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We gaan dat onder meer vieren met 
een symposium voor onze belang
houders eind mei en een groot feest 
voor onze huurders in het najaar, op de 
landelijke Dag van het Huren. Daarnaast 
vertellen we iedere maand in een 
column in de Rhenense Betuwse 
Courant en Nieuwsblad De Kaap, een 
stukje van de geschiedenis van de 
sociale woningbouw in Rhenen en 
Amerongen. En dat doen we ook in 

Deurpost. Op pagina 4 en 5 van dit 
nummer leest u onze eerste bijdrage.

Ook kunt u in deze Deurpost kennis 
maken met Rikky van Osch, onze 
nieuwe huurderscommissaris. Zij gaat de 
komende jaren de belangen van de 
huurders vertegenwoordigen in onze 
Raad van Commissarissen. Ik ben 
bijzonder blij met haar komst!

Een ander interview in deze Deurpost  
is met twee huurders waar onze ‘pilot 
verduurzaming’ kort geleden met succes 
is afgerond. In de pilot nemen we bij 
een aantal geselecteerde woningen in 
Rhenen en Amerongen energetische 
maatregelen waarna bijna alle woningen 
over energielabel A beschikken. Van 
onze huurders hoor ik dat de pilot heel 
goed is verlopen. Daar ben ik bijzonder 
trots op. En het vervolg op de pilot is al 
gestart. Tot 2025 investeren we ruim  
20 miljoen euro om ons complete 
woningbezit te verduurzamen.

Nog meer duurzaamheid: op 15 februari 
heeft Urgenda, samen met meer dan 
150 woningcorporaties, waaronder 
Rhenam Wonen, aan het kabinet een 
uniek voorstel gedaan: schrap de 
verhuurdersheffing die corporaties aan 
het Rijk moeten betalen, zodat zij dat 
geld kunnen gebruiken om hun huur
woningen te verduurzamen. Dan 
verminderen ze CO2uitstoot en helpen 
ze tegelijkertijd huurders aan een lagere 
energie rekening. Ik hoop van harte dat 
het kabinet de handschoen oppakt en de 
mogelijkheden met ons wil bespreken. 

Dit is de eerste van vier edities van Deurpost 
die we dit jaar gaan uitbrengen. Eén meer dan 
we in andere jaren doen en dat doen we met een 
goede reden. We willen dit jaar uitgebreid stilstaan 
bij het 100-jarig jubileum van Rhenam Wonen.  
Dat klinkt opmerkelijk voor een woningcorporatie 
waarvan de naam pas drie jaar bestaat, maar we 
hebben alle reden dat feest te vieren. De drie 
corporaties waaruit Rhenam is voortgekomen, 
zagen alle drie in 1919 het levenslicht. 

100 jaar en duurzamer dan ooit
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Pilot verduurzaming  
succesvol afgerond

“De afgelopen maanden hebben we in 
Rhenen en Elst een pilot uitgevoerd om 
te testen of onze plannen haalbaar zijn”, 
vertelt Gerdo ter Burg, projectleider van 
Rhenam Wonen. “De pilot is naar 
tevredenheid verlopen, voor Rhenam, 
voor Atriënsis, dat de verduurzaming 
begeleidt, voor de twee aannemers én 
voor de huurders.” Dat laatste beamen 
meneer en mevrouw Gijsbertsen, bij 
wie begin dit jaar de pilot is afgerond.

DOUCHEWONING
“Twee weken lang vakmensen over de 
vloer is niet niks”, zegt mevrouw 
Gijsbertsen. “Ze begonnen ’s morgens 
vroeg al, meestal rond half acht.  
En natuurlijk was er ook lawaai en stof 
in huis, maar ik moet echt zeggen:  
ze hebben het heel netjes gedaan.” 
Meneer Gijsbertsen is het eens met zijn 
vrouw. “Alles werd goed afgeplakt en 
aan het eind van de dag ook weer 

veegschoon opgeleverd. We konden 
twee weken onze eigen badkamer  
niet gebruiken, maar de woning naast 
ons was ingericht als douchewoning. 
Dat was heel handig.”

ZONNEPANELEN
“De woning van de familie Gijsbertsen 
is behoorlijk onder handen genomen”, 
vertelt Gerdo. “De spouwmuren zijn 
geïsoleerd, er is HR++ glas geplaatst en 
bijzonder is ook de mechanische, 
vraaggestuurde ventilatie in de keuken 
en de badkamer, met CO2sensor in 
woonkamer.”

“Ook het dak is geïsoleerd en daar 
bovenop zijn zonnepanelen geplaatst”, 
vult meneer Gijsbertsen aan.  
“Wij hebben ook een nieuwe badkamer. 
Dat hoorde niet bij de pilot, maar bij de 
woningen waar dat nog niet was 
gebeurd, werd dit nu meteen in orde 
gemaakt. Dan zit je niet twee keer in 
een verbouwing.”

DE MOEITE WAARD
Mevrouw Gijsbertsen heeft nog een tip 
voor bewoners bij wie de verbouwing 
nog moet plaatsvinden. “Je moet je er 
op instellen en het gewoon over je 
heen laten komen. Dat werkt voor 
iedereen het makkelijkst en het 
prettigst. En het is echt de moeite 
waard. Wat het voor de energie
rekening betekent, moeten we nog 
zien, maar we zijn nu al heel blij met 
het eindresultaat.”

Het is een ambitieus plan en een enorme operatie: tot 2025 verduurzaamt Rhenam  
ieder jaar ongeveer 200 woningen. Ze worden zó duurzaam dat de meeste na afloop  
energielabel A hebben. Het groenste energielabel dat er is en dat aangeeft dat de woning 
zeer energiezuinig is. 

Meneer en mevrouw Gijsbertsen en rechts  projectleider Gerdo Ter Burg van Rhenam Wonen
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Het was een unieke situatie in het voor-
jaar van 1919, dit jaar precies een eeuw 
geleden. In een periode van slechts zes 
weken tijd werd in drie buur gemeenten 
een woningcorporatie opgericht.  
Op 23 januari de Woningstichting Rhenen, 
op 17 februari de Woningbouwvereniging 
Amerongen en op 5 maart de stichting 
Elster Woningbouw.

Zo snel na elkaar is bijzonder, maar de 
vrijwel gelijktijdige oprichting van de 
drie woningbouworganisaties kwam 
niet helemaal uit de lucht vallen. Vooral 
als gevolg van de industrie, die zich aan 
het begin van de 20e eeuw razendsnel 
ontwikkelde, trokken veel mensen van 
het platteland richting de dorpen en 
steden om te komen werken in de 
fabrieken. Maar voor al die mensen  
was niet zo maar goede woonruimte 
beschikbaar. Vaak woonden zij onder 
slechte omstandigheden in sloppen  
en stegen.

WONINGWET
De Nederlandse regering wilde daar iets 
aan doen met de Woningwet die in  
1901 door de Tweede Kamer werd 
aangenomen. Die nieuwe wet maakte 
het voor erkende woningbouworgani
saties mogelijk om financiële steun te 
krijgen voor sociale woningbouw.  

In reactie daarop ontstonden overal in 
het land plannen voor de oprichting van 
woningbouwcorporaties. Door het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
kwamen die plannen op een laag pitje 
te staan, maar direct na de oorlog 
schoten de corporaties als padden
stoelen uit de grond. 

AMBITIEUZE PLANNEN
Veel woningcorporaties werden 
opgericht door welgestelden en 
werkgevers. Zij wilden goede en 
gezonde woningen bouwen voor 
mensen die daarin zelf niet konden 
voorzien. Omdat het Rijk subsidieaan
vragen uit het hele land ontving, moest 
het beschikbare geld worden verdeeld. 
De nieuwe corporaties in Rhenen, 
Amerongen en Elst moesten daarom op 
kleine schaal beginnen. Aan de Rijks
straatweg in Elst werden vier dubbele 
woonhuizen voor acht gezinnen 
gebouwd. In Amerongen waren 
ambitieuze plannen voor 36 woningen, 
maar dat bleek financieel niet haalbaar. 
Uiteindelijk werden er aan de Prins 
Bernhardlaan 12 woningen gebouwd.

TUINDORP VREEWIJK
Het grootste plan werd gerealiseerd in 
Rhenen. Architect J.J. Wentink werd in 

“Zij beoogt hygiënisch ingerichte 
woningen, die voldoen aan de 
behoeften van een in bescheiden 
financieele omstandigheden 
verkeerend gezin, te stichten,  
ten einde deze aan personen uit  
de arbeidende klasse of daar-
mede gelijk te stellen personen 
te verhuren.”

Uit de oprichtingsakte van de 
Woningstichting Rhenen

Prins Bernhardlaan Amerongen

(collectie RHC Zuidoost Utrecht)
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de arm genomen om een tuindorp te 
ontwikkelen, geïnspireerd op het 
tuinstadmodel dat de Engelsman 
Ebenezer Howard aan het eind van de 
19e eeuw had ontwikkeld. In Nederland 
zijn er bijna 100 tuindorpen gebouwd: 
woningen met roodbruine bakstenen, 
witte houten kozijnen, roodoranje 
daken en een (vaak langgerekte) eigen 
tuin. Het tuindorp in Rhenen kreeg de 
naam Vreewijk, een verwijzing naar de 
Vrede van Versailles, het officiële einde 
van de Eerste Wereldoorlog. In eerste 
instantie werden er 56 woningen aan 
de Domineesbergweg gebouwd. 

ZELFVOORZIENEND
De sociale woningbouw begon uit 
liefdadigheid maar de bestuurders 
hadden vaak ook de ambitie hun 
huurders ‘op te voeden’. In de regle
menten werd veel aandacht besteed 

aan orde en netheid. De oorspronkelijke 
tuindorpgedachte dat huurders met 
een diepe tuin gedeeltelijk zelf
voorzienend konden worden, werd in 
eerste instantie dan ook losgelaten.  
Zij mochten weliswaar groente  
verbouwen en kippen houden  
— uitsluitend in de achtertuin —  
maar ander vee werd niet toegestaan. 
Later werd dit verbod opgeheven, 
vermoedelijk in reactie op de economi
sche crisis van de jaren 30. In de achter
tuin werd een tweede schuur gebouwd 
waar de huurders een  
varken konden houden.

GEMEENTELIJK WONINGBEDRIJF
Die economische crisis zette ook op de 
sociale woningbouw een flinke rem: 
ontwikkelplannen gingen de ijskast in. 
In Rhenen werd pas in 1936 weer 
gebouwd. Aan de andere kant van de 
Domineesbergweg werd Vreewijk met 

nog eens 26 woningen uitgebreid.  
In Amerongen duurde het zelfs tot na 
de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1948 
en 1956 werden 60 nieuwe huurwonin
gen gebouwd. En daarmee kwam er 
een voorlopig einde aan de rol van de 
corporaties. Woningstichting Rhenen en 
de Stichting Elster Woningbouw gingen 
op in het gemeentelijk woningbedrijf 
Rhenen. De woningbouwvereniging 
Amerongen bleef wel bestaan maar 
ook in Amerongen nam de gemeente 
het ontwikkelen van sociale woning
bouw tijdelijk over.

“Achter de woningen worden 
uitsluitend kippen toegelaten 
onder voorwaarde dat ze nooit 
losloopen en worden gehouden 
in hokken, welke worden 
ingericht en onderhouden ten 
genoegen van het Bestuur der 
Stichting, terwijl het verboden is 
eenig ander vee te houden.”

Artikel 4 uit het oorspronkelijke 
huurreglement van  
Woningstichting Rhenen

Vreewijk Rhenen

Één jáár féést!
Dit jubileumjaar van de sociale woningbouw in Rhenen en Amerongen is voor Rhenam Wonen alle reden er een 
feestelijk jaar van te maken. Eind mei organiseren we een symposium voor onze belanghouders met als thema ‘De rol 
van de corporatie’. En op 12 oktober, de Dag van het Huren die jaarlijks wordt gehouden, organiseren we een groot feest 
voor onze huurders. In de volgende Deurpost leest u meer daarover.

Heeft u oude foto’s, krantenknipsels, anekdotes en andere herinneringen uit de afgelopen 100 jaar? Beelden en 
 berichten die te maken hebben met wonen in Rhenen, Amerongen en de regio? Wij stellen het heel erg op prijs als u 
die met ons wilt delen! U kunt uw bijdragen sturen naar info@rhenam.nl of postbus 188, 3910 AD Rhenen.

Rijksstraatweg Elst
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Afscheid
Een voor veel huurders bekend 
gezicht neemt afscheid van 
Rhenam: woonconsulente  
Renske Meijer. Zij begon in 2008 
bij Woningbouw vereniging 
Amerongen, sinds 1 januari 2016 
opgegaan in Rhenam Wonen.  
Als woon consulente hield Renske 
zich onder meer bezig met de 
verhuur van woningen, overlast 

en leefbaarheid. Renske woont in Almere en wilde graag een 
kortere reisafstand naar haar werk. Die heeft ze gevonden  
bij woningcorporatie Het Gooi en Omstreken in Hilversum.  
Wij danken haar voor haar inzet voor Rhenam Wonen en 
wensen Renske veel succes in haar nieuwe baan.

Janneke Veen heeft afscheid genomen als secretaris van 
huurdersplatform Amerongen en Omstreken. Haar functie is 
overgenomen door Corryanne Kierkels. Janneke maakte zes 
jaar lang deel uit van het bestuur. Wij danken haar bijzonder 
voor haar inzet voor onze huurders!

Acht jaar lang — de maximale twee termijnen van ieder vier 
jaar — was Jan de Jong lid van onze Raad van Commissarissen 
(RvC). Als huurderscommissaris maakte hij zich binnen de RvC 
sterk voor de belangen van de huurders van Rhenam. Daar zijn 
wij hem zeer erkentelijk voor. Hieronder maakt u kennis met de 
opvolger van Jan: Rikky van Osch.
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Nieuwe huurderscommissaris:
Rikky van Osch
Door het vertrek van Jan de Jong uit onze 
Raad van Commissarissen ontstond er 
een vacature, maar die hebben we 
gelukkig snel en goed kunnen invullen. 
Sinds 1 januari is Rikky van Osch onze 
nieuwe huurderscommissaris.  

In het dagelijks leven is Rikky CIO bij 
zorgverzekeraar ONVZ. “CIO staat voor 
Chief Information Officer”, vertelt ze.  
“Ik ben bij ONVZ verantwoordelijk voor 
alle ICT. In de RvCvacature werd ook 

specifiek gevraagd naar affiniteit met 
ICT.” Als huurderscommissaris vertegen
woordigt Rikky binnen de RvC de 
belangen van de huurders. “Dat bete
kent ook dat ik regelmatig met huurders 
in gesprek zal gaan”, zegt ze. “Ik vind het 
leuk om als een soort advocaat op te 
treden voor de huurders.”

Wat Rikky zelf vooral aanspreekt bij  
Rhenam Wonen is de maatschappelijke 
rol van de corporatie. “Rhenam is een 

organisatie die dicht bij de mensen staat. 
Een corporatie die investeert in wonin
gen maar ook in woonzorgcombinaties: 
mooie en goede complexen, onder meer 
voor ouderen en mensen met een 
beperking. En Rhenam is voortdurend op 
zoek naar verbinding met mensen en 
organisaties om samen te zorgen voor 
een betere leefomgeving. Dat vind ik 
mooi en daar wil ik graag mijn steentje 
aan bijdragen.”

Maatschappelijk Adviesraad zoekt nieuwe leden
De Maatschappelijk Adviesraad Rhenam 
(MAR) geeft gevraagd en ongevraagd 
advies aan het bestuur van Rhenam 
Wonen. Voor deze adviesraad zoeken 
we nieuwe leden. De MAR is onder meer 
betrokken bij het ondernemingsplan, 
beleidsprogramma’s, visieontwikkeling 
en samenwerking met andere maat
schappelijke organisaties. Ieder lid van 

de MAR richt zich specifiek op één van 
de volgende beleidsterreinen: volkshuis
vesting, wonen en zorg, wonen en 
werken, welzijn, specifieke doelgroepen, 
architectuur en natuur, koop, verkoop en 
huur, politieke en maatschappelijke 
context. 

De MAR vergadert in elk geval vier maal 

per jaar en de zittingstermijn is vier jaar, 
met een mogelijke herbenoeming voor 
nog eens vier jaar. Heeft u belangstelling 
om zitting te nemen in de MAR? Neem 
dan contact op met Carine Kuipers 
Despomare, c.kuipers@rhenam.nl of 
(0317) 68 32 00. Meer informatie vindt u 
op onze website: rhenam.nl/ditzijnwij/
bewonersvertegenwoordiging/mar.
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De bouw van  
De Linde is 
begonnen! 
Op 8 april is aannemersbedrijf 
Van Driesten uit Harskamp 
begonnen met het grondwerk 
dat voorafgaat aan de bouw van 
woonzorgcentrum De Linde in 
Achterberg. Rhenam bouwt er 
24 studio’s voor ouderen met 
dementie. Zorgorganisatie 
QuaRijn gaat 24uurs zorg 
bieden in De Linde. Als zich geen 
onvoorziene zaken voordoen, 
verwachten we het woonzorg
centrum in het tweede kwartaal 
van 2020 te kunnen opleveren.

KORT N
IEUW

S

Vernieuwd verkoopbeleid
Net als de meeste andere woningcorpo-
raties verkoopt Rhenam Wonen af en 
toe delen van haar woningbezit. 
Daarmee geven we mensen met een 
middeninkomen de kans om een 
woning te kopen. Bovendien kunnen 
we met de opbrengsten investeren in 
nieuwe woningen. Kort geleden hebben 
we ons verkoopbeleid vernieuwd. 

In het nieuwe verkoopbeleid hebben we 
onder meer bepaald welke woningen 
we willen verkopen. Daarbij kijken we of 
een woning onderdeel is van een rij of 
groep woningen waarvan het grootste 
deel al niet meer in bezit is van Rhenam. 
Dit ‘versnipperde bezit’ (enkele  
woningen op verschillende locaties) 
willen we bij voorkeur verkopen. Ook 
kijken we naar de samenstelling van de 
wijk. Een goede balans tussen huur en 

koopwoningen is namelijk goed voor de 
leefbaarheid. En natuurlijk kijken we ook 
naar de prijs. Hele dure woningen 
verkopen we weer omdat die in de 
sociale verhuur onvoldoende opleveren.

VOORRANGSREGELS
Als we een woning verkopen, hanteren 
we een aantal voorrangsregels. De 
eerste kandidaten die in aanmerking 
komen, zijn huurders van Rhenam 
Wonen. Als zij geen belangstelling 
hebben, dan gaan inwoners van de 
gemeenten Rhenen en Utrechtse 
Heuvelrug voor. Pas als ook daar geen 
belangstelling is, dan verkopen we de 
woning op de vrije markt.

Kijk voor meer informatie over ons 
verkoopbeleid op rhenam.nl. 

Wijziging telefoonnummer  
glasverzekering Amerongen
Woont u in Amerongen en heeft u een glasverzekering afgesloten via Rhenam 
Wonen? Dan is er nu een nieuw telefoonnummer dat u moet bellen als u 
glasschade heeft. Sinds 1 januari 2019 heeft Rhenam de glasverzekering voor 
alle huurders namelijk ondergebracht bij Centraal Beheer. Heeft u glasschade? 
Dan belt u met het gratis telefoonnummer 0800 022 99 55.

Reparatieverzoek? Doe het zo!
Een reparatieverzoek kunt u bij Rhenam 
telefonisch indienen, per email 
(reparatieverzoek@rhenam.nl), via 
onze website (rhenam.nl) of — nog 
handiger — via de WocoAPP. Die kunt u 
gratis downloaden via de Google Play 
Store en de Apple Store. 

Handig van een reparatie verzoek via de 
WocoAPP is dat u er direct een foto 
kunt bijvoegen. Vergeet vooral niet bij 

de foto duidelijk  aan te geven wat  er 
aan de hand is. Een goede foto en een 
goede omschrijving zorgen voor een 
snelle reparatie. Bij een reparatiever
zoek via de WocoAPP kunt u ook 
aangeven wanneer u bereikbaar bent. 
Heeft u dringend een reparatie nodig, 
neem dan altijd telefonisch contact op. 
Berichten via de WocoAPP en email 
ontvangen wij namelijk alleen tijdens 
kantooruren. 

Voor zulke dringende 
reparatie verzoeken 
kunt u bellen met ons 
algemene nummer: 
(0317) 68 32 00  
en voor calami teiten 
buiten kantoortijd 
belt u met  
(0317) 61 69 89. 



Puzzel
Ook dit keer weer een leuke puzzel. U 
kunt uw oplossing sturen naar: Rhenam 
Wonen, Postbus 188, 3910 AD Rhenen, 
of mailen naar info@rhenam.nl. Vergeet 
daarbij niet uw naam en adres te 
vermelden. Inzenden kan tot 1 juni 2019. 
Onder de inzendingen verloten we een 
bloemenbon en een VVV cadeaubon. 

VORIGE PUZZEL
De oplossing van die vorige keer was 
‘Rudolph’. 

De bloemenbon is gewonnen in Rhenen 
en de VVV cadeaubon in Amerongen.
De winnaars hebben inmiddels bericht 
van ons ontvangen. Allebei van harte 
gefeliciteerd!
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horizontaal
1 brandstof • plaats in Friesland • stand van de edelen 2 bijwoord • behoeftige mensen • 
en anderen • voortgezet onderwijs 3 gevuld • heilige (afk.) • album • oude lengtemaat 
4 geëvacueerd persoon • afslagplaats bij golf • bouwland • oppervlaktemaat 5 en niet • 
effen • hersteldraad voor visnetten 6 Europees Parlement • reeks • ingenieur • vis als 
lokmiddel 7 theaterpartij • laatstgenoemde • sinus • graad • astronomische eenheid • 
Algemene Nederlandse Spraakkunst (afk.) 8 raamwerk • gezamenlijk • larve 9 waterdier 
• kleur • oosterlengte 10 fruitboom • maatschappelijke groep • Europees 
Kampioenschap 11 troep jachthonden • snel • iemand die bevreesd is 12 kleine wig • 
Luxemburgse omroep (afk.) • kring • Open Universiteit 13 snijdend geluid • bijdrage • 
Somalië (afk.).

verticaal
1 bestaan • suikeroom • soortelijk gewicht 2 anarchistisch gezinde jongere • 
bestelkosten voor post • plaats in Gelderland 3 staatsiekleding • centraal station • 
smalle plank • langwerpig visnet 4 sciencefiction • schavuit • wondvocht 5 geaardheid • 
bloem 6 nalatenschap • fakkel 7 ontroering • id est • buidelbeertje 8 aaneenschakeling • 
Europees Monetair Stelsel • rondhout 9 sierplant • zeer • vaartuig van Noach • 
bekeuring 10 Duits • tweede letter van het Griekse alfabet • spinnenwebdraad • zijkant 
11 kiem • niet genoeg gekookt • slot 12 ondeskundige • levenslucht • nauwe doorgang 
13 hoofdstad van Senegal • kleur 14 rechtop • uitgestorven rund 15 maalinrichting • 
stoomschip • ieder • tweetal.

Doorloper
De letters in de gearceerde vakjes vormen, van links naar rechts en van boven naar beneden 

gelezen, de oplossing.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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Colofon
Deurpost is een magazine voor  
de huurders van Rhenam Wonen. 
Het verschijnt driemaal per jaar in 
een oplage van 3.200 exemplaren.

Redactie
Carine KuipersDespomare,  
Mieke van Viegen, GertJan Wennink

Tekst- en beeldredactie
Communicabel, Veenendaal

Vormgeving en drukwerk
Okkerreclame, Veenendaal

Correspondentieadres
Rhenam Wonen
Postbus 188, 3910 AD Rhenen
(0317) 68 32 00
info@rhenam.nl  |  www.rhenam.nl

Bezoekadres Rhenen
Binnenhof 9, 3911 NP Rhenen
Maandag t/m donderdag:  
8.3012.30 / 13.30 tot 16.30 uur
Vrijdag: 8.3012.30 uur

Bezoekadres Amerongen
Allemanswaard 51
3958 KA Amerongen
Maandag t/m vrijdag: 9.0012.00 uur

Reparatieverzoeken
reparatieverzoek@rhenam.nl
(0317) 68 32 00
via de WocoAPP

Calamiteiten buiten kantoortijd 
(0317) 61 69 89
Dit geldt ook voor de  
huurders in Amerongen

Water - Vitens
Storingsnummer (0800) 0359
Klantenservice (0900) 0650

Elektra en gas - bij boilers en geisers 
Eneco Energie
Storingsnummer boiler en geiser 
(088) 895 50 00
Klantenservice (0900) 0201

Elektra en gas
Storingsnummer van uw eigen 
energieleverancier

Glasschade melden bij Centraal Beheer
(0800) 022 99 55
Alleen als er via Rhenam Wonen  
een verzekering is afgesloten

Doorloper
De letters in de gearceerde vakjes vormen, van links naar rechts en van boven naar 
beneden gelezen, de oplossing.

HORIZONTAAL
1 brandstof • plaats in Friesland • stand van de edelen 2 bijwoord • behoeftige mensen • en anderen 
• voortgezet onderwijs 3 gevuld • heilige (afk.) • album • oude lengtemaat 4 geëvacueerd persoon • 
afslagplaats bij golf • bouwland • oppervlaktemaat 5 en niet • effen • hersteldraad voor visnetten  
6 Europees Parlement • reeks • ingenieur • vis als lokmiddel 7 theaterpartij • laatstgenoemde • sinus 
• graad • astronomische eenheid • Algemene Nederlandse Spraakkunst (afk.) 8 raamwerk • 
gezamenlijk • larve 9 waterdier • kleur • oosterlengte 10 fruitboom • maatschappelijke groep  
• Europees Kampioenschap 11 troep jachthonden • snel • iemand die bevreesd is 12 kleine wig • 
Luxemburgse omroep (afk.) • kring • Open Universiteit 13 snijdend geluid • bijdrage • Somalië (afk.).

VERTICAAL
1 bestaan • suikeroom • soortelijk gewicht 2 anarchistisch gezinde jongere • bestelkosten voor post • 
plaats in Gelderland 3 staatsiekleding • centraal station • smalle plank • langwerpig visnet 4 
sciencefiction • schavuit • wondvocht 5 geaardheid • bloem 6 nalatenschap • fakkel 7 ontroering •  
id est • buidelbeertje 8 aaneenschakeling • Europees Monetair Stelsel • rondhout 9 sierplant • zeer  
• vaartuig van Noach • bekeuring 10 Duits • tweede letter van het Griekse alfabet • spinnenwebdraad 
• zijkant 11 kiem • niet genoeg gekookt • slot 12 ondeskundige • levenslucht • nauwe doorgang
13 hoofdstad van Senegal • kleur 14 rechtop • uitgestorven rund 15 maalinrichting • stoomschip • 
ieder • tweetal.


