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Wonen Limburg wil mensen meer bieden dan een huis.
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#22
JULI 2017

BIJEENKOMST
BRANDVEILIGHEID

VOORWOORD

3

RUUD, AANGENAAM

4

HET WONEN LIMBURG VAN VANDAAG

6

INTERACTIEPAGINA

9

WONEN IN LIMBURG

10

RUUD IS TROTS OP

14

EVEN TUSSENDOOR

16

BIJ RUUD IN DE BUURT

18

PUZZEL

19

WEET U WAAR DE
NOODUITGANG IS?
Wonen Limburg besteedt natuurlijk aandacht aan
veiligheidsmaatregelen. In woongebouwen gaat het
bijvoorbeeld om brandmeldinstallaties en duidelijk
aangegeven vluchtroutes. Die maatregelen zijn maar
een deel van het verhaal. Zeker zo belangrijk is hoe
u als huurder het gebouw gebruikt. Weet u waar de
vluchtroutes zijn? Staan er geen fietsen of oud papier
voor de nooduitgangen?
Ik begrijp heel goed dat u hier niet dagelijks over
nadenkt. Gelukkig zijn er maar heel weinig mensen
die de nooduitgang in hun gebouw ooit hebben
moeten gebruiken. Maar áls het erop aankomt, dan
is een vrije doorgang van levensbelang. Bert Niessen
maakte een ontruiming van zijn woongebouw mee
(zie pagina 18). Reken maar dat hij zich bewust is
van de veiligheidsvoorzieningen rondom zijn woning.
Op pagina 10 leest u allerlei praktische tips over
brandveiligheid. Daar wil ik nog één ding aan toevoegen:
veiligheid heeft ook een sociale kant. Herkent u de
gezichten van uw buren, zodat u in geval van brand weet
of iedereen veilig is? Weet u waar die mevrouw woont
die slecht ter been is, en dus niet zo snel buiten is als
het spannend wordt? Het klinkt simpel, maar een beetje
omkijken naar elkaar kan levens redden.

Wim Hazeu
Bestuurder Wonen Limburg
2

3

AANGENAAM

Limburg-Noord

RUUD BEEREN,
BRANDWEER
LIMBURG-NOORD

“Betere brandveiligheid 		
begint bij de bewoner zelf.”

COLUMN

“De brandweer besteedt veel aandacht aan voorlichting.
Door te oefenen in de wijk zien bewoners wat we doen als
er brand ontstaat. Na de oefening geven we handige tips over
het brandveiliger maken van de eigen woning en is er ruimte
voor vragen. Zo creëren we een stukje veiligheidsbewustzijn.”

VOORLICHTEN, CONTROLEREN, ADVISEREN

“De brandweer licht voor, controleert en adviseert.
Via verenigingen van eigenaars en bewonerscommissies
gaan wij in gesprek met bewoners. Heel belangrijk, want
een betere brandveiligheid begint altijd bij de bewoner
zelf. We controleren regelmatig bedrijfspanden. En bij
nieuwbouwplannen adviseren we over de inrichting
van de wijk en de veiligheid van de woningen.”
TWEE VERSCHILLENDE PETTEN

“Ik draag twee verschillende petten bij de
Brandweer Limburg-Noord. Als Officier van Dienst
draai ik elke vijf weken piketdienst. Bij een grote
brand moet er veel geregeld worden. Ik neem hierin de
leiding en ik ben ter plaatse om alle werkzaamheden te
coördineren. Als Specialist Risicobeheersing richt ik mij
op brandpreventie en het vergroten van brandveiligheid.
Die combinatie maakt mijn werk heel afwisselend.”

Wilt u weten waar en wanneer
Brandweer Limburg-Noord in
de wijk oefent? Zoek het op via
brandweer.nl/limburg-noord.

EXTRA SENIORENVOORLICHTING

“Naast algemene acties, zoals bijvoorbeeld de
Rookmelderactie, richten wij onze aandacht specifiek
op senioren. Zij wonen steeds langer zelfstandig en wijken
vergrijzen. Daarom verzorgt de brandweer, bijvoorbeeld bij
buurtactiviteiten, extra voorlichting voor oudere bewoners.
Zodat ze veilig oud kunnen worden in hun eigen woning.”
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WIE IS RUUD?
Gezin:
Hobby’s:
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INHOUD
HET
WONEN LIMBURG VAN VANDAAG
2. WAAROM MOETEN DIE TWEE TAKEN WORDEN GESCHEIDEN?

5 VRAGEN &
ANTWOORDEN OVER DE
JURIDISCHE SPLITSING
VAN WONEN LIMBURG

“De overheid wil meer inzicht in de geldstromen binnen woningcorporaties.
Sociale huurwoningen worden namelijk deels betaald met overheidsgeld.
De overheid wil niet dat dit geld wordt gebruikt om bijvoorbeeld
woningen voor de vrije sector te bouwen. Want als dat gebeurt, hebben
woningcorporaties een voorsprong op commerciële ontwikkelaars: die
moeten alles uit eigen zak betalen. Om dat verkeerde gebruik van publiek
geld te voorkomen, moeten de corporaties hun werkzaamheden opsplitsen.”

“Aan onze naam en dienstverlening, en
aan ons woonbeleid, verandert niets.”

Achter de schermen twee bedrijven,
voor de huurder geen verschil

De overheid vindt dat woningcorporaties twee verschillende
soorten werkzaamheden uitvoeren: maatschappelijke taken en meer
commerciële taken. De Woningwet schrijft voor dat woningcorporaties
die twee soorten werkzaamheden van elkaar moeten scheiden.
Dat betekent dat Wonen Limburg, uiterlijk per 1 januari 2018, achter
de schermen wordt opgesplitst in twee bedrijven. U merkt daar
weinig of niks van. Misschien hoort of leest u er iets over op tv of
in de krant. Daarom legt strategisch adviseur Marie-Anne Janssen
van Wonen Limburg u graag uit hoe het precies zit.
3. HOE GAAT WONEN LIMBURG DIE SPLITSING REGELEN?

1. OM WELKE TWEE SOORTEN TAKEN GAAT HET PRECIES?

“In de Woningwet wordt gesproken over maatschappelijke
taken, zoals het bouwen en verhuren van sociale
huurwoningen. Daarnaast bouwen en verhuren de
meeste corporaties ook (duurdere) woningen in de vrije
sector. Dat zijn de woningen met een huurprijs boven de
huurtoeslaggrens van €711. Die werkzaamheden lijken
op de werkzaamheden van een commerciële verhuurder.
Daarom worden dit de commerciële taken genoemd.”
6

“Achter de schermen wordt Wonen Limburg opgesplitst in
twee bedrijven: een ‘toegelaten instelling’ (die term gebruikt
de overheid voor woningcorporaties) en een nieuw op te richten
besloten vennootschap (bv). Beide bedrijven blijven gewoon
Wonen Limburg heten. Ook onze mensen en de manier van
werken blijven bij beide precies hetzelfde. Er gaan trouwens niet
veel woningen over naar de woningvennootschap: het gaat om
minder dan 10% van het totaal aantal woningen. Die huurders
krijgen daarover vanzelf bericht.”
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4. WAT MERKEN HUURDERS VAN DEZE SPLITSING?

“Weinig of niets. Mensen die een vrijesectorwoning huren,
moeten de huur straks op een ander rekeningnummer storten.
Huurders hebben er uiteindelijk wel voordeel van. Het wordt voor ons
gemakkelijker om onze doelstellingen te realiseren. De winst die we
in de woningvennootschap behalen, kunnen we bijvoorbeeld inzetten
om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Verder geeft de
woningvennootschap ons meer ruimte om meer te doen voor de lage
middeninkomens (inkomens rond de €40.000). Dit zijn mensen die
nét te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar een dure
huurwoning of koophuis niet kunnen betalen. Zo kunnen we dus nog
meer mensen een goed thuis bieden voor een schappelijke prijs.”

“We krijgen meer ruimte om
iets te doen voor mensen met
een laag middeninkomen.”

TERUGKEREND THEMA

Marcel Jagt (Huurdersraad Wonen Limburg): “Huurdersorganisaties
stimuleren bewonerscommissies om veiligheid als terugkerend
thema op de agenda te zetten. Want het veiliger maken van de
woonomgeving, begint bij de bewoners zelf.”

EENVOUDIGE OPLOSSING

Marcel vervolgt: “Een eenvoudige oplossing kan de
veiligheid al flink vergroten. Bijvoorbeeld een verplichte
fietsenstalling. Fietsen die in de weg staan, belemmeren de
ontruiming bij een calamiteit. Of buitenverlichting plaatsen
in een achterpad: dat geeft meteen een veilig gevoel.”

5. HUURDERSVRAAG

Voor het thema veiligheid zijn er altijd
onderwerpen te bedenken, zoals:

Ziet Wonen Limburg zichzelf nog steeds als een
woningcorporatie die betaalbare huizen beheert
en verhuurt voor de lagere en middeninkomens?
Of als een bedrijf met een winstoogmerk?
Mohammed Amhaouch, Panningen

- Brandpreventie
- Wat te doen bij een noodsituatie of
plotselinge ontruiming?
- Wat kan ik zelf bijdragen aan het
vergroten van de (brand)veiligheid?

MARIE-ANNE JANSSEN: “De afgelopen tijd zijn

we druk geweest met het schrijven van onze
strategische koers voor de komende jaren. Daarbij
hebben we onszelf precies dezelfde vraag gesteld.
Uiteindelijk beseften we dat het een het ander niet
uitsluit: Wonen Limburg wil een dienstverlener zijn
met een sociale inslag en een zakelijk karakter.
We gaan efficiënt en zakelijk met onze middelen om.
Uiteindelijk doen we dat allemaal met één doel: onze
maatschappelijke taak zo goed mogelijk uitvoeren.”
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HEEFT U EEN GOED IDEE OM DE VEILIGHEID IN
EN ROND UW HUIS OF WOONGEBOUW TE VERBETEREN?

Deel het met ons via indebuurtvan@wonenlimburg.nl. U kunt
uw reactie insturen tot vrijdag 25 augustus. Het beste idee
belonen wij met een rook- en koolmonoxidemelder. Wel zo veilig!
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WONEN IN LIMBURG

STA EENS STIL BIJ
BRANDVEILIGHEID
Misschien denkt u: “Dat overkomt mij niet”. Toch kan
er ook in uw huis brand uitbreken. Wees daarom
voorbereid en verhoog uw kansen om veilig weg te
komen. Nick Boersma en Hans Peeters van de Brandweer
Limburg-Noord gaan in op brandpreventie en geven tips.
Projectleider Planmatig Onderhoud Wim Weijmans vertelt
hoe Wonen Limburg toeziet op uw veiligheid.

BRANDONDERZOEK

Naast voorlichting, besteedt de brandweer steeds meer tijd aan
brandonderzoek. Hans Peeters, medewerker risicobeheersing
en brandonderzoeker: “Sinds 2016 houden we een database
bij van door ons onderzochte branden. Dat is nog niet zo lang,
maar het levert nu al belangrijke informatie op. Uit de database
blijkt bijvoorbeeld dat de meeste woningbranden ontstaan in de
keuken en berging, waar de wasdroger relatief vaak de oorzaak
is. Het team Brandveilig Leven gebruikt deze wetenschap direct
in voorlichtingscampagnes. Zo werken we met de resultaten
van de onderzoeken gericht aan brandpreventie.”

Nick en Hans geven tips om uw woning brandveiliger
te maken. Doe er uw voordeel mee!
INTERACTIEVE VOORLICHTING

Brand wordt meestal veroorzaakt door menselijk gedrag.
Voorlichting is daarom heel belangrijk. Nick Boersma, beleidsadviseur
Brandveilig Leven, vertelt hoe de brandweer dit aanpakt. “We organiseren
bijeenkomsten, waarbij we in gesprek gaan met bijvoorbeeld huurders
van Wonen Limburg. Dat doen we interactief met themakaartjes, een spel
en een rooksimulatiebril. Het belang van de rookmelder en andere tips
om de brandveiligheid in en rond de woning te vergroten komen aan de
orde. We ontvangen enthousiaste reacties. Vooral dat het zo leerzaam is.”

AMBASSADEURSTRAINING

“Daarnaast geven wij ambassadeurstrainingen,
onder anderen aan wijk- en complexbeheerders van
Wonen Limburg”, vervolgt Nick. “Ambassadeurs
komen bij de mensen thuis. Wij geven tips hoe
ze op brandveiligheid kunnen letten en hoe ze dit
bespreekbaar kunnen maken. We adviseren om
extra aandacht te besteden aan senioren, die vaak
minder mobiel zijn. Het uiterst goed controleren van
de vluchtroute is daarom geen overbodige luxe.”
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-	Plaats een rookmelder in de vluchtroute.
-	Denk goed na over de vluchtroute, houd deze vrij van
obstakels en zorg dat de sleutel van de vluchtdeur
voor het grijpen ligt in de buurt van de deur.
-	Let op met koken: laat pannen niet onbeheerd op
de kookplaat achter, leg brandbare spullen (zoals
een pannenlap of onderzetter) ver genoeg van de
kookplaat en laat u niet afleiden door de telefoon
of de deurbel. Gebruik altijd een kookwekker.
-	Let op met roken en kaarsen. Laat brandende
sigaretten en kaarsen nooit onbeheerd achter.
-	Laat schoorsteenkanalen jaarlijks controleren.
-	Houd de wasdroger schoon van stof: niet alleen
de filters, maar ook de binnenkant van de behuizing.
Blijf thuis als de wasdroger aan staat.
-	Houd binnendeuren gesloten.
-	Leg laptops, tablets en mobiele telefoons niet
ergens onder (bijvoorbeeld tussen de bank of
onder de dekens) en laat opladers niet in het
stopcontact steken.
-	Gebruik de originele laders die bij de apparatuur
gekocht zijn.
-	Sluit nooit een verlengdoos aan op een verlengdoos
(op een verlengdoos etc.).

11

Veiligheid staat voorop bij Wonen Limburg
WONEN LIMBURG TER PLAATSE

“Als we horen dat er een calamiteit is, zorgen we
dat we zo snel mogelijk ter plaatse zijn”, vertelt
projectleider Planmatig Onderhoud Wim Weijmans van
Wonen Limburg. “Afhankelijk van het incident bepalen
we wie er gaat; iemand van de technische afdeling of
een leefbaarheidsmedewerker. Of allebei. We helpen
de bewoners en hulpdiensten waar mogelijk.”

ACHTER DE SCHERMEN

-	In uw slaap ruikt u niets, maar uw gehoor werkt prima.
Daarom kan alleen een rookmelder u tijdens uw slaap
waarschuwen voor brand.
-	Na het afgaan van de rookmelder heeft u nog ongeveer
drie minuten om uw woning te verlaten. Zorg dat de
vluchtroute vrij is!
-	Test de rookmelder eens per maand, koppel dit
bijvoorbeeld aan het luchtalarm of schrijf het in uw agenda.
-	Goed om te weten: u hoeft niet op een ladder te staan om
het testknopje in te drukken. Met een paraplu of ander lang
voorwerp lukt dit ook prima.
-	Stofzuig regelmatig rondom de rookmelder om valse
meldingen te voorkomen.
-	Vraag hulp aan iemand in uw omgeving als u moeite heeft
met een van bovenstaande punten.

Vooral achter de schermen zorgt Wonen Limburg
voor de veiligheid van haar huurders. Wim legt uit:
“Wat huurders niet zien, maar waar Wonen Limburg wel
op toeziet, is dat onze woongebouwen bouwkundig en
installatietechnisch in orde zijn. Uiteraard volgens de
geldende veiligheidsregelgeving. Jaarlijkse controles,
inspecties en keuringen worden tijdig uitgevoerd en
waar nodig verrichten we herstelwerkzaamheden.”

ZITJE IN DE VLUCHTROUTE

“Onze wijk- en complexbeheerders zijn regelmatig
bezig met brandveiligheid”, vervolgt Wim. “Zij checken
of alle noodverlichting en veiligheidsvoorzieningen
goed werken, controleren of vluchtroutes vrij zijn en
zorgen dat bepaalde deuren altijd gesloten zijn. Dit
botst soms met wat bewoners willen: een gezellig zitje
op de gang en een deur die niet steeds dichtvalt, want
dat is ‘handiger’. Dat snappen we best, maar veiligheid
komt altijd op de eerste plaats. Dat vindt u toch ook?”

MEER WETEN?

Lees alles over brandveiligheid op
brandweer.nl/brandveiligheid.
U vindt er extra tips, onder meer
voor veilige activiteiten en wat u
moet doen als er brand uitbreekt.

INTERESSE IN EEN BIJEENKOMST BRANDVEILIGHEID?

Laat het weten aan ons WoonAdviesTeam
via 088 - 385 0800 of stuur een e-mail
naar post@wonenlimburg.nl.
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RUUD IS TROTS OP

WIL VAN HORCK,
COÖRDINATOR
OPENBARE VEILIGHEID,
GEMEENTE VENLO

“De gemeente is de verbindende
schakel tussen alle partijen.”

COLUMN

Is er een brand of ander incident? Dan gaan hulpverleners
en andere partijen als een geoliede machine aan de slag.
Belangrijkste taak van de gemeente: de zorg voor bewoners.
SNEL OPTREDEN

“Bij een incident zijn de taken duidelijk verdeeld”, vertelt Wil. “Een belangrijke taak
van de gemeente is zorgen voor de opvang van bewoners. Een Officier van Dienst
Bevolkingszorg is 24 uur per dag beschikbaar en is bij een incident snel ter plaatse.
Hij wordt dan onderdeel van het ‘commandoteam plaats incident’. Samen met de
hulpdiensten. Dat team overlegt heel kort, doet zijn werk en komt dan weer kort
bij elkaar. Zo is de afstemming optimaal en wordt er snel opgetreden.”
PRECIES WAT ER NODIG IS

“De Officier bekijkt ter plekke wat er nodig is”, legt Wil uit.
“Ik heb weleens een gaslek meegemaakt waarbij mensen
lekker in het zonnetje op het gazon zaten. Maar ook een
geval waarbij mensen ’s nachts in de regen op straat
stonden. Toen hebben we een ambulance, die toevallig
voorbij reed, als opvang gebruikt. Meestal kijken we of
er een café, school of gemeenschapshuis in de buurt is.
Kunnen mensen niet direct terug naar huis? Dan regelen
we langdurige opvang, bijvoorbeeld in een hotel.”
OPVANG EN WELZIJN

De gemeente houdt zich niet alleen bezig met opvang,
maar ook met het welzijn van bewoners. “We kijken of
mensen psychosociale hulp nodig hebben”, vertelt Wil.
“En als ze terug naar huis gaan, dan regelen we nazorg.
Ook betrekken we de woningeigenaar, bijvoorbeeld
Wonen Limburg, bij de calamiteit. Zo is de gemeente
de verbindende schakel tussen alle partijen die bij het
bestrijden van een incident betrokken zijn.”
14

15

EVEN TUSSENDOOR

Vragen over reparatieverzoek,
storings- of onderhoudsmelding?

Energiekanjers in Weert

Bel altijd naar 088 - 385 0800 en kies voor optie 1
in het keuzemenu. U wordt doorverbonden met uw
onderhouds- of reparatiebedrijf. Een medewerker
informeert u over de status van uw melding, zodat
u direct weet waar u aan toe bent.

We ontvangen deze antwoordka
art graag uiterlijk 7 juni retour.
Voor vragen kunt u contact
opnemen met het WoonAdvie
088 - 385 0800 of mail
sTeam via
naar dankjeweldagen@won
enlimburg.nl.
Raadhuisstraat 130
Gouden Leeuwplein 2

rolstoel
rollator
scootmobiel

VENRAY

Doolgaardstraat 38

HORST

Ik stap op bij de buurtwinke
Ik heb

l in:

Ja, ik maak gebruik van

een:

Wonen Limburg
Antwoordnummer 10074
6040 XT Roermond

speciale dieetwensen,
namelijk:

Telefoonnummer:
Postcode:

Woonplaat s:

Postzegel
niet nodig

Adres:
Naam:
Ja, ik ga mee op 27 juni!
Helaas, ik kan er niet bij

zijn.

U ontvangt van ons uiterlijk
21 juni een bevestigingsbrief.

Een jaar lang deden de deelnemers hun uiterste best.
Met een mooi resultaat: de winnaar bespaarde maar liefst 33%
op het landelijk gemiddelde verbruik. Dit werd beloond met een
cheque ter waarde van één maandhuur. Nummers twee en drie
ontvingen een halve maandhuur en een kwartmaandhuur cadeau.
Wij feliciteren deze energiekanjers met hun knappe prestaties!

PANNINGE N

Onze woningen aan de Johanna van Meursstraat in Weert zijn door
nieuwe technieken uitermate energiezuinig ontworpen. We waren
benieuwd hoe energiezuinig en nodigden de bewoners uit om deel
te nemen aan een wedstrijd: wie is het meest energiezuinig?

DANKJEWELDAG!

Vrijwilligers, bedankt!
Op 27, 28 en 29 juni vonden de jaarlijkse Dank je Wel Dagen plaats in
hartje Weert. Onder andere met een bijzondere theatervoorstelling in het
Munttheater zetten we onze vrijwilligers in het zonnetje. Het waren dagen
vol verrassingen, humor en kennismakingen.
Nagenieten kan op onze website via wonenlimburg.nl/dankjeweldag2017.

Maak zomerse hinder bespreekbaar
Het is zomer! We zijn veel buiten en waar mensen dicht bij elkaar
wonen, kan zomerse gezelligheid soms omslaan in irritatie. Ergert u
zich aan lawaai uit de tuin van de buren, de geur van een barbecue
of andere, voor u, hinderlijke zaken? Praat er met elkaar over!
Uw buren beseffen misschien niet eens dat u overlast ervaart.

Let op met sleutelkastjes
Heeft u een sleutelkastje bij de voordeur? Bijvoorbeeld om
de thuiszorgmedewerker binnen te laten? Geef inbrekers
geen kans en gebruik alleen kastjes met een keurmerk
(SKG/PKVW). Op www.politiekeurmerk.nl ziet u welke
kluisjes dit zijn. Bevestig het kastje stevig aan de muur, liefst
niet op ooghoogte en zoveel mogelijk uit het zicht. Bent u niet
thuis of met vakantie? Zorg dan dat het sleutelkastje leeg is!

Vier Burendag op 23 september
Burendag is traditioneel een dag waarop u gezellig met uw buren
samenkomt en iets goeds doet voor elkaar en de buurt. Activiteiten
aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen kan via Burendag.nl.
Iedereen die voor 1 september een activiteit aanmeldt, ontvangt een
Burendag-feestpakket. U en uw buren doen toch ook mee? Veel plezier!

KWH-Huurlabel verlengd tot 2019
Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)
doet maandelijks onderzoek naar de kwaliteit van onze
dienstverlening, via vragenlijsten. U geeft ons een ruime
voldoende en daarom is het label verlengd tot 10 maart 2019.
Daar zijn we best een beetje trots op. Hartelijk dank aan alle
huurders die een vragenlijst hebben ingevuld!
Kijk voor meer informatie op wonenlimburg.nl/kwh-huurlabel.
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DATA
EVACUATIE
GASLEK
GASLUCHT
GESPREK
PUZZEL
HAPJES
HULP

BIJ RUUD IN DE BUURT

BERT NIESSEN

H U

GASLUCHT

Bewoners roken al langer een gaslucht in de gangen
en de lift, vertelt Bert. “De bewonerscommissie had
dit ook gemeld bij Wonen Limburg. Er was al een
paar keer een meting gedaan, maar er werd niets
gevonden. Uiteindelijk ontdekte een bewoner dat
het lek in de gang in zijn woning zat.”
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THEMA
THUIS
TIPS
VLUCHTEN
WELZIJN
ZOMER

Woordzoeker

A M E H
D A

Bert Niessen is lid van de bewonerscommissie
in de Dempseyflat in Sittard. Het gebouw werd
vorig jaar ontruimd vanwege een gaslek.
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Onderstaande woorden zijn in alle
mogelijke richtingen in het
diagram verborgen. De letters
mogen meer dan eenmaal gebruikt
worden. De overgebleven letters
vormen in de leesrichting gelezen
de oplossing.

A O

AANDACHT
ADVIES
BEWONER
BRAND
BUURT
DATA
EVACUATIE
GASLEK
GASLUCHT
GESPREK
HAPJES
HULP

IDEE
INCIDENT
KAARSEN
KEUKEN
KEURING
KOKEN
LEERZAAM
MUZIEK
NAZORG
OEFENING
OPLOSSING
OPVANG

POLITIE
ROKEN
SCHAKEL
SOCIAAL
TEAM
THEMA
THUIS
TIPS
VLUCHTEN
WELZIJN
ZOMER

© Sanders puzzelboeken, Vaassen
© Sanders puzzelboeken, Vaassen

DE DEUREN LANGS

Politie en brandweer waren snel ter plaatse.
“De bewonerscommissie is samen met de
hulpdiensten de deuren langsgegaan om het gebouw
te ontruimen. De bewoners vonden het prettig dat er
een bekend gezicht bij de ontruiming aanwezig was.
Want je schrikt wel als er een brandweerman voor
de deur staat.”

DE PRIJSWINNAARS VAN DE APRIL-PUZZEL

PUZZEL MEE EN WIN EEN TRENDY STRANDLAKEN!

De juiste oplossing van de puzzel uit het
vorige magazine is: jong en oud onder een
dak. Deze drie winnaars hebben het Limburgs
wandelboek en de rugzak al thuis ontvangen:

Zon, zee, vakantie! In de zomer zoeken we het verkoelende
water op. U ook? Los de puzzel op en maak kans op een
trendy strandlaken. Ideaal voor aan het meer, strand of
zwembad. Stuur uw oplossing vóór vrijdag 25 augustus
naar de redactie
van ‘In de buurt van…’. Vergeet niet
Oplossing:
uw naam enwees
adresvoorbereid
te vermelden.
op brand

Mevrouw Voncken uit Landgraaf
Meneer Stufken uit Baexem
Mevrouw Van de Burgt uit Venray

PER E-MAIL

indebuurtvan@wonenlimburg.nl

“Het liep gelukkig
goed af.”

PER POST

Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG Roermond

Colofon

REGELMATIGE CONTROLES

Ongeveer 150 bewoners kregen koffie van
Wonen Limburg in een café-restaurant tegenover
het gebouw. “Die afhandeling was prima”, vindt Bert.
“’s Middags was het lek gerepareerd en konden we
terug naar huis. Het liep gelukkig goed af, maar het
geeft wel aan hoe belangrijk regelmatige controles
van gasleidingen zijn.”
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Wonen Limburg
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STATUSHOUDERS

Meer dan 250 statushouders (vluchtelingen met
een verblijfsvergunning) uit heel Limburg waren
18 mei bij ons te gast. Een gezellige middag die
volledig in het teken stond van kennismaken met de
nieuwe Nederlanders die de afgelopen twee jaar via
ons zijn gehuisvest. We hopen van harte dat ze zich
thuis voelen in Nederland en bij Wonen Limburg!

A

Postbus 1254
6040 KG Roermond
T

088 - 385 0800
E

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:

Aandacht voor elkaar
De middag draaide om meer dan alleen wonen. Het ging vooral om
samen zijn, elkaar beter leren kennen, voorlichting geven over werk
en onderwijs, samen koken, eten en muziek maken. Aan de verteltafel
passeerden vele verhalen de revue: wat maak je als asielzoeker allemaal
mee, hoe gaat het nu, wat zijn je dromen? Vrouwen kletsten met elkaar in
het vrouwenpaviljoen, kinderen vermaakten zich prima. Een ontspannen
middag met oprechte aandacht voor elkaar. Heel bijzonder!

