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2020 stond voor velen in het teken van covid-19, ofwel corona. Ongetwijfeld heeft het 
coronavirus op het leven van u en uw naasten ook een enorme impact gehad. 

Het coronavirus betekende voor Woningstichting Maasdriel (WSM) dat we van de ene 
op de andere dag de dienstverlening moesten aanpassen. Op kantoor kwam er een 
minimale bezetting en daarnaast werd er zoveel mogelijk thuis gewerkt. Vanuit deze 
nieuwe situatie hebben we zo goed mogelijk invulling gegeven aan ons ondernemings-
plan en onze maatschappelijke taak als woningcorporatie. 

Aanscherping strategisch voorraadbeleid
Ondanks de coronaperikelen is er toch nogal wat werk verzet in 2020. Op het gebied 
van de bedrijfsvoering, beleidsbepaling en voorbereiding van diverse nieuwbouw-

projecten en herstructureringsprojecten konden 
de activiteiten gewoon doorgaan. Uit het nieuwe 
Woningbehoefte Onderzoek komt immers duidelijk 
naar voren wat er nodig is: in ons werkgebied is er tot 
2028 een grote behoefte is aan passende en betaal-
bare woningen. Op basis hiervan heeft WSM nieuwe 
nieuwbouweisen geformuleerd en opgenomen in het 
strategisch voorraadbeleid. Dit beleid geeft aan wat 
voor soort woningen WSM tot 2028 dient aan te vullen, 
passend bij de woningbehoefte en de huurprijs die 
voortkomen uit het Woningbehoefte Onderzoek. Onze 
activiteiten voor nieuwbouw, renovatie of herstructure-
ring stemmen we hierop af.

Dienstverlening 
De dienstverlening hebben we in de afgelopen periode 
aangepast, zoals gezegd. We hebben geprobeerd 

om zoveel als mogelijk digitaal te werken. Dit hield in dat klanten in principe niet op 
kantoor werden ontvangen. Reparatieverzoeken en woningmutaties (verhuizende en 
vertrekkende huurders) werden op afstand en digitaal afgehandeld. Ik hoop dat u daar-
van weinig of liever nog geen hinder hebt ervaren. 

Een goede dienstverlening is van groot belang. Daarom laten we een onderzoeksbu-
reau de kwaliteit van de dienstverlening monitoren. Het bureau doet regelmatig onder-
zoek onder onze huurders. Daarbij gebruikt het de Aedes-benchmark: een methodiek 
waarmee kan worden vastgesteld hoe WSM het doet ten opzichte van het landelijke 
gemiddelde van de woningcorporaties. Dit geeft ons inzicht in wat goed gaat en in 
punten die we kunnen verbeteren.

Nieuwbouw
In 2020 zijn geen huurwoningen opgeleverd. Dit wil overigens niet zeggen dat we 
hebben stilgezeten. We trekken samen met de gemeente Maasdriel op, omdat we op 
korte termijn willen starten met nieuwbouwprojecten. Helaas heeft de coronacrisis 
geleid tot vertraging in de werkprocessen voor deze projecten. We hebben nu met 
de gemeente goede afspraken gemaakt om de voortgang te kunnen garanderen. Los 
daarvan hebben we regelmatig overleg met de verantwoordelijke wethouder van de 
gemeente Maasdriel. Hierbij bekijken we op welke locaties, al dan niet reeds in het bezit 
van WSM, verdere nieuwbouwprojecten kunnen komen voor passende en betaalbare 
huurwoningen. 

Graag wil ik iedereen bedanken die zich in het afgelopen jaar heeft ingezet voor WSM. 
Tot slot wens ik u veel leesplezier, � jne Kerstdagen en een voorspoedig, maar vooral ook 
gezond 2021 toe!

Antoon Giezen
Directeur-bestuurder

Voorwoord
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T 0418 - 63 17 35
info@woningstichtingmaasdriel.nl
www.woningstichtingmaasdriel.nl

Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9:00 tot 10:00 uur.

Telefonisch zijn wij te bereiken van 
maandag t/m donderdag van 
8:30  tot 16:30 uur. 
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Op weg naar 2050 pakken we alle woningen aan. Dit doen we stap voor stap. 
Vanaf 2021 concentreren we ons om te beginnen op het maximaal isoleren van 
de buitenschil van onze woningen. Dit houdt in: dakisolatie (aan de binnenzijde), 
na-isolatie van de spouwmuur, vloerisolatie en plaatsen van HR++-glas. Andere 
energetische maatregelen vinden op andere momenten plaats. Cv-ketels vervan-
gen we bijvoorbeeld bij het einde van de levensduur (18 jaar). Hoe we omgaan met 
zonnepanelen, leest u in een apart artikel in deze nieuwsbrief.

Woont u al in een woning?
Voor zittende huurders reserveren we jaarlijks een budget. Het is bedoeld voor zit-
tende huurders die zelf vragen om energetische maatregelen. Hierbij gelden enkele 
voorwaarden;
•  Als we dit op uw verzoek doen, moet u alle voor uw woning mogelijke maatrege-

len laten toepassen: dak-, spouw- en vloerisolatie, HR++-glas en zonnepanelen.
•  U betaalt een nader te bepalen huurverhoging. Als richtlijn geldt dat we uitgaan 

van 70% van de nieuwe puntenwaardering die na upgrading ontstaat. Voor de 
zonnepanelen betaalt u maandelijks een vast bedrag aan servicekosten.

Gaat u een woning huren?
Voor mutatiewoningen (nieuwe huurders) wordt jaarlijks ook een apart budget 
gereserveerd. Als de huur van een woning is opgezegd en de sleutel is ingeleverd, 
gaan we zo snel mogelijk aan de slag met dak-, spouw- en vloerisolatie, 
HR++-glas en het plaatsen van zonnepanelen (voor zover dat mogelijk is en ze 
niet al aanwezig zijn.

Budgetten: OP=OP
Voor beide situaties geldt dat geen energetische maatregelen meer worden uit-
gevoerd, zodra het budget op is. De maatregelen kunnen dan pas in het volgende 
kalenderjaar worden uitgevoerd. 

In onderzoek: extra opties
Energetische maatregelen zitten ook in kleine aanpassingen, zoals een energiebe-
sparende douchekop en energiezuinige lampen. WSM onderzoekt of het mogelijk 
is om gebruikmakend van de RREW-regeling (Regeling Reductie Energiegebruik 
Woningen) een pakket van slimme, energiezuinige maatregelen voor alle huurders 
samen te stellen. Als dat mogelijk is, zullen we u dat per brief berichten. 

Meer weten?
Kijk op de website www.woningstichtingmaasdriel.nl of neem contact op met onze 
opzichter via info@woningstichtingmaasdriel.nl of 0418 63 17 35. ■
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Renovatie van 
badkamer, keuken 
en/of toilet in 2021?
Vraag naar de 
mogelijkheden!

Vanaf 2021 maakt WSM jaarlijks 
meer budget vrij voor renovatie van 
badkamer, keuken en toilet. Vindt u 
dat uw badkamer, keuken en/of toi-
let aan vervanging toe is? Neem dan 
contact op met onze opzichter via 
info@woningstichtingmaasdriel.nl
of 0418 63 17 35. Op basis van de 
levensduur beoordeelt hij of vervan-
ging nodig is. Hierbij geldt als richt-
lijn dat wandtegels van badkamer, 
keuken en toilet minimaal 30 jaar 
oud moeten zijn. Een keuken dient 
minstens 15 jaar oud te zijn. Is ver-
vanging aan de orde én is het jaar-
budget nog niet op? Dan kunt u met 
de opzichter een afspraak maken op 
kantoor om in de woonwinkel een 
keuze te maken uit keukenbladen, 
keukenfronten, grepen, tegels en 
kranen. ■

Op weg naar 
energieneutraal in 2050

WSM gaat ervoor zorgen dat het 

woningbezit in 2050 energieneutraal 

is. Daarom gaan we vanaf 2021 

woningen op een andere manier 

isoleren en upgraden naar 

een beter energielabel. 

Wat dit voor u betekent, 

leest u hieronder.

keukenfronten, grepen, tegels en 
kranen. ■
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In 2050 moet iedereen zonder CO2-uitstoot kunnen verwarmen, koken en 
douchen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Om dat te ontdekken heeft WSM 
in samenwerking met � rma Kemkens uit Oss een proef gehouden. In vier 
doorzonwoningen in de Nederlandstraat te Kerkdriel, nrs. 19, 21, 23 en 25, 
zijn twee verschillende systemen getest.

De eerste stappen naar CO2-neutraal wonen
Proef in Kerkdriel: eerste ervaringen van bewoners

Meneer en mevrouw Hooijmans, Nederlandstraat 19:

“Petje af voor de woningstichting en Kemkens!”

Zonnepanelen, kruipruimte en isolatie. Plus cv-ketel, 
warmtepomp, laagtemperatuurradiatoren en  induc-
tiekookplaat. “Het was nogal een project. En het heeft 
ons geen euro gekost!”, zegt meneer Hooijmans. “Daar 
neem ik m’n petje voor af!”

“Het heeft wel lang geduurd”, zegt mevrouw Hooijmans. 
“We zaten maanden in de rommel. Er kwamen steeds 
andere mensen over de vloer. Soms lag het werk een 

week stil. Het proces was voor 
de woningstichting ook nieuw.” 
Communiceren was soms lastig. 
“Bij het graven van de kruipruimte 
waren alleen buitenlandse werklui 
betrokken. Daar konden we niet 
mee praten. Er moet wel iemand 
bij zijn die Nederlands spreekt.”

De warmtepomp was een geval apart. “Wij zeiden: zet ‘m 
maar voor het huis”, vervolgt mevrouw. “Want wij slapen 
aan de achterkant en wisten niet hoeveel geluid dat ding 
zou maken. Dat viel erg mee. Bij andere huurders zal ie 
wel achter in de tuin komen, want mooi is hij niet.” 
“Op ons verzoek heeft Kemkens er een rooster voor 
geplaatst”, zegt meneer. “Dat voorkomt dat onze kleinkin-
deren hun vingers kunnen bezeren aan het wiel van de 
warmtepomp.” 

Aan de laagtemperatuurradiatoren waren ze snel 
gewend. “En koken op inductie had ik binnen een 
uur onder de knie”, aldus mevrouw. “We kregen er 
vier inductiepannen bij. Gratis!” De eerste winst is al 
binnen. “Na een half jaar werd het voorschot voor 
gas en elektra verlaagd en kregen we 600 euro 
terug.” ■

Aan de laagtemperatuurradiatoren waren ze snel 
gewend. “En koken op inductie had ik binnen een 
uur onder de knie”, aldus mevrouw. “We kregen er 
vier inductiepannen bij. Gratis!” De eerste winst is al 
binnen. “Na een half jaar werd het voorschot voor 
gas en elektra verlaagd en kregen we 600 euro 

Vooraf werden de vier woningen 
na-geïsoleerd en voorzien van 
HR-glas. De radiatoren in de vier 
woonkamers werden vervangen 
door laagtemperatuurradiatoren en 
op de daken werden zonnepanelen 
geplaatst. Gasfornuizen werden 
vervangen door inductiekookpla-
ten. 
Vervolgens werden twee installa-
ties geplaatst:
• een hybride systeem op 

nrs. 19 en 21: een luchtwarm-
tepomp in combinatie met 

een zeer zuinige gasgestookte 
cv-combiketel als back-up. 

• een all-electric systeem op 
nrs. 23 en 25, bestaande uit 
twee elektrische naverwarmers 
en een elektrische voorraadboi-
ler. Deze naverwarmers oftewel 
PVT-panelen halen hun warmte 
uit het leidingsysteem achter de 
PV-panelen (gewone zonnepane-
len). Ze zorgen voor verwarming, 
warm water en een beter rende-
ment van de stroomopbrengst 
van de PV-panelen.

Resultaten
Hoe dit experiment is verlopen en 
wat het tot dusver heeft opgele-
verd, vertellen de bewoners zelf. 
WSM en Kemkens blijven het 
functioneren van de systemen en 
de energieprestaties volgen. Mede 
op basis hiervan kunnen we straks 
weloverwogen beslissingen nemen 
over het CO2-neutraal maken van 
ons woningbezit. ■
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Het experiment was een goed idee, dus deden ze 
mee. “Iemand moet het proberen”, zegt mevrouw 
Coset. “Het begin was moeilijk en dat leidde tot irrita-
ties. Het isoleren van de vier huizen zou bijvoorbeeld 
in één keer gebeuren, maar daarna toch niet. We 
hebben diverse keren werklui over de vloer gehad, 
voordat dat klaar was.” 

Het plaatsen van de cv-installatie ging ook niet vanzelf. 
“Het was een hele onderneming. Voordat de nieuwe 
ketel, de leidingen en de apparatuur konden worden 
geplaatst, moest op zolder alles worden verschoven. Het 
was echt een proefproject. Voor ons, maar ook voor de 
woningstichting en Kemkens was het allemaal nieuw en 
een kwestie van uitproberen.”

Het project liep uit tot ver in de zomer. “Gelukkig was 
het mooi weer.” Hoe bevalt de nieuwe situatie? “Door de 

isolatie is het ’s winters lekker 
warm, maar ‘s zomers blijft de 
warmte in huis. De woningstich-
ting kijkt of daar wat aan te 
doen valt.” En de laagtempe-
ratuurradiatoren? “Ze voelen 
kouder aan dan ouderwetse 
radiatoren, maar het huis wordt 
goed warm. Koken met induc-
tie is prettig. En als straks de 
eindafrekening van de energie-
kosten positief uitvalt, kunnen we op vakantie.”

Hoe bevalt de warmtepomp in de voortuin? “Hij maakt 
de planten kapot”, zegt meneer Coset. “Toch staat ie hier 
handig”, vindt zijn vrouw. “Als ik uit de auto kom, zet ik er 
eerst de boodschappen op en kan ik daarna de voordeur 
openmaken!” ■

“Zonne-energie is de toekomst. Daarom deed ik 
mee aan het experiment.” Het begon in maart en 
duurde voor mevrouw Glaudemans tot eind septem-
ber. “Toen is de installatie nog aangepast en is er 
een storing verholpen. Hopelijk is nu alles in orde.”

“Misschien was het dikke pech, maar ik heb storing na 
storing gehad. Bij Kemkens waren ze volgens mij 

niet goed voorbereid. De monteurs leerden deze 
installatie tijdens het project pas kennen. Dat 
moet andersom: eerst opleiden, dan installeren.” 
Voor werkzaamheden, reparaties en storingen 
moest ze vrij nemen. “Ik werk fulltime; soms kostte 
me dat een hele dag. Maar mijn compliment voor 
de woningstichting; ze deden hun best om het 
ongemak te verzachten met bloemetjes en een 
etentje.”

De nieuwe installatie werkt anders. “Bij de gasverwar-
ming regelde ik de thermostaat via een app op mijn 
telefoon. Tijdens vakanties zette ik ‘m lager en een dag 
voordat ik naar huis ging, weer hoger. De nieuwe ther-
mostaat is ingesteld op één temperatuur. Het is jammer 
dat ik ‘m niet via een app kan bedienen. Hopelijk komt 
dat nog.”

Hoe kijkt ze erop terug? “De zonnepanelen en de 
installatie heb ik cadeau gekregen. Als ik daarvoor had 
moeten betalen, was het een ander verhaal geweest. 
Als straks de eindafrekening van de energiekosten posi-
tief is, zeg ik: oké, vergeet de slechte dingen en onthoud 
de goede dingen.” ■

niet goed voorbereid. De monteurs leerden deze 
installatie tijdens het project pas kennen. Dat 
moet andersom: eerst opleiden, dan installeren.” 
Voor werkzaamheden, reparaties en storingen 
moest ze vrij nemen. “Ik werk fulltime; soms kostte 
me dat een hele dag. Maar mijn compliment voor 
de woningstichting; ze deden hun best om het 
ongemak te verzachten met bloemetjes en een 
etentje.”

Meneer en mevrouw Coset, Nederlandstraat 21:

“Uiteindelijk een hele verbetering”

Mw. Glaudemans, Nederlandstraat 23:

“Project was prima, uitvoering was wat minder”



Welig tierend onkruid, grofvuil, afvalzakken, putjes 
met olie en frituurvet. Iedereen weet dat dit alle-
maal niet in een brandgang thuishoort. Toch zien 
we het helaas maar al te vaak. Wist u al dat het 
bijhouden van de brandgang ook úw verantwoor-
delijkheid als huurder is? Het stukje brandgang bij 
u achterom is namelijk het verlengstuk van uw tuin.

Bijhouden van de brandgang houdt in dat u:
• er geen grofvuil of afval mag neerzetten;
• op uw eigen stukje brandgang het onkruid verwij-

dert;
• er geen snoeiafval dumpt;
• er geen � etsen en/of afvalcontainers plaatst.

Samen werkt het 
Als huurders samen hun verantwoordelijkheid nemen, 
blijft de brandgang schoon. Spreek elkaar daarom aan 
als dat nodig is. Maar ook: help buren die het zelf niet 
meer kunnen. Want een schone brandgang is in ieders 
belang!

Wilt u hier meer over weten?
Neem dan contact op met een van onze woonconsu-
lenten via info@woningstichtingmaasdriel.nl 
of 0418 63 17 35. ■
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“Het was een experiment van algemeen belang. 
Andere huurders hebben daar straks ook pro� jt van. 
Daarom deed ik mee”, aldus mevrouw Verhoeven. 

De installatie was ingewikkeld. “Diverse bedrijven 
en vele monteurs werkten samen om tot een goed 
functionerend geheel te komen. Na enige tijd verzocht 
ik Kemkens om steeds dezelfde monteur te sturen. De 
bewuste monteur werkte hard, had een goed inzicht en 
was leergierig. Dat gaf mij meer vertrouwen.”

Een � inke tegenslag was dat er iemand door de gas-
leiding boorde. “Ik belde direct de woningstichting, 
die voor alle zekerheid de brandweer belde. Mijn tuin 
moest er helaas aan geloven. De tuin liep weer schade 
op bij het plaatsen van de zonnepanelen en het verwij-
deren van de gasleiding. Een geduchte tegenslag was 
ook de waterlekkage als gevolg van een losgeraakte 
slang.”

Het experiment had echter ook een voordeel. “Er werd 
naar mijn wensen geluisterd. Leidingen werden zo 
gelegd dat ze bij een eventuele storing gemakkelijk 
te bereiken zijn. Aan een tweede verzoek werd ook 
voldaan: in plaats van purschuim werd een ander 
isolatiemateriaal gebruikt. En na het vervangen van de 

radiatoren werden de muren vakkundig gerepareerd en 
bijgeverfd.”

Wat levert de installatie op? “De voorschotten heb ik al 
terugverdiend. Als de zonnepanelen meer energie leve-
ren dan ik verbruik, dan krijg ik bij de eindafrekening 
nog iets terug van de energiemaatschappij. Ik heb dus 
zeker geen spijt dat ik heb meegedaan!” ■

Mw. Verhoeven, Nederlandstraat 25:

“Van het gas af: goed idee!”

Houd de brandgangen schoon!
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Energie besparen in 2021?
Informeer naar het plaatsen van zonnepanelen!

Elk jaar maakt WSM een budget vrij waarmee maximaal 25 woningen met zittende 
huurders van zonnepanelen kunnen worden voorzien. Wilt u hiervoor in aanmer-
king komen, dan kunt u een verzoek indienen. Of bij u zonnepanelen geplaatst 
kunnen worden, wordt dan beoordeeld op basis van de volgende criteria:
•  de woning is groen of geel gekleurd op de zonneatlas (zie www.zonneatlas.nl);
•  het is geen meergezinswoning of monument;
•  de woning heeft geen sloopnominatie;
•  het dakvlak is geschikt voor het aanbrengen van minimaal 6 panelen;
•  de woning krijgt geen nieuw dak binnen 5 jaar;
•  er staan geen hoge gebouwen in de directe omgeving die de energieopbrengst 

te negatief beïnvloeden.

Wat leveren zonnepanelen op?
Als bij u zonnepanelen worden geplaatst, dan betaalt u hiervoor een vast bedrag 
per maand in de vorm van servicekosten. Deze servicekosten blijven tijdens de hele 
levensduur van de installatie gelijk.
Wij kunnen:
•  6 panelen plaatsen voor een bedrag van € 13,56 per maand ( = € 162,69 per jaar). 

De gemiddeld verwachte opbrengst is 1.479 KW x € 0,22 p/KWh = € 325,38 per 
jaar. Volgens de huidige rekenmethode* bespaart een huurder hiermee € 145,38 
aan stroomkosten per jaar.

•  8 panelen plaatsen voor een bedrag van € 18,08 per maand ( = € 216,92 per jaar). 
De gemiddeld verwachte opbrengst is 1972 KW/jr x € 0,22 p/KWh = € 433,84 per 
jaar. Volgens de huidige rekenmethode* bespaart een huurder hiermee € 193,84 
aan stroomkosten per jaar.  

•  9 panelen plaatsen voor een bedrag van € 20,33 per maand ( = € 243,98 per jaar). 
De gemiddeld verwachte opbrengst is ca. 2218 KW/jr x € 0,22 p/kWh = € 487,96 
per jaar. Volgens de huidige rekenmethode* bespaart een huurder hiermee 
€ 193,84 aan stroomkosten per jaar.  

Meer weten?
Wilt u meer weten over het plaatsen van zonnepanelen of wilt u direct een verzoek 
daarvoor indienen? Maak dan gebruik van ons contactformulier op de website. ■

* De berekeningen zijn gebaseerd op de  salderingsregeling* zoals die tot 1 januari 2023 geldt. 
De salderingsregeling betreft het verrekenen van het verschil tussen de aan het stroomnet 
teruggeleverde elektriciteit en de van het stroomnet afgenomen elektriciteit.

Woningstichting Maasdriel maakt het woningbestand energiezuiniger. 
Zonnepanelen zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Onze 
nieuwbouwwoningen worden dan ook standaard met zonnepanelen 
opgeleverd. Bestaande woningen waarin nieuwe huurders komen, 
worden indien mogelijk eveneens van zonnepanelen voorzien. Ook voor 

zittende huurders zijn er mogelijkheden om energie te besparen 
met zonnepanelen. Iets voor u? Lees snel verder!

Zelf aan de slag in de 
woning?
Check de ZAV-wijzer!

WSM geeft u graag de ruimte 
om de woning in te richten naar 
eigen smaak. Voor deze Zelf 
Aangebrachte Veranderingen 
(ZAV) gelden spelregels: het ZAV-
beleid. Dit beleid hebben we dui-
delijker en transparanter gemaakt. 
Daardoor kunt u als huurder zelf 
gemakkelijk nagaan of de veran-
dering die u wilt uitvoeren wel of 
niet toegestaan is.  

Wat de spelregels zijn, kunt u 
nagaan met de ZAV-wijzer die u 
vindt op 
www.woningstichtingmaasdriel.nl.
In de ZAV-wijzer ziet u snel of u 
toestemming moet vragen voor 
de verandering of niet. Heeft u 
toestemming nodig, dan moet u 
die schriftelijk vragen voordat u 
met de werkzaamheden begint. 
Vervolgens krijgt u een schrifte-
lijke bevestiging waarin we ook 
voorwaarden vastleggen. Pas 
daarna mag u starten met de 
werkzaamheden.

Heeft u geen toestemming en 
voert u toch een verandering uit? 
Dan zullen we deze ZAV bij het 
einde van de huurperiode niet 
overnemen. U ontvangt dan ook 
geen vergoeding voor de ZAV (als 
er een vergoeding voor zou staan). 
Heeft u hier vragen over? Neem 
dan contact op met onze opzichter 
via info@woningstichtingmaas-
driel.nl of 0418 63 17 35. ■
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Belangrijke telefoonnummers

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

Verstopping riolering 
RRS (073) 639 40 10

Woningstichting Maasdriel
(0418) 63 17 358

Honderden bespaartips 
voor 2021?

Lees de 
Woonkostenkrant!
Wat zijn precies uw vaste lasten? 
Hoe kunt u kosten besparen? De 
Woonkostenkrant biedt u allerlei nut-
tige tips en adviezen voor een gezonde 
huishoudportemonnee. U vindt de 
Woonkostenkrant bijgesloten bij deze 
nieuwsbrief. 
De digitale versie vindt u op 
www.woningstichtingmaasdriel.nl.

Prijsvraag: even puzzelen

Bereikbaarheid 

In de laatste periode van het jaar is de 
bereikbaarheid als volgt:
■ vrijdag 25 december en zaterdag 26 

december (eerste en tweede Kerstdag) 
gesloten, wel telefonisch bereikbaar voor 
spoedgevallen;

■ maandag 28 t/m donderdag 
31 december 

 kantoor uitsluitend telefonisch bereik-
baar van 8.00 tot 16.30 uur, na sluitings-
tijd voor spoedgevallen;

■ vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag)
gesloten, wel telefonisch bereikbaar voor 
spoedgevallen.

Aangepaste openingstijden
Vanwege overheidsmaatregelen in verband 
met het coronavirus kunnen de openingstij-
den van ons kantoor en de dienstverlening 
worden aangepast. Actuele informatie 
hierover vindt u op 
www.woningstichtingmaasdriel.nl.

Als u deze puzzel correct invult, komt een toepasselijk woord tevoorschijn. 
Mail uw oplossing vóór 1 februari 2021 naar puzzel@woningstichtingmaasdriel.nl. 
Onder de goede inzendingen verloten we een cadeaubon ter waarde van € 15,-.

Breng na het invullen van de puzzel de corresponderende letters over naar het diagram hieronder. 
Dat is de oplossing.

24 9 53 18 42 3 17 31 39 30 48 23

Horizontaal:
1. Engelse aanspreektitel, 3. Heesterachtige plant, 6. Eind hout, 9. Plaats in Gelderland, 
11. Hemelbrood, 13. Berggeest, 16. Om welke reden, 18. Grot, 20. Vervoermiddel, 
21. Dof geluid, 22. Kring van relaties, 25. Dorp op Ameland, 26. Rondrit, 28. Voegwoord, 
29. Ondernemingsraad, 30. Logement, 32. Onzes inziens, 33. Oosterlengte, 
34. Levenslucht, 35. Servicepunt, 36. Zoogdier, 39. Grondstof voor bier, 41. Evenredig 
deel, 42. Apparaat, 45. Klaaglijk huilen, 47. Sportvrouw, 48. Stickie, 50. Persoonlijk 
voornaamwoord, 51. Schreeuw, 52. Delfstof, 53. Kledingstuk.

Verticaal:
1. Duitser, 2. Opstandig, 3. Toezegging, 4. Rustend (afk.), 5. Met andere woorden, 6. 
Bits spreken, 7. Uitdagen, 8. Gewrichtsholte, 10. Paardensport, 12. Soort diamant, 14. 
Hooistapel, 15. Dyne (afk.), 17. Deel van het hoofd, 19. Parlement van Israël, 23. Meer in 
Amerika, 24. Gewricht, 25. Plaats in Drenthe, 27. Niet voltooid, 30. Soort spijker, 
31. Korte wandeling, 32. Muziekgroep van acht personen, 33. Kleur, 35. Schrijver, 37. 
Iers republikeins leger (afk.), 38. Uitroep van afkeuring, 40. Plaats in Noorwegen, 
43. Onder andere, 44. Vermakelijk, 45. Jonkheer, 46. Windrichting, 49. Soort verlichting.
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        Het team van 

Woningstichting Maasdriel 

    wenst u fijne feestdagen 

en een goed 2021!


