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Nieuw elan
Na een korte vorstperiode lijkt de lente nu dan toch echt op komst. Hopelijk
geeft u dat nieuwe energie. Ons in elk geval wel. In deze SORnieuws leest u
over onze plannen voor komend jaar. En over acties die we al hebben ingezet.
Zoals de succesvolle Valentijnsdagactie. Of de aanbesteding om de kwaliteit
van het schoonmaakwerk in uw woongebouw te verbeteren. Met nieuw elan
zetten we ons ook in 2018 in voor een thuisgevoel voor iedereen!

7	Nieuw schoonmaakbedrijf in uw
woongebouw

Lente in de lucht
De derde maand van het nieuwe jaar. Voorbodes van de lente zijn al gesignaleerd.
Een nieuw begin, elk jaar weer, met veel energie voor wat nog volgt. Nieuwe
ronde, nieuwe kansen kun je zeggen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat geldt zeker ook voor de ouderenhuisvesting in onze
stad. Lentekriebels… Het voelt goed om samen met u, met andere bewoners, met
de leden van de verschillende commissies en het Huurdersplatform de handen
weer uit de mouwen te steken.
We zijn al volop aan de slag voor uw

bijvoorbeeld aan het succes van het

woonplezier

frequentere overleg met het Huur-

Onder andere door uw belangen te

dersplatform. Niet een paar keer per

behartigen bij instanties die met uw

jaar, maar een paar keer per maand

woonplezier te maken hebben. Al

zitten we bij elkaar om te bepalen hoe

vóór de verkiezingen hebben we

we onze diensten naar de bewoners

contacten gelegd met de plaatselijke

nog verder kunnen verbeteren. En dat

politiek. We benaderen zorg- en

werpt z’n vruchten af.
het thuisgevoel, vooral door met

welzijnsinstellingen om ook hen te
betrekken bij het groeiende belang

Goed luisteren naar wat uw wensen

elkaar in gesprek te blijven. Over

van goede ouderenhuisvesting. Een

zijn, dat is de basis

alles wat u bezighoudt. Bij u thuis,

thuisgevoel creëren, met elkaar, daar

We willen horen wat er leeft en we

met een kopje koffie en een koekje,

gaat het om.

willen serieus nemen wat u ons

praten over de komende lente of,

vertelt. Korte lijnen via de huis

wie weet, over de onderwerpen in

Niemand weet beter wat het thuis

meesters, die u met raad en daad

deze nieuwsbrief? Ik heb er zin in!

gevoel inhoudt dan u

ondersteunen als u dat nodig vindt.

U ook?

Daarom zetten we verder in op manie-

Zorg en ondersteuning, bij u thuis of

ren om elkaar nog vaker te ontmoe-

zo dicht mogelijk bij u in de buurt.

Hassan Najja

ten. Want dat werkt. We merken dat

Dat is ons streven. Samen werken aan

directeur-bestuurder
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Goedemorgen/Goedemiddag SOR, u spreekt met...
V.l.n.r. Linda, Tess, Kim, Juliëtte, Radboud, Andwele, Erna, Judith
Als u belt met SOR krijgt u één van

KCC uw vraag direct te beantwoor-

klaar om vragen te beantwoorden en

de medewerkers van het klantcon-

den. Bij heel specifieke vragen

bezoekers te ontvangen. Ons team

tactcentrum (KCC) aan de lijn.

schakelen we de hulp in van onze

staat u graag persoonlijk te woord.

Dagelijks zitten vier enthousiaste

collega’s binnen de organisatie.

Dus heeft u een vraag?

medewerkers klaar. Zij beantwoorden

U bent u altijd welkom aan onze

vragen van mensen die bellen of

Ook de balie is onderdeel van het

balie op de Botersloot 175 of tele

mailen. Het doel is om binnen het

KCC. Dagelijks staat een medewerker

fonisch via (010) 444 55 55.

SOR, gemeente en HPF ondertekenen prestatieafspraken
Eind 2017 tekenden we met het Huurdersplatform (HPF) en de gemeente Rotterdam de prestatieafspraken voor het jaar 2018.
Hierin leggen we vast wat we gezamenlijk gaan doen om het wonen in Rotterdam aantrekkelijker te maken en te houden.
De belangrijkste afspraken die SOR heeft toegezegd zijn:

De belangrijkste afspraken waar de gemeente Rotterdam

•• We zetten ons in om onze gebouwen toekomst te

zich aan zal houden:

geven. In 2018 wordt de 3e verdieping van Siloam

•• De gemeente geeft verzoeken voor huisvesting van
woongroepen door aan SOR.

verbouwd voor een nieuwe doelgroep.

•• We verbeteren onze woningen via groot onderhouds

•• De gemeente organiseert en financiert het opleiden

ingrepen. In 2018 voeren we groot onderhoud uit in

van huurders tot Energiecoaches. Zij kunnen in onze

woongebouw Prinsenhof in Rotterdam-Vreewijk (85

woongebouwen voorlichting geven over zuiniger

appartementen). Dit combineren we met

energiegebruik.

duurzaamheidsmaatregelen.

•• Net als vorig jaar neemt SOR deel aan het gemeentelijk

SOR maakt afspraken met alle gemeenten waar ze actief is

programma Langer Thuis. Hiervoor kijken we samen

Dat is een wettelijke verplichting voor alle Nederlandse

met de andere Rotterdamse corporaties of we een

corporaties. Prestatieafspraken worden jaarlijks of eens per

woningcoach voor ouderen kunnen aanstellen. Een

twee jaar gemaakt. U vindt de prestatieafspraken op

woningcoach helpt 75+ers met een verhuiswens op weg

www.sor.nl/publicaties. De afspraken hebben een verplichtend

bij het vinden van een geschikte woning.

karakter en er is sprake van wederkerigheid: de corporaties
komen hun afspraken na, de gemeenten doen dat ook.
Interesse om Energiecoach te worden? Meldt u zich dan aan bij het HPF!
Wilt u weten hoe u kunt besparen op uw energierekening? En vindt u
het leuk om die kennis over te dragen op andere SOR-huurders? Meldt u
zich dan via het HPF aan voor de gratis opleiding tot Energiecoach.

V.l.n.r. Hassan Najja (SOR), Bert van
Reeuwijk (HPF), Robert Simons
(wethouder gemeente Rotterdam)
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Zo helpt u uzelf en anderen om energie en dus geld te besparen!
Heeft u interesse of wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar:
huurdersplatformsor@gmail.com.

Bijzonder dagje uit
ter gelegenheid van
Valentijnsdag
Valentijnsdag. Een mooie aanleiding om eenzaamheid tegen

werken, Helmer

te gaan door nieuwe verbindingen te leggen. Maar liefst 65

Heijden. De

huurders en eenzelfde aantal jongeren namen deel aan een

91-jarige Gerda

bijzondere Valentijnsdagactie op zaterdag 17 februari.

genoot zicht-

Georganiseerd door SOR samen met De Nieuwe Poort. De

baar. “Zo mooi

deelnemers maakten kennis met jonge mensen én hadden

dat ik dit nog in

een leuk dagje uit in Rotterdam.

mijn leven mag
meemaken.

Huurders gingen op stap met een twintiger of dertiger

Behalve mooi vind ik het ook interessant. Een brug is

Iedereen werd verwelkomd bij De Nieuwe Poort op het

misschien wel het mooiste object van een stad vanwege

Weena in Rotterdam. De Nieuwe Poort is een jonge

zijn belangrijke functie in het ‘verbinden’.” Die rol had de

organisatie die zich onder andere richt op ontmoeting en

Eramusbrug vandaag dubbelop; jong en oud luisterden

verbinding tussen jongeren en ouderen. De dag begon

naar elkaars verhalen over de geschiedenis en toekomst

met een feestelijke lunch. Na een korte kennismaking

van de stad.

werden de deelnemers gekoppeld aan een jonge man of
vrouw.

Eind van de middag was iedereen terug voor een
afsluitende borrel

De koppels gingen in kleine groepjes de stad in

Onder het genot van goede jazzmuziek door Dick (89 jaar)

Op weg naar de activiteit van hun keuze. Sommigen

werd de dag afgesloten. Sommige deelnemers besloten

bezochten een museum of tentoonstelling. Anderen

spontaan om daarna nog met elkaar uit eten te gaan.

maakten een stadswandeling of dronken ergens een

Al met al was het een geslaagde activiteit. Met dank

kopje koffie of thee. Een groepje van 20 mensen mocht

aan verschillende organisaties als Stichting Wilskracht

onder begeleiding bij uitzondering in de bascule van de

(vervoer), De Nieuwe Poort , Oma’s popup en de vele

Erasmusbrug afdalen. Zij kregen uitleg over de bouw en

vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt.

werking van deze brug door beheerder civiele kunst
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Het thuisgevoel van...
Bij sommige huurders duurt het lang voordat ze zich echt
thuis voelen na een verhuizing. Maar er zijn ook huurders
voor wie hun nieuwe woning binnen de kortste keren
heel vertrouwd is. Tot de laatste categorie hoort mevrouw
M. den Houter. Zij verhuisde een klein jaar geleden naar
woongebouw Kleyburg. En ze is uiterst tevreden over
haar nieuwe stek: “Dit voelt als de plek waar ik thuis
hoor”.
Mevrouw Den Houter woonde maar liefst 50 jaar in
de Hagendoornstraat in Rotterdam-Hillegersberg. Maar
nadat haar man was overleden, voelde zij zich steeds
vaker eenzaam in dat grote huis. ”In de loop der tijd

mevrouw Den Houter

waren veel buren verhuisd. De buurt was me heel
vertrouwd maar ik sprak bijna niemand meer. Begin vorig
jaar heb ik de knoop doorgehakt om te gaan verhuizen.

Volop contact

Dat was een hele stap. Maar ik ben zo blij dat ik het heb

“Maar het voornaamste is dat ik hier weer volop contact

gedaan. Het huis hier in de Kleyburg is heerlijk. Voor de

heb met mensen. Dat is voor mij erg belangrijk. Mijn man

verhuizing hebben we het mooi opgeknapt. De huis

en ik hielden van het leven en gingen vaak samen op pad.

meester geeft me vaak complimenten over hoe mooi

Na zijn overlijden miste ik alle contacten die we daarbij

hij mijn woning vindt.”

opdeden. Als ik hier de deur uitstap, kom ik altijd wel
iemand tegen en maak ik even een praatje. Het leuke is

Eigen smaak

dat hier veel mensen wonen die ik van vroeger ken. Ik

Direct na binnenkomst valt op dat alles spic en span oogt

heb tenslotte mijn hele leven in deze buurt gewoond.

en nieuw en fris is. En dat de woning helemaal naar haar

Sommigen heb ik jaren niet gezien en kom ik nu hier weer

eigen smaak is ingericht. “Ik wilde alles zwart”, lacht

tegen. Nee, ik zou echt niet meer terug willen naar mijn

mevrouw Den Houter. Haar hondje dartelt speels om haar

oude woning.”

heen en komt bij haar op de bank op schoot zitten.
“Vroeger kookte ik elke dag. Maar tegenwoordig heb ik
daar geen zin meer in en maak ik vaak maaltijden die
meer kant en klaar zijn. Die smaken heerlijk en klaar
maken is veel minder werk.”

Wat maakt dat u zich thuis voelt?
Wilt u ook uw verhaal vertellen voor SORnieuws?
Meldt u zich dan aan via e-mail redactie@sor.nl of
telefonisch (010) 444 55 55.

Het appartement op de eerste etage ligt mooi, met uitzicht op de Ringdijk. “Ik zie iedereen voorbij rijden”,
vertelt mevrouw Den Houter. “Politie, brandweer en
ambulance, maar ook veel van mijn oude buren komen
hier voorbij! En kijk nou eens, ze zijn aan het schaatsen!”

Een thuisgevoel
voor iedereen
SOR is dé woonspecialist voor ouderen in de stadsregio
Rotterdam. Elke dag zetten we ons in voor een fijne en
veilige woonomgeving voor onze huurders. Een omgeving
waar iedereen zich thuis voelt. Waar buurtbewoners
elkaar kennen, zich met elkaar verbonden voelen en
begrip hebben voor elkaar.

Kleyburg
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Jaarlijkse huur
verhoging in 2018

Welke huurverhoging geldt voor
de vrije sector huurwoningen?
Over de huurverhoging van deze
woningen staan afspraken in de
huurovereenkomst. De huurprijzen
worden in 2018 verhoogd met het
inflatiepercentage. Dat is vastgesteld
op 1,4%.
In april ontvangt u een persoonlijke
brief
In deze brief staat het huur
verhogingspercentage voor uw

Per 1 juli 2018 gaan de huurprijzen omhoog. SOR heeft de percentages voor de

woning. Ook staat in de brief wat uw

huurverhoging van 2018 vastgesteld. Daar is uitgebreide discussie met het

nieuwe huurprijs wordt. De huur

Huurdersplatform (HPF) aan vooraf gegaan.

verhoging gaat in per 1 juli 2018.

We zijn sinds augustus met het HPF in

we verschillende manieren onder-

gesprek over de huurverhoging

zocht hoe we kunnen inspelen op

Samen met het HPF hebben we

deze signalen. Daarbij moesten we

Huursombenadering

gekeken naar de noodzakelijke

wel rekening houden met het feit

Net als vorig jaar moeten we

stijging van de huurinkomsten en de

dat SOR nog onder financieel toe-

bij het vaststellen van de huur

bijbehorende huurverhogings

zicht staat.

verhoging van onze sociale
woningen kijken naar de huur-

percentages. We nemen bewust ruim
de tijd voor dit proces. Zo is er vol-

Welke huurverhoging geldt voor de

som. De huursom zijn de huren

doende gelegenheid om goed met

sociale huurwoningen?

van alle sociale woningen van een

elkaar de discussie te voeren.

Wettelijk gezien mogen corporaties

corporatie bij elkaar opgeteld. De

3,9% huurverhoging vragen. SOR

overheid bepaalt hoeveel de

Het HPF is kritisch over de stijging

vraagt voor de sociale huurwoningen

huursom maximaal mag stijgen.

van de totale huurinkomsten

maximaal 2,2%. De bewoners van

Binnen dat maximum mag een

Uit haar achterban krijgt het HPF

sociale huurwoningen met een huur-

corporatie de huurverhoging per

steeds vaker signalen dat mensen

prijs boven € 597 krijgen een huur-

woning variëren. Dat noemen

moeite hebben om de eindjes aan

verhoging van maximaal 1,8%. Deze

we de huursombenadering.

elkaar te knopen. Vooral mensen met

percentages hebben we vastgesteld

Meer weten? Ga naar

een huurprijs tussen € 597 en € 710

na positief advies van het HPF.

www.aedes.nl/huursombenadering

hebben het moeilijk. Samen hebben

In 2018 kunt u meedoen aan diverse

(nieuwe) contacten te leggen. Zoals de

ontmoeting en verbinding tussen jong

activiteiten

Valentijnsdagactie waarover u kunt

en oud. Partijen die mensen onder

Activiteiten waarmee we u aan

lezen op pagina 3 van deze SORnieuws.

steunen om zélf het initiatief te

moedigen om erop uit te trekken en

In het voorjaar organiseren we een

nemen, activiteiten te organiseren en

wandeltocht langs de Kralingse Plas. En

burencontact te versterken. Of onder-

ook daarna hebben we verrassende

nemers die zich met innovatieve pro-

activiteiten voor u in petto. Meer

ducten en diensten richten op senioren.

daarover in volgende uitgaven van

Uiteraard overleggen we ook met ons

SORnieuws en op onze website.

Huurdersplatform en met u over wat u
belangrijk vindt. Zodat we u en uw

Hiervoor zoekt SOR samenwerking

wensen nog beter leren kennen en

met uiteenlopende organisaties

daar optimaal op in kunnen spelen.

Organisaties die zich inzetten voor

SORnieuws | maart 2018
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SOR investeert opnieuw 8,1 miljoen in onderhoud
Net als vorig jaar trekken we in 2018 in totaal 8,1 miljoen euro uit voor onderhoud. Behalve voor jaarlijks terugkerend onderhoud en uw reparatieverzoeken is dat ook voor gepland onderhoud.
Drie categorieën in het

Ieder jaar voeren we in andere

welke werkzaamheden. Deze plan-

onderhoudsbudget

woongebouwen planmatig

ning is onder voorbehoud. Er kunnen

•• 2,7 miljoen voor dagelijks onder-

onderhoud uit

budgettaire redenen zijn om werk-

houd: onderhoud na reparatiever-

We combineren werkzaamheden

zaamheden door te schuiven. En soms

zoeken van bewoners en om

zoveel mogelijk om de overlast te

zijn er onvoorziene, meer urgente

vrijkomende woningen verhuur-

beperken en op kosten te besparen.

klussen die voor gaan. In alle gevallen

klaar te maken. Soms zijn grote

In het schema ziet u welke gebouwen

krijgt u voor aanvang van de werk-

ingrepen nodig zoals het vernieu-

in 2018 aan de beurt zijn en voor

zaamheden persoonlijk bericht.

wen van keukens, sanitair of
Woongebouw

Plaats

Planmatig onderhoud 2018

Abtshove

Rotterdam

Gevelschilderwerk, vervangen dilatatievoegen en herstellen beschadigd
metselwerk gevel, werkzaamheden aan de CV-installatie

zaamheden in alle gebouwen

Boog

Rotterdam

Reinigen gevelbeton en schilderen houten delen gevel

zoals onderhoud aan liften, brand-

Biezenkamp

Rotterdam

Vervangen regelinstallatie van klimaatsysteem

preventieve installaties, CV-instal-

Binnenhoftoren

Rotterdam

Aanpassen besturingssysteem autoliften

laties, automatische deuren,

Eilanden

Rotterdam

Schilderen van transparante plafonds bij entree buitenzijde

noodverlichting en controle

Klapwiek

Rotterdam

Aanbrengen nieuwe plafonds met UPS en LED-verlichting in liften

blusmiddelen.

Kristal

Rotterdam

Reinigen van galerijvloeren

Leemgaarde

Oostvoorne Groot onderhoud liftinstallaties

houd: werkzaamheden met een

Meyburg

Rotterdam

Reinigen van de buitengevels en betonelementen

preventief karakter, bedoeld om

Prinsenhof

Rotterdam

Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen

de woningen en woongebouwen

Rubroek

Rotterdam

Gevelschilderwerk, vervangen dilatatievoegen en herstellen beschadigd
metselwerk gevel

Ravenswaard

Rotterdam

Gevelschilderwerk, vervangen dilatatievoegen en herstellen beschadigd
metselwerk gevel

Schans

Rotterdam

Vervangen frequentieregeling lift Jan Kruijffstraat 92-178

Schietoren

Rotterdam

Groot onderhoud gevelinstallatie

tegelwerk.

•• 2,2 miljoen voor contractonderhoud: jaarlijks terugkerende werk-

•• 3,2 miljoen voor planmatig onder-

in goede staat te houden zoals
schilderwerk, gevelwerkzaamheden, vervangen van CV- of pompinstallaties en het vervangen van
daken.

Delen via Facebook
Bent u actief op Facebook? Neem dan ook eens een kijkje
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op onze Facebookpagina www.facebook.com/sorwonen.
Zo blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en tips.
Nog leuker is het als u zelf een berichtje of een foto plaatst.
Bijvoorbeeld over activiteiten die in uw woongebouw
plaatsvinden. U kunt uw foto en bericht ook sturen naar
communicatie@sor.nl. Wij plaatsen het dan voor u.

1

1 Kunst in de Klapwiek
2 Valentijnsdag Rubroek
3 Samen Ajax-Feyenoord
kijken in Charley
Tooroptoren
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Nieuw schoonmaakbedrijf
in uw woongebouw

bedrijf ook aan op het mede
delingenbord in uw woongebouw.
Wat merkt u van de overgang?

Velen van u vinden het belangrijk: een schone entree en frisse algemene ruimten.

Het schoonmaakbedrijf voor uw

De schoonmaak van onze woongebouwen heeft daarom onze voortdurende aan-

woongebouw maakt een nieuw

dacht. We streven naar betere kwaliteit van het schoonmaakwerk zonder dat dit

schoonmaakprogramma. Dit wordt

voor u leidt tot (veel) hogere servicekosten. Daarom hebben we het schoonmaak-

vooraf door de huismeester gecontro-

werk in onze woongebouwen opnieuw aanbesteed. We hebben verschillende

leerd. Het nieuwe schoonmaak

schoonmaakbedrijven gevraagd om een aanbieding te doen. Het resultaat is dat in

programma waarborgt de kwaliteit

uw woongebouw binnenkort een nieuw schoonmaakbedrijf aan de slag gaat.

van het schoonmaakwerk binnen de
servicekosten die u op dit moment

•• MJ Verkerk
•• ICS Groep
•• GOM Schoonhouden

betaalt. U ziet het nieuwe schoon

Deze drie bedrijven gaan zorgen voor

schoonmaakbedrijf van start gaat.

maakprogramma op het mede
delingenbord voordat het nieuwe

zowel de schoonmaak als het wassen
van de ramen. De woongebouwen

Het schoonmaakbedrijf werkt volgens

zijn gelijkmatig verdeeld over de drie

dit nieuwe programma. De huis

geselecteerde schoonmaakbedrijven.

meester controleert het schoonmaakwerk. Opmerkingen of vragen over

De woongebouwen krijgen gefaseerd

het schoonmaakwerk kunt u melden

een nieuw schoonmaakbedrijf

bij de huismeester. Een paar weken

Bij de aanbesteding hebben we eisen

Dat gebeurt van maart tot en met

na de start, evalueren we de kwaliteit

gesteld aan kwaliteit en prijs

mei 2018. Voor de meeste gebouwen

en effectiviteit van het nieuwe

Daarnaast hebben we ook gelet op

is de overgang per 1 april. In het

schoonmaakprogramma. Dit doen we

de bedrijfsvoering en het duurzaam-

schema bij dit artikel ziet u wanneer

aan de hand van de meldingen die

heidsbeleid van de bedrijven. Drie

uw woongebouw een nieuw schoon-

wij van u hebben ontvangen en

bedrijven scoorden het beste op alle

maakbedrijf krijgt. We kondigen de

samen met uw bewonerscommissie.

vier de gebieden. Dat zijn:

komst van het nieuwe schoonmaak-

Woongebouw

Nieuwe leverancier schoonmaak
en glasbewassing

Planning
overgang

Woongebouw

Nieuwe leverancier schoonmaak
en glasbewassing

Planning
overgang

Abtshove
Ariane
Aveling
Berlagehof
Biezenkamp
Binnenhoftoren
Bisschopshove
Boekholt
Bonnefooi
Boog
Borghave
BuitenBan
Burcht
Charley Tooroptoren
Eilanden
Facet
Gerrit de Koker
Geuzenhof
Gravin
Hagestaete
Heulbrug
Hoeksteen
Jan van Loon
Ka Fook Mansion
Klapwiek
Kleyburg

Gom
MJ Verkerk Facilitair
ICS Groep
MJ Verkerk Facilitair
ICS Groep
MJ Verkerk Facilitair
Gom
MJ Verkerk Facilitair
MJ Verkerk Facilitair
Gom
Gom
ICS Groep
LZG
MJ Verkerk Facilitair
MJ Verkerk Facilitair
ICS Groep
Gom
ICS Groep
ICS Groep
ICS Groep
Gom
MJ Verkerk Facilitair
Middin
Gom
Gom
Gom

april
april
mei
april
maart
mei
april
april
april
april
april
maart
mei
april
april
april
april
mei
mei
mei
april
april
april
april
april
april

Kolk
Kristal
Kroon
Leemgaarde
Lombarde
Maria Moll
Meyburg
Moorsel, Van
Nieuw Oldenoord
Nieuwe Plantage
Noordschans
Plussenburgh
Prinsenhof
Robijn
Rubroek
Schans
Schietoren
Siloam
Sonneburgh
Stadsplein Spijkenisse
Statenhove
Te Hoogerbrugge
Vlietburg
Vlinderhof
Wartburg
Zonnehove

Gom
MJ Verkerk Facilitair
MJ Verkerk Facilitair
ICS Groep
ICS Groep
Gom
Gom
MJ Verkerk Facilitair
MJ Verkerk Facilitair
Gom
Gom
ICS Groep
ICS Groep
Gom
Middin
Gom
Gom
ICS Groep
Nader te bepalen
ICS Groep
Gom
MJ Verkerk Facilitair
ICS Groep
ICS Groep
ICS Groep
Gom

april
april
april
april
mei
april
april
april
april
april
april
mei
mei
april
april
april
april
mei
mei
maart
april
mei
mei
mei
mei
april
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Puzzel en win een VVV-bon t.w.v. €25,aanhouden

lopen

aantekenen

noodsein

aartsvader

pauze

E

A

anemoon

romance

beschikken

sabotage

O R

combinatie

studie

echtgenote

tanken

gaarne

tempo

geologisch

tenor

G V

gerucht

tochtdeur

I

A B

E

S

C H

getikt

toffee

hooimaand

verheugd

S

D

E

L

E

T O E

ieder

vogelrijk

C

E

R

R A O U

kijkbuis

wijsvinger

lasershow

zwabberen

H R

E

IJ H

L

I

N K

E

C H

T

G A A N

links
Oplossing:

Puzzelt u mee? Stuur de juiste
oplossing vóór 27 april 2018 naar
redactie@sor.nl.

T

E

N

E

N

T

I

E

N K O G IJ N

E

R

E

D

Z

I

I

A C

L

T W V

T

T

O

S

A O E

K

E
R

K O P

N D

A H M B A O

A A A

T

A U R

B G G R N N M D
I
S

Z

I

A

K K

E

N

S

B

E

U

E

E

U M N A R

D D O G O E

S

F

E O

I

N D C H

G

E

N O T

E M P O

H C U R

E

G N

V

T

I

S

van de vorige puzzel
Er waren wel veel inzendingen. Maar zoals de
meeste inzenders al aangaven, ontbraken de

Botersloot 175, 3011 HE Rotterdam

cijfers in de oplossingsbalk. Daardoor was het

De prijswinnaar krijgt bericht en staat

niet mogelijk om de puzzel goed op te lossen.

ook op onze Facebookpagina.

Reparatieverzoek

Zelf regelen

Stuur uw verzoek rechtstreeks naar

Verstopte riolering?

Stel deze gerust via:

uw aannemer:

Bel RRS (010) 292 14 14

T (010) 444 55 55

•	Online via:

Openingstijden

www.sor.nl/reparatieformulier

Beschadigde ruit?

of

Bel Samenwerking Glasverzekering

•	Telefonisch via het (088) nummer.

(0800) 388 87 22

klantcontactcentrum

Wie uw aannemer is, staat op het

Maandag tot en met donderdag

informatiebord in uw woon

Probleem met boiler van

08.30 - 17.00 uur

gebouw en op de website naast

Tempus Energielease?

Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

het reparatieformulier.

Bel (088) 895 5000

SOR
Botersloot 175, 3011 HE Rotterdam
Postbus 22260, 3003 DG Rotterdam
www.sor.nl

S

IJ W

Helaas is er geen winnaar

SOR, t.a.v. redactie SORnieuws,

E contact@sor.nl

L

F

Opsturen per post kan ook:

Hebt u een vraag?

I

