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Het einde van het
VOORWOORD

jaar is altijd een
moment van
terugkijken en
vooruitblikken.
Voor Rhenam Wonen
geldt dat dit jaar in
het bijzonder. Een
heel groot meerjarig
project hebben we
nog maar net afgesloten en het volgende, nog grotere
en nog langjariger
project, staat alweer
op stapel.

Klaar voor
het nieuwe jaar
We blikken terug op de geslaagde vernieuwing van tuindorp

met groot enthousiasme ontvangen. Vanaf komend jaar gaan

Vreewijk. Een uniek project. Bijna 100 jaar na de bouw had

we aan de slag en de bedoeling is dat in 2025 alle ruim 1.400

Vreewijk veel van haar oorspronkelijke glans verloren en we

woningen een stuk energiezuiniger zijn gemaakt.

wilden Rhenen graag die ooit zo trotse wijk weer teruggeven.
Daarom hebben we alle 82 woningen opnieuw gebouwd. Aan

Ook heel goed nieuws vind ik het dat we erin zijn geslaagd het

de hand van de ontwerpen uit het begin van de vorige eeuw,

aantal huurachterstanden stevig terug te brengen. We hebben

maar naar de maatstaven van de 21e eeuw. Commissaris van

de huurincasso volledig uitbesteed aan een extern bedrijf. Zij

de Koning Willibrord van Beek heeft het tuindorp woensdag

werken met een menselijke aanpak waarbij snel en zo nodig

29 november jongstleden officieel geopend en aansluitend

op verschillende manieren contact wordt gezocht, direct als

hebben we — samen met heel veel Rhenenaren — groots

een huurachterstand ontstaat. Daarmee kan vaak al in de kiem

gevierd dat Vreewijk weer is wat het ooit was: een wijk met

worden gesmoord wat anders mogelijk een veel groter

karakter.

probleem was geworden. Ook die aanpak is heel goed
ontvangen en werpt dus zijn vruchten af.

Voor de komende jaren staat een nog groter vernieuwingsproject op stapel. We gaan meer dan 1.400 van onze wonin-

En ten slotte ben ik ook blij met de prestatieafspraken die we

gen energiezuiniger maken. Dat is niet alleen goed voor het

met onze huurdersorganisaties en de beide gemeenten

milieu maar zeker ook voor uw portemonnee. Want een

— Rhenen en Utrechtse Heuvelrug — hebben gemaakt voor

energiezuinigere woning scheelt aanzienlijk in de woonlasten.

het komende jaar. Kort geleden hebben we die gezamenlijk

Het uitgangspunt is dat al onze woningen gemiddeld een

ondertekend.

energielabel A krijgen. In Rhenen en Elst is een pilot van start
gegaan met ruim 60 woningen. Van 70 procent van de

Kortom, niets staat een voorspoedig nieuw jaar in de weg

betrokken huurders hadden we toestemming nodig en die

wat ons betreft. Ik wens u fijne feestdagen en een goed,

hebben we ruimschoots gehaald: de renovatieplannen zijn

gezond en gelukkig 2018!
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Rhenen heeft tuindorp
Vreewijk weer
helemaal terug
Het was een prachtige kroon op twee en een half jaar werk: de officiële opening van tuindorp
Vreewijk op woensdagmiddag 29 november en het grote winterfeest dat daarop volgde.
En het was vooral een feest voor heel Rhenen. Een feest waarmee Rhenam Wonen en de
gemeente Rhenen Vreewijk weer teruggaven aan de inwoners.
Al bijna 100 jaar heeft Rhenen een

Maar ouderdom komt met gebreken.

historisch unieke wijk binnen de stads-

Zo’n 50 jaar na de bouw is de wijk nog

grenzen. Aan het begin van de twintigste

eens flink gerenoveerd, maar daarna

eeuw zijn er in Nederland een kleine

verloor het steeds meer van zijn glans.

100 tuindorpen ontwikkeld. En Rhenen

Was Rhenen in de jaren 20 van de vorige

heeft daar één van: tuindorp Vreewijk,

eeuw vooral trots op het tuindorp, bijna

gebouwd tussen 1920 en 1926. Wel-

100 jaar later was daarvan geen sprake

gestelde Rhenenaren vonden dat ook

meer. Rhenam en de gemeente zochten

arbeiders onder goede en gezonde

naar mogelijkheden voor vernieuwing

omstandigheden moesten wonen en

en het waren de bewoners zelf die de

richtten daarom woningstichting Vreewijk

doorslag gaven. Zij overtuigden de

op, de voorganger van Rhenam Wonen.

gemeenteraad ervan dat nieuwbouw

Tijdens de oprichtingsvergadering werd

de beste optie was. Op deze en volgende

direct de opdracht gegeven voor het

pagina´s een verslag in woord en beeld

ontwerp van tuindorp Vreewijk.

van wat daarop volgde.

De vernieuwing van Vreewijk begon
in maart 2015 met het openmaken
van de spouwmuren, het snoeien
van de bomen en het verwijderen
van de dakpannen om te voorkomen
dat vogels en vleermuizen er
zouden nestelen. Twee maanden
later, in mei 2015, gingen de
sloophamers los voor fase 1 van de
vernieuwing, aan de oostkant van
de Domineesbergweg. In september
2016 werden de woningen aan de
westkant gesloopt.
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En toen kon er worden gebouwd.
Nieuwe funderingen werden gelegd en
in hoog tempo kwam het vernieuwde
Vreewijk van de grond. Net als het
oorspronkelijke tuindorp is ook het
vernieuwde Vreewijk in twee fasen
Toen de oude funderingen uit de grond werden gehaald, bleek dat Rhenen

gebouwd. Eerst 56 woningen aan de

niet helemaal op zand alleen is gebouwd. Iets dieper bleek een flinke

oostkant van de Domineesbergweg en

leemlaag aanwezig en dus waren er palen nodig om stevig te kunnen

later nog eens 26 aan de westkant.

bouwen. Om trillingen en geluidsoverlast te voorkomen, zijn er geen
heipalen geslagen maar is een speciale boortechniek gebruikt. Eerst wordt
het gat voor de paal geboord. En als de boor omhoog wordt getrokken,

In totaal zijn er 82 nieuwe woningen

vult het gat zich direct met cement dat door de holle boor naar beneden

gebouwd naar authentiek ontwerp.

wordt gespoten.

Daarvan zijn er 12 verkocht en
70 door Rhenam Wonen verhuurd.

En toen was het zover. Met een ferme druk op een enorme rode knop
openden Commissaris van de Koning Willibrord van Beek, wethouders
Simone Veldboer en Henk van den Berg en Martijn Rink, directeurbestuurder van Rhenam het compleet vernieuwde tuindorp Vreewijk.

Commissaris van de Koning
Willibrord van Beek maakte bij de
opening van Vreewijk nog eens goed
duidelijk waarom de vernieuwing van
Vreewijk zo belangrijk is. Hij benadrukte
de historische waarde van het tuindorp
en complimenteerde Rhenam Wonen
en de gemeente Rhenen met het
geslaagde resultaat.
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De Commissaris van de Koning onthulde een nieuwe ontmoetingsplek
aan de Domineesbergweg, precies op de plek waar die vroeger ook
heeft gestaan. De gedenkplaat die er is aangebracht, beschrijft bondig
de geschiedenis van tuindorp Vreewijk. De naam verwijst naar de Vrede
van Versailles, het verdrag dat in 1919 werd getekend en waarmee
officieel de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd.

Direct na de opening begon
een groot feest, waarmee
Rhenam Wonen en de
gemeente Rhenen het
nieuwe Vreewijk teruggaven aan de inwoners.
Het was een fantastisch winterfeest,
zoals Charles Dickens het in zijn boeken
had kunnen beschrijven. Zelfs de
organisatie had zich voor de gelegenheid in ‘Dickens-kostuum’ gestoken.

Het feest was met recht een evenement
voor en door Rhenen. Dankzij de
uitstekende organisatie van stichting
Cuneradag en de medewerking van

Vlnr: wethouder Henk van den Berg, Martijn Rink en Carine Kuipers van

heel veel vrijwilligers werd het een dag

Rhenam Wonen en wethouder Simone Veldboer.

om nooit te vergeten. Op de foto de
vrijwilligers van stichting Cuneradag.

Wethouder Simone Veldboer
De spectaculaire opening en het

introduceerde bij de opening

fantastische feest waren een prachtig

van Vreewijk een nieuw initiatief

slotakkoord van de vernieuwing die

van de gemeente Rhenen:

uiteindelijk twee en een half jaar

het bewegingsrondje. In heel

duurde en die van Vreewijk weer

Rhenen worden verschillende

maakte wat het 100 jaar geleden ook

van dergelijke rondjes uitgezet

was: een wijk met karakter.

om bewoners te stimuleren meer
te bewegen en tegelijkertijd

Bekijk meer foto’s van opening
en feest én een korte film over
de vernieuwing van tuindorp
Vreewijk op rhenam.nl.

meer van hun woonplaats te
zien. Het eerste bewegingsrondje
is uitgezet in Vreewijk en de
wethouder legde daarvoor de
eerste tegel.
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KORT NIEUWS

Gooi geen
brood en
afval naar
beneden

Soms is het onschuldig en juist vriendelijk bedoeld: brood
over het balkon gooien voor de vogels. Soms is het veel
kwalijker en gaat er een complete vuilniszak naar beneden.
Maar het effect is hetzelfde. Voedsel en afval trekken
ongedierte aan: ratten, muizen, kakkerlakken... Ongedierte
nestelt graag in vochtige, donkere en voedselrijke plekjes,
zoals een volle vuilniszak. Gooi die dan ook meteen weg in de
daarvoor bestemde containers.

Houd de hal
en galerij
schoon en vrij
Galerijen, trappenhuizen, hallen en berginggangen zijn
bedoeld als doorgang en niet voor opslag. Dat is niet zo maar.

ter plekke kunnen zijn. En ieder obstakel op hun weg is er dan

Elk gebouw wordt getoetst op brandveiligheid. Het trappenhuis

één te veel, zeker als elke seconde telt. En wanneer er in uw

is daarbij van wezenlijk belang omdat dit ook dient als

flat brand uitbreekt, wilt u natuurlijk ook zo snel als mogelijk

vluchtweg en als toegangsweg voor hulpdiensten. In trappen-

kunnen vluchten naar een veilige plek. Plaats dus geen

huizen mogen dus nooit brandbare objecten en obstakels

fietsen, scooters, vuilnis of meubilair op deze plekken,

aanwezig zijn. In een noodsituatie moeten hulpdiensten snel

maar houd ze schoon en vrij.

Laat leidingen
niet bevriezen
We hebben de eerste vorst van het jaar alweer
gehad. Het is dus de hoogste tijd om maatregelen te
nemen om te voorkomen dat kranen en leidingen
bevriezen. In onverwarmde ruimten kunt u ze
isoleren. Denk daarbij ook aan de hoofdkraan!
De buitenkraan is moeilijk voldoende te isoleren,
die kunt u als het gaat vriezen beter helemaal
afsluiten. En als u naar bed gaat of het huis uit,
zet de verwarming dan niet helemaal uit maar op
een lagere temperatuur, minimaal op 14 graden.
Zo houdt u altijd stromend water.
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14o

LET OP!

De verbouwing en uitbreiding van ons

KORT NIEUWS

Verbouwing
Rhenam

Eerste en tweede kerstdag
en nieuwjaarsdag
zijn wij gesloten.

kantoor aan het Binnenhof in Rhenen
nadert zijn voltooiing. Waarschijnlijk kan
de vernieuwbouw eind januari worden
opgeleverd. Tot die tijd blijft onze
backoffice - directie, staf en financiën
- in Allemanswaard in Amerongen.
Onze frontoffice - de diensten waar u
als huurder mee te maken heeft - is
nog steeds in Rhenen.
Maar, om de veiligheid van bezoekers

Gezocht:
Huurder van het jaar

te waarborgen, is de voordeur preventief

Met het einde van het jaar in zicht, is het weer tijd voor de verkiezing van de

afgesloten. Als u aanbelt, en de

‘Huurder van het jaar’! Het Huurdersplatform Amerongen en Omstreken (HpF A&O)

veiligheid laat het toe, dan doen we

en de Stichting Huurdersorganisatie REA (HO-REA) roepen u op om kandidaten aan

natuurlijk graag voor u open. Handiger

te dragen. Kent u huurders, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de

nog is vooraf even te bellen voor een

buurt, voor de mensen in de buurt, het veilig en aantrekkelijk houden van de

afspraak. Dan kunnen we ook nog

woonomgeving, noem maar op? Meld het ons dan! Stuur voor 1 maart 2018 een

rekening houden met eventueel lawaai

e-mail naar ankiemartijn@ziggo.nl (HpF A&O) of HuurdersOrgREA@hotmail.com

en andere onrust die de verbouwing

(HO-REA). Geef daarbij aan waarom u vindt dat deze huurder in aanmerking

met zich meebrengt. U kunt ons tijdens

komt voor de titel ‘Huurder van het jaar’. In de Deurpost van mei 2018 maken de

kantoortijden bereiken op 0317 - 68 32 00.

HpF A&O en de HO-REA de winnaar bekend.

Houd de stoep sneeuwvrij
Als het flink sneeuwt, kan de gemeente onmogelijk op korte
termijn alle gladheid op voet- en fietspaden bestrijden. Houd
daarom de stoep voor uw woning zelf sneeuwvrij. Een paar
tips daarbij:
• Gebruik een sneeuwschep en een borstel.
• Is de stoep niet volledig ijsvrij? Strooi alleen waar dat nodig is.
• Strooi zand om een dikke laag ijs begaanbaar te maken.
• Strooi preventief.
• Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout.
•	Strooi zout alleen op plaatsen waar gelopen of gereden
wordt.
Ook belangrijk: parkeer in de winter uw auto zoveel mogelijk
strak langs de kant in de parkeervakken, zodat er voor de
voertuigen van de gladheidbestrijding zoveel mogelijk ruimte
overblijft.
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In elke editie van
PROJECTEN

Deurpost houden
wij u op de hoogte
van onze lopende
projecten. Op deze
pagina’s de actuele
stand van zaken.
Kijk voor meer
informatie op
www.rhenam.nl

Levensloopbestendige
seniorenwoningen in Elst
Eindelijk is het zo ver! In januari gaat de eerste schop de grond in voor de bouw van
dertien levensloopbestendige woningen voor senioren in Elst. Eind november is
Rhenam eigenaar geworden van de grond dus nu kan Bouwbedrijf Van Driesten uit
Harskamp echt aan de slag. In de levensloopbestendige woningen zijn alle gebruiksfuncties op de begane grond: woonkamer, keuken, toilet, badkamer, slaapkamer,
meterkast, berging, noem maar op. De afmetingen van de ruimten en de doorgangen
zijn zodanig dat iedereen – dus ook mensen met een rollator of rolstoel – zich er
goed kunnen bewegen. En de woningen liggen centraal in het dorp met alle
belangrijke voorzieningen dichtbij. De nieuwe huizen worden gebouwd op het
terrein ten zuiden van MFC Het Bestegoed. En als alles volgens planning verloopt,
kunnen we ze in september 2018 opleveren.

Nieuwe woningen Wonen en zorg
aan de Eindseweg in Achterberg
in Overberg?
Ook de ontwikkeling van het nieuwe
woonzorggebouw ‘De Linde’ in AchterHet blijft vooralsnog een vraag. Er lopen

berg is nog niet zeker. Het definitief

diverse onderzoeken en Rhenam is nog

ontwerp voor het gebouw was al klaar.

met de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Daarna zijn de technische en energetische

in overleg. Mogelijk kunnen we u er in

maatregelen en de binneninrichting

de volgende Deurpost meer over melden.

verder uitgewerkt. Dit alles en stijgende
prijzen maken het plan flink duurder
dan verwacht. In overleg met alle
betrokkenen blijven we nieuwe
mogelijkheden onderzoeken en in het
eerste kwartaal van 2018 weten we
of het plan financieel haalbaar is. In de
volgende Deurpost meer daarover.

Beschermde
woonvorm
apotheek
Amerongen
Aannemingsmaatschappij
J. Bouman uit Rhenen is inmiddels
begonnen met de verbouwing
van de voormalige apotheek in

1.400 woningen energiezuiniger

Amerongen. Daar worden de
laatste vijf appartementen voor
mensen met autisme gerealiseerd.

In het voorwoord van deze Deurpost meldden we het al: vanaf komend jaar

Drie appartementen zijn er al,

beginnen we met het energiezuiniger maken van meer dan 1.400 van onze

dus uiteindelijk kunnen er acht

woningen. Voor twee pilotprojecten hebben we 66 woningen geselecteerd waar

mensen beschermd komen te

we energetische maatregelen gaan nemen. We beginnen daarmee in het eerste

wonen. Zij worden begeleid

kwartaal van 2018. Daarna meten we de effecten van de maatregelen. En aan de

door Styx Coaching & Training.

hand van de resultaten van de pilots worden dan tussen 2018 en 2025 de overige

De verwachting is dat de

woningen verduurzaamd. Het is een flinke investering: zo’n 22 miljoen euro,

appartementen in september

verspreid over zeven jaar. Maar het levert ook veel op: een grote winst voor

2018 worden opgeleverd.

het milieu en flink lagere woonlasten voor onze huurders!
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Ontmoeting staat
centraal in ‘De Wallers’
Ze zijn er maar wat trots op. Sinds vrijdag 3 november
zijn Willie Huiberts en Karin Layton de beheerders van
buurthuis ‘De Wallers’. De ontmoetingsruimte, een
flatwoning aan de Dokter Wallerstraat 1 in Rhenen,
is mogelijk gemaakt door Rhenam Wonen en de
gemeente Rhenen. “De kinderen weten ons al
volop te vinden”, zegt Willie enthousiast, “nu de
volwassenen nog!”

Karin (links) en Willie

in hun gezellige huiskam

er

Willie en Karin liepen al heel lang met

tafels en stoelen, lampen, potten,

kaartclub voor ouderen.” Belangstelling

het plan voor een plek waar buurt-

pannen, noem maar op.” “En we

van kinderen is er al volop, vertelt Karin.

bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

hebben ook veel gekregen”, vertelt

“Er komen vaak wel 15 kinderen op zo’n

“Met de gemeente en Welzijn Rivier-

Karin. “De zitbanken voor de huiskamer

knutselmiddag. Maar we willen ook

stroom hebben we lang naar een

bijvoorbeeld. En via ‘Groen aan de buurt’

graag volwassenen naar ‘De Wallers’

geschikte ruimte gezocht. Uiteindelijk

hebben we een voucher van 1.000 euro

trekken. Het is immers een ontmoetings-

kwam Rhenam met de oplossing.

gekregen om de tuin op te knappen.”

huis voor de hele buurt. Daar gaan we

Zij hebben één woning aan de Dokter

nog activiteiten voor organiseren.

Wallerstraat vrijgemaakt en opgeknapt

VOLWASSENEN OOK WELKOM

Ideeën zijn van harte welkom.”

zodat we die kunnen gebruiken als

Sinds de feestelijke opening op

En de dames zijn ook nog op zoek naar

buurthuis.” Het is een pilot voor een

3 november verzorgen Willie en Karin

verschillende materialen. “Knutselspullen

jaar, legt Karin uit. “In dat jaar kijken we

drie kinderactiviteiten in de week.

zijn altijd welkom”, zegt Willie. “En in de

hoe het loopt, of er genoeg belangstelling

“We zijn open op woensdagmiddag,

huiskamer willen we heel graag nog

is en ook of de bewoners hierboven en

vrijdagavond en zaterdagmiddag”,

een televisie. Als iemand ons daaraan

hiernaast geen overlast van ons hebben

legt Willie uit. “En op zondag is er een

kan helpen, zou dat geweldig zijn!”

en andersom.”
MOOIE KEUKEN EN HUISKAMER
Willie en Karin zijn er ontzettend druk
mee geweest en dat is dan ook te zien.
Er is een mooie knutsel- en activiteitenruimte en daarnaast een gezellige
huiskamer. “Rhenam heeft ook een
compleet nieuwe keuken geplaatst
zodat we ook kookactiviteiten kunnen
gaan organiseren“, zegt Willie. “En van
de gemeente hebben we een flink
bedrag gekregen om de woning in te

Openingsfeest De Wallers met Karin, Martijn Rink en Mieke van Viegen van Rhenam Wonen,
wethouder Simone Veldboer en ‘Clown Willie’.

richten. We hebben al van alles gekocht:
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Onderhoudsplannen 2018
Natuurlijk voeren we ook in 2018 weer onderhoud uit aan onze woningen. Hieronder kunt u lezen welke werkzaamheden we
wanneer bij welke woningen hebben gepland. Het overzicht is onder voorbehoud. Weers- en andere omstandigheden kunnen
het soms noodzakelijk maken de planning aan te passen.

BUITENSCHILDERWERK 2018
Kozijnen, ramen en deuren, overig schilderwerk

ANDER ONDERHOUD VAN ENIGE OMVANG IN 2018

Plaats

Straat

Huisnummer

Plaats

Straat

Huisnummer

Omschrijving

Achterberg

Cuneraweg

96b

Achterberg

De Horst

11 t/m 19

Achterberg

De Dijk

3, 5

Achterberg

Ruiterpad

33 t/m 55

Amerongen

Kon. Julianalaan

25, 29, 39

Amerongen

Pr. Hendriklaan

25, 29

Amerongen

In de West

1, 3, 6, 10, 13, 14, 16, 17

Amerongen

Pr. Beatrixlaan

7

Amerongen

Boslaan

8, 10

Amerongen

Pr. Bernhardlaan

63, 65, 73, 77 t/m 83

Amerongen
Amerongen

Pr. Beatrixlaan
Kon. Julianalaan

18
31, 33

Amerongen

Menorapad

1 t/m 23

Amerongen

Pr. Irenelaan

24, 42

Elst

Beatrixstraat

37 t/m 63, 52 t/m 66

Elst

Schoolweg

86 t/m 104

Maarn

Acacialaan

13

Maarn

Kapelweg

27, 31

Maarn

Weth. De
Bruinlaan

Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen

2b, 4, 6, 8

Maarn

Kapelhof

3, 5, 7

Maarn

Dennenlaan

3, 7, 9

Amerongen
Amerongen
Amerongen

12
1b, 3, 3a, 3b
9, 11
82 t/m 86, 90 t/m 96
18, 18A, 18B t/m 18I, 18K,
18L
1 t/m 25
12 t/m 22
31 t/m 47, 53 t/m 77

Rhenen

Kastanjelaan

4, 6, 10 t/m 16, 22, 24

Rhenen

Kerkplein

4 t/m 14

Amerongen

Pr. Hendriklaan
Pr. Margrietstraat
Hul
Pr. Bernhardlaan
Kon. Wilhelminaweg
Pr. Christinastraat
Hul
Burg. W.
Martenslaan
Erica

Vervangen dakramen en ventilatie-units,
reinigen ventilatie kanalen
Renoveren douche- en toiletruimte
(nr. 25 en 29), keukenblok vervangen
(nr. 29 en 39)
Renoveren douche- en toiletruimte,
keukenblok vervangen
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
(nr. 33), keukenblok vervangen (nr. 31)
Renoveren douche- en toiletruimte
(nr. 42), keukenblok vervangen (nr. 24)
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Moderniseren liftinstallatie

Rhenen

Weversstraat

7, 9, 25, 27, 29

Amerongen

Bentinckhof

2 t/m 28

Rhenen

Zuidwal

24 t/m 24

Rhenen

Meidoornlaan

1 t/m 11

Rhenen

Emmalaan

5, 7

Rhenen

Markt

10, 12

Rhenen

Rijnstraat

3 t/m 7a, 15, 15a

Beatrixstraat
Woudweg
Irenestraat
Heideweg
Trompstaete
Kastanjelaan

13 t/m 35, 42 t/m 48
15 t/m 35
2 t/m 40
74 t/m 162
88 t/m 94, 104, t/m 112
6, 14

Rhenen

De Kleine
Kampen

Elst
Elst
Elst
Elst
Maarn
Rhenen

1, 5, 7, 15, 17, 23, 31, 33, 41

Rhenen

Platanenlaan

17 t/m 39

Rhenen

Cuneralaan

22a t/m 32c

Rhenen

Van
Abcoudehof

2 t/m 28
13 t/m 21c, 12 t/m 12I

Rhenen

Torenstraat
Eikenlaan
Berkenlaan
Meidoornlaan
Eikenlaan
Domineesbergweg
Lindenlaan

6 t/m 10
2, 6
4, 17
2.1, 4, 8, 10
23.1, 25, 29
22

Rhenen

Achterbergsestraatweg

Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen

Rhenen

Pr. Bernhardstraat

2 t/m 2v

Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen

Lindenlaan
Meidoornlaan
Emmalaan
Berkenlaan
Berkenlaan
Berkenlaan
Berkenlaan
Berkenlaan
Populierenlaan
Eikenlaan

2 t/m 8
1, 7, 11
5, 7
10, 10.1, 23, 24, 24.1
12, 14, 20, 22, 28
16 t/m 18.1, 32 t/m 34.1
27, 29
26, 26.1, 37, 37.1, 39.1
5, 5.1, 7.1
34, 47 t/m 61

Rhenen

Prunuslaan

39 t/m 69

Rhenen

Populierenlaan

4, 6, 24, 26, 28

Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen

10, 12
2 t/m 60, 7 t/m 21
40 t/m 44
85, 91, 95, 97
80

Rhenen
Rhenen

Markt
Esdoornlaan
Eikenlaan
Eikenlaan
Nieuwe
Veenendaalseweg
Valleiweg
Sparrenlaan

Rhenen

Cuneralaan

22a t/m 32c

10

1 t/m 33

7

53 t/m 113, 117, 119
3 t/m 25

Behandelen galerijvloeren
Behandelen galerijvloeren
Moderniseren liftinstallatie, vervangen
warmtepompen
Moderniseren liftinstallatie, vervangen
warmtepompen
Moderniseren liftinstallatie, keukenblok
vervangen (20 jr. en ouder)
Voegwerk
Voegwerk
Voegwerk
Cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)
Cv-ketel vervangen
Renoveren douche- en toiletruimte,
cv-ketel vervangen
Cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte,
cv-ketel vervangen
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Renoveren douche- en toiletruimte
Voegwerk, cv-ketel vervangen
(15 jr. en ouder)
Voegwerk, cv-ketel vervangen
(15 jr. en ouder)
Voegwerk, cv-ketel vervangen
(15 jr. en ouder)
Vervangen keukenblok en cv-ketel
Cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)
Cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)
Cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)
Renoveren douche- en toiletruimte,
cv-ketel vervangen
Voegwerk
Vervangen keukenblok (20 jr. en ouder)
en cv-ketel (15 jr. en ouder)
Vervangen dakbedekking, zinken goten
en ventilatie-units

Alle medewerkers
van Rhenam Wonen wensen u
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Puzzel

De oplossing van de vorige keer:
Energiecoach

Ook dit keer weer een leuke puzzel.
U kunt uw oplossing sturen naar:

WINNAARS

Rhenam Wonen, Postbus 188, 3910 AD

Mevrouw M. Robbertsen uit Rhenen,

Rhenen, of mailen naar info@rhenam.nl.

bloemenbon en Mevrouw T. Runge

Inzenden kan tot 1 februari 2018.

uit Amerongen, VVV cadeaubon

Onder de inzendingen verloten we een

Allebei van harte gefeliciteerd!

bloemenbon en een VVV cadeaubon.

De prijswinnaars ontvangen bericht.

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 Kuipers-Despomare,
Ilona Drenth, Mieke van Viegen,
Gert-Jan 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:
8.30-12.30 / 13.30 tot 16.30 uur
Vrijdag: 8.30-12.30 uur
Vanwege de verbouwing is ons
kantoor niet altijd open tijdens
kantoortijden. Meer hierover in
het bericht ‘Verbouwing Rhenam’
op pagina 7.
Bezoekadres Amerongen
Allemanswaard 51
3958 KA Amerongen
Maandag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur
Reparatieverzoeken
reparatieverzoek@rhenam.nl
(0317) 68 32 00
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
Glasschade voor de huurders in
Amerongen melden bij de Glaslijn
(0800) 020 50 50

