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Ik hoop dat het goed met u gaat. Helaas moeten wij, net als u, elke dag nog steeds
rekening houden met het coronavirus. Uiteraard doen wij ons best om u zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Wij raden u wel aan om altijd even op www.woningstichtingmaasdriel.nl te kijken. Daar vindt u steeds onze actuele coronamaatregelen en
openingstijden.
Deze editie van de nieuwsbrief opent met een verdrietig bericht. Op 8 juli jl. overleed Michel Fliervoet. Van 1971 tot 2004 was Michel werkzaam als hoofd Technische
Dienst. Hij was destijds het gezicht van de woningstichting. Wij wensen zijn vrouw en
kinderen veel sterkte toe.
Verder vindt u in deze nieuwsbrief de belangrijkste uitkomsten van ons tweejaarlijkse
klanttevredenheidonderzoek. Wederom hebben veel huurders hieraan meegewerkt:
hartelijk dank daarvoor!
Leest u vooral ook het interview met Paul de Ridder, voorzitter van de Raad van
Commissarissen (RvC) van WSM. Hij stelt de RvC aan u voor en vertelt wat de RvC doet
om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.
Ook interessant is het interview met communicatieadviseur Philippa Wadsworth. Zij
vertelt hoe zij WSM en bewoners ondersteunt bij ons project voor sloop en nieuwbouw aan de Ipperakkeren in Kerkdriel.

Vooruitblik
Zoals gebruikelijk in de eindejaarseditie kijk ik met u vooruit naar het nieuwe jaar. Zo
wil WSM in 2022 een nieuw huurbeleid opstellen. Daarmee willen we ervoor zorgen
dat woningen beter bereikbaar worden voor woningzoekenden en
dat deze woningen tegen beter passende huurprijzen beschikbaar zijn.
We willen dit verstandig doen. Het verhuren van woningen moet voor ons als corporatie immers ook genoeg blijven opbrengen. Die opbrengsten hebben we nodig
om te kunnen investeren in nieuwe woningen en om de
kwaliteit van bestaande woningen op peil te houden. Dit
betekent dat onze ruimte om huren te verlagen, beperkt
is. Van elke € 100,– waarmee huurprijzen worden verlaagd
(en WSM minder inkomen heeft) verdwijnt namelijk € 70,–
in de staatskas (minder huurtoeslag). Per saldo blijft dus
€ 30,– over. Daar komt bij dat de verhuurderheffing van
de overheid ons nog steeds in de weg zit. Verlaging van
de verhuurderheffing met 25% is al wel toegezegd, maar
is nog niet doorgevoerd. Deze heffing blijft de financiële
mogelijkheden van ons en onze collega-corporaties ernstig
beperken.
In 2021 hebben we er geen nieuwe huurwoningen bij
gekregen. Dit wil overigens niet zeggen dat we stilzitten.
We trekken samen met de gemeente Maasdriel op, omdat
we op korte termijn willen starten met (nieuw)bouwprojecten aan de Bussenerweg (23 woningen op tijdelijke basis)
en Ipperakkeren (48 woningen). Daarnaast zijn meerjarenafspraken gemaakt over
nieuwbouw in de Paddenstoelenbuurt (Kerkdriel-Noord). In dit plan gaat het om 44
woningen. Daarnaast zijn we met een projectontwikkelingsbedrijf in gesprek over
realisatie van 12 woningen in Velddriel.
Tot slot: in 2022 krijgt WSM een nieuwe directeur-bestuurder. Per 1 oktober 2022 leg
ik mijn functie als directeur-bestuurder van WSM neer wegens vroegpensioen. Voor
de werving van mijn opvolger zal een procedure opgestart worden.
Ik wens u gezellige kerstdagen en een goed en gezond 2022!
Antoon Giezen
Directeur-bestuurder
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10. De cijfers weken over de hele linie niet Verbeterpunten
Uit het onderzoek komen ook twee versterk af van de cijfers in 2019.
beterpunten naar voren:
• Het onderhoud aan de woning
Sterke punten
Het gemiddelde cijfer is redelijk: 6,9,
Uit het onderzoek komen vier sterke punmaar 20% van de huurders geeft er een
ten naar voren:
onvoldoende voor. Verder vindt 25%
• Het contact met de medewerkers van
van de huurders dat er sprake is van
WSM
achterstallig onderhoud.
Ook in 2019 was dit het sterkste punt.
• De prijs-kwaliteitverhouding
Van de verschillende aspecten van het
De prijs-kwaliteitverhouding is voor
contact wordt de vriendelijkheid van de
verbetering vatbaar. Dit hangt ook
medewerkers het hoogst gewaardeerd.
samen met het vorige verbeterpunt.
• De kwaliteit van woningen
De prijs-kwaliteitverhouding kreeg wel
De woning als geheel kreeg het cijfer:
een hoger cijfer dan in 2019: nu een 6,6,
7,3. De verwarming, de badkamer en de
toen een 6,2.
keuken worden goed beoordeeld. Wel
wil 12% van de huurders de badkamer
Conclusie
graag vernieuwen. Vernieuwing van
We zijn blij met de positieve waarderinde keuken is een wens van 8% van de
gen voor de kwaliteit van de woning, de
huurders.
voorzieningen in de woonomgeving en
• Voorzieningen in de buurt
het persoonlijk contact. Met de verbeterOver de voorzieningen in de buurt,
punten gaan we aan de slag. We houden
zoals scholen en winkels, zijn de huuru op de hoogte! ■
ders zeer tevreden: 7,9 is het cijfer.
• Tevredenheid van huurders boven de 70
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Huurders van 70 jaar en ouder zijn het

34%
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Michel Fliervoet
Op 8 juli 2021 is Michel Fliervoet
plotseling overleden. Hij was
de eerste werknemer van de
Woningstichting Maasdriel (WSM),
die werd opgericht om de sociale
woningbouw over te nemen van de
gemeente. Van 1 juni 1971 tot aan
zijn pensioen per 1 juni 2004 werkte
hij bij WSM als Hoofd Technische
Dienst. Deze inhoudsrijke functie
heeft hij met veel inzet vervuld. Voor
huurders was hij destijds het gezicht
van WSM. Hij regelde namelijk alle
zaken rond reparatie en onderhoud.
Dat deed hij professioneel en op
prettige wijze: hij kon goed met
huurders overweg. Goede contacten had hij ook met aannemers
en andere professionele partijen.
Dankzij zijn vakkennis en scherpe
calculaties wist hij gunstige condities
voor nieuwbouwprojecten te bedingen. Over vakkennis gesproken: voor
diverse nieuwbouwprojecten legde
hij met zijn ontwerpen de basis.
Binnen WSM was Michel een gewaardeerde, innemende collega: iemand
met wie het goed samenwerken
was. Daarbij hield hij steeds het
belang van zowel de huurders als de
woningstichting voor ogen. Met respect en waardering denken wij aan
hem terug. Wij wensen zijn vrouw en
kinderen veel sterkte. ■
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Welke taken heeft de Raad
van Commissarissen (RvC)
van WSM? RvC-voorzitter
Paul de Ridder vertelt wat
hij en zijn collega’s doen
en waarom.

Paul de Ridder

Paul de Ridder, voorzitter Raad van Commissarissen:

“WSM wil nog meer kwaliteit leveren”
“WSM is opgericht om voor sociale woningbouw in
de regio te zorgen. De RvC bewaakt dat WSM dat
goed blijft doen. Zo letten we erop dat WSM focust
op sociaal woonbeleid en geen activiteiten onderneemt die daar niets mee te maken hebben.”

Taken verdeeld
De RvC is betrokken bij alle zaken die impact hebben voor huurders. “Zo denken we mee over de
huurprijzen en het
huurbeleid, maar
ook over duurzaam omgaan met
energie en woningen die daarop
aangepast zijn.
Huurders moeten
voor een redelijke
prijs kunnen wonen.
Daarnaast zien we
erop toe dat WSM
financieel gezond
blijft. We toetsen de
begroting, benoemen de accountant
Anneke Bode
en stellen de jaarre-
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kening vast.” De RvC overlegt intern en met directeur-bestuurder Antoon Giezen. “Onderling hebben
we de taken verdeeld. Anneke Bode is verantwoordelijk voor de contacten met de huurdersvereniging
en Ton van Boksel concentreert zich op de financiële
continuïteit. Ik houd me vooral bezig met politieke
ontwikkelingen rond sociaal wonen en de regels voor
goed en integer bestuur.”

Kritisch blijven
Paul de Ridder was gemeentesecretaris van
Oosterhout en is als commissaris actief bij organisaties voor onderwijs, zorg en sociale woningbouw.
Hij en zijn twee RvC-collega’s willen een positieve
bijdrage leveren aan sociaal wonen. Dat betekent ook
dat ze elke twee jaar een antwoord geven op deze
vraag: heeft WSM als kleine, zelfstandige organisatie
nog steeds bestaansrecht? “Nu we weten dat Antoon
Giezen volgend jaar met pensioen gaat, is het zaak
om daar extra kritisch naar te kijken. Daarom hebben we dit jaar een extern bureau ingeschakeld. Het
bureau vroeg huurders, gemeente en andere partijen
wat zij van WSM vinden. Daarnaast heeft het bekeken
of de kosten nog steeds in verhouding staan tot de
kwaliteit die WSM levert.”

Versterken
Wat is de conclusie? “De organisatie is op orde en WSM
doet de gewone dagelijkse dingen goed. De lichten
voor zelfstandig blijven staan nog steeds op groen,
maar WSM moet zich versterken om nog meer kwaliteit te kunnen leveren.” Wat houdt dit in? “WSM wil
meer vaart krijgen in nieuwbouwprojecten. Daarvoor
moet WSM zich als opdrachtgever naar bouwpartijen
sterker laten gelden. Daarnaast moet WSM nog meer
investeren in een goede werkrelatie met de gemeente.
Overigens gaat het niet alleen om stenen: ook de leefbaarheid vraagt extra aandacht.” ■
Ton van Boksel

Handige hulpmiddelen in huis: iets voor u?

Vraag het Senioren pluspakket aan!
Handige hulpmiddelen kunnen ervoor zorgen dat u
langer in uw eigen huis kunt blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan een beugel in de douche, een verhoogd
toilet of het verwijderen van drempels in de woning.
Vroeger werden dit soort aanpassingen door de
gemeente vergoed. Tegenwoordig moeten ouderen
deze aanpassingen vaak zelf geheel of gedeeltelijk
betalen. Speciaal voor 70-plussers biedt WSM daarom
het Senioren pluspakket aan.
Met het Senioren pluspakket is het mogelijk om een groot
deel van de totale kosten van een aantal woningaanpas-

singen vergoed te krijgen van WSM. Dat is ook nog eens
gemakkelijk, want het aanbrengen van de aanpassingen
wordt dan door WSM geregeld. Om welke aanpassingen
het gaat en wat de voorwaarden voor vergoeding zijn, leest
u in de folder.
Bent u hierin geïnteresseerd? Download dan de folder op
de website en doe snel een aanvraag. Want het budget is
beperkt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!
https://www.woningstichtingmaasdriel.nl/uploads/
wysiwyg/Folders/Folder_senioren_pluspakket_
antwoordformulier_202101.pdf ■

Volgend jaar krijgt uw woning rookmelders
Vanaf 1 juli 2022 moet elke woning in Nederland voorzien zijn van rookmelders. Uiteraard zorgen wij ervoor dat alle woningen van WSM op tijd
aan deze eis voldoen. Voor zover dit nog niet is gebeurd, zullen we in
2022 rookmelders laten plaatsen. Wij schakelen hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in. Als in uw woning nog rookmelders geplaatst moeten
worden, zal dit bedrijf een afspraak met u maken. In de eerste helft van
2022 zullen zij daarvoor contact met u opnemen.
Rookmelders moeten aanwezig zijn op
elke verdieping waar een vluchtroute
doorheen loopt. Ze werken op batterijen. Als de batterij bijna leeg is, gaat
de rookmelder met tussenpozen een
piepje geven. Zo weet u dat de battijen
vervangen moeten worden. Batterijen

vervangen moet u als huurder zelf
doen, behalve als u in een seniorenwoning woont of een serviceabonnement
bij ons hebt. Wilt u tussentijds controleren of uw rookmelder nog in orde is?
Houd dan het testknopje op de melder
enkele seconden ingedrukt. De rook-

melder moet dan een luid piepsignaal
geven. Als een rookmelder wegens het
einde van de levensduur vervangen
moet worden, dan regelt WSM dat.
Mocht u hierover nog vragen hebben,
dat kunt u contact opnemen met onze
opzichter. ■
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Ipperakkeren: stap voor stap
naar sloop en nieuwbouw

Philippa Wadsworth: “WSM wil bewoners goed voorbereiden”

De flats met 36 appartementen aan de Ipperakkeren
in Kerkdriel zullen worden
gesloopt, waarschijnlijk begin
2023. WSM wil de huidige
bewoners goed begeleiden
naar een nieuwe woning.
Hiervoor is een communicatieadviseur ingeschakeld:
Philippa Wadsworth. Samen
met WSM-woonconsulenten
Rina Timmer en Inge
Coopmans is zij aan de slag
gegaan om bewoners te informeren, met ze te overleggen
en ze waar nodig te ondersteunen.
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Philippa is communicatieadviseur met
hart voor de sociale huursector. Ze heeft
veel ervaring met renovatieprojecten
en herstructureringsprojecten (sloop en
nieuwbouw). “Denk je eens in: je hebt
een dak boven je hoofd en dat gaat
verdwijnen. En je weet nog niet wat
ervoor terug gaat komen. Dat is heel
ingrijpend!”

Duidelijk en zorgvuldig
communiceren
Hoe begeleidt WSM de bewoners van
Ipperakkeren? “Zij hebben veel vragen,
zoals: Wanneer gaat er gesloopt worden?
Wat voor woning krijg ik ervoor terug?
Hoe kom ik aan een andere woning?”,
legt Philippa uit. “Vanaf het begin
communiceren we daar duidelijk over.”
Hoe gebeurt dat? “Allereerst hebben we
elke bewoner een brief gestuurd. Met de
boodschap: we willen de plannen voor
sloop en nieuwbouw komen toelichten.
Vervolgens hebben de woonconsulenten en ik alle bewoners afgelopen
zomer thuis bezocht.” Het was meer dan
alleen informatie en uitleg geven: “We
bespraken ook wat mensen willen:
straks terugkeren op deze plek of
verhuizen naar een woning elders.”
Na de thuisbezoeken is er vaker
persoonlijk contact geweest:
weer bij mensen thuis en/

of op het wekelijkse spreekuur, dat sinds
september wordt gehouden.

Tijdelijke woningen aan de
Bussenerweg
Sommige bewoners van Ipperakkeren
zullen kiezen voor een andere woning
op een andere plek. “Zij zullen daar
zelf naar op zoek gaan. Als iemand
dat niet alleen kan, zullen wij helpen.
Bijvoorbeeld als iemand niet kan lezen of
wanneer de Nederlandse taal voor hem/
haar een probleem is. Ook zullen we
helpen met het verkrijgen van urgentieverklaringen.”
Andere bewoners zullen wél terugkeren naar Ipperakkeren. Zij verhuizen eerst naar een ‘tussenstation’: de
Bussenerweg. “Hier worden tijdelijke
woningen gebouwd. Die zullen najaar

2022 klaar zijn als alles volgens planning
verloopt.” Hierover is ook al contact
met bewoners. “Zij hebben gevraagd of
hierin een extra slaapkamer kan worden
gecreëerd. Dat blijkt mogelijk te zijn; de
bewoners worden dus echt gehoord!”

Stap voor stap communiceren
Alle betrokkenen meenemen bij
elke stap: daar draait het om volgens
Philippa. “Naast de bewoners, zijn dat
bijvoorbeeld ook de omwonenden.
Vóór de sloop zullen de oude flats een
tijdje leegstaan. Hoe zit het dan met de
leefbaarheid? Ook zijn omwonenden
benieuwd wat voor woningen terugkomen aan de Ipperakkeren. Voor zowel
bewoners als omwonenden organiseren
we daarom een inloopavond.”
Verder wordt de Huurdersvereniging
Bommelerwaard op de hoogte gehou-

den. Ook vindt overleg plaats met de
bewonersadviesgroep. “Deze mensen
vertegenwoordigen de huurders van
Ipperakkeren. Zij denken met ons mee.
Enerzijds over het sociale aspect: welke
ondersteuning vanuit WSM is mogelijk
en hoe communiceren we met elkaar?
Anderzijds over de technische kant: hoe
gaat het proces van slopen en bouwen
plaatsvinden en hoe zien de 48 nieuwe
appartementen er straks uit?”
Er staat nog veel te gebeuren: “We zitten
er bovenop. We informeren de bewoners
via de nieuwsbrieven. Bovendien kunnen
ze ons altijd bereiken: via het spreekuur,
telefonisch op 0418 61 37 35 en
via e-mail:
ipp@Woningstichtingsmaasdriel.nl.” ■

Woonconsulenten Rina Timmer
en Inge Coopmans:

“Het is fijn om bewoners
te begeleiden in dit proces.
Je bouwt een band met
elkaar op en werkt samen
aan goede oplossingen.”

Zo houdt u brandgang en tuin op orde

Tips voor een schone en veilige buurt
Onkruid en afval zijn ongewenst in tuinen en brandgangen. Ze trekken
ongedierte aan en kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. Het is voor
ieders veiligheid van belang dat brandgangen altijd vrij blijven. Bij brand
of ongelukken gebruikt de brandweer deze paden namelijk om op moeilijk
bereikbare plekken te komen. Gelukkig hoeft goed onderhoud niet veel tijd
te kosten.
Heeft uw woning een tuin die aan een
brandgang grenst? Dan dient u niet
alleen de tuin maar ook de brandgang
achter uw woning op orde te houden. De
brandgang wordt namelijk beschouwd
als een verlengstuk van uw tuin.
Bovendien is de brandgang uw vluchtweg bij calamiteiten.
Onderstaande tips maken goed onderhoud gemakkelijk:
• Verwijder het onkruid uit de brandgang zo snel mogelijk om verdere
verspreiding te voorkomen.
• Gebruik de brandgang niet als verzamelplaats voor afval of grof vuil.

• Plaats geen containers, fietsen of
andere obstakels in de brandgang.
• Giet gebruikte frituurvetten en oliën
niet weg via de putjes in de brandgang, maar breng ze naar het milieustation.
Ziet u dat een brandgang of tuin niet
goed wordt onderhouden? Dan is het
goed om elkaar daarop aan te spreken.
En misschien kunt u elkaar ook een
handje helpen bij het onderhoud? ■
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Prijsvraag: even puzzelen
Als u deze puzzel correct invult, komt een toepasselijk woord tevoorschijn.
Mail uw oplossing vóór 1 februari 2022 naar puzzel@woningstichtingmaasdriel.nl.
Onder de goede inzendingen verloten we een cadeaubon ter waarde van € 15,-.




























Woonkostenkrant







Wat betaalt u aan
wonen?
En hoe kunt u op
deze en
andere kosten besparen
?
In deze krant leest
u veel
nuttige informatie
en handige
tips. Onder andere
over
gratis hulp om een
gezonde
portemonnee te
houden. En
over de aanpak van
schulden.

















Handige sites voor het besparen van
kosten. Een app die schulden voorkomt. Plus tips om superslim met geld
om te gaan. U vindt het allemaal in de
Woonkostenkrant: de gids voor een
zuinig 2022. Hij gaat als bijlage bij deze
nieuwsbrief. U kunt ‘m ook downloaden
op www.woningstichtingmaasdriel.nl.































Op weg naar een
zuinig 2022?
Check de
Woonkostenkrant!













Invriezen
Voorkom verspilling.
Bijna alle groenten kunt u
kleinsnijden en in de
juiste porties
invriezen.

Wat betaalt u
aan wonen?




De maandelijkse
huur
Dit is uw grootste
kostenpost.

Servicekosten
Woont u in een (service)flat
of appartement?
betaalt u elke maand
Dan
servicekosten, samen
de huur. Dit zijn de
met
kosten voor bijvoorbeeld
schoonhouden van
het
gemeenschappelijke
ruimten en
een huismeester
. Uw verhuurder
maakt geen winst
op de servicekoste
n.



Water, gas en elektricitei
t
Elke maand betaalt
u een voorschot
voor water, gas
en elektriciteit aan
uw leverancier. Aan
het eind van
het jaar volgt de
eindafrekening.
Heffingen













© Puzzelstad.nl



Horizontaal:
1. Kleding, 6. Grondsoort, 10. Uitroep van verrassing, 11. Lichte herenoverjas,
12. Vergankelijk, 14. Etcetera, 16. Roem, 17. Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
18. Gast, 20. Vakantie van een bestuurscollege, 22. Ingenieur, 23. Plant, 25. Zandheuvel,
26. Open strook in een bos, 27. Soort naaldboom, 29. Gezang, 30. Jongetje, 33. Musicus
die een aparte partij speelt, 35. Op zeker tijdstip, 36. Meisjesnaam, 38. Tijdrekening,
39. De mensen, 40. Planeet, 44. Laus Deo, 45. Aansporen, 47. Braadijzer,
48. Werknemersverzekering, 49. Fout, 51. Miljoen, 52. Pakken, 54. Enigszins,
56. Muzieknoot, 57. Engelse titel, 58. Dagtraject
Verticaal:
1. Meisjesnaam, 2. De dato, 3. Uitroep, 4. Rivier in N.-Brabant, 5. Alarmapparaat, 6. Perceel,
7. Wapen, 8. Zeer, 9. Landcode van Indonesië, 10. Vertrokken, 13. Deel van woonwijk,
15. Duw, 19. Gestrekt, 21. Bloemenoptocht, 22. Deel van het oog, 24. Steensoort,
26. Vlekkenwater, 28. Europees volk, 29. Ook genoemd, 30. Luid roepen uit enthousiasme
of afkeuring, 31. Landstreek, 32. Amerikaanse inlichtingendienst, 34. Familielid,
37. Bloedarmoede, 39. Deel van het jaar, 41. Omwentelingen per minuut (En.),
42. Kruidachtige plant, 43. Vulkaan, 45. Insect, 46. Waardeloos lot, 48. Sociale wet (afk.),
50. Bevel, 53. Oude lengtemaat, 55. Politieke partij
Breng na het invullen van de puzzel de corresponderende letters over naar het diagram hieronder.
Dat is de oplossing.
58

22

46

28

8

30

40

4

20

33

48

43

36

13

Eén keer per jaar
ontvangt u een rekening
van
uw gemeente en
van het waterschap.
Zij brengen
onder andere kosten
in rekening voor
het
ophalen van vuilnis,
het onderhoud aan
de
riolering en het schoonmake
n
van afvalwater.

Van €100.000 naar

€0 schuld

Geen geldzorgen
meer
Als geen ander weet
Sandra
Doevendans wat
het is om grote
geldzorgen te hebben.
Door een
paar ongelukkige
beslissingen had
ze uiteindelijk € 100.000
schuld.
Ze vertelt wat dat
met haar
deed. En hoe ze
sinds 2018 weer
helemaal schulden
vrij is.
Sandra Doevendans
is een ondernemen
d type, met
veel energie. Begin
2005 kocht ze een
café. Helaas
liepen de zaken
niet als verwacht.
Eind 2006 verkocht
ze het café. Ze hield
er een grote schuld
aan over. Dat
veroorzaakte veel
stress. Veel mensen
kijken in zo’n
situatie weg van
hun situatie. Een
heel menselijke
reactie. Het wordt
hen te veel. Maar
Sandra was voor
het eerst zwanger.
Ze wilde per se dat
haar baby in
een normale situatie
geboren zou worden.

Sandra Doevendan
s
schreef een boek
over haar ervaringen
met grote schulden.

uitzoekwerk”, blikt
Sandra op die tijd
terug. “Het was
ook zwaar. Maar
ik wilde het geregeld
hebben.”
Boek vol ervaringen

Na twaalf jaar loste
Sandra haar laatste
schuld af.
Dat lukte met veel
doorzettingsvermogen
en onder
andere met hulp
van schuldhulpv
erlening. Haar
ervaringen heeft
ze verwerkt in het
boek ‘Schone
Lei’. Daarin heeft
ze verhalen van anderen
en tips
verzameld om uit
de geldzorgen te
komen.
Sandra’s belangrijkste
tip: “Breng orde
in de chaos. Ik gebruik
hiervoor de
Buddy-app. Daarmee
maak ik het
leuk om mijn financiën
Verspreid
op orde
te houden.”
door deze
krant
(Op pagina 4 leest
vindt u
u meer
over de Buddy-app.)

Dienstverlening WSM
tussen Kerst en Oud en
Nieuw
Inboedelverzekering

Hiermee verzekert
u
zich tegen schade
aan
meubels, computers,
televisie, wasmachine
,
et cetera.

Zuiniger

Geloof het of niet:
de eco-stand van uw
(af)wasmachine is écht
de zuinigste stand.

Alles op een rijtje

Sandra ging dingen
regelen. Dat bracht
veel stress
met zich mee. Ze
begon met het doornemen
brieven van haar
van alle
schuldeisers. Ze
wilde antwoord op
de vragen: Welke
schuld is van wie?
Waarom moet ik
betalen? En klopt
dat eigenlijk wel?
Want ze kreeg ook
brieven die helemaal
niet klopten. “Dat
was heel veel
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Verstopping riolering
RRS (073) 639 40 10

.

1e en 2e Kerstdag (25 en 26 december)
kantoor gesloten.
Vrijdag 31 december 2021 (Oudejaarsdag)
kantoor gesloten.
1 januari 2022 (Nieuwjaarsdag)
kantoor gesloten.
Voor spoedklachten kunt u telefonisch
contact opnemen met 0418 63 17 35.
Voor onze actuele openingstijden en
dienstverlening i.v.m. de coronamaatregelen kunt u terecht op:
www.woningstichtingmaasdriel.nl

Het team van
Woningstichting Maasdriel
wenst u fijne feestdagen
en een goed 2022!

Belangrijke telefoonnummers
Storing verwarming en
mechanische ventilatie
Kemkens (0412) 63 05 55
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bespaartips

Woningstichting Maasdriel
(0418) 63 17 35

