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KLEURRIJK WONEN VOOR DE HUURDERS VAN WOONINVEST

Alvast een zonnige zomerperiode!
De zomervakanties komen in zicht. De tijd om er op uit te trekken met familie of vrienden.
We hebben hiervoor op pagina 6/7 leuke, betaalbare tips voor u op een rij gezet. Ook vindt
u een zomerpuzzel op de achterpagina. Maakt u verder in deze editie kennis met ons nieuwe
bestuurslid Laura Ibrahim. Zij brengt onze huurdersvereniging op uitstekende sterkte,
waardoor we een goede gesprekspartner zijn voor WoonInvest. We kunnen het beleid
van de corporatie, evenals dat van gemeenten en rijksoverheid, nog beter volgen. Uiteraard
in het belang van onze huurders, u dus! Misschien aardig om meteen nog even de rol van
Respectus aan te halen. Wij behartigen het huurdersbelang op overkoepelend niveau, de
bewonerscommissies doen dat op complexniveau. Bij overkoepelende zaken kunt u denken
aan behoud van bereikbare en betaalbare woningen, bevorderen van leefbaarheid, overleg
met WoonInvest of het bijstaan van bewonerscommissies op hun verzoek bij groot onderhoud.
Een grote achterban is belangrijk om u goed te vertegenwoordigen. Inmiddels hebben we zo’n
2.250 leden, maar meer aanmeldingen zijn welkom (zie pagina 3). En kijkt u ook eens op onze
website met actueel nieuws uit de regio of over de woningmarkt.

www.respectus.nl

IN DEZE EDITIE:
n Interview Laura Ibrahim
n Bewonerscommissie vertelt
n Leefbaarheid: vraag aan!
n Verhaal achter de straatnaam
n Veilig klussen in de woning
n Trek erop uit deze zomer
n Puzzelen in ’t zonnetje

Paul Derks
Voorzitter

n Uw bestuur bereikbaar

Laura Ibrahim: ‘Aandacht voor de buurt en aandacht voor elkaar’
Laura Ibrahim woont met veel plezier in Bovenveen en draait sinds januari 2014 mee in
het bestuur van huurdersvereniging Respectus. In de Algemene Ledenvergadering werd
zij officieel benoemd. ‘Mijn studie Sociaal Juridische dienstverlening sluit natuurlijk
uitstekend aan bij het Respectus-werk. Dat is vrijwillig, maar ik vind het leuk me in te
zetten voor andere mensen.’
Laura deed al eerder werk voor de
bewonersvereniging HES (Hartzstraat,
Van Everdingenstraat en Savallelaan) en
wil zich bij Respectus verder verdiepen
in zaken die met regels en wetten op de
woningmarkt te maken hebben. ‘Onlangs
waren we bijvoorbeeld voor overleg bij
WoonInvest inzake de Warmtewet. Een
ingewikkelde kwestie, die er in het kort
voor dient om kleinverbruikers van

warmte, zoals huishoudens, te
beschermen tegen eventuele te hoge
tarieven van leveranciers. Dit gebeurt
door een maximumprijs voor warmte
te hanteren. Met de nieuwe Warmtewet
worden ook woningcorporaties gezien
als warmteleverancier. Zij moeten dus een
leveringsovereenkomst aangaan met de
verbruikers (de huurders).’

Houd de website in de gaten: www.respectus.nl
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Doelen voor ogen hebben
Laura (34) vertelt al 25 jaar in Nederland
te wonen. ‘Het bevalt me goed; de taal
en de mensen. Als je gewoon meedoet,
integreer je vanzelf. Ik houd altijd doelen
voor ogen. Daar laat ik me door leiden,
en niet door belemmeringen. Ik sta ook
achter het doel van Respectus, om op
te komen voor de belangen van de
bewoners. We hebben nu een sterk
bestuur met een goede mix van ervaren
mensen en nieuwkomers. Verder is er
een brede vertegenwoordiging vanuit
verschillende wijken in de gemeente.’
Beter een goede buur
Laura: ‘Ik vind dat in deze gemeente veel
wordt gedaan aan leefbaarheid. Eerder dit
jaar was bijvoorbeeld de opening van het
kunstgrasveld aan de Jan Mulderstraat
met een feestelijke middag. Met Respectus steunden wij het opknappen van de
binnentuinen in ’t Loo en het verfraaien
van de entrees aan de Van Zegwaardstraat. Het zijn zo een paar voorbeelden

en we blijven natuurlijk oog houden voor
leefbaarheid in de wijken waar huurders
van WoonInvest wonen. Met aandacht
voor groen, speelvoorzieningen én

aandacht voor elkaar. Een goede buur is
immers beter dan een verre vriend.’

Grote opkomst tijdens AVL
De Koningzaal aan de Bruijnings Ingenhoeslaan in Voorburg
was woensdagavond 28 mei helemaal gevuld tijdens de
Algemene Ledenvergadering (ALV). ‘Wij zijn een van de
koplopers voor wat betreft het aantal aanwezigen in
vergelijking met andere huurdersverenigingen’, zei
interim-voorzitter Paul Derks trots.
Tijdens de opening stelde Derks
drie nieuwe bestuursleden
voor: Michel van Zelst, Maup
Berkhout en Laura Ibrahim.
Na goedkeuring van de notulen
van de vorige jaarvergadering
werden het jaarverslag 2013
en de financiële stukken behandeld. Ook dit keer gebeurde
dat aan de hand van een
powerpoint-presentatie.
Een
aantal aanwezigen had
Voorzitter Paul Derks is trots op de
vragen
over de begroting van
vereniging
het afgelopen jaar, onder
meer over de kosten betreffende de website. Derks legde uit
dat communicatie heel belangrijk is. ‘Doordat er regelmatig
nieuwe berichten worden geplaatst stijgt het aantal bezoekers.’
Andere punten die aan de orde kwamen waren onder meer

de prestatieafspraken woningbouwbeleid, de kwaliteit van
woningen, het behoud van een mooie, groene woonomgeving,
de renovaties Van Zegwaardstraat en Loolaan en omgeving, en
het bezoek aan WZH Transvaal. Een van de aanwezigen vestigde
de aandacht op de huurverhoging en stille armoede. Hij kreeg het
advies zijn klacht op schrift te zetten. Tijdens de bespreking van
het Leefbaarheidsbudget gaf de interim-voorzitter de bewoners
een aantal nuttige tips voor vergoedingen. ‘Wij zijn altijd voorstander van zinnige projecten’, knikte hij. Derks werd later op de
avond onder applaus officieel benoemd als voorzitter van
Respectus.
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Grietje Faber en Alice Meerburg

Comfortabel aan de Van Zegwaardstraat
Wij zijn vanaf het begin betrokken geweest bij alle ontwikkelingen rondom de renovatie in de Van Zegwaardstraat in Voorburg
(2010-2013)’, vertellen Grietje Faber en Alice Meerburg. Zij
zijn twee actieve dames in de bewonerscommissie in de Van
Zegwaardstraat. Graag vertellen zij over de renovatie, die heel
wat voeten in de aarde had, maar uiteindelijk tot tevredenheid
van de bewoners is afgerond.
‘In het begin ging verhuurder WoonInvest met ons in gesprek
wat alle wensen voor verbetering waren. Uiteindelijk zijn daar
definitieve plannen uitgekomen. Zo zijn de ramen en deuren
vervangen, hebben we overal dubbel glas gekregen en is de
aanleg van de CV-installatie uitgevoerd. Je merkt nu echt wel
verschil in comfort. Of het ook scheelt op de energierekening,
zoeken we indien nodig uit via een enquête onder de huurders’,
vertelt Alice. ‘Het energielabel was G, het laagste label. Dat moet
minstens twee stappen omhoog, was de inzet van de verhuurder.’
Aanzicht verbeterd
Aan de Van Zegwaardstraat zijn ook de badkamers veranderd.
Grietje: ‘Een deel van het balkon is bij de badkamer getrokken.
Bij de begane grondwoningen is verder de tuintrap gerestaureerd.
Ook zijn de balkonhekken vervangen, de dakpannen en dakgoten vernieuwd. In de directe omgeving is de groenstrook voor
de complexen van nieuwe beplanting voorzien en er is nieuwe
beplanting in de bloembakken langs de woningen gekomen.
Zo is het aanzicht van de woningen ook verbeterd.’

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!

Grietje Faber en Alice Meerburg

Betrek Respectus
Grietje is na omzwervingen van Friesland tot Amsterdam in
Voorburg terechtgekomen, zo’n acht jaar geleden. Alice woont
al achttien jaar in de Van Zegwaardstraat. ‘Het is een fijne buurt.
Na de renovatie heeft veel toewijzing aan jongeren plaatsgevonden. Dat is met de toegenomen gehorigheid in de woningen, als
gevolg van isolatie aan enkel de buitenkant, niet echt de slimste
keuze. Wij hebben daar echter geen invloed op kunnen uitoefenen. We zijn uiteraard wel blij met de nieuwe keuken, badkamer
en het opknappen van de buitenzijde van de woningen. Ook
hebben we veel gehad aan de adviezen van Respectus, met
name op bouwkundig gebied. We zijn dankbaar voor alle hulp
en informatie die met name Jaap Plugge en Paul Derks ons
hebben geboden. We raden andere bewonerscommissies ook
aan Respectus bij renovatietrajecten of groot onderhoud te
betrekken’, aldus de bewonerscommissieleden.

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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Het verhaal achter de …
Mgr.van Steelaan

Dien een aanvraag in

Leefbaar samen met u!
Respectus behartigt in de eerste plaats de belangen van de huurders van WoonInvest.
Zij heeft daarbij leefbaarheid hoog in het vaandel. Vandaar dat Respectus een zogenoemd
leefbaarheidsbudget heeft. Huurders kunnen aanspraak maken op dit budget door een
voorstel in te dienen dat de leefbaarheid bevordert in hun woonomgeving. Vorig jaar is
bijna zesduizend euro besteed aan dergelijke initiatieven.
Dat ging om uiteenlopende aanvragen
van enthousiaste bewoners. Dit waren
praktische aanvragen, zoals extra fietsbeugels bij wooncomplexen tot meer
feestelijke activiteiten zoals een straatbarbecue en een spelletjesmiddag. Een aantal
bewonerscommissies heeft zich hiervoor
ingezet en met succes. Respectus maakt
zich sterk voor dit soort initiatieven en
heeft hiervoor ook in 2014 weer een
budget beschikbaar gesteld.
Hoe budget aan te vragen?
Mocht u een goed idee hebben om uw
leefomgeving te verbeteren of denkt u
aan een buurtactiviteit, vraag dan op vrij
eenvoudige wijze een bijdrage aan!
U kunt uw leefbaarheidsaanvraag indienen bij het secretariaat van Respectus.
Stuur een brief naar:
Bruijnings Ingenhoeslaan 138,
2273 KT Voorburg of mail naar
secretariaat@respectus.nl. Bij de brief
een gemotiveerde beschrijving van het

initiatief toevoegen en een begroting van
het project, evenals eventuele offertes.
Het bestuur beoordeelt de binnengekomen aanvragen, waarna u bericht
ontvangt of het bedrag wordt toegekend.
Vergeet niet een contactadres te vermelden. Mocht u moeite hebben met de
aanvraag of heeft u vragen over offertes,
mail ons. We helpen u graag!

De Mgr. Van Steelaan ligt in wijk
’t Loo in Voorburg en stamt uit
ongeveer 1951. De laan is vernoemd
naar Monseigneur Willem van Stee.
Hij werd geboren in Zeeland op 22
januari 1846. Sinds 1869 was hij priester en in 1898 volgde zijn benoeming
tot pastoor in Voorburg. Hij werd door
zijn inzet voor de arbeidende klasse
steevast de ‘rode pastoor’ genoemd.
Ook was hij stichter van een jongensschool en een afdeling van de roomskatholieke Volksbond. Uit die afdeling
ontstonden veel verenigingen en
fondsen, zoals een uitkeringsfonds voor
zieken 'St. Joannes de Deo', de harmonie 'St.Caecilia' en de sportclub die
naar hem 'Wilhelmus' werd genoemd.
Ook de Mariaschool aan het Oosteinde
annex naaischool kwam er dankzij
pastoor Van Stee. In 1913 stichtte hij
het latere St. Antoniushove.

Maup Berkhout,
Vertegenwoordiger leefbaarheidsbudget
Respectus

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. Dit kan
het geval zijn indien u in de
afgelopen jaren bent verhuisd
binnen het woningbezit van
WoonInvest. Inmiddels is nu
geregeld dat u bij verhuizing
binnen het woningbezit automatisch lid blijft van Respectus.
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Veilig klussen
Een goede voorbereiding
is het halve werk

Veilig klussen heeft vooral te maken met een
goede voorbereiding. Klussers onderschatten
vaak de risico's die ze lopen. Ze plaatsen een trap
instabiel of snijden met een bot hobbymes waardoor ze extra kracht moeten zetten en uitschieten. Jaarlijks komen zo’n 24.000 mensen op de
Spoedeisende Hulp door klusongevallen. Tijd
dus om dat anders aan te pakken.
Zorg dat u eerst de gebruiksaanwijzing leest en
zorg voor een opgeruimde werkplek. Dat scheelt
valpartijen over allerlei rommel. Daarnaast is het
handig niet te besparen op goede materialen.
Bij schilderwerk is het gebruik van een goede
kwaliteit verf en kwasten aan te raden. Dat
bevordert het resultaat en het blijft langer mooi,
en dat scheelt uiteindelijk weer geld. Gebruik bij
schilderwerk op hoge plekken in de woning een
steiger. U hoeft dan niet elke keer met een ladder
te schuiven en zich helemaal uit te rekken om bij
het laatste puntje van het kozijn te komen. Het
kost wel iets meer geld, maar u profiteert van het
gemak en het allerbelangrijkste: het is veiliger. Indien u wel een ladder gebruikt, zet deze dan op
een vlakke, stabiele ondergrond onder een hoek
van 75 graden. Zorg dat houten ladders met de
borgpennen naar de voorkant staan. En belangrijk, verplaats de ladder regelmatig!
Voor hobbymessen geldt dat u nooit met het
mes naar u toe moet snijden. Gebruik voor het
snijden van tapijt of vinyl bij voorkeur een
haak- of veiligheidsmes. En indien u een afbreekmes gebruikt, schuif het mes dan maar een klein
stukje uit. Anders kan het afbreken, wegspringen
en in uw gezicht terechtkomen. Schuif uw mes
altijd in als u het weglegt. Ruim gereedschappen
en materialen na afloop direct op en leg scherpe
voorwerpen buiten het bereik van kinderen. Een
goede voorbereiding is het halve werk!

Rookmelders redden levens!
We vinden het belangrijk dat huurders veilig wonen. Vandaar dat Respectus u graag nog eens wijst op het belang van rookmelders
in uw woning. Een rookmelder is geen overbodige luxe. De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook.
Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. Mensen die zelf thuis brand hebben meegemaakt zijn
verrast door de snelheid waarmee brand zich verspreidt. Vaak al binnen enkele minuten. Zorg dus dat u snel een beginnende
brand ontdekt. Rookmelders zijn van levensbelang! Zorg dat de rookmelder op een centrale plaats hangt op iedere verdieping
met slaapkamers aan het plafond (dit in tegenstelling tot een koolmonoxide melder (CO) die juist 1.50 meter van de grond moet
hangen). Test het apparaat regelmatig en vervang de batterij eenmaal per jaar of wanneer het elke minuut piept.
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Even weg in de zomer
Before the pass away

De Watertuin

Fotograaf Jimmy Nelson reisde de wereld rond om inheemse mensen op hun mooist te
portretteren, voordat de volkeren door de moderne wereld niet meer bestaan. Van de
Kazakhs uit Mongolië, de Ladakhi uit India, de Mursi in de Hoorn van Afrika tot de
Dani in Papua. Er is een mooie serie foto’s voor het eerst in het Rijksmuseum Volkenkunde Leiden tentoongesteld. Een aantal dagen is de fotograaf zelf aanwezig om foto’s
te maken van de bezoekers. Het is een reeks ongeëvenaarde meesterwerken. Behalve
de foto’s van Nelson zelf, is er veel aandacht voor 'The making of' met video's en
verhalen over de ontberingen van Nelson voordat hij in de afgelegen gebieden aan het
fotograferen toekwam. LEVE DE MENS! is tot 7 september 2014 in het Rijksmuseum
Volkenkunde in Leiden.

Langs Haagse bomen
De Haagse bomen vormen een onderdeel van het levende
museum voor de stad Den Haag. Twee medewerkers van de
Botanische Tuin van de TU Delft, Pieter van Mourik en Gerard
van der Veen, maakten een prachtige gids met de voor de hand
liggende titel ‘Langs Haagse bomen’. De gids voert u langs acht
verschillende routes dwars door de stad. In een uitgebreide
routebeschrijving worden wetenswaardigheden over de stad
en haar bomen afgewisseld met vele karakteristieke foto’s.
Verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 16,-.

De Watertuin neemt gasten mee op een
culinaire reis. Midden in de Japanse tuinen
staan buffetten vol heerlijkheden uit Azië,
Frankrijk en Italië. Voor een vaste prijs
per uur geniet iedereen van de lekkerste
gerechten. En na de maaltijd? Dan wachten de Japanse tuinen voor een wandeling. Hierin is de Japanse cultuur en natuur
te zien. Er zijn kleurrijke vissen, exotische
bloemen en bomen, kreekjes, watervallen
en robuuste natuurstenen te bewonderen.
Er is ook een modern glazen kassencomplex. Het kassencomplex beschikt over
verschillende bamboesoorten, azalea's,
bonsaibomen en uitheemse bloemen.
De Japanse tuin ziet er elke maand weer
anders uit. Meer info www.watertuin.nu.
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Uitmarkt Den Haag
Het culturele seizoen in Den Haag opent op zondag 7 september 2014 met meer dan
100 voorstellingen tijdens het Haagse Uitfestival. Het Lange Voorhout in Den Haag is
dè culturele hotspot en biedt podia met klinkende namen, een veelheid aan verrassend
straattheater, amateurkunst en een markt vol informatie over en kortingskaarten voor
het komende culturele seizoen. Theaters en andere culturele instellingen om het
Lange Voorhout en om het Spuiplein in Den Haag openen hun deuren voor een
gratis voorproefje van de voorstellingen in het komende seizoen.
Van 7 tot 9 september 2014 gratis (www. haagsuitfestival.nl).

Paardenmarkt
Voorschoten

Nieuwe voetbalattractie:
Zo Groot Is Oranje in
Madurodam
In deze overdekte attractie van 800m2
beleven bezoekers het fantastische
verhaal van het Nederlands Voetbalelftal.
De bezoekers worden meegenomen in de
droom van nu: wereldkampioen worden.
Het verhaal start in de spelerstunnel die
de ingang vormt van de hal. Aan het
einde van de spelerstunnel openen de
deuren van ‘het Stadion’. De stadiondeuren zwaaien open en bezoekers betreden
de oranjebioscoop. Op een twaalf bij
drie meter groot scherm wordt een film
vertoond die bezoekers mee terug neemt
naar de lente van 1988. In de interactieve
skill zone zien bezoekers wat er nodig is
om kampioen te worden. Je snelheid,
schotkracht, precisie, behendigheid…
alles wordt gemeten. Op het plein voor
de hal liggen twee pannaveldjes waar
wedstrijdjes gespeeld kunnen worden.
Meer info op www.madurodam.nl.

De Parade
Theaterfestival de Parade reist deze zomer
weer met kleurrijke tenten, terrassen en
restaurants door Nederland. Van 4 t/m
13 juli staan zij in het Westbroekpark in
Den Haag. Kijk voor het exacte programma op www.deparade.nl. Tevens
is er vanaf 2015 zomers een Parade
Museum. In dit museum zijn geen
normale tentoonstellingen te zien. Het
museum zal juist op nieuwe manieren
objecten tonen en verhalen vertellen,
passend bij het karakter van de Parade.
Dit museum reist mee langs de Nederlandse steden.

Vlietdagen 2014 in
teken van ‘reizen’
Maandag 28 juli vindt in Voorschoten de
jaarlijkse paardenmarkt plaats. Deze
Voorschotense jaarlijkse markt is een
zogenoemde vrijmarkt en bestaat al
ongeveer 800 jaar. Naast het bekijken
van de paarden zijn allerlei evenementen
te bezoeken. Kortom een leuk dagje uit
voor iedereen.

Voorburg en Leidschendam staan op
13 en 14 september weer in het teken
van de Vlietdagen. 'Op Reis' is het
thema van deze negende editie van
de Vlietdagen. De Vliet staat immers
centraal bij dit grote publieksevenement. Meer informatie over de
activiteiten op www.vlietdagen.nl.

De Wonderkamers

Foto: Gerrit Schreurs

De Wonderkamers van het Gemeentemuseum Den Haag laten bezoekers op
een verrassende en interactieve wijze
kennismaken met beeldende kunst,
kunstnijverheid, architectuur en mode.
Dankzij de modernste tentoonstellings-

technieken komt kunst tot leven. De
bezoeker speelt hiervoor een hoofdrol in
zijn eigen game. Een fantastisch uitje voor
gezinnen of grootouders met kleinkinderen! Naast leuk en leerzaam is Wonderkamers een goedkoop uitje. Kinderen tot 18
jaar betalen geen entree en als de (groot)
ouders een Museumkaart hebben, is
het bezoek gratis. Eenmaal thuis kan de
website van Wonderkamers worden
bezocht om alles wat is gecreëerd, zoals
een zelf ingerichte museumzaal of de
cover van een modetijdschrift, nog eens
te bekijken. Of via social media te delen.
Te zien tot en met 31 december 2017
www.wonderkamers.nl.
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Alvast een fijne zomervakantie!
1

2

3

4

8

11

5

9

6

7

10

12

13

15

16

17

Secretariaat Respectus
Antwoordnummer 10109
2260 WB Leidschendam
Of mail de oplossing naar info@respectus.nl.
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Onder de juiste inzendingen
verloten we voor leden drie cadeaubonnen ter
waarde van 40, 30 en 20 euro. Voor niet-leden
zijn de cadeaubonnen 30, 20 en 10 euro.

14

18

19

20

21

Prijswinnaars van de vorige editie zijn:
1e prijs: Dhr. G.G.A. Zandbergen te Voorburg
2e prijs: Mevr. M te Bout te Den Haag
3e prijs: Mevr. L. Zoutenbier te Den Haag
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De oplossing was: Klusproject.
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Bereikbaarheid
Respectus

10

37

38
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Horizontaal:
1
1. hoe groot het is
5. deel van een kachel
8. trui met opgerolde
kraag
11. uitroep
13. tussenwerpsel
15. richting in de
schilderkunst
19.
doctor
2
20. Chinese
vermicelli-soort
21. bestemming van post
22. Griekse reus met 100
ogen
23. gouverneur-generaal
25. Universiteit Twente

Respectus adviseert u graag als er
problemen zijn over zaken die alle
bewoners van uw complex aangaan.

18

26. krokodil
29. spil
30. meisjesnaam
31. anonieme alcoholisten
32. lidwoord
34. ontvanger voor
(radio)signalen
37. bevestigingskokertje
28
voor schroef
38. opdracht
31

27

Verticaal
35
36
1. eerste dag van de week
2. getal
3. tegenover
4. Sint
5. uitroep van pijn

6. vink
7. godloze
9. prul
10. cilinder van stof
12. fossiele brandstof
14. omgeven door muren
16. gedurende uren
17. klaar
18. ergerend
3224. landbouwmachine
33
27. internationaal
28. in werking
29. chimpansee
33. loofboom
34. uitroep van pijn
35. plus
36. en anderen

Zoek de letters uit de volgende vakken:
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24
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Schrijf de oplossing van de puzzel op een briefkaart en stuur deze vóór 1 augustus 2014 naar:
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Secretariaat Huurdersvereniging
Respectus
Bruijnings Ingenhoeslaan 138
2273 KT Voorburg
T 070 320 89 39
E secretariaat@respectus.nl
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