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Wonen Limburg stelt de mens centraal. Ook als het die
mens even tegenzit in het leven. Dat kan komen door
sociale of geestelijke problemen. Of mensen komen door
een woningbrand of andere reden op straat te staan.
Onderschat niet hoeveel mensen zich ineens in zo’n
situatie bevinden. Vaak tot hun eigen verbazing.

WE ZIJN ER OOK ALS
HET EVEN TEGENZIT
Juist voor deze mensen betekent een huis: structuur
en rust in het leven. Het is onze taak om ze dat
te bieden. Dat kan in eerste instantie met een
tussenoplossing, zoals een Kompaswoning of een
gemeubileerde tijdelijke woning. Maar uiteindelijk
hebben deze mensen ook recht op een gewoon huis.
En dat kan ook bij u in de straat zijn.
Hun leven heeft vaak een tijdlang in het teken gestaan
van overleven. In hun nieuwe huis maken ze weer
de sprong naar het gewone leven. Dat wekt soms
argwaan bij de buren. Onbekend maakt onbemind.
Toch zullen we daar met z’n allen een beetje aan
moeten wennen. Sterker nog: uw hulp kan weleens
een enorme steun in de rug zijn. Dat merkte Ton
(pagina 4) bijvoorbeeld ook.
Elkaar wat beter leren kennen is een belangrijke eerste
stap. Groeten of samen een kop koffie drinken kunnen
zeker geen kwaad. De bewonerscommissie bij u in de
buurt speelt graag een rol in die ontmoeting. Als het
echt nodig is, staan wij natuurlijk ook voor u klaar.
Op pagina 10 leest u meer over huurders met een
andere levenswandel.

Wim Hazeu
Bestuurder Wonen Limburg
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AANGENAAM

COLUMN

TON LAMERIKX
(47), WEERT
Weert

“Er is veel te regelen als
je van de straat komt.”

“Na zo’n 25 jaar zonder normale woning, heb ik sinds
een jaar een flat van Wonen Limburg. Ik noem het
mijn villa. Als ik me daar terugtrek, voel ik me prettig.”

NIET OPVALLEN

“Sinds ik het huis uitging, heb ik af en toe een kamer
gehuurd. Verder heb ik op straat geleefd. Je leert ermee
omgaan. Er zijn zoveel plekken waar je warm kunt zitten
zonder op te vallen, zoals de wachtkamer in het ziekenhuis.
Douchen deed ik soms in het zwembad. De kunst is om er
niet te onverzorgd uit te zien. Zolang je niet opvalt, word je
met rust gelaten.”
DAT WIL IK OOK!

“Op een gegeven moment liep ik ’s avonds op straat en
keek ik de huizen binnen. Ik zag mensen gezellig aan tafel
of op de bank zitten. Opeens dacht ik: het is genoeg, dat wil
ik ook! Ik ging naar het Zelfregiecentrum in Weert en kreeg
begeleiding van Moveoo maatschappelijke opvang. Dat
begint met alleen een bed voor de nacht. Als je laat zien dat
je écht wilt, krijg je steeds meer hulp. Er is namelijk veel te
regelen als je van de straat komt. Ik had nog niet eens een
zorgverzekering.”

WIE IS TON?
Leeftijd:
Gezin:
Woning:

DE BOEL NETJES HOUDEN

“Dankzij mijn inzet kreeg ik uiteindelijk een flat van
Wonen Limburg. In het begin trok ik de gordijnen dicht om
alleen te zijn. Maar de contacten zijn langzaam gegroeid.
Met de buurvrouw maak ik regelmatig een praatje. Ik heb
goed contact met de bewonerscommissie. En ik ruim af
en toe het afval en de blaadjes rond de flat op. Het is toch
belangrijk om de boel netjes te houden.”
4
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INHOUD
HET
WONEN LIMBURG VAN VANDAAG
ONTWIKKELEN TALENT

KOM GENIETEN
IN DE GRAASJ!
Werk, zorg, leren en ontmoeten. Daar draait het
om bij De Graasj in Roermond. Een plek om lekker
te eten, het atelier te bezoeken en waar kinderen
zich kunnen uitleven in de binnenspeeltuin. Ook
de ideale locatie om een gezellige buurtactiviteit
te organiseren.

VOORMALIGE FORD-GARAGE

Nicole Crutzen, senior medewerker Leefbaarheid,
licht de rol van Wonen Limburg in het project toe.
“De Graasj is een voormalige Ford-garage in
Roermond en eigendom van Wonen Limburg.
In 2013 zochten we een maatschappelijke invulling
van de garage als ontmoetingsplek. Toen legden we
samen met sociale onderneming Rendiz de basis voor
‘De Graasj’. Later haakte ook zorginstelling PSW aan
bij het project. Vanuit een overleg met de gemeente
Roermond, die op zoek was naar een inloophuis voor
mensen met dementie, ben ik zelf betrokken geraakt
bij De Graasj. De Graasj is hier een perfecte locatie
voor. Nu is het zover: dankzij de inspanningen van
Rendiz en PSW is De Graasj een feit!”
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“Rendiz en PSW gaan er ongetwijfeld voor zorgen
dat De Graasj dé ontmoetingsplek van Roermond
wordt”, vervolgt Nicole enthousiast. “Waarbij ik
het zorgaspect ook erg geslaagd vind. Cliënten
van PSW werken bij De Graasj, bijvoorbeeld in het
atelier of het restaurant. Zorgprofessionals zorgen
ervoor dat zij hun talenten optimaal ontwikkelen.
Onze huurders in de wijk kunnen als vrijwilliger
helpen, gewoon gezellig binnenlopen voor een
goed gesprek of meedoen aan een workshop.
Ook kunnen buurtbewoners een bingo, eetavond
of een vergadering organiseren.”

“De Graasj wordt
dé ontmoetingsplek
van Roermond.”
IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT

Vivian Kersten, projectleider van De Graasj bij
Rendiz, vertelt meer over de combinatie werk, zorg
en leren. “Rendiz ontwikkelt vastgoedprojecten
waarbij commerciële, maatschappelijke en
zorgdiensten worden gecombineerd. Mensen met
een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt
komen via PSW, de gemeente of het UWV bij
ons terecht. Wij bekijken of we deze mensen
een passende werkplek kunnen geven, zoals bij
De Graasj. Onze zorgprofessionals zorgen voor
een professionele begeleiding, de vrijwilligers voor
een stukje praktische begeleiding. Zo helpen we
mensen met een beperking om hun dromen waar
te maken. Onze slogan is niet voor niks: ‘If you can
dream it, you can do it’.”
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Eind 2015 vulden velen van u onze digitale
leefbaarheidsenquête ‘Thuis in uw buurt’
in. De resultaten van het onderzoek zijn het
afgelopen jaar in verschillende Meet & Greets
besproken. De opgehaalde informatie
gebruikten we om een aantal bijeenkomsten
te organiseren, bijvoorbeeld over babbeltrucs
en een tabletcursus. Ook bleek dat veel
huurders niet weten wat de mogelijkheden
zijn van het Leefbaarheidsfonds. Tijd voor
een promotiecampagne!

“EEN PLEK DIE ECHT BIJ ONZE CLIËNTEN PAST”

Eveline van Lier werkt via PSW als zorgprofessional
bij De Graasj en begeleidt cliënten die in het atelier
werken. “Ik bespreek met hen wat zij graag willen:
waar willen ze staan in de maatschappij? Dat kan
bijvoorbeeld zijn: ‘werken in een restaurant’. Dan
maken we een plan en gaan we stap voor stap die
droom realiseren. Ik ben erg blij met de nieuwe locatie
van ons atelier. Doordat er nu ook een restaurant en
een kinderspeeltuin in het pand zitten, hebben we
meer mogelijkheden om onze cliënten in te zetten
op een plek die echt bij ze past.”

GA NAAR DE GRAASJ EN ONTDEK:

- het creatieve atelier
- de cadeauwinkel
- het restaurant
- de binnenspeeltuin
- de vergaderruimte
Kijk voor meer informatie
op degraasjroermond.nl.
ZELF IETS ORGANISEREN?

Wilt u een leuke buurtactiviteit organiseren of zoekt u
een gezellige plek om te vergaderen? Ziet u het zitten
om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij De Graasj?
Neem contact op via 0475 - 745060 om de
mogelijkheden te bespreken.
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Marcel Jagt, vicevoorzitter van de
Huurdersraad, is blij met de acties die
Wonen Limburg onderneemt naar aanleiding
van de leefbaarheidsenquête. “De algemene
uitkomst was dat het ‘nog niet zo slecht
gesteld is’ met de leefbaarheid in de
buurt. Daar waar vraagtekens zijn, hebben
we deze samen met de huurders verder
onderzocht. De onbekendheid van het
Leefbaarheidsfonds was daar één van. Fijn
dat het fonds nu actief wordt gepromoot,
onder andere via de bewonerscommissies.
Want aan leefbaarheid, jezelf prettig en
veilig voelen in je buurt, werken we graag.

ZELF EEN GOED IDEE? WONEN LIMBURG HELPT!

Een zitbankje, een opschoonactie, een idee om de
veiligheid te verbeteren of een buurtbijeenkomst?
Voor deze eenmalige initiatieven kunt u een
bijdrage ontvangen uit ons Leefbaarheidsfonds.
Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier
op: wonenlimburg.nl/leefbaarheidsfonds.
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WONEN IN LIMBURG

HUURDERS MET EEN
ANDERE LEVENSWANDEL

“Onze sociale taak wordt
steeds belangrijker.”
“POSITIEVE ROL BEWONERSCOMMISSIES”

Onderling begrip kan spanning voorkomen

“Ik houd er niet van om mensen in hokjes te
plaatsen”, vertelt vicevoorzitter Marcel Jagt van
de Huurdersraad. “Maar het is een feit dat Wonen
Limburg te maken krijgt met meer verschillende
soorten huurders. De maatschappij verandert, dus
Wonen Limburg moet mee veranderen. Ik hoor steeds
vaker van bewoners dat dit wrijving oplevert. We
willen voorkomen dat dit meer wordt. Ik vind dat de
bewonerscommissies daar een belangrijke, positieve
rol in kunnen spelen.”

Wonen Limburg staat klaar voor álle mensen die recht hebben
op een sociale huurwoning. Dus ook voor statushouders of
mensen die op straat hebben geleefd. En voor arbeidsmigranten
en andere woonurgenten. Deze groepen hebben één ding
met elkaar gemeen: ze hebben meestal een ander levenspad
bewandeld dan hun buurtgenoten. En soms wringt dat.
Meestal komen we daar samen gelukkig wel uit.

“Het is goed om
verschillen in
het achterhoofd
te houden.”

STEEDS DIVERSER

“Onze samenleving wordt steeds diverser”, vertelt
manager Leven Nicole Weijers. “Als huurder ben je
dus al snel ‘anders’ dan bijvoorbeeld je buren. Dat kan
te maken hebben met een andere levenswandel. Maar
ook met een andere cultuur of andere gewoonten.
Bijvoorbeeld omdat mensen uit een ander land komen,
een beperking hebben, in de gevangenis hebben
gezeten of een drank- of drugsverleden hebben.”
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OVERLAST OF GASTVRIJHEID?

LUISTEREND OOR

Mensen maken zich weleens zorgen als iemand met een ‘andere’
achtergrond in hun straat of woongebouw komt wonen, merkt Nicole.
“Ik begrijp dat dit spannend kan zijn. Maar het is wel belangrijk om
geen vooroordelen te hebben. Een voorbeeld: iemand uit een andere
cultuur die heel veel bezoek over de vloer krijgt. Buren kunnen dat als
overlast ervaren. Terwijl het voor die persoon gewoon een kwestie
van gastvrijheid is. Het is altijd goed om dat soort verschillen in het
achterhoofd te houden.”

De Huurdersraad neemt dit vraagstuk serieus. De SHZL heeft
bijvoorbeeld een adviesbureau ingeschakeld dat de bewonerscommissies
meeneemt in dit onderwerp. De commissies delen vervolgens hun
ervaringen. Marcel: “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we het werk
van professionals overnemen. Maar we kunnen wel een luisterend
oor zijn. Iemand die in de straat geen aansluiting vindt een kop koffie
aanbieden, aandacht geven. En zo nodig doorverwijzen naar een
professionele partij. Die sociale taak zal steeds belangrijker worden.”
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WONEN LIMBURG EN JAN
“OP HET TONEEL BLOEIEN MENSEN OP”

Jan Peeters, eigenaar van theaterwerkplaats De Maaskerade, werkt
als creatieve zorgondernemer met mensen die een steuntje in de rug
nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze psychische of sociale problemen
hebben. “Dat doe ik al meer dan tien jaar”, vertelt Jan. “En geloof me:
het kan iedereen overkomen. De grens tussen welzijn en waanzin is
flinterdun. Eén op de acht mensen in Nederland krijgt ermee
te maken.”

DE REGIE TERUG

Jan maakt onder meer theaterproducties met deze
doelgroep. “Het zijn mensen die de regie in hun
leven zijn kwijtgeraakt. Door samen met anderen een
voorstelling te maken, krijgen ze die weer terug.” De
deelnemers aan een theatervoorstelling doen alles
zelf, van teksten schrijven tot het decor bouwen. En
acteren natuurlijk. Jan: “Er gebeurt iets magisch als
mensen met zo’n voorstelling bezig zijn. Ze bloeien
er echt van op.”

“Het theater is net
de samenleving
in het klein.”

Wonen Limburg is op dit moment met Jan in gesprek. Want door
zijn aanpak voelen mensen zich ook in hun woonomgeving sterker.
Daardoor durven ze sneller het gesprek aan te gaan met hun buurman
of buurvrouw. Samen zouden we mooie activiteiten kunnen aanbieden
aan huurders om meer begrip te krijgen voor elkaar.

“Oordeel niet, maar
toon juist interesse
in je nieuwe buren.”
NIEUWE WOONOMGEVING IS SPANNEND

De huisvesting van mensen met een andere
levenswandel leidt nog weleens tot spanning in de
buurt, weet Nicole. “Die proberen we zo goed mogelijk
weg te nemen. Ik hoop dat mensen zelf ook moeite
willen doen om nieuwe bewoners welkom te heten.
Als het nodig is, kunnen wij hierbij ondersteunen.
Vergeet niet: voor een nieuwe bewoner is de nieuwe
woonomgeving ook heel spannend. De beste manier
om overlast en spanningen tegen te gaan? Zorgen dat
iemand het gevoel heeft dat hij erbij hoort.”

EEN PRAATJE MAKEN

NAAR EEN DOEL TOEWERKEN

Het succes van deze aanpak: deelnemers hebben
een doel om naartoe te werken. Dat kunnen ze alleen
bereiken door goed samen te werken. “Eigenlijk is het
de samenleving in het klein”, zegt Jan. “En als mensen
hier succes hebben, krijgen ze het gevoel dat ze ook
in de maatschappij weer kunnen meedraaien.”
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Dat kan op allerlei manieren, legt Nicole uit. “Het begint
al met gewoon even kennismaken. Je hoeft echt niet
meteen bij elkaar op de koffie, maar een hand geven
is wel het minste. Elkaar groeten, af en toe een praatje
maken. Zo leer je elkaar kennen en respecteren. Dan
is het later ook makkelijker om iemand erop aan te
spreken als er eens iets aan de hand is. Als er een
groot probleem ontstaat, helpt Wonen Limburg om dit
op te lossen. Bijvoorbeeld door professionele hulp in te
schakelen. Maar het helpt al enorm als de nieuweling
het gevoel krijgt dat hij meetelt. Oordeel niet, maar
toon juist interesse in je nieuwe buren.”
13

TON IS TROTS OP

COLUMN

TOON GEEVERS
SECRETARIS BEWONERSCOMMISSIE
Ton komt regelmatig op bezoek bij
Toon Geevers, voor een kop koffie
en een goed gesprek.
PIZZA BAKKEN

“De eerste keer dat ik Ton ontmoette, was bij een
kennismakingsgesprek. Hij was kandidaat voor de
nieuw op te richten bewonerscommissie”, vertelt de heer
Geevers. “Ik had het idee dat hij blij was om hier te zijn.
Hij wilde er echt wat van maken. Later bakten we met alle
bewoners pizza, omdat onze nieuwe lift was geopend.
Ton deed hier van harte aan mee en dat pakte heel goed
uit voor zijn contact met de medebewoners.”

OUD PAPIER

“Hij komt nu regelmatig bij me langs. Dan hebben we
een gesprek over de dingen die ons op dat moment
bezighouden. Soms probeer ik hem te helpen: hij wil
weleens wat te emotioneel op zaken reageren. Dan zeg
ik dat hij het wat kalmer moet doen of zich er niks van
aan moet trekken. Omgekeerd helpt hij mij met praktische
dingen. Elke twee weken zorg ik voor de afvoer van het
oud papier. Als ik een keer niet kan, neemt Ton het van
me over. Hij helpt ook met het opruimen van bladeren
en het vervangen van defecte lampen.”

TWEEDE KANS

“Natuurlijk is er soms ook wrijving met medebewoners.
Deze flat is wat dat betreft net een dorp in een dorp.
Maar Ton heeft aardig wat mensen voor zich gewonnen.
Dat heeft hij aan zichzelf te danken, aan zijn positieve
opstelling. Voor mij is het heel simpel: wat er ook in het
verleden is gebeurd, iedereen verdient een tweede kans.”
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“Iedereen verdient
een tweede kans.”
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EVEN TUSSENDOOR

Onderhoudsverzoek? Bel altijd naar 088 - 385 0800
Belt u naar een ander nummer, dan mist u het keuzemenu en dus
ook de mogelijkheid om rechtstreeks doorverbonden te worden
naar uw onderhoudsbedrijf. Door te bellen naar 088 - 385 0800
hoeft u minder lang te wachten, omdat u direct in contact komt
met de juiste vakman, die snel een afspraak inplant.

Zeg ‘nee’ tegen wiet
Hennepteelt zorgt voor gevaarlijke situaties, zoals brandgevaar.
Wonen Limburg staat geen wietplantages en handel van drugs
toe in haar woningen. U kunt ons helpen bij het veilig houden
van uw woonomgeving. Weet u of heeft u het vermoeden dat
er in uw buurt hennep wordt geteeld? Geef het door via Meld
Misdaad Anoniem: 0800 - 7000 of meldmisdaadanoniem.nl.
Wij kunnen deze melding helaas niet voor u doen, omdat de
melding dan niet langer anoniem is.

Smalle beurs, heerlijke en gezonde maaltijd!
Lekker en gezond eten hoeft helemaal niet duur hoeft te zijn. Voor een
paar euro tovert u een heerlijke maaltijd op tafel.
Hoe dan? Kijk eens op de website bijstandsgerechten.nl of doe inspiratie
op via de facebookpagina facebook.com/bijstandsgerechten. Bon appetit!

Veilig de winter door
Het is volop winter! Daarom maken wij u attent op het volgende.
Kranen en leidingen
Voorkom bevriezing: draai buitenkranen tijdens koude
periodes op tijd dicht en bescherm waterleidingen in
minder goed geïsoleerde ruimtes (kelder, schuur,
garage, berging) tegen vorst.
Gladheidsbestrijding
Wonen Limburg zorgt dat er strooizout aanwezig is bij
woongebouwen zonder VvE. Vaak houden vrijwilligers de entree
en route naar de afvalcontainer, fietsbergingen en kelders vrij
van sneeuw en ijs. Fijn dat die vrijwilligers er zijn!

Samen met uw buren de
handen uit de mouwen steken?
Groenonderhoud en schoonmaakwerkzaamheden in en
rondom uw woongebouw doet u voortaan zelf, als u dat
wilt. Natuurlijk niet alleen, want vele handen maken licht
werk. U bent gezellig samen met uw buren aan de slag én
zelfbeheer kan een vermindering van de servicekosten
opleveren. Een win-winsituatie dus!
Interesse? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact
op met ons WoonAdviesTeam via telefoonnummer
088 - 385 0800. Wij leggen u graag uit hoe
zelfbeheer werkt en wat de mogelijkheden zijn
binnen uw woongebouw.
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Handig! Rechtstreeks contact met
hovenier of schoonmaakbedrijf
Woont u in een appartementengebouw? Dan vindt u in het
mededelingskastje of publicatiebord handige informatie over
het groen- en schoonmaakonderhoud van uw gebouw. U treft
de contactgegevens aan van de betreffende bedrijven, die u
rechtstreeks kunt benaderen. Omdat u meteen aan de juiste
persoon uitlegt wat er aan de hand is, wordt er snel werk gemaakt
van uw verzoek. Maak dus gebruik van deze handige optie!
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BUURVROUW
CONTACT
DIVERS
ETEN
GESPREK
PUZZEL
GEZELLIG
GLADHEID
KANS

BIJ TON IN DE STRAAT

W T

MEVROUW
JACOBS
Mevrouw Jacobs is de buurvrouw van Ton.
Zij leerde hem kennen toen hij een kopje
suiker kwam lenen (echt waar!).

ONTMOETING
OPVANG
PRAATJE
REGELEN
RUST
SOCIAAL
STEUN
SUIKER

Woordzoeker
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‘HÉ BUURVROUW!’

Onderstaande woorden zijn in alle
mogelijke richtingen in het diagram
verborgen. De letters mogen meer
dan eenmaal gebruikt worden.

L

H E

L

“Ik zag Ton voor het eerst toen hij zijn huis ging
bezichtigen”, vertelt mevrouw Jacobs. “Hij liep hier
voor het raam langs en ik dacht: nou, nou… Maar
elke keer als ik hem daarna tegenkwam op de galerij,
zei hij heel enthousiast ‘Hé buurvrouw!’ Later kwam
hij een keer aan de deur om suiker te lenen.
Zo kregen we langzamerhand meer contact.
Ik kan geen kwaad woord over hem zeggen.”

VILLA
VORST
WENNEN
WERKEN
WINTER
WORKSHOP
ZORGEN

ACTEREN
ACTIVITEIT
BEGELEIDING
BINGO
BUURVROUW
CONTACT
DIVERS
ETEN
GESPREK
GEZELLIG
GLADHEID
KANS

DE PRIJSWINNAARS VAN DE OKTOBER-PUZZEL

PUZZEL MEE EN WIN EEN WAFELIJZER!

De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige
magazine is: praat mee en maak het verschil.
Deze drie winnaars hebben de spellendoos al
thuis ontvangen:

Komt u thuis na een frisse winterse wandeling? Dan smaakt
een heerlijke zelfgebakken wafel extra lekker! Los de puzzel
op en maak kans op een wafelijzer. Met z’n allen opwarmen in
de keuken en samen wafels bakken, gezellig toch? Stuur uw
oplossing vóór vrijdag 24 februari naar de redactie van ‘In de
Oplossing:
buurt van…’.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

De heer Opheij uit Venray
De heer Maas uit Horst
De heer Huskens uit Posterholt

Toon interesse in uw buren

PER E-MAIL

indebuurtvan@wonenlimburg.nl
PER POST

Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG Roermond

Colofon

VAAK IN DE WEER
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THEATER
TONEEL
VEILIG
VERZORGD
VILLA
VORST
WENNEN
WERKEN
WINTER
WORKSHOP
ZORGEN

© Sanders puzzelboeken, Vaassen
© Sanders puzzelboeken, Vaassen

“Ik kan geen kwaad
woord over Ton zeggen.”
“Ik vind het goed van Ton dat hij moeite doet om er
wat van te maken in de buurt. Hij is vaak in de weer
rond het gebouw, bladeren opruimen bijvoorbeeld.
Als hij de muziek eens aan heeft, komt hij zelf vragen
of ik er last van heb. En als ik vind dat hij een beetje
doordraaft, zeg ik ook gewoon tegen hem dat hij
zijn grote mond moet houden. Van mij kan Ton
dat hebben. Tegen mij zegt hij altijd: ‘Als er wat is,
buurvrouw, even aankloppen hè?’”
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We willen dat ons magazine ook in de
toekomst met aandacht en plezier wordt
gelezen. Daar hebben we uw hulp bij nodig!

A

Postbus 1254
6040 KG Roermond
T

088 - 385 0800
E

post@wonenlimburg.nl
W

wonenlimburg.nl

De bezoekadressen van onze
buurtwinkels in Venray, Horst,
Panningen, Weert, Roermond,
Urmond, Sittard en Heerlen
vindt u op onze website.
Volg ons op:

OP HET PUNTJE VAN UW STOEL…

... omdat u onze vragen graag wilt beantwoorden? En nog meer
creatieve ideeën heeft voor het magazine? Schuif dan aan bij ons
Wonen Limburg Lab op dinsdag 7 maart 2017 om 18.00 uur. Alles
mag op tafel: out-of-the-box denken is een must tijdens deze sessie.

MEEDOEN?

Inschrijven kan, uiterlijk
vóór vrijdag 17 februari, via
meedenken@wonenlimburg.nl.
Of bel ons WoonAdviesTeam op
telefoonnummer 088 - 385 0800.
We zien uit naar uw komst!

