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Het dagelijks leven
wordt te duur

INHOUD

VOORWOORD

De kosten van het dagelijks leven schieten omhoog. U merkt het
vast en zeker aan uw boodschappen. Of aan uw energierekening.
Jammer genoeg stijgen de salarissen en uitkeringen niet net zo
hard mee. Voor veel van onze huurders is het daarom een financieel
lastige tijd. Lees het verhaal van Peter er maar op na (pagina 4).
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juli 2022

HET LEVEN WORDT
STEEDS DUURDER.
PRAAT EROVER
Het kan zijn dat u een woning van
Wonen Limburg Accent huurt.
Wonen Limburg Accent is onderdeel
van Wonen Limburg. Dit bewonersblad
is daarom voor zowel de bewoners
van Wonen Limburg als van
Wonen Limburg Accent bestemd.

Van zijn ouders leerde meneer Konings al om zuinig te zijn (pagina 8)
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Als woningcorporatie gaan wij niet over uw salaris of uitkering.
Wij zijn er voor een betaalbaar en prettig thuis. In de wet staat
dat iedereen in ons land daar recht op heeft. U betaalt ons
daarvoor een huur die ruim onder de marktprijs ligt. Wij gebruiken
vervolgens al dat geld om fijn wonen bereikbaar te houden voor zo
veel mogelijk mensen. Nu en in de toekomst. Die huurinkomsten
kunnen we daarom niet missen (pagina 10).
Dat betekent niet dat we helemaal niks voor u kunnen doen in
deze lastige tijd. We brengen bijvoorbeeld de energielasten in
veel gevallen omlaag. Door huizen te isoleren of aardgasvrij te
maken. Of door zonnepanelen te plaatsen. Onze energiecoaches
geven u tips hoe u geld kunt besparen op de energierekening.
En onze budgetcoach kijkt graag mee naar uw financiën. Er bestaan
namelijk veel regelingen om mensen met een lager inkomen door
deze moeilijke tijd heen te helpen. Wij wijzen u de weg.
Komt u er écht niet meer uit? Dan denkt Raoul of een van zijn
collega’s van onze afdeling incasso met u mee hoe u uit de schulden
kunt blijven (pagina 16). Dit is geen vrolijke boodschap die ik voor
u heb. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we hierover kunnen
praten. Misschien vertelt u niet graag dat u het moeilijk vindt om
rond te komen. Ik kan alleen maar zeggen: doe dat wel. U bent niet
alleen. En alleen als u erover praat, kunnen we u helpen. Dat doen
we graag.
Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg
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EVEN VOORSTELLEN

PETER LUIJS (74),
WEERT

Weert

Ik heb AOW en een klein pensioen.
Het is eigenlijk niet meer te doen om
daarvan rond te komen. Ik kan mijn vaste
lasten gelukkig nog betalen, maar daar
houdt het ook mee op.

HOGE ENERGIEREKENING
Ik ben altijd prima rondgekomen, maar de
laatste tijd lukt dat niet goed meer.
Deze maand was mijn energierekening ruim
€ 240,-. Gelukkig had ik net mijn vakantiegeld
ontvangen, dus kon ik de rekening betalen.
Hoe het volgende maand loopt, weet ik nog
niet. Sparen voor als het tegenzit, lukt ook
niet meer. Ik probeer positief te blijven, maar
dat is niet altijd makkelijk.
4

ALTIJD LETTEN OP AANBIEDINGEN
Gelukkig krijg ik een behoorlijk bedrag aan
huurtoeslag, dus mijn huis kan ik nog altijd
betalen. Maar een dagje uit is al snel te
duur en bij het boodschappen doen let ik
altijd op de aanbiedingen. Ik vind echt dat
de politiek iets moet doen om het dagelijks
leven goedkoper te maken. Want ik weet dat
er veel meer mensen zijn die het net als ik
moeilijk hebben.

WIE IS PETER?

Leeftijd:
Woont:
Hobby’s:
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EEN THUIS VOOR IEDEREEN

EERSTE HULP
BIJ BESPARING
Net als Peter (pagina 4) vinden veel mensen het in
deze tijd niet makkelijk om rond te komen.
Gelukkig zijn er manieren om uw uitgaven te
verminderen. Dit zijn onze tips.

Wilt u advies van een energiecoach?
Stuur dan een mail:
energiecoach@wonenlimburg.nl.

Mensen met een lager inkomen kunnen in
veel gevallen bij de gemeente terecht.
Veel gemeenten werken bijvoorbeeld met
de VoorzieningenWijzer. Daarmee ziet u snel
op welke regelingen en subsidies u recht
heeft. Ook kunt u zien of uw verzekeringen
goedkoper kunnen. Gemiddeld kan een
huishouden wel € 500,- per jaar besparen!
Weten of uw gemeente meedoet?
Kijk op datgeldtvoormij.nl.

Wilt u een afspraak met
Helma? Mail dan naar
post@wonenlimburg.nl.
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Wonen Limburg zet energiecoaches in.
Als huurder van Wonen Limburg krijgt u gratis
advies van hen. Susan Hakimi is coördinator
energiecoaches. “Een energiecoach geeft
praktische tips”, vertelt ze. “Mensen kunnen
bijvoorbeeld besparen door apparaten niet
standby te laten staan, maar ze helemaal
uit te zetten. Of door radiatorfolie achter
de verwarmingen te doen, zodat er minder
warmte verdwijnt.”

Biedt uw gemeente de VoorzieningenWijzer
niet aan? Of wilt u ál uw financiën
doorlichten? Dan kunt u als huurder van
Wonen Limburg kosteloos een afspraak
maken met budgetcoach Helma Klop. Zij kijkt
samen met u naar uw inkomsten en uitgaven.
Daarna kan ze u precies vertellen hoe u geld
kunt besparen.

Susan Hakimi

Susan bedacht de EHBB-koffer, voor ‘eerste
hulp bij besparing’: “Daar zitten spullen in
die bewoners meteen kunnen toepassen.
Een tochtstrip bijvoorbeeld. Daarmee kan
de energiecoach laten zien hoe je tocht
vermindert. En dus minder hoeft te stoken.
En een douchetimer. Die herinnert je
eraan dat je niet te lang onder de douche
moet staan. Dat soort dingen helpen echt.
Ik hoop dus dat nog meer mensen onze
energiecoaches inschakelen!”

Een van de snelst stijgende vaste lasten is
de energierekening. Dit jaar valt die voor de
meeste mensen veel hoger uit dan vorig jaar!
Gelukkig neemt de overheid maatregelen.
Zo wordt de belasting op energie verlaagd,
zodat uw rekening iets betaalbaarder wordt.
Mensen met een lager inkomen kunnen
bij hun gemeente ook een eenmalige
energiebijdrage aanvragen van zo’n € 800,-.
Op datgeldtvoormij.nl leest u of u hiervoor
in aanmerking komt.
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Ook dit jaar kunt u weer met de hele buurt of in uw eentje
meedoen aan de prijsvraag Trots op mijn Buurt. Heeft u
een geweldige straat, de allerleukste buurt of fantastische
buurtgenoten? En wilt u dat graag laten zien? Doe dan mee!

Zuinig zijn en niks weggooien als het nog
best even meekan: meneer Konings kreeg
het met de paplepel ingegoten. “Mijn ouders
hadden het niet breed”, vertelt hij. “Had mijn
moeder de groenten gewassen? Dan ging het
water daarna bij de plantjes. Toen vond ik dat
ouderwets. Ik was jong en een flierefluiter.
Maar nu ben ik blij dat ik geleerd heb om
zuinig te zijn.”

Meneer Konings

ENERGIEVERBRUIK DOORLICHTEN
Een tijdje geleden plaatste Wonen Limburg
zonnepanelen op het dak van zijn huis.
Meteen daarna vroeg meneer Konings een
adviesgesprek aan met een energiecoach.
“Ik wilde graag weten hoe ik het meeste uit
mijn zonnepanelen kon halen”, vertelt hij.
“En ik vond het een mooi moment om mijn
hele energieverbruik eens door te lichten.”
GOED OP WEG
Het gesprek bevestigde wat meneer
Konings al dacht: hij was goed op weg
met energie besparen. Meneer Konings:
“Ik had bijvoorbeeld al radiatorfolie achter
de verwarmingen geplaatst. En ik gebruik
overal ledlampen. Toch kreeg ik nog een heel
praktische tip: gebruik de waterkoker om
het afwaswater te verwarmen. Zo verstook ik
geen gas voor warm water uit de kraan. Het is
misschien iets heel kleins, maar al die kleine
dingen samen maken een groot verschil.”
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Laat op een creatieve manier zien waarom u
zo trots bent op uw buurt. Dat kan met een
tekening, schilderij, verhaal, filmpje, gedicht, of
hoe u maar wilt. U kunt in uw eentje inzenden,
maar het is natuurlijk nóg leuker om samen
met de buurt de schouders eronder te zetten.

U bepaalt zelf wat u kunt winnen! Hoe zit dat
precies? Per buurtwinkel is er een prijs van
maximaal € 2.500 te verdienen. Dat geld moet
worden gebruikt om uw eigen straat, wijk of
buurt gezelliger, leuker of mooier te maken.
Heeft u al een idee wat u met dat geld zou

willen doen? Laat het ons dan vooral weten
bij uw inzending. Op zaterdag 24 september
tijdens Burendag reiken we de prijzen uit aan
de winnaars.

Stuur uw inzending vóór donderdag1 september
2022 naar post@wonenlimburg.nl.
Heeft u vragen? Kijk op wonenlimburg.nl/
trotsopmijnbuurt voor meer informatie.
Of neem contact op met het WoonAdviesTeam
via telefoonnummer 088 – 385 0800.

HET WONEN LIMBURG VAN VANDAAG

HET HUISHOUDBOEKJE
VAN WONEN LIMBURG

GOED KIJKEN NAAR DE KOSTEN
U ziet dat we in 2021 een bedrag overhielden.
Dit geld is bestemd voor de aflossing van
onze leningen en voor investeringen in
nieuwe projecten. Die leningen zijn nodig
om te kunnen blijven bouwen. Net zoals een
huizenkoper een hypotheek nodig heeft,
hebben wij die leningen nodig. En net zoals

een huizenkoper, moeten we die leningen
weer aflossen. Worden bouwmaterialen en
dus het onderhoud van huizen duurder?
Of gaan de belastingen omhoog? Dan hebben
we minder geld over om nieuwe huizen te
bouwen. En dat betekent weer dat er in de
toekomst te weinig betaalbare woningen
voor onze huurders zijn.

We begrijpen heel goed dat het leven steeds duurder wordt
voor onze bewoners. Toch verhogen we ook dit jaar de huren
weer een beetje. Hoe zit dat? Onze bestuurder Ger Peeters
legt het uit.

VOOR DE BEWONERS VAN NU…
“Wij geven geld uit zodat onze bewoners fijn
kunnen wonen”, legt Ger uit. “We betalen
bijvoorbeeld voor het onderhoud van huizen.
We zorgen dat de omgeving schoon en veilig
is. En we steken geld in zaken als betere
isolatie en zonnepanelen. Daarnaast hebben
we onze eigen kosten: de salarissen van onze
medewerkers, de kosten van onze kantoren,
belastingen, verzekeringen… Noem het
maar op.”
…EN DE BEWONERS VAN DE TOEKOMST
Maar we geven niet alleen geld uit om nú
ons werk goed te kunnen doen. Ger: “We zijn
er ook voor de bewoners van de toekomst.
Daarom moeten we ook nieuwe huizen
kunnen bouwen. Al het geld dat we niet
uitgeven aan onze huizen en huurders van
nu, gaat naar nieuwe projecten.”
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ONZE KOSTEN EN UW HUURVERHOGING
Alle huur die u betaalt, geven we dus uit aan
prettig wonen nu en in de toekomst.
Onze kosten stijgen elk jaar een beetje.
Daarom verhogen we ook jaarlijks de
huur. Doen we dat niet, dan kunnen we óf
onze bestaande huizen niet meer netjes
onderhouden. Óf we kunnen niet genoeg
nieuwe huizen bouwen. Dat betekent dat
we ons werk niet goed meer kunnen doen.
Gelukkig hoeven we de huur steeds niet veel
te verhogen. Tot nu toe was de verhoging
ongeveer even veel als de inflatie. Dit jaar is
de inflatie zó hoog, dat we die niet zomaar
automatisch zullen volgen.

Onderhoud woningen

Leefbaarheidsprojecten

De woningcorporaties maakten
samen een filmpje om te laten
zien hoe een woningcorporatie
precies werkt. In dat filmpje
wordt ook duidelijk uitgelegd hoe
woningcorporaties met hun geld
omgaan. Scan de
QR-Code om het
filmpje te bekijken.

Verduurzamingsprojecten
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WERKGROEP BETAALBAARHEID
Vindt u het interessant om te zien hoe wij
ons geld zo verstandig mogelijk proberen
te besteden? Dan is de werkgroep
betaalbaarheid misschien wel iets voor u.
We zoeken nog een aantal extra leden voor
die werkgroep.
ADVIES AAN HET BESTUUR
Lianne van Stratum is beleidsmedewerker
van Wonen Limburg. Zij zit in de werkgroep
betaalbaarheid. Samen met iemand van
de Huurdersraad en een aantal bewoners.
“De werkgroep adviseert nu vooral over de
jaarlijkse huurverhoging”, vertelt Lianne.
“We bespreken hoe we die zo eerlijk
mogelijk kunnen maken voor alle bewoners.
Het bestuur van Wonen Limburg luistert
daar goed naar.”

MEEDOEN IN DE WERKGROEP?
Lianne zou met de werkgroep wel meer
willen doen. Lianne: “Betaalbaarheid is
heel belangrijk. Zeker nu. Daarom wil ik de
stem van bewoners vaker laten horen over
onderwerpen die te maken hebben met
betaalbaarheid.”

Heeft u kijk op financiën?
En wilt u meedenken?
Stuur dan een mail naar
post@wonenlimburg.nl.
Of bel 088 - 385 0800.
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KORT NIEUWS

EVEN
TUSSENDOOR

Huurt u al minstens vijftig jaar
bij Wonen Limburg? Zonder
onderbreking? Dan bent u een gouden
huurder! Ook als u al eens van het
ene huis van Wonen Limburg naar het
andere bent verhuisd. Wij waarderen
onze trouwe huurders heel erg.
Daarom krijgt iedere gouden huurder
één maand nettohuur cadeau. Huurt u
zelfs al zestig jaar bij ons? Dan komt
u nogmaals in aanmerking! Meld u bij
de buurtwinkel, of telefonisch bij het
WoonAdviesTeam: 088 - 385 0800.
Let op: u heeft hiervoor wel
een uittreksel BRP van uw
gemeente nodig.
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Wist u dat we bij Wonen Limburg en Wonen Limburg Accent ook
losse parkeerplaatsen en garageboxen verhuren?
Wilt u weten wat beschikbaar is in uw buurt? Kijk voor meer
informatie op wonenlimburgaccent.nl en thuisinlimburg.nl,
onder actueel aanbod parkeerruimte. Heeft u vragen?
Stuur een mail naar woonservice-accent@wonenlimburg.nl
of bel 088-385 0800.

We houden al onze huurders graag
op de hoogte van wat we doen.
We waren al actief op onder meer
Twitter en Facebook. Vanaf nu kunt
u @wonenlimburg ook volgen op
Instagram. Tot ziens online!

Wist u dat onze energiecoaches in
2021 120 bewoners bezochten?
En dat we de huren van tweeduizend
bewoners met gemiddeld € 40,- per
maand verlaagden? Zomaar twee
betaalbaarheidsmaatregelen die
we vorig jaar namen. Meer weten
over onze resultaten? U leest
er alles over in ons jaarverslag,
dat nu online staat. Kijk op
wonenlimburgjaarverslag.nl.

Heeft u een fonteintje,
sfeerverlichting of een
terrasverwarmer in de tuin?
Hartstikke gezellig natuurlijk! Maar
al deze apparaten gebruiken veel
stroom. Bedenk dus goed of u die
kosten ervoor over heeft. Wilt u toch
elektrische apparaten in de tuin?
Probeer het energieverbruik dan te
beperken. Kies voor ledverlichting of
verlichting op zonne-energie. Sluit
apparaten aan op een tijdschakelaar
en lampen op een bewegingsmelder.
Zo gebruikt u in elk geval zo min
mogelijk stroom.
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SAMEN AAN DE SLAG

HET GEZICHT VAN DE
AFDELING INCASSO
Raoul van Kempen is een van onze medewerkers huurincasso
en werkt al 21 jaar bij Wonen Limburg. Een van zijn taken op de
afdeling incasso: het gesprek aangaan met bewoners die een
betalingsachterstand hebben. Dat persoonlijke contact is het
allerbelangrijkste in zijn werk, legt hij uit.

MAKKELIJKER PRATEN MET
ERVARINGSDESKUNDIGE
Sommige mensen hebben betalingsproblemen doordat er andere dingen spelen
in hun leven. Het verlies van een baan,
verslaving of ziekte bijvoorbeeld.
Raoul: “Dan kunnen we een
ervaringsdeskundige inschakelen. Die heeft
zelf ook moeilijke tijden meegemaakt. Dat
praat vaak makkelijker.”

“Een betalingsachterstand komt vaker voor
dan mensen denken”, vertelt Raoul. “Als
bijvoorbeeld de wasmachine kapot gaat,
kan het zomaar lastig worden om de huur te
betalen. Dat is niks om je voor te schamen.
Maar áls het gebeurt, is het wel zaak dat we
zo snel mogelijk contact met elkaar hebben.
Dat is niet eng of spannend. Mijn collega’s en
ik zijn ook maar gewoon mensen. Wij beseffen
heel goed dat een betalingsachterstand iets
is wat ons ook kan overkomen. We gaan dus
graag het gesprek aan.”

Raoul van Kempen
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PERSOONLIJK CONTACT
Vroeger stuurde een afdeling incasso
alleen een standaardbrief. Daarna werd
de deurwaarder ingeschakeld. Raoul:
“Tegenwoordig bellen we mensen op.
Of we gaan langs. Als iemand eenmalig
met de huur in de knel zit, bieden we een
betalingsregeling aan. We kunnen mensen
ook doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar de
budgetcoach of de VoorzieningenWijzer
(zie pagina 6 en 18). Daarmee zijn veel
mensen al enorm geholpen. Zijn er hoog
oplopende schulden? Dan werken we altijd
mee aan de schuldsanering.”

TREK AAN DE BEL
Dankzij deze persoonlijke aanpak, kunnen
huisuitzettingen vrijwel altijd worden
voorkomen. Het belangrijkste is en blijft:
betalingsachterstand of schulden? Trek aan
de bel. Raoul: “Neem contact op met de
gemeente, met de energiemaatschappij, met
ons. Overal werken mensen met wie je prima
een gesprek kunt voeren. Doe dat dus ook,
want het scheelt heel veel ellende.”

Benieuwd naar het verhaal
van een ervaringsdeskundige?
Zoek dan op wonenlimburg.nl
naar ‘In de buurt van Marcello’.

Raoul in gesprek met meneer Rivera Miyares
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Woordzoeker
• APPARATEN
• BETAALBAAR
• BOODSCHAPPEN

PUZZEL
• ENERGIEREKENING

PUZZEL
• MAATREGELEN
• ONDERHOUD
• OVERHEID
• PARKEERPLAATS

• HUISHOUDBOEKJE
• REGELINGEN
•
HUIZENwoorden zijn in alle mogelijke
Onderstaande
• REKENSOM
• HUU
IE
richtingen
inRSU
hetBSID
diagram
verborgen.
• SALARISSEN
• INCASSO
• THUIS
De letters
mogen meer dan eenmaal
gebruikt
• INFL
• VAK
worden. De ATIE
overgebleven letters
vormen,
ANTIEGELD
• KANTOREN
• VEIL
IG naar
horizontaal, regel
voor regel van
boven
• KOFFER
• VERWARMING
beneden gelezen, de oplossing.
• LEVEN
• ZONNEPANELEN
APPARATEN
BETAALBAAR
BOODSCHAPPEN
ENERGIEREKENING
HUISHOUDBOEKJE
HUIZEN
HUURSUBSIDIE
INCASSO
INFLATIE
KANTOREN
KOFFER
LEVEN

MAATREGELEN
ONDERHOUD
OVERHEID
PARKEERPLAATS
REGELINGEN
REKENSOM
SALARISSEN
THUIS
VAKANTIEGELD
VEILIG
VERWARMING
ZONNEPANELEN

PERSOONLIJK EN VERTROUWD
“Er kwam een adviseur van de
VoorzieningenWijzer bij mij thuis. Dat voelde
heel persoonlijk en daarom eigenlijk gelijk
vertrouwd. Ik had er geen moeite mee mijn
financiële gegevens met diegene te delen.
Ik stond er voor open om geholpen te worden,
omdat ik niks te verliezen had. En gelukkig
maar, want het heeft me veel gebracht.”
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BALLETLESSEN EN ZWEMLES
Uit het gesprek bleek dat Linda haar
verzekeringen en toeslagen prima geregeld
had. Maar er waren nog wel regelingen waar
ze een beroep op mocht doen.

Mevrouw Zeuren uit Horn
De heer Van Gemert uit Beringe
Mevrouw Koolen uit Heythuysen
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PUZZEL MEE EN WIN!
Het is niet alleen leuk om uw eigen groenten en kruiden
te verbouwen, maar u kunt er ook geld mee besparen.
Kans maken op deze kweektuin, die ook past op het
balkon? Stuur uw oplossing vóór vrijdag 19 augustus
naar de redactie van ‘In de buurt van…’. Vergeet niet
uw naam en adres te vermelden.
PER E-MAIL
indebuurtvan@wonenlimburg.nl

PER POST
De overgebleven letters vorm Wonen Limburg
en de oplossing.
Postbus 1254
6040 KG Roermond
E E N H U
H A B P I
L U N T A
E N U I T
E N E R G

U R S U B
R T S T H
N E G N I
O E K O M
I E R E K
A S T A N

F B R P I
B V A A P N
A E A P O A
A R B P S E
R L L A S N
H I A R A E
E E A A C T

S I D I E
C O T N E
L E G E R
S T A G L
E N I N G
D B Y I N

COLOFON
P A A P I R
K R R M N N
H O E E A E
J C M T N P
R O S S H E

D R I
P E M
G K R

FOTOGRAFIE

Marcel de Buck, Jonathan Widdershoven

N E A
E Z W

Oplossing:
D T C T R R
HOOFDREDACTIE
S O E A E E

K R I
Z T T N N E O I
D E E E I V E G
A
U N B N G N I L
E
I

Zo kwam ze in contact met Stichting Leergeld
en Stichting Jarige Job. “Mijn dochter kan nu
balletlessen volgen en ze zit op zwemles.”
Daarnaast wordt onder meer een gedeelte
van haar kleding vergoed. Zo kan Linda’s
dochter toch zorgeloos jong zijn.

G
O

© Sanders puzzelboeken
© Sanders puzzelboeken

DE PRIJSWINNAARS VAN DE APRIL-PUZZEL
De juiste oplossing van de puzzel uit het
vorige magazine is: “Een ongeluk zit in een
klein hoekje”. Deze drie winnaars hebben hun
SAFE BAG al thuis ontvangen:

Dat het belangrijk is om op tijd hulp in te
schakelen, weet ook Linda. Zij woont met
haar dochtertje in een dorp in Noord-Limburg
en had het na haar scheiding financieel
zwaar. “Ik kon mijn dochter daardoor
niet het onbezorgde leven geven dat ik
haar zo gun”, vertelt ze. Via de gemeente
kwam ze in gesprek met iemand van de
VoorzieningenWijzer (pagina 6).

Z
E

T H O N V V
D F A B I S

DRUKWERK

Wonen Limburg
een betaalba

ar en prettig thuis

Weemen web | print | promo

REDACTIE EN INTERVIEWS

COPYRIGHT

Hidde van den Brink Concept & Content

© juli 2022, Wonen Limburg
Niets uit deze uitgave mag op enige wijze
worden verveelvoudigd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Wonen Limburg.

ONTWERP

Edhv

19

AURORA HEERLEN:
KUNST BRENGT
MENSEN BIJ ELKAAR!
Op 4 juni was het groot feest in het woongebouw Aurora in
Heerlen. Het gebouw werd de afgelopen tijd van onder tot boven
aangepakt. Daardoor is het weer helemaal bij de tijd. Het meest
bijzonder: bewoners, Stichting Street Art en kunstenaarsgroep
BoaMistura maakten op de flat de grootste muurschildering van
Nederland. Daardoor verbeterde het contact tussen bewoners.
Zij maken nu een praatje en helpen elkaar waar nodig. En dus
werd de flat niet alleen mooier, maar ook gezelliger en veiliger!
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De bezoekadressen van onze
buurtwinkels in Venray, Horst,
Panningen, Weert, Roermond,
Sittard en Heerlen vindt u
op onze website.
Volg ons op:

