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VO
OR

W
OO

RD Directeur-bestuurder 
Pieter Thoben:

“De menselijke maat 
is voor ons 

essentieel”

We ervaren het als een gemis dat een 
gesprek aan uw keukentafel nog niet 
mogelijk is. Toch willen we zo goed 
mogelijk met u in verbinding blijven. 
Van dat streven krijgt u in deze 
Deurpost een aantal voorbeelden te 
zien. 

De menselijke maat. Ruim veertig jaar 
heeft Rien Lodder, onze manager 
Wonen en Vastgoed, die voorgeleefd. 
Wanneer de volgende Deurpost bij u 
op de mat valt, geniet hij al van een 
welverdiend pensioen. Daarom willen 
we in deze editie uitgebreid stilstaan bij 
wat hij voor Rhenam Wonen heeft 
betekend, ook al verlaat hij ons pas eind 
maart. Talloze nieuwbouw-, renovatie- 
en uitbreidingsprojecten zijn onder zijn 

leiding tot stand gekomen. Hij heeft de 
kracht van de menselijke maat tastbaar 
en voelbaar gemaakt in Rhenam 
Wonen. Tot op de dag van vandaag 
wordt hij daarom binnen én buiten onze 
organisatie gerespecteerd. Als hij straks 
met pensioen gaat, laat hij een 
Rhenam-familie achter die in dezelfde 
geest verder wil gaan. Met de 
ontwikkeling van woningen op de 
Lijsterberg en Vogelenzang sluit hij zijn 
vastgoedcarrière af. Rien, ik hoop dat jij 
de gezondheid krijgt om straks je 
steentje bij te kunnen dragen aan 
nieuwe uitdagingen die passen bij jouw 
levensstijl. 

Rhenam Wonen is behalve een 
betrokken organisatie ook een bedrijf. 

We hebben enerzijds een belangrijke 
maatschappelijke opgave: zorgen voor 
voldoende goede, betaalbare woningen 
in Rhenen, Achterberg en Amerongen. 
Anderzijds hebben wij ook onze 
verplichtingen aan de overheid. 
We moeten zorgen dat ons 
huishoudboekje in orde is. In dat 
verband hebben we onze ambities 
voor de komende jaren vastgelegd in 
een nieuw ondernemingsplan. Welke 
hoofdlijnen hierin een plek krijgen, 
leest u in deze Deurpost.
 
In coronatijd kunnen dingen onverwacht 
anders lopen. Als de werkgever failliet 
gaat. Als opdrachten wegvallen. Dan 
kan het zelfs gebeuren dat u niet weet 
hoe u maandelijks de huur gaat betalen. 
Ook in die omstandigheden willen we 
een betrouwbare gesprekspartner zijn 
die met de huurder op zoek gaat naar 
mogelijkheden. In die zoektocht willen 
we het belang van u als huurder 
vooropstellen, zonder daarmee onze 
maatschappelijke opgave in gevaar 
te brengen. In verbinding zoeken naar 
oplossingen. Er samen uit willen komen. 
De lastige tijd proberen te verzachten. 
Het zijn de denkbeeldige kerstlichtjes 
die wij aan onze Rhenam-gevel hangen. 

Pieter Thoben
directeur-bestuurder

Kerst in coronatijd. De lichtjes aan de gevels creëren 
in het donker een haast sprookjesachtige sfeer. 
Net als in voorgaande jaren, zou u zeggen. Maar nu 
lijken we met die lichtjes deze lastige tijd te willen 
verzachten, om zo elkaar te bemoedigen en vast te 
houden. Die houding komt dicht bij onze eigen ambitie: 
verbinding zoeken en de menselijke maat in stand 
houden, óók nu we noodgedwongen een zekere 
afstand tot elkaar moeten houden.



3

Wat betekenen onze 
ambities voor u als huurder?

Betaalbare huren zijn voor ons een 
belangrijke randvoorwaarde om goed te 
kunnen wonen. We willen de huren 
daarom niet meer laten stijgen dan het 
inflatiepercentage. Verder willen we 
woningzoekenden tegemoetkomen 
door meer woningen te laten bouwen 
in Rhenen en de Food Valley. Op dit 
moment kunnen we alleen op relatief 
kleine kavels nieuwe woningen 
realiseren. Daarmee gaan we de 
woningnood niet oplossen. Daarom 
dringen we bij gemeente en provincie 
erop aan met nieuw beleid te komen. 

Beleid waardoor we op grotere schaal 
ons woningbezit kunnen uitbreiden, óók 
buiten de stedelijke bebouwing. 
In het oude ondernemingsplan noemen 
we nog 2025 als mijlpaal waarop al 
onze woningen het energielabel A 
moeten hebben. Die ambitie blijkt niet 
haalbaar te zijn. Daarom hanteren we 
in het nieuwe plan 2030 als peildatum, 
net zoals heel veel andere corporaties 
ook doen. We maken zo ons 
verduurzamingsbeleid wat soberder. 
De middelen die we op deze manier 
vrijspelen, zetten we in om de huidige 

woningen betaalbaar te houden en 
nieuwe woningen te bouwen.

En last but not least heeft deze 
coronatijd ons duidelijk gemaakt dat 
we een digitaal klantenportaal nodig 
hebben. Dat is geen vermindering van 
ons communicatieaanbod. Het gesprek 
aan uw keukentafel zal onze voorkeur 
blijven houden. Maar door een 
klantenportaal te realiseren, kunt 
u digitaal en dus tijd- en 
plaatsonafhankelijk dingen regelen 
en contact met ons zoeken. 

Werken aan een nieuw ondernemingsplan geeft ons als organisatie de kans om nog eens 
goed te overdenken wat we de komende vijf jaar precies willen. Wat onze ambities zijn. 
In de afgelopen maanden hebben we daar veel tijd in gestoken. Nu is het plan klaar. Graag 
lichten we voor u de highlights uit.

Nieuw ondernemingsplan:

Prins Bernhardstraat 125
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Rien Lodder bouwt
zijn werkzaamheden af: 

‘Als ik mensen 
gelukkig zie 
wonen, geeft 
mij dat een 
kick’

Op 31 maart 2021 zet hij een punt achter een 
vastgoedcarrière die ruim 42 jaar heeft geduurd. “In 1978 
ging ik bij het gemeentelijk woningbedrijf werken. Daar heb 
ik het vastgoed van onze huidige corporatie leren kennen. 
Op 1 januari 1994 privatiseerden we en werden we een 
woningcorporatie. Ik ga in een vreemde tijd weg bij Rhenam 
Wonen. Maar juist corona heeft mij erbij bepaald, dat het 
goed is om te gaan genieten van andere zaken die het leven 
belangrijk maken.”

LANGE LEVENSDUUR
Het vastgoed dat Rien in 1978 leerde kennen, staat er nog 
voor het grootste deel. Door een fusie met 
Woningbouwvereniging Amerongen en door nieuwbouw 
heeft Rien het woningbezit van Rhenam zien groeien van 
1800 tot ruim 2800 woningen. Hij realiseerde vijftien grote 
nieuwbouwprojecten, twee herstructureringsopgaven en drie 
zorgcentra: De Tollekamp in Rhenen, De Tabakshof in Elst en 
De Linde in Achterberg.

Hij vindt het lastig om ‘het mooiste project’ aan te wijzen. 
“Het herstructureringsproject Vreewijk was wel heel 
bijzonder. Met Vreewijk is in 1920 de sociale volkshuisvesting 
in Rhenen begonnen. Wij hebben die woningen mogen slopen 
en als ‘blauwdruk’ mogen herbouwen volgens de geldende 
voorschriften en woonwensen. Binnen Rhenam Wonen 
realiseren we vastgoed op een hoog, duurzaam niveau. 

Met materialen die een lange levensduur hebben. Woningen 
waar we qua vastgoed en woonbeleving trots op zijn!” 

GELUKKIG WONEN
In zijn loopbaan heeft Rien zich – naast het managen van 
de afdeling Wonen en Vastgoed – veel beziggehouden met 
de ontwikkeling van sociaal vastgoed. “Je begint met 
braakliggende grond. Met een stedenbouwkundige en een 
architect kijk je hoe je daar woningen kunt neerzetten, waar 
mensen graag willen wonen. Als dat resulteert in een door 
iedereen goedgekeurd plan, komt de bouw in zicht. Als ik dan 
zie dat mensen daar gelukkig wonen, geeft mij dat een kick. 
Dan denk ik: dit werk wil ik nóg wel vijftig jaar doen.”
Voor Rhenam Wonen liggen er mooie uitdagingen, vindt hij. 
“Als kleinschalige organisatie heel dicht bij onze huurders 
blijven staan. Passende woningen bouwen voor één- en 
tweepersoonshuishoudens: starters en senioren. De 
vitalisering van Rhenen-Midden en Rhenen-Hoog 
onderzoeken. Woningen verduurzamen, zonder dat de 
huurlasten stijgen. En een heel grote uitdaging: ervoor zorgen 
dat de woningen vóór 2050 anders dan met gas verwarmd 
worden.”

Die uitdagingen laat hij aan zijn opvolger. “Die komt binnen in 
een mooi bedrijf waar we hard werken en ook veel plezier 
met elkaar hebben. Ik hoop dat hij zich hier als een vis in het 
water zal voelen. Dat wens ik natuurlijk al mijn collega’s toe!”

Sociaal vastgoed in Rhenen is onlosmakelijk verbonden aan Rien Lodder. Onze manager 
Wonen en Vastgoed is een gewaardeerd persoon in deze stad en daarbuiten. Zijn lange, 
productieve carrière rondt hij de komende maanden af. Een terug- en vooruitblik.
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Projectleider Gerdo ter Burg: “Krijg ik bij 
de voorbereiding of de uitvoering van 
een project het signaal dat iemand hulp 
nodig heeft of vragen heeft over 
niet-technische zaken, dan schakel ik 
direct met de wijkconsulent. Ook gaan 
we per complex een spreekuur houden, 

waar bewoners met de consulent 
in gesprek kunnen gaan. Voor dat 
spreekuur richten we coronaproof 
een mobiele unit in.”

In 2021 starten Gerdo en zijn team met 
de verduurzaming van de woningen aan 

de Rijksstraatweg in Elst en met 
een aantal woningen in Amerongen. 
Voor de bewoners in Elst is Wijnanda 
de aangewezen wijkconsulent 
en Charlotte voor de genoemde 
woningen in Amerongen.

De Lijsterberg: twintig woningen voor 
één- en tweepersoonshuishoudens
De ontwikkeling van twintig appartementen aan de Lijsterberg zit in de afrondende fase. Rhenam vraagt in december hiervoor 
een omgevingsvergunning aan. Na aanpassing van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning zal dit 
project aanbesteed gaan worden.

Drie wijkconsulenten toegevoegd aan 
verduurzamingsteam

Nazorg na verduurzaming

Inmiddels hebben we zo’n 450 woningen energetisch verbeterd. Het proces verloopt geheel volgens plan. Sinds kort zijn drie 
wijkconsulenten toegevoegd aan het projectteam: Charlotte van Kessel, Wijnanda van Eeuwen en Sabine van Wijk. Heeft de 
huurder niet-technische vragen over de verduurzaming, dan kan hij of zij contact opnemen met de wijkconsulent. In de 
brochures die wij de bewoners overhandigen, staan de contactgegevens van de desbetreffende consulenten vermeld. 

KORT N
IEUW

S

Na de verduurzaming van een woning brengt Charlotte van Kessel een bezoek aan de bewoners ervan. Zij vraagt hen of ze 
tevreden zijn met de uitgevoerde energetische maatregelen. Of ze daardoor al hebben bespaard op de energiekosten. Charlotte 
geeft graag allerlei besparingstips en krijgt daarop veel positieve reacties. Inmiddels heeft zij met de huurders van zo’n honderd 
woningen gesprekken gevoerd. 

AcceptEasy
In 2021 vervallen de acceptgiro’s. Als u hiervan gebruikmaakt 
voor het betalen van uw huur, kunt u in het vervolg kiezen 
voor twee alternatieven: de huur automatisch laten 
afschrijven door Rhenam Wonen of de huur betalen via 
AcceptEasy. De tweede is simpel gezegd een e-mail met een 
iDEAL-link daarin. Wij nemen de komende periode nog 
contact met u op over de door u gewenste overstap naar een 
andere betaalwijze.

AcceptEasy heeft als voordeel dat het betaalverzoek al rond 
de 22e dag van de voorgaande maand automatisch wordt 
verzonden. De meeste mensen kunnen bij ontvangst van hun 
salaris meteen de huur overmaken. Een automatische incasso 
kunnen we pas incasseren op de eerste werkdag van de 
maand. Daardoor kunnen sommige huurders in de problemen 
komen. Nog een voordeel: of ik de AcceptEasy ontvangt, 
is niet afhankelijk van de postbezorging.
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D Wordt uw woning in 2021 
geschilderd?
In 2021 voeren we bij een groot aantal woningen buiten schilderwerk uit. Het gaat om de kozijnen, ramen en deuren en 
het overige schilderwerk. Hieronder ziet u om welke woningen het gaat. Deze opgave is onder voorbehoud. Het kan zijn dat 
we door weersomstandigheden of andere redenen de werkzaamheden pas in het volgende jaar kunnen uitvoeren. 

Plaats Straat Huisnummer Opmerking Cplx

Rhenen Koningstraat 3 t/m 13 (oneven) 105

Rhenen Weversstraat 6 t/m 22 (even) 106

Rhenen V. Deventerstraat 1 t/m 25 (oneven) 107

Rhenen Koningstraat 4, 6 en 8 108

Rhenen Emmalaan 5 en 7 120

Rhenen Koningstraat 16 133

Rhenen Rijnstraat 21 en 23 133

Rhenen Steilestraat 2, 3 en 5 133

Rhenen Bantuinweg 4 t/m 26 (even) i.c.m. verduurzamen 
woningen

138

Rhenen Valleiweg 53 t/m 113, 117 en 
119 (oneven)

i.c.m. verduurzamen 
woningen

140

Rhenen Sparrenlaan 2 t/m 16 (even) i.c.m. verduurzamen 
woningen

141

Rhenen Verlengde Acacialaan 31 t/m 41 (oneven) i.c.m. verduurzamen 
woningen

141

Rhenen Lijsterberg 10 t/m 28 (even) Reinigen aluminium 
kozijnen

142

Rhenen Sparrenlaan 3 t/m 25 (oneven) i.c.m. verduurzamen 
woningen

145

Rhenen Valleiweg 2 i.c.m. verduurzamen 
woningen

145

Rhenen Rijnstraat 37 146

Rhenen Zuidwal 35 146

Rhenen Anjerlaan 25 t/m 87 (oneven) 147

Rhenen Rozenlaan 151 en 152 147

Rhenen Rozenlaan 2 t/m 64 (even) 150

Rhenen Papaverstraat 1A t/m 125 (oneven) i.c.m. verduurzamen 
woningen

151

Rhenen Platanenlaan 41 t/m 71 (oneven) i.c.m. verduurzamen 
woningen

155

Rhenen V. Zwietenhof 13 t/m 47 (oneven) 159

Rhenen Weversstraat 31, 35 en 37 161

Rhenen Den Oven 32 t/m 52 (even) 164

Rhenen Wilhelminahof 29 t/m 75 (oneven) 168

Rhenen Stationsweg 16 t/m 18E (even) 171

Achterberg Ruiterpad 1 t/m 11 (oneven) 202

Achterberg Ruiterpad 11A t/m 11D (oneven) 204

Elst Koninginneweg 2 t/m 20 (even) 319

Elst Koninginneweg 22 t/m 28 (even) 320

Elst Larekamp 13 t/m 23 (oneven), 
14 t/m 30 (even)

322

Plaats Straat Huisnummer Opmerking Cplx

Elst Het Bosje 13 t/m 13P (oneven) 323

Elst Het Bosje 11 904

Amerongen Pr. Bernhardlaan 3, 7 en 13 401

Amerongen Pr. Irenelaan 2 en 4 403

Amerongen Nassaulaan 21 en 27 414

Amerongen Pr. Irenelaan 37 414

Amerongen De Spijlen 1 t/m 43 (oneven) 420

Amerongen Domineessteek 1, 3, 5, 9, 11, 13, 19, 21 en 23 430

Amerongen Ds. Keppellaan 3 t/m 9, 13, 15, en 23 430

Amerongen Schapendrift Zuid 9, 11 en 15 432

Amerongen Bentinckhof 2 t/m 28 (even) 434

Amerongen Kon. Julianlaan 11 t/m 19 (oneven) 438

Amerongen Oranjelaan 8, 10, 18, 20, 28, 30, 32 
en 42

438

Amerongen Pr. Beatrixlaan 13C 438

Amerongen Pr. Irenelaan 8, 12, 16, 18 en 20 438

Buitenschilderwerk 2021:
Kozijnen, ramen en deuren, overig schilderwerk
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DERHOUD

Onze planning voor het overige 
onderhoud

Plaats Straat Huisnummer Omschrijving Cplx

Rhenen Weversstraat 6 t/m 22 (even) Raamluiken vervangen 106

Rhenen Kerkplein 12 Vervangen keukenblok 109

Rhenen Lindenlaan 4, 6, en 8 Cv-ketels vervangen (15 jr. en 
ouder)

119

Rhenen Meidoornlaan 1, 5 en 9 Cv-ketels vervangen (15 jr. en 
ouder)

120

Rhenen Steilestraat 2, 3 en 5 Vervangen keukenblokken 133

Rhenen Bantuinweg 38, 42, 48, 50, 54 en 
58

Cv-ketels vervangen (15 jr. en 
ouder)

137

Rhenen Bantuinweg 4 t/m 26 (even) Verduurzamen woningen, 
cv-ketels vervangen (15 jr. en 
ouder)

138

Rhenen Valleiweg 53 t/m 113, 117 en 119 
(oneven)

Verduurzamen woningen 140

Rhenen Sparrenlaan 2 t/m 16 (even) Verduurzamen woningen, 
voegwerk gevels, goten en 
hemelwaterafvoeren 
vervangen

141

Rhenen Verlengde Acacialaan 31 t/m 41 (oneven) Verduurzamen woningen, 
voegwerk gevels, goten en 
hemelwaterafvoeren 
vervangen

141

Rhenen Sparrenlaan 3 t/m 25 (oneven) Verduurzamen woningen, 
voegwerk gevels, goten en 
hemelwaterafvoeren 
vervangen

145

Rhenen Valleiweg 2 Verduurzamen woningen, 
voegwerk gevels, goten en 
hemelwaterafvoeren 
vervangen

145

Rhenen Lijsterberg 34 t/m 128 (even) Aanpassen klokschakelaar 
boilers

149

Rhenen Papaverstraat 1A t/m 125 (oneven) Verduurzamen woningen, 
dakventilatoren vervangen en 
reinigen kanalen

151

Rhenen De Kleine Kampen 2 t/m 150 (even) Aanpassen klokschakelaar 
boilers

154

Rhenen Platanenlaan 41 t/m 71 (oneven) Verduurzamen woningen, 
voegwerk gevels, goten en 
hemelwaterafvoeren 
vervangen

155

Rhenen V. Zwietenhof 13 t/m 47 (oneven) Aanpassen klokschakelaar 
boilers

159

Rhenen V. Abcoudehof 2 t/m 28 (even) Aanpassen klokschakelaar 
boilers

160

Rhenen Dr. Stegemanhof 2 t/m 48 (even) Aanbrengen dakventilator 
galerij

163

Rhenen Den Oven 32 t/m 52 (even) Vaste ramen vervangen HR++ 
met ventilatieroosters, 
ventilatieset dakramen 
vervangen

164

Rhenen Wilhelminahof 29 t/m 75 (oneven) Videofoon installatie vervan-
gen

168

Rhenen Stationsweg 16 t/m 18E (even) Bergingsdeuren vervangen 171

Rhenen Achterbergsestraat-
weg

12 t/m 12-I Videofoon installatie vervan-
gen

172

Rhenen Pr. Bernhardstraat 2 t/m 2V Videofoon installatie vervan-
gen

172

Rhenen Lijsterberg 1 t/m 41 (oneven) Reinigen ventilatiekanalen 177

Rhenen Valleiweg 46 t/m 54D, 56-1 t/m 
64D (even)

Reinigen ventilatiekanalen 177

Achterberg De Horst 11 t/m 19 (oneven) Renoveren douche- en 
toiletruimte

205

Achterberg Het Nateland 1 t/m 11 (oneven) Cv-ketels vervangen (15 jr. en 
ouder)

206

Achterberg Stuivenes 2 t/m 14 (even) Cv-ketels vervangen (15 jr. en 
ouder)

206

Plaats Straat Huisnummer Omschrijving Cplx

Elst Franseweg 54 t/m 62-1 (even) voegwerk gevels 307

Elst Beatrixstraat 2 t/m 40 (even) Renoveren douche- en 
toiletruimte

309

Elst Irenestraat 7 t/m 19 (oneven) voegwerk gevels 312

Elst Schoolweg 64 t/m 114 (even) Cv-ketels vervangen (15 jr. en 
ouder)

314

Elst Christinastraat 2 t/m 110 (even) Reinigen dakkapel 316

Elst Larekamp 15 t/m 23(oneven), 
14 t/m 30 even

Vervangen keukenblokken 322

Amerongen Kon. Julianalaan 2, 4, 10, 14, 18 t/m 28 
(even)

Vervangen draairamen 
verdieping incl HR++ glas, 
ventilatieroosters en afschil-
deren

405

Amerongen Pr. Beatrixlaan 3 Vervangen draairamen 
verdieping incl HR++ glas, 
ventilatieroosters en afschil-
deren

405

Amerongen Burg. H. Spruytlaan 2 t/m 14 (even), 26, 
30, 15, 19, 21

Vervangen keukenblokken 417

Amerongen Kon. Emmalaan 4, 8 en 10 Vervangen keukenblokken 417

Amerongen Kon. Julianalaan 51 t/m 55 (oneven) Vervangen keukenblokken 417

Amerongen Burg. W. Martenslaan 42 t/m 68 (even) Aanpassen klokschakelaar 
boilers

423

Amerongen Dwarsakkers 1, 9, 13, 15, 19, 2, 6 
t/m 24 (even)

Aanpassen klokschakelaar 
boilers

423

Amerongen De Hul 9 Vervangen keukenblokken 424

Amerongen Pr. Bernhardlaan 82, 86, 88, 94, 96 Vervangen keukenblokken 424

Amerongen Pr. Margrietstraat 1, 1A, 1B, 3A en 3B Vervangen keukenblokken 424

Amerongen Holleweg 58 t/m 70, 74 t/m 78 
(even)

Vervangen keukenblokken, 
cv-ketels vervangen (15 jr. en 
ouder)

428

Amerongen Kerkeland 21 t/m 31, 41 t/m 47, 
51 t/m 55 (oneven)

Vervangen keukenblokken, 
cv-ketels vervangen (15 jr. en 
ouder)

428

Amerongen Pr. Bernhardlaan 63, 65, 73 t/m 83 
(oneven)

Vervangen keukenblokken 429

Amerongen Domineessteek 1, 3, 5, 9, 11, 13, 19, 21 
en 23

Vervangen keukenblokken 430

Amerongen Ds. Keppellaan 3 t/m 9, 13, 15, en 23 Vervangen keukenblokken 430

Amerongen Burg. W. Martenslaan 31 t/m 47, 53 t/m 77 
(oneven)

Vervangen dakbedekking 
platte daken, revisie liftinstal-
latie

431

Amerongen Menorapad 1 t/m 23 (oneven) Videofoon installatie vervan-
gen

435

Amerongen Korenland 1 t/m 31 (oneven) Revisie liftinstallatie 437

Amerongen Kon. Julianalaan 21 en 23 Vervangen keukenblokken 439

Amerongen Oranjelaan 22, 24, 36, 38, 48 Vervangen keukenblokken 439

Amerongen Pr. Clauslaan 1 t/m 8 (even en 
oneven)

Vervangen keukenblokken 439

Amerongen Pr. Irenelaan 7, 17, 17A Vervangen keukenblokken 439

Amerongen Pr. Margrietstraat 8, 10 en 18 Vervangen keukenblokken 439

Maarn Acacialaan 13 Voegwerk gevels 500

Maarn Dennenlaan 7 en 9 Voegwerk gevels 500

Maarn Kapelhof 3, 5, en 7 Voegwerk gevels 500

Maarn Kapelweg 27 en 31 Voegwerk gevels 500

Maarn Weth. de Bruinlaan 2B, 4, 6 en 8 Voegwerk gevels 500

In deze tweede lijst ziet u of wij in 2021 andere onderhoudswerkzaamheden 
gepland hebben en wat de aard daarvan is. Ook deze lijst is onder voorbehoud.



Kantoor Rhenam alleen geopend op afspraak.
De overheid neemt maatregelen tegen het coronavirus. Ook wij willen besmettingsgevaar 
zoveel mogelijk voorkomen. We volgen daarom het advies van het RIVM en de maatregelen 
van de regering. De gezondheid van u en onze medewerkers staat hierbij altijd voorop.

Kruiswoordpuzzel
Deze keer bieden we u een leuke kruiswoordpuzzel aan. De oplossing ervan 
kunt u sturen naar: Rhenam Wonen, Postbus 188, 3910 AD Rhenen of mailen 
naar info@rhenam.nl. Vergeet niet daarbij uw naam en adres te vermelden. 
Inzenden kan tot 1 februari 2021. Onder de inzendingen verloten we twee VVV-
cadeaubonnen. 

VORIGE PUZZEL
De oplossing van de vorige keer was: Buurtbemiddeling. De winnaars hebben 
inmiddels bericht van ons ontvangen. Van harte gefeliciteerd!

Colofon
Deurpost is een magazine voor de 
huurders van Rhenam Wonen. Het 
verschijnt driemaal per jaar in een 
oplage van 3.000 exemplaren.

Redactie
Carine Kuipers-Despomare, Mieke 
van Viegen, Gert-Jan Wennink

Tekst- en beeldredactie
Arie Verhoef, Het Nederlands 
Tekstbureau 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 uur / 13.30 - 16.30 uur
Vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Reparatieverzoeken
reparatieverzoek@rhenam.nl
via de website
via de Woco-app

Calamiteiten buiten kantoortijd 
(0317) 61 69 89

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 boiler en geiser

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

Rond de feestdagen is ons 
kantoor gesloten op:
• donderdagmiddag 17 december  
 vanaf 12.30 uur
• donderdagmiddag 24 december 
 vanaf 13.00 uur
• donderdagmiddag 31 december 
 vanaf 13.00 uur.

horizontaal
2 niet mals 5 iemand die in proeftijd is 12 kledingmaat 14 Indonesische taal 15 deel van 
een oven 17  fijnwrijven 19  lokspijs 20  kwade bedoeling 22  scheut 23  paardenslee 
24  groente 26  komisch nummer 27  Belgisch kersenbier 28  badplaats in Zuid-Israël 
31 kilte 32 verschaffen 34 pienter 35 hoeveelheid 37 palmriet 38 deel van een toga 
39 onbereikbaar ideaal 41 bergruimte 43 luchtklep 45 geroosterde boterham 46 naar 
de voorzijde gericht 47 zuivelproduct.

verticaal
1  schaatshal 2  vastgestelde hoeveelheid 3  hoge berg 4  innerlijk gehalte 5  bosgod 
6  televisie 7  korenhalm 8  geeuw 9  inkopen 10  opzicht 11  friszuur 13  bedenking 
14  bevestigend antwoord 16  hoger beroep 18  stek 21  koppel 24  vloeien 25  wreed 
heerser 27  deel van de Balkan 29  grootte 30  getal 31  varkensstal 33  vliegend dier 
34  zeer goed 35  vogel 36 heilige 38  Spanjaard 40  voormalige Baskische beweging 
42 heks 44 ezelsgeluid.

Alle medewerkers van Rhenam Wonen wensen u 
prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2021!


