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DE MINISTER
GEÏNSPIREERD
Dit jaar is heel veel zorg gedecentraliseerd. Dat betekent dat niet
de landelijke overheid, maar de gemeente verantwoordelijk is
voor veel zorgtaken. De gemeente gaat anders te werk dan het
rijk: er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij u, de burger.
Voor veel mensen is dat geen probleem. Maar
sommigen hebben er wel moeite mee. Ze vereenzamen
bijvoorbeeld, omdat de wijkverpleegkundige minder
vaak aan de deur komt. Dat kun je voorkomen als je
een goed beeld hebt van een buurt en zijn bewoners.
Onze medewerkers zijn die ‘oren en ogen’ in de wijk.
Het is dus niet zo gek dat wij ons ook bezighouden met
de zorg in de wijk. Dat doen we niet alleen natuurlijk.
In de wijkteams werken we samen met de gemeente,
met zorgpartners en met de politie. Dat wijkteam heeft
trouwens nog veel meer taken. In deze editie van ‘In de
buurt van’ leest u daar alles over.
Gelukkig geeft de regering ons de ruimte om op die
manier te werken aan de leefbaarheid in onze buurten.
Nog niet zo lang geleden was minister Blok op bezoek in
de wijk Landweert in Venray. Daar zag hij hoe wij samen
met bewoners werken aan een mooiere, betere buurt
(zie pagina 18). Vlak daarna gaf hij corporaties via de
nieuwe Woningwet ruimte voor deze wijkteamaanpak.
Ik weet zeker dat hij geïnspireerd was door de inwoners
van Landweert.
Wilt u ook het verschil maken in uw buurt? Neem dan
contact met ons op. Wij helpen u graag op weg.
Ger Peeters
Bestuurder Wonen Limburg

3

AANGENAAM

Venray

FIGEN
ÇAYLAK (39)
VENRAY

“Mensen kunnen
zelf vaak meer
dan ze denken.”

“Ruim een jaar geleden werd ik regisseur van de
twee wijkteams Veltum en Landweert in Venray.
Bewoners kunnen bij deze teams terecht met al
hun vragen over veiligheid, de openbare ruimte
en zorg. Wij proberen ze dan met een beetje
hulp zélf te laten werken aan een betere buurt.
Dat heeft al heel mooie resultaten opgeleverd.”
SPIN IN HET WEB

“In het wijkteam werken we samen met veel partners.
Bijvoorbeeld zorgmedewerkers en de wijkagent. Als een
bewoner bij een van de wijkteamleden aanklopt, dan kijken
we eerst naar zijn of haar eigen kracht. En anders lossen
we het samen op. Dat maakt onze aanpak heel sterk. Als
regisseur leid ik het wekelijkse overleg, waarin we de lopende
zaken bespreken. Daarnaast ben ik de ‘spin in het web’; ik
houd contact met de wijkteamleden en alle andere partners.
Samen zorgen we dat alle zaken goed worden afgehandeld.”

ALLES OVER WIJKTEAMS

Vanaf pagina 10 leest u
wat een wijkteam precies
is, wie er lid van zijn en
waarvoor u bij het wijkteam
kunt aankloppen.

MOOIERE, VEILIGE BUURT

“Het eerste wijkteam in Venray is ooit opgericht omdat
er in die wijk veel overlast van jongeren was. Nu kunnen
mensen bij ons terecht met allerlei vragen over een mooiere
en veiligere buurt. Of over hun eigen situatie: voor zorg of
andere soorten hulp. We kijken eerst of mensen het zelf
kunnen oplossen. Dan proberen we hulp van familie of de
buurt in te schakelen. Als dat niet lukt, schieten wij als
professionals te hulp. Gelukkig kunnen buurtbewoners zelf
vaak meer dan ze denken. Een mooi voorbeeld: bewoners
die zelf zorgen voor een prachtige hondenspeelweide
(zie pagina 13). Daar word ik heel blij van.”
4

WIE IS FIGEN?
Leeftijd:
Gezin:
Hobby’s:
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INHOUD
HET
WONEN LIMBURG VAN VANDAAG

ONTMOETINGSRUIMTES:
DE HUISKAMER VOOR
IEDEREEN

KOFFIE EN KIENEN

“Uiteraard is het idee achter de ontmoetingsruimtes
elkaar ontmoeten”, vervolgt John. “Om dagelijks met
elkaar een kopje koffie te drinken. Of wekelijks een
kien- of spelletjesavond te organiseren. Of bijvoorbeeld
om Tai Chi lessen of andere cursussen te volgen.
Een friet- of ijsjesmiddag is ook een geliefde activiteit.
Alles wordt door de bewoners zelf geregeld. Tegen
kostprijs beleeft iedereen een leuke dag, middag of
avond met elkaar.”

In veel woongebouwen van Wonen Limburg zijn
ontmoetingsruimtes aanwezig. De ene ruimte
wordt dagelijks gebruikt, de andere helemaal
niet. Of misschien is er in uw complex geen
ontmoetingsruimte, maar heeft u daar wel
behoefte aan. Tijd om u te laten weten wat er
allemaal mogelijk is, en: hoe gezellig het is om
elkaar te ontmoeten.

“Een partytent als
ontmoetingsruimte!”

			

ALLE OPTIES OP EEN RIJ

“Er is vaak meer mogelijk dan huurders denken”, vertelt John
Kuiper, senior medewerker Leefbaarheid bij Wonen Limburg.
“Iedereen kent de ‘standaard’ interne huiskamer, maar als
daar geen plek voor is, kunnen bewoners ook uitwijken
naar een ander gebouw van Wonen Limburg of een extern
zorgcentrum. Of bijvoorbeeld eens per week de hal omtoveren
tot een ontmoetingsruimte. Het vergt wat creativiteit, maar het
kan allemaal. In mijn regio Parkstad hebben bewoners zelfs
laatst een grote partytent geplaatst in een binnentuin, et voilà:
een ontmoetingsruimte!”
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DRIEGANGENMENU

In Landgraaf runt Finy Peeters, samen met Corrie en Nellie, het
‘eetproject’, zoals ze het zelf noemt. Finy: “Sinds eind februari
eten wij één keer per week gezamenlijk in de ontmoetingsruimte,
die wij met ondersteuning van Wonen Limburg helemaal hebben
gerenoveerd. Een cateraar brengt een driegangenmenu en voor
€ 6,50 mag iedereen mee-eten. Er is inmiddels zo veel animo voor,
dat we eraan denken om twee keer per week samen te gaan eten
en ook de buurtbewoners uit te nodigen. Leuk toch?”
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Wat is de huurdersraad?

“Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”
ZELFGEMAAKTE KUNST

“Wat ik vaak hoor is dat men de ruimte saai
vindt. ‘Kan Wonen Limburg niet wat plantjes
neerzetten?’ wordt er gevraagd.” Dat kan
jammer genoeg niet, maar John denkt graag
mee over een alternatief. Wat bijvoorbeeld wel
kan is het volgen van een schildercursus met z’n
allen en vervolgens de zelfgemaakte kunst aan
de muur hangen. John: “Daar staat men in het
begin wat sceptisch tegenover, maar eenmaal
aan de gang is iedereen razend enthousiast!”

Sinds 1 juli 2015 werkt Wonen Limburg
samen met de nieuwe Huurdersraad.
Die is opgericht om de samenwerking
met onze huurdersorganisaties te
verbeteren. Zo richten we huurdersparticipatie professioneler in en komt
er meer ruimte voor al onze huurders
en wijkbewoners om mee te denken
over ons beleid en over onze diensten.
Samen gaan we voor hetzelfde doel:
plezierig huren in een fijne buurt!

OOK EEN WIJKFUNCTIE

“Een mooie bijkomstigheid van ontmoetingsruimtes
is dat ze ook een functie in de wijk hebben”, sluit
John af. “Want hoe meer activiteiten er worden
georganiseerd, hoe meer mensen er komen, ook
wijkbewoners. Het is altijd een mooie ontwikkeling
als wijkbewoners met flatbewoners optrekken en
samen leuke dingen doen. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd!”

ENTHOUSIAST?
Wilt u de ontmoetingsruimte in uw woongebouw graag meer
gebruiken en heeft u zin om leuke activiteiten te organiseren?
Kan de ruimte wel wat aankleding gebruiken? Of is er geen
ruimte en hebben u en uw medebewoners daar wel behoefte
aan? Ga dan in gesprek met uw wijk- en complexbeheerder
of de medewerker Leefbaarheid, kaart het aan in een
buurtwinkel of neem contact op met ons WoonAdviesTeam
via 0800 – 1881. We denken graag met u mee!

Doe en denk mee!
Wie zit er in de raad?
De nieuwe Huurdersraad is een
samenwerkingsverband van:

Het meedenken en meedoen blijft niet
beperkt tot de Huurdersraad. De thema’s
waarover u kunt meepraten variëren
enorm. Ook de manier waarop, want bij
elk thema past een andere aanpak. Laat
ons via mijnwonenlimburg.nl weten over
welke thema’s en op welke manier u wilt
meedenken. Dan kunnen wij u gericht
benaderen. Alvast bedankt!

Huurdersvereniging
Noord-Limburg

Ga voor meer informatie over
de nieuwe Huurdersraad naar
huurdersraad-wl.nl

Stichting Huurdersbelangen
Midden-Limburg

Huurdersbelangenvereniging
Maas & Roer

Stichting Huurdersbelangen
Zuid-Limburg
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WONEN IN LIMBURG

Wijkteams Venray:

ZELF OPLOSSEN

ONDERSTEUNING VAN
HONDENSPEELPLAATS
TOT BUURTVERENIGING
In Venray zijn, net als in veel andere steden en dorpen,
wijkteams actief. Een wijkteam is een samenwerkingsverband
van professionals uit verschillende organisaties. Samen met
bewoners werken ze aan de leefbaarheid en veiligheid van
de buurt en de mensen die er wonen. In de twee Venrayse
wijkteams functioneren ook medewerkers van Wonen
Limburg als de ‘oren en ogen’ in de wijk.

WIJK
TE A M!

Zaken die alleen Wonen Limburg aangaan,
worden ter plekke opgelost. Andere dingen
worden gedeeld met de partners in het
wijkteam. “Soms gaat het om een echte
misstand, waar de politie of bijvoorbeeld
jeugdzorg op af moet”, vertelt Ricardo.
“Maar in heel veel gevallen is dat niet zo.
Denk aan de verkeersdrempels of overlast
door hondenpoep. Dan is ons uitgangspunt
altijd: help de buurtbewoners om het zélf
op te lossen. Of verwijs ze door naar de
instanties die daarvoor bestemd zijn. In het
geval van de verkeersdrempels bijvoorbeeld
naar de gemeente. Bij ernstige zaken, zoals
vereenzaming, schakelen we het liefst buren
of buurtgenoten in. De partners in het
wijkteam leggen dan de nodige verbindingen
tussen mensen.”

GOEDE RELATIE MET BEWONERS

“Wonen Limburg is via twee afdelingen bij
de wijkteams betrokken”, vertelt Ricardo
Muller. “In de eerste plaats via de wijk- en
complexbeheerders. En in de tweede plaats
via de medewerkers Leefbaarheid, zoals ik.
Wij hebben vaak een goede relatie met bewoners.
We komen bij mensen thuis, spreken ze op straat
en in de buurt. We merken het dus snel als er
iets speelt in de wijk. Dat kan van alles zijn.
Van klachten over een slecht onderhouden tuin
tot een roep om verkeersdrempels in de straat,
omdat de auto’s er zo hard rijden.”
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“Wij leggen de nodige
verbindingen tussen mensen.”
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WONEN IN LIMBURG

“WAARDEVOLLE IDEEËN UIT DE WIJK”

Synthese is met twee medewerkers
vertegenwoordigd in het wijkteam: een
opbouwwerker en een maatschappelijk werker.
Opbouwwerker Teun van Gelder: “Ik houd me
vooral bezig met bewonersinitiatieven in de
wijk. Dat verschilt van een buurtbarbecue tot
het oprichten van een buurtvereniging.
Ik ben heel veel in de buurt om te inventariseren
waar mensen behoefte aan hebben. We doen
onder meer interviews van deur tot deur.
Die gesprekken leveren vaak heel waardevolle
ideeën op. Met bewoners die iets willen
opstarten, maak ik een afspraak. Ik breng
ze dan in contact met andere enthousiaste
bewoners en help ze op weg.”

GOED VOORBEELD 1: EINDELIJK HULP

Een gezin in Venray heeft te maken met
allerlei verschillende problemen. Al acht jaar
wordt gezocht naar een oplossing, maar door
miscommunicatie en wederzijds onbegrip komt
die er niet. Via het wijkteam zit de familie met
alle benodigde partijen samen aan tafel. Dankzij
die bundeling van krachten is er nu zicht op een
oplossing voor hun problemen.

GOED VOORBEELD 2: HONDENSPEELWEIDE

Tijdens een bewonersavond van het wijkteam
Landweert kwam het thema ‘hondenpoep’
aan de orde. Veel bewoners klaagden over de
hondenpoep op straat. Een aantal bewoners
vormden daarop een werkgroep. Die kwam op het
idee om op een terrein aan de rand van de wijk een
hondenspeelweide te maken. Met ondersteuning
van het wijkteam zijn er nu zelfs twee van die
hondenuitlaatplekken ingericht.
ELKAAR EEN HANDJE HELPEN

In de wijk Centrum Centrum-West waar Teun
actief is, gaat het werk van het wijkteam
soms moeizaam. “Ik denk dat dat komt
doordat de leefstijlen van de bewoners zo
sterk verschillen. Mensen zoeken elkaar
daardoor minder op. In zo’n wijk is ons werk
juist heel nuttig: waar sterk en zwak naast
elkaar wonen, is het toch logisch dat ze elkaar
een handje helpen? Gelukkig word ik ook
regelmatig aan de keukentafel uitgenodigd als
ik mensen ga interviewen. Het is heel mooi
als ik dan iets voor iemand kan betekenen,
samen met mijn collega’s van het wijkteam.
Want zo voelt het wel: we zijn echt collega’s.”

ONTMOET HET WIJKTEAM!

De twee wijkteams in Venray zoeken voortdurend de dialoog
met de bewoners in hun wijk op. Dat doen ze door:
1. langs de deuren te gaan en mensen te interviewen;
2. met ‘koffiekarren’ de wijk in te gaan, waar bewoners kunnen
langskomen voor een praatje;
3. bewonersavonden te organiseren. Daar bepalen bewoners en 		
wijkteams samen wat er als eerste moet gebeuren en hoe ze
dat aanpakken.
Kijk op wijkteamvenray.nl voor de agenda van de wijkteams.
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FIGEN BEWONDERT

RACHELLE GULIKERS,
COÖRDINATOR VEILIGE
BUURTEN TEAMS
MAASTRICHT

“We leren van elkaar.”

“Rachelle is mijn collega in Maastricht”,
vertelt Figen. “Door samen te werken,
kunnen we veel van elkaar leren.”

AANSLUITING ZOEKEN

Rachelle: “In Maastricht werken we in vier buurten met de
Veilige Buurten aanpak. De methodiek die we toepassen
is vergelijkbaar met de wijkteams in Venray. Onze kracht?
We zoeken de samenwerking met bewoners, professionals
en bestaande initiatieven in de buurten. Zoals de sociale
teams voor zorg en welzijn. Daardoor horen we heel snel
wat er speelt in die buurt. En kunnen we problemen
samen met bewoners direct oplossen of hopelijk op
termijn voorkomen.”
LEREN VAN ELKAAR

Achter de schermen zorgt Rachelle voor de aansturing
en doorontwikkeling van de Veilige Buurten Teams.
“We werken met zes partijen intensief samen: de politie,
drie woningcorporaties, een welzijnsinstelling en de
gemeente. Elke dag leren we van elkaar. Daarnaast
wisselen we ook kennis uit met collega’s in andere
Limburgse steden en in de rest van het land. De
Maastrichtse maatwerkaanpak wordt vaak genoemd
als een voorbeeld van hoe het moet. Daar mogen we
best trots op zijn.”

14

VEILIGE BUURTEN ONLINE

Meer weten over de
Maastrichtse aanpak?
Kijk op veiligebuurten.nl.

15

EVEN TUSSENDOOR

Doe mee met Zonnig-Limburg
En de winnaar van de fotowedstrijd is…
Leo Caris uit Weert! Deze prachtige en sportieve foto heeft
glansrijk gewonnen. De ‘op doek’ versie van de foto hangt
inmiddels bij de winnaar aan de muur. Lekker nagenieten
van een sportieve zomer.

Laat voor een kleine bijdrage zonnepanelen plaatsen op uw dak
en bespaar flink op uw energiekosten. De bijdrage wordt apart
in rekening gebracht en dus niet meegenomen in de jaarlijkse
huurverhoging. Al direct na plaatsing zijn uw energielasten
lager. Wonen Limburg garandeert dat uw totale besparing altijd
hoger is dan uw bijdrage. Het project loopt, heel toepasselijk,
als een zonnetje: de teller staat op 41 opgeleverde installaties,
in totaal 446 geïnstalleerde panelen en 83 geplande installaties.
Interesse? Vraag dan snel via het WoonAdviesTeam of
ZonnigLimburg.nl een vrijblijvend maatwerkadvies aan!

Nieuw! Digitaal panel
Begin volgend jaar maakt Wonen Limburg gebruik van
een digitaal panel. De deelnemers aan het panel wordt
gevraagd om:
- mee te denken over nieuwe ideeën, denk aan nieuwe 		
producten en diensten: wat is uw mening daarover?
- beleid te toetsen, denk bijvoorbeeld aan het 			
energiebeleid: wat vindt u belangrijk en wat heeft u er 		
financieel voor over?
- wensen te inventariseren: hoe waardeert u uw 		
woonomgeving? Waar bent u tevreden over en wat
kan beter?
ZO MELDT U ZICH AAN:

Klaar voor de winter?
De winter staat weer voor de deur... Tijd voor een check!
Dakgoten: Geef vallende bladeren geen kans om de
dakgoot te verstoppen! Heeft u een abonnement voor
huurdersonderhoud? Neem dan contact met ons op om de
goten te laten schoonmaken. Zonder abonnement bent u zelf
verplicht om de goten schoon te houden.
Kranen en leidingen: Voor bevroren kranen en leidingen bent
u meestal zelf verantwoordelijk. Voorkom bevriezing en draai
tijdens koude periodes buitenkranen op tijd dicht.

1. Log in op Mijn Wonen Limburg.
2. Klik op ‘Ik denk graag mee’.
3. U wordt vanzelf benaderd als het eerstvolgende 		
onderzoek wordt uitgezet. Fijn dat u mee wilt denken!

Wonen Limburg steunt Stichting Leergeld
Moeite met inloggen?
Check uw geboortedatum bij ons WoonAdviesTeam! Lukt het u niet
om een account aan te maken op Mijn Wonen Limburg? Mogelijk
staat uw geboortedatum dan niet, of verkeerd, in het systeem. Bel
met ons WoonAdviesTeam (0800 - 1881) om uw geboortedatum
te checken. Zij passen uw geboortedatum dan aan, waarna u
hoogstwaarschijnlijk eenvoudig uw eigen account kunt aanmaken.
Daarna regelt u snel en gemakkelijk uw zaken online!
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Stichting Leergeld laat kinderen, die om financiële redenen
niet kunnen deelnemen aan school- of sportactiviteiten, weer
meedoen. Wonen Limburg draagt de stichting een warm hart toe.
Zo ondersteunen we de stichting actief met onze vakkennis op
het gebied van communicatie en pr. En er deden twee teams van
Wonen Limburg mee met de City Game Roermond, waarvan de
opbrengst ging naar de Stichting Leergeld. Wij zetten ons graag in
voor de kinderen in onze regio!
Kijk voor meer informatie op leergeld.nl.
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COLLEGA
CREATIEF
DAKGOOT
EETPROJECT
PUZZEL
FRIETJES
GEMEENTE
GESPREK

BIJ FIGEN IN DE STRAAT

T

COR VAN DIJK
Cor van Dijk is de drijvende kracht achter de
stichting Landweert Leeft. “Dit burgerinitiatief
is ontstaan tijdens een bewonersavond van het
wijkteam in 2012”, vertelt Figen. “Cor zet zich er
al jarenlang met hart en ziel voor in.”
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“Bij onze laatste brunch
waren honderd mensen.”
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MEER SAMENHANG IN DE WIJK
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Cor vertelt: “Tijdens die bewonersavond werd er
gevraagd wie wilde meewerken aan meer sociale
samenhang in de wijk. Toen heb ik mijn vinger
opgestoken. Als je de kwaliteiten hebt om iets te
betekenen voor de maatschappij, dan moet je dat
doen, vind ik. Maar hoe krijg je voor elkaar dat
buurtbewoners met elkaar in gesprek komen?
Ik heb me links en rechts georiënteerd en uiteindelijk
heb ik het plan opgesteld voor Landweert Leeft.”

THUIS
TUIN
VEILIG
VERBINDING
WIJKTEAM
ZORG

Woordzoeker

F R E H W E

R W IJ K
K

KIENEN
KOFFIE
KRACHT
KUNST
MEEDENKEN
MEEDOEN
ONTMOETEN

I

I

L

J

T

L O

C E S N F
I

G N E E D E B

W E U

I

I

A F M M T

T

V S E

I

E

A R

A U

T

E

L N N O

A A O E

E E V R G T

R K R H E N E

S

L

I

M

L IJ T
E P N

T H C A R K O

Onderstaande woorden zijn in alle
mogelijke richtingen in het diagram
verborgen. De letters mogen meer
dan eenmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen,
horizontaal, regel voor regel van
boven naar beneden gelezen, de
oplossing.
AANPAK
BRUNCH
BURGER
BUURT
COLLEGA
CREATIEF
DAKGOOT
EETPROJECT
FRIETJES
GEMEENTE
GESPREK

HERFST
HUREN
INFORMEEL
KENNIS
KIENEN
KOFFIE
KRACHT
KUNST
MEEDENKEN
MEEDOEN
ONTMOETEN

OPLOSSEN
RELATIE
SOCIAAL
TENT
THUIS
TUIN
VEILIG
VERBINDING
WIJKTEAM
ZORG

Sanders puzzelboeken, Vaassen
©©Sanders
puzzelboeken, Vaassen

DE PRIJSWINNAARS VAN DE JULI-PUZZEL

PUZZEL MEE EN WIN EEN STORMPARAPLU!

De juiste oplossing van de puzzel uit het
vorige magazine is: laat uw stem horen.
Deze drie winnaars hebben de ijsjesmaker
al thuis ontvangen:

Het is weer herfst! Tijd om te genieten van de mooie
kleuren in het bos of lekker uit te waaien op het strand.
Ja, ook als het slecht weer is… Los de puzzel op en maak
kans op een stevige stormparaplu. Regen en wind houden
u niet meer binnen! Stuur uw oplossing vóór vrijdag
Oplossing:
27 november naar
de redactie
van ‘In
de buurt van…’.
werk
samen met
wijkteams
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Mevrouw J. Pelzer uit Sittard
Mevrouw G. Brands uit Wanssum
De heer L. Timmermans uit Grashoek

PER E-MAIL

indebuurtvan@wonenlimburg.nl
VLEESSCHOTELS EN SALADES

LANDWEERT LEEFT ONLINE

Benieuwd wat de stichting
nog meer doet? Kijk dan
op landweertleeft.nl.
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De stichting organiseert onder meer het eetpunt
Samen aan Tafel (SAT). Regelmatig zijn er ook
brunches op zondagochtend. Cor: “Bij de laatste
brunch hadden we honderd mensen aan tafel: hele
families, soms wel drie generaties. Een echtpaar
had salades gemaakt en iemand anders had warme
vleesschotels bereid. Via het wijkteam zaten er ook
mensen aan tafel die anders niet zo vaak buiten
komen. Een goede ontwikkeling, want aan tafel
raak je altijd met elkaar in gesprek. Ik merk nu dat
mensen die bij ons komen, elkaar daarna ook in de
supermarkt of op straat aanspreken. Dat mag je best
een succes noemen!”

PER POST

Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG Roermond

Colofon

HOOFDREDACTIE

DRUKWERK

Wonen Limburg
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Maartje van Berkel, Jack Poels, Marcel de Buck
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FOTO GEMAAKT DOOR…

Jack Poels! Jack legde de Wonen Limburg Dag
vast in prachtig beeldmateriaal. Naast wijken complexbeheerder en lid van het wijkteam
Centrum Centrum-West in Venray, is Jack
in zijn vrije tijd gepassioneerd fotograaf. Hij
gaat geregeld met zijn spiegelreflexcamera
voor Wonen Limburg op pad. Zijn foto’s vindt
u terug op onze website en in ‘In de buurt
van…’. Meer werk van Jack kunt u bekijken op
fotoclub-venray.nl en vnf-nijmegen.nl.
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Postbus 1254
6040 KG Roermond
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0800 – 1881
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post@wonenlimburg.nl
W

wonenlimburg.nl
De bezoekadressen van onze
buurtwinkels in Venray, Horst,
Panningen, Weert, Roermond,
Urmond, Sittard en Heerlen
vindt u op onze website.
Volg ons op:

EERSTE WONEN LIMBURG DAG IS EEN FEIT!

Op donderdag 1 oktober was het gezellig druk
in het Wonen Limburg Huis. We nodigden onze
huurders uit om met ons in gesprek te gaan
over allerlei uiteenlopende thema’s. Natuurlijk
gecombineerd met een aantal leuke activiteiten,
zodat u en onze medewerkers elkaar op een
informele en ontspannen manier leerden kennen.
Bedankt voor alle waardevolle input, we waarderen
uw mening en aanwezigheid enorm!
De Wonen Limburg Dag wordt een terugkerend
evenement, dat we twee tot drie keer per jaar gaan
organiseren. Wij zien al uit naar de volgende keer.
U ook?

