schuitemaker, ‘Het wordt
tijd de koopmarkt niet langer te ontzien.’

Integrale aanpak
Voor gehandicapten en chronisch zieken
is overigens een uitzondering gemaakt
voor de inkomensafhankelijke huurverho-
ging. ‘Dat blijkt voor mensen die niet in 

een aangepaste woning wonen echter
lastig te bewijzen. Zij moeten minimaal
tien uur zorg per week kunnen aantonen
en mantelzorg wordt daarin niet meege-
nomen’, weet Schuitemaker. ‘We blijven
dus als Woonbond samen met huurders-
organisaties en andere partijen knokken
voor een eerlijk woningmarktbeleid en
het behoud van onze sociale huursector.
Een integrale aanpak van de huur- en
koopsector ligt wat ons betreft aan de
basis hiervan.’

Spectrum
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Geen postzegel

nodig

Wat houdt dit Pact van Duivenvoorde in?
‘Dat is het samenwerkingsverband tussen
de drie genoemde gemeenten’, vertelt
Houtzager. ‘Samen richten we ons op het
behoud van landschappen, buitenplaatsen
en het boerenbedrijf in dit gebied.
Ook zijn er verschillende initiatieven om
recreatie te bevorderen. Het gebied
betreft de duinen rond Meijendel, de
Horsten rond Wassenaar en het weidege-
bied rond Stompwijk. We willen mensen
attent maken op de bijzondere mogelijk-
heden in het gebied en zijn bezig die uit
te breiden. Bekend maakt immers bemind
en we zoeken als overheid graag de
samenwerking met maatschappelijke 
ondernemingen, bedrijven en particulie-
ren. Dat kan gaan om horecavoorzienin-
gen of boot- en fietsverhuur, maar je kunt
ook denken aan adopteren van groen via
certificaten of samenwerken tijdens
natuurwerkdagen.’

Wethouder Houtzager: 

‘De paden op van Duin, Horst & Weide’
We wonen in een drukbevolkte mooie stad, maar willen ook kunnen ontspannen in het
groen. Nu hebben we een prachtig gebied dat verschillende landschappen heeft, van
de duinen tot het Groene Hart: Duin, Horst & Weide. De gemeente Leidschendam-
Voorburg is samen met Wassenaar en Voorschoten bezig dit gebied te versterken, meer
recreatie te bieden en streeft naar behoud van ons cultureel erfgoed. We spreken
wethouder Marcel Houtzager, die zich sterk maakt in het Pact van Duivenvoorde. 
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Wonen zonder energienota

Wonen zonder energienota te hoeven betalen. Klinkt
fantastisch en is dat ook!  Een aantal woningcorporaties
en bouwbedrijven werkt aan een 'green deal' om 100.000
woningen op een duurzame manier te renoveren. Huurders
hoeven dan niet of nauwelijks energiekosten meer te
betalen. Bovendien wonen zij in een betere woning. In ruil

daarvoor gaat de huur omhoog. Een goed plan, maar de Woonbond wil wel dat het
recht op huurtoeslag behouden blijft en dat de woonlasten voor huurders per saldo
dalen. De ‘green deal’ is op 18 april aangeboden aan minister Blok. Met de deal is een
investeringsbedrag gemoeid van 2,5 tot 5 miljard euro. Bouwbedrijven VolkerWessels,
Ballast Nedam, BAM en Dura Vermeer zijn betrokken bij de plannen. De belangstel-
ling vanuit corporaties is ook groot. Voorzitter Calon van Aedes, de koepel van
woningbouwcorporaties, zegt: ‘Er is voor alle betrokkenen winst te halen. Voor de
bouwers levert het werk op, voor de corporaties stijgt het vastgoed in waarde en voor
de huurders daalt de energierekening.’

Regels over incassokosten

Het vragen van incassokosten is sinds juli 2012 gebonden
aan de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
Die wet zegt dat de verhuurder pas incassokosten mag
berekenen nadat hij een aanmaning heeft gestuurd, met
een betalingstermijn van minimaal veertien dagen. Verder bestaat een wettelijk
maximum aan incassokosten. Over bedragen tot € 2.500 mag uw schuldeiser
maximaal 15 procent van dit bedrag aan incassokosten berekenen. Ontvangt u een
brief van een incassobureau waarin ten onrechte of te hoge incassokosten worden
gevraagd vanwege huurachterstand, probeer dan zo snel mogelijk uw betalingsachter-
stand te voldoen. Neem direct contact op met het incassobureau én met uw verhuur-
der. Laat hen per brief weten dat u nimmer een aanmaning van uw verhuurder heeft
ontvangen. Laat hen ook weten dat u de huurachterstand hebt voldaan of dat u
verzoekt om een betalingsregeling.

De Nieuwe Driemanspolder
De wethouder vertelt over concrete
projecten die momenteel lopen. ‘Onder
het motto ‘De Nieuwe Driemanspolder’
komt in het weidegebied rond de Drie
Molens een waterberging. Daardoor
ontstaat een heerlijk recreatiegebied, met
mogelijkheden voor varen, wandelen,
fietsen en paardrijden. Op dit moment
zijn de ontwerpplannen gereed, maar een
traject volgt van bestemmingsplannen en
grondaankoop. Vanaf 2018 kunnen
inwoners genieten van dit nieuwe gebied.
Bovendien zorgt de waterberging dat 
we ook in de toekomst droge voeten
houden.’

Duivenvoordecorridor
Ander project is de herinrichting van
de Duivenvoordecorridor, tussen
Leidschendam-Voorburg en Voorschoten.
Houtzager: ‘Het oorspronkelijke land-
schap wordt hersteld en de glastuinbouw
gaat verdwijnen. In de plaats daarvan
komt beperkt woningbouw terug, in
de stijl van de bestaande boerderijen en
landhuizen. We maken het gebied goed
toegankelijk via mooie fiets- en
wandelpaden.’

Varen en fietsen
‘We zijn verder bezig de Vliet beter te
benutten en voorzieningen voor water-
recreatie te versterken. Zo is onlangs 
de passantenhaven in Leidschendam
geopend. Ook is in 2012 de Fietsknoop-
puntenroute gelanceerd. Deze verbindt
stad en omgeving op een prachtige
manier. De koninklijke route langs
paleizen en landgoederen is een echte
aanrader’, aldus Houtzager die zelf graag
op de fiets stapt. Meer informatie op
www.fietseninhaaglanden.nl.

Het weiland in
En dat is nog niet alles. Ook het groen-
gebied dat achter de spoorlijn Den Haag-
Amsterdam ligt wordt toegankelijk voor
wandelaars. ‘We kunnen allemaal het
groene gebied achter de spoorbaan zien,
maar er geen gebruik van maken’, aldus
Houtzager. ‘Via leuke wandelpaden kun
je straks de weilanden in.’

Deze zomer gaat de website
www.duinhorstenweide.nl de lucht in. 
Houd deze in de gaten!

Ventileren voor uw gezondheid

Het is belangrijk voor uw gezondheid een woning iedere
dag van verse buitenlucht te voorzien. De lucht in huis
bevat veel fijnstof, vocht en eventueel tabaksrook. Dit kan
onder meer leiden tot allergieën en aandoeningen aan de
luchtwegen. Daarom is het raadzaam ventilatieroosters 
altijd te openen en te zorgen voor een goede luchtstroom
door uw woning. Een vrije strook onder uw binnendeuren
draagt hier aan bij. Extra ventileren kan door het open 
zetten van een klepraam. In de badkamer en keuken
komt veel vocht vrij. Dit kan leiden tot schimmelvorming.
Ook hier moet u goed ventileren. Meer informatie over
ventileren en ventilatiesystemen vindt u op het onlangs
gelanceerde Informatiepunt Ventilatie, 
www.informatiepuntventilatie.nl.      
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Erop uit in de zomer Botanische tuin TU Delft

Het is alle seizoenen genieten in de bijna
drie hectare grote Botanische Tuin van de
TU Delft. U vindt er een bijzondere
plantenrijkdom, tentoonstellingen met
speciale thema’s en leuke cadeautjes in
de Museumshop. In het kassencomplex
vindt u nuttige planten en specerijen,
(sub)tropische vruchten en grondstoffen
zoals rubbers en vezels. Verder verzorgt
de Botanische Tuin rondleidingen voor
groepen onder leiding van een deskundige
gids. De gids vertelt u alles over de natuur
en daarop gebaseerde technieken en
onderzoeken. Meer informatie op
www.botanischetuin.tudelft.nl.

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2013: KUNSTMARKT VOOR HET KURHAUS OP
HET GEVERS DEYNOOTPLEIN EN DE PALACE PROMENADE

Scheveningen parel
aan de kust

In het Muzee in Scheveningen is een bij-
zondere tentoonstelling te zien tot in het
najaar van 2013. De tentoonstelling ‘Van
Strandmuur tot Boulevard van De Solà
Morales’ gaat over de ontwikkeling van
de Scheveningse boulevard in de jaren
1896-2013. De tentoonstelling werd
ingericht in samenwerking met de 
gemeente Den Haag ter gelegenheid van
de feestelijke opening van de nieuwe
boulevard in april 2013. Neptunusstraat
90-92 Scheveningen www.muzee.nl.

Franse meester

Het Gemeentemuseum in Den Haag
exposeert een groot aantal exclusieve
objecten van de Franse juwelenontwer-
per en glaskunstenaar René Lalique.
Ze staan symbool voor de luxe uit de 
tijd van de Art Nouveau en Art Deco.
Rond 1900 wordt de jonge kunstenaar
René Lalique internationaal gezien als dé
ontwerper van het moderne sieraad. De

groten der aarde, actrices en operadiva’s
pronken met zijn sieraden. Naast 
parfumflessen gaat hij onder eigen
naam kunstzinnige glasvormen
produceren. Ook het koninklijk paar
vraagt Lalique lampen te ontwerpen voor
Paleis Soestdijk. De tentoonstelling is te
bezichtigen van 22 juni t/m 10 november
2013.

Biologische markt in
Zoetermeer

Op de Pilatusdam in Zoetermeer
staat elke donderdag van 09.00 tot
17.00 uur de Biologische Boeren-
markt. U kunt hier terecht voor
biologische groenten, vlees, zuivel,
brood, olijven en andere lekkernijen. 

Op www.boerenmarktzoetermeer.nl
vindt u mededelingen, seizoensaan-
biedingen, lekkere recepten en
andere wetenswaardigheden.

Op en rond de Vliet vinden in
Leidschendam-Voorburg weer de
Vlietdagen plaats, van vrijdag
13 tot en met zondag 15 septem-
ber. De Open Monumentendag 
is ook in dit weekend, op
zaterdag 14 september. Kijk voor
het programma van deze dagen
op www.vlietdagen.nl.
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Huygens in de Haagse
Grote Kerk 
In de Grote Kerk in Den Haag is tot
28 augustus de unieke tentoonstelling te
zien over vader Constantijn en zoon
Christiaan Huygens. Door verschillende
presentatievormen en de nieuwste 
interactieve technieken komen vader en
zoon Huygens en de Gouden Eeuw van
Nederland op een bijzondere en specta-
culaire wijze tot leven. De kaarten zijn
online te koop. De Grote Kerk bevindt
zich in het centrum van Den Haag aan
de Torenstraat, op enkele minuten
lopen van het Binnenhof. De Huygens
Tentoonstelling is dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur. www.huygensten-
toonstelling.nl

Met de kinderen op stap

De serie Kidsproof heeft een aantal leuke
boekjes uitgegeven om met de kinderen
een dagje uit te gaan in eigen land of
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Home Made Market

De Home Made Market is een lifestyle markt waar je de
nieuwste trends aantreft voor interieur, mode, sieraden,
accessoires en kunst. De Home Made Market ‘on tour’
is op 7 juli 2013 op de Frederik Hendriklaan in het Staten-
kwartier te Den Haag. Verder komen ze traditiegetrouw met
de ‘original’ Home Made Market in het Zeeheldenkwartier
in Scheveningen. Dat is op zondag 1 september 2013.
Deze editie wordt de Home Made Market XL en is zowel
aan de Prins Hendrikstraat, het Prins Hendrikplein als de
Zoutmanstraat! 

over de grens. Het doel is iets origineels te
doen. Niet naar een pretpark, maar naar
een nostalgische speeltuin. Andere ideeën
zijn een dagje strandjutten, een dagje
naar Antwerpen, fruitplukken bij de boer,
knuffelen met schapen, alternatieve
culturele festivals of stoere uitjes voor
jongens. Het zijn allemaal bijzondere tips
voor een gezellig dagje uit, dat nog
betaalbaar is ook. De boekjes zijn te 
verkrijgen bij de boekhandel of via
www.momedia.nl.
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Lekker in de regen

Een leuk dagje uit, ook als het regent?
Kijk dan eens naar de vrolijke collectie
regenjassen van HappyRainyDays.
Het aanbod loopt van klassieke
trenchcoat tot sportief jack. Alle jassen
zijn winddicht, waterdicht en ademend.
De jassen zijn in vele prints en kleuren

verkrijgbaar. Naast de webshop wordt
HappyRainyDays ook verkocht in
modewinkels en in de betere
fietsenwinkels in Nederland. Voor
prijzen en verkooppunten, kijk op:
www.happyrainydays.nl.

Veteranendag 2013

De Veteranendag in Den Haag vindt
dit jaar plaats op 29 juni. Een unieke
belevenis voor jong en oud: defilé, 
vliegshow en feest. Loop over de speciale
baileybrug naar het centrum. Kijk naar het
kleurrijke defilé van duizenden veteranen.
Zie meer dan honderd detachementen,

historische legervoertuigen, modern
rollend materieel en tientallen muziek-
korpsen voorbij komen. Wanneer dat
allemaal achter de rug is, ga dan naar
het Malieveld. Om wat te eten, te drinken
of te luisteren naar de speciale Veteranen
Top 50 van de Marinierskapel. 
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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
Kandidaat-bestuursleden:
Maup Berkhout
Michel van Zelst

Flora en Fauna

Horizontaal
1 alternating current

(wisselstroom)
3 locaties op computer
6 onder andere
8 witte schimmelkaas
9 kameelachtig dier
10 overdreven
11 gifslang
14 plus
15 milliliter
17 collectieve

arbeidsovereenkomst
18 secretaris-generaal
19 zeven dagen
21 navigatie-instrument
24 reukwater
25 koppel
26 liedje

29 Afrikaans hoefdier
31 vogel/lentebode
34 socialistische partij
35 muzieknoot
36 middageten
38 hen (pers. vnw.)
40 vloeibaar vet
41 stekelig dier
42 lectori salutem
43 luizeneitjes
44 te koop

Verticaal
1 hoofd van abdij
2 smeersel voor je huid
3 niet zoet (van drank)
4 rookwaar
5 groente
6 Griekse letter

7 in werking
12 opere citato
13 kleur
16 katachtig dier
18 poreus zeegewas
19 droogvallend gebied
20 gegraven vaarwegen
22 stekend insect
23 toekomst
27 lastdieren
28 artistieke vaardigheid
30 bedoeling
32 landbouw universiteit
33 toilet
35 koker
37 kip (vr.)
39 een ieder

Schrijf de oplossing van de puzzel op een

briefkaart en stuur deze vóór 30 augustus

2013 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 van

40, 30 en 20 euro. Voor niet-leden cadeaubon-

nen van: 30, 20 en 10 euro.

Prijswinnaars van de vorige editie zijn:

1e prijs mevr. D. Klaar Voorburg

2e prijs dhr. J. Klaassen Leidschendam

3e prijs dhr. L. Scholtes Leidschendam.

De oplossing was: Isolatiemateriaal
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Zoek de letters uit de
volgende vakken:


