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Nieuwsbrief voor bewoners

Open up en overheerlijke koffie

Rotterdam was de maand mei in de ban van ‘Open up to Rotterdam’ en het 

Eurovisiesongfestival. Bewoners van woongebouw de Kolk hebben dat aan 

den lijve ondervonden. Er heerst sowieso bedrijvigheid in de woongebouwen. 

Gemotiveerde breisters in de Plussenburgh, een enthousiaste bewoner in  

Te Hoogerbrugge die de lichtkrant beheert, een prachtig onderhouden  

bloementuin in de Vlinderhof en de start van de Zomer Serenades.  

In juni en juli komen de SOR-collega’s ‘Op bezoek bij’ met overheerlijke koffie. 

We kijken er naar uit! Voor nu, veel leesplezier!

1

Dames in de Plussenburgh breien voor 
Ouderenfonds
Wat begon als een leuk tijdverdrijf tijdens de coronapandemie groeide uit tot 
soort van breiverslaving. Ook de Plussenburgh ontving een oproep om mee te 
breien aan de Goedgemutste Breicampagne. Deze breicampagne is een initiatief 
van Innocent en werd omarmd door Coalitie Erbij Rotterdam, om Rotterdam-
mers tijdens de lockdown te verbinden. De dames Annie Arnoudse en Meija 
Vielvoije gingen meteen enthousiast aan de slag met breien. 

Voorraadje aanleggen

De dames verzamelden meer enthou-

siaste breisters om zich heen. Uitein-

delijk  begonnen negen dames in de 

Plussenburgh aan een brei-marathon. 

Annie was zo 

enthousiast, dat 

ze alvast was 

begonnen om 

een voorraadje 

mutsen aan te 

leggen nog 

voordat het 

patroon bekend 

was. Niet minder 

dan tien mutsen 

had ze al gebreid 

voordat het 

breipakket werd aangeleverd. Bij het 

zien van het breipatroon voor de 

muts was de hilariteit groot toen 

bleek dat het om kleine mutsjes ging. 

Mutsjes die op een fles passen, ter 

grootte van een eierdop. Geen 

mutsen voor op een hoofd, zoals 

Annie had gedacht. Maar niet 

getreurd. De tien ‘grote’ mutsen 

werden aan een goed doel geschon-

ken, in Roemenië. Waarvoor Annie 

tussendoor ook nog even vier dekens 

heeft gebreid. 

Breiverslaving

Beide dames geven toe dat het 

breien verslavend werkt. Meija  

vertelt: “ik begon soms om tien uur 

in de ochtend en pas om twaalf uur  

‘s avonds legde ik mijn breipennen 

neer.” Iedereen droeg haar steentje 

bij, maar uiteindelijk bleven Annie en 

Meija over van de gestarte negen 

breisters. 

Gezamenlijk hebben de dames in 

totaal 2.500 mutsjes gebreid. Veelal 

verschillende soorten met andere 

patroontjes, in verschillende kleuren, 

met of zonder pomponnetjes.  
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De Goedgemutste Breicampagne een groot 
succes
De Goedgemutste Breicampagne is op 
woensdag 14 april door Wethouder 
Sven de Langen succesvol afgesloten 
met het overhandigen van duizenden 
gebreide mutsjes aan Innocent. Rotter-
dammers werden uitgenodigd om te 
breien voor het Nationaal Ouderen-
fonds. Een aantal SOR-bewoners gaf 
daar gehoor aan.

Winnaar: De Plussenburgh

Sven de Langen heeft in totaal 9.296 

mutsjes overhandigd aan Charlotte 

Paulides van Innocent. Er zaten ware 

kunstwerkjes bij. Daarnaast werd 

gestreden om die felbegeerde Rot-

terdam-breit-voor-Innocent-wisseltro-

fee, deze is gewonnen door de 

breisters van woongebouw De Plus-

senburgh. In totaal hebben zij 2.500 

mutsjes gemaakt. We zijn super trots 

op onze SOR-breisters. De actie is 

zo’n groot succes gebleken dat het in 

oktober 2021 een vervolg krijgt.

De Goedgemutste Breicampagne

Het initiatief werd in het leven 

geroepen door de Coalitie Erbij 

Rotterdam. En werd in samenwer-

king met het Sint Laurens Fonds 

gefinancierd. Coalitie Erbij Rotter-

dam is in november 2020 aangeslo-

ten bij de Goedgemutste 

Breicampagne van Innocent, met als 

doel Rotterdammers met elkaar te 

verbinden. “De breicampagne is 

buitengewoon succesvol verlopen, 

mensen vonden het echt heel leuk 

om mee te doen. Vooral de prakti-

sche insteek in combinatie met het 

goede doel sprak aan”, aldus de 

voorzitter van de coalitie, Veronique 

Vaarten. 

Anne-René van Wissen van Coalitie 

Erbij Rotterdam vertelt: “Tijdens de 

lockdown is het lastig om activiteiten 

met elkaar te ondernemen, maar 

door samen te breien voor een goed 

doel krijg je toch het gevoel van 

saamhorigheid. De breiactie is leuk 

en makkelijk om bij aan te sluiten, 

voor jong en oud. Patronen, wol, 

haak-en breinaalden, tips & tricks: 

van alles werd gedeeld met elkaar.” 

Opbrengst voor het Nationaal 

Ouderenfonds 

Innocent geeft voor ieder mutsje, zo 

groot als een eierdop, 20 cent aan 

het Nationaal Ouderenfonds waar zij 

weer vele mooie dingen voor oude-

ren mee kunnen doen. Totaal breiden 

de deelnemers een bedrag van 

€1.860,- bij elkaar. Het bedrag wordt 

besteed aan activiteiten voor 

ouderen.   

Naast SOR hebben zich meerdere 

samenwerkingspartners aangesloten 

om van dit initiatief een succes te 

maken.
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De dames hebben vooral een gezel-

lige tijd met elkaar gehad. Ieder 

gebreid mutsje levert 20 cent op 

voor het Nationaal Ouderenfonds. 

Een mooi doel volgens beide dames. 

Voor Annie en Meija heeft de brei-

campagne de felbegeerde Rotterdam- 

breit-voor-Innocent-wisseltrofee 

opgeleverd. Zij wonnen de brei- 

campagne door samen het grootste 

aantal mutsjes te breien. Hoeveel 

mutsjes Rotterdam in totaal heeft 

gebreid leest u in het volgende 

artikel. De dames gaan de trofee in 

oktober 2021 met enthousiasme en 

heel veel mutsjes breiend verdedigen. 

Stiekem zijn de eerste mutsjes alweer 

gebreid. Gaan de dames voor het 

dubbele aantal mutsjes komende 

winter? We houden u op de hoogte!

Vervolg van pagina 1

Uitreiking van de wisseltrofee aan 
Annie Arnoudse

Het overhandigen van de tassen 
met mutsjes aan Charlotte Paulides

Sven de Langen overhandigt de 
oorkonde aan Meija Vielvoije

De wisseltrofee
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De Zomer Serenades  

komen terug deze zomer

Net als vorig jaar worden ook deze zomer 

Zomer Serenades georganiseerd in 

samenwerking met Compagnon Events uit 

Rotterdam. Het evenement is eind mei 

gestart en loopt door tot begin september. 

Voor SOR begonnen de Zomer Serenades 

op zondag 30 mei in de tuin van Te Hooger- 

brugge. Mede door het prachtige weer en 

een enthousiast publiek werd het een 

heerlijke middag. De vier muzikanten van 

Batavier speelde vele bekende liedjes die 

zij in een nieuw jasje hadden gestoken. 

Zomer Serenades in Rotterdam

Stichting Droom & Daad, de stichting die 

mede de Zomer Serenades mogelijk 

maakt, richt zich met cultuur projecten 

alleen op de stad Rotterdam. Dat betekent 

helaas dat woongebouwen buiten 

Rotterdam niet in aanmerking komen 

voor een optreden van een zomerconcert. 

Als de Zomer Serenades bij u in het 

woongebouw worden georganiseerd, 

wordt dit vroegtijdig aangekondigd via 

flyers.

Woongebouw De Kolk wint 
sing-a-long wedstrijd
Rotterdam was in de ban van het Eurosongfestival. De 65ste editie van 
het muziekspektakel werd in mei in Rotterdam gehouden. Italië won, 
maar er ging ook een prijs naar de bewoners van woongebouw de Kolk. 
Zij zijn één van de drie winnaars van de SING-A-LONG at home 
wedstrijd. Georganiseerd door Open up to Rotterdam.

Eurosongfestival at home pakket

Op vrijdag 6 mei werd een klein feestje gevierd bij de Kolk in Delfs-

haven. Mevrouw Nel Broekhuizen nam namens de bewoners het 

‘Eurosongfestival at home pakket’ in ontvangst. Het pakket werd 

gebracht door Arno Bonte, Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit 

en Energietransitie. De 

huldiging kreeg uiteraard 

op een veilige manier vorm. 

Maar zeker ook op een 

leuke manier! Want samen 

met de Wethouder arri-

veerde ook een team van 

enthousiaste vrijwilligers op 

elektrische bakfietsen. Zij 

werden tijdens de uitreiking begeleid door muziek van Trio Funfare. 

Naast woongebouw de Kolk werden ook de Startmotor en Laurens 

vestiging Simeon & Anna, beiden op Zuid, verblijd met een  

‘Eurosongfestival at home pakket’.

Eurosongfestival pakket

Het pakket was feestelijk. Het bestond uit verschillende items zoals 

een grote vlag voor aan het balkon, een fan-sjaal, een vlaggenlijn om 

in de huiskamer te hangen, kleine vlaggetjes, scorekaarten met een 

pen, onderzetters, een herbruikbare shopper en sokken. Alle ‘SING 

ALONG at home pakketten’ zijn gemaakt van oude materialen die 

gerecycled of hergebruikt kunnen worden. De vormgeving is geba-

seerd op teksten van winnende Songfestivalliedjes en internationale 

vlaggen van de deelnemers. Herkenbaar, want de stijl en vormgeving 

van de pakketten zag iedereen ook in de stad Rotterdam, die volop 

met het festival meeleefde.

Zomerserenade Te Hoogerbrugge

Mevrouw Broekhuizen neemt 
het pakket in ontvangst

Mevrouw Broekhuizen en de muzikanten van Trio Funfare
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Lichtkrant in Te Hoogerbrugge
Een ware analoge film- & geluidstudio 
op zolder. Een zeldzaamheid. Maar 
voor Alex van der Werff, bewoner uit 
Te Hoogerbrugge, met een carrière en 
passie voor beeld en geluid was dit heel 
gewoon. Toen hij ging verhuizen, kon 
zijn filmstudio helaas niet mee…

Maar dat houdt een creatieve man als 

Alex niet tegen. De studio verkocht 

hij aan studenten van de Filmacade-

mie. Maar bloed kruipt waar het niet 

gaan kan. Alex besloot zijn passie te 

delen met zijn medebewoners door in 

de publieke ruimte een tv neer te 

zetten met daarop informatie voor de 

bewoners van Te Hoogerbrugge.

Vanuit het project ‘Van Wens naar 

Werkelijkheid’ zijn er meerdere 

tv-schermen geplaatst. Alex vertelt: 

‘’Er kwam er een mooi en groot 

beeldscherm te hangen in de lobby 

van Te Hoogerbrugge en bij de liften 

in de naastgelegen gebouwen.’’

Lichtkrant

Inmiddels is de ‘lichtkrant’ zoals Alex 

het noemt, omarmt door de bewo-

ners van Te Hoogerbrugge. Met 

regelmaat krijgt Alex leuke foto’s 

doorgestuurd en hij maakt zelf foto’s 

van gebeurtenissen binnen het woon-

gebouw. ‘’Dan gaat het een beetje 

leven en mensen kijken er met plezier 

naar. Ze zien dan makkelijk dat er 

informatie is bijgekomen’’ zegt Alex. 

Maar niet alleen leuke plaatjes 

worden gedeeld. Alex zet ook han-

dige informatie op de schermen. Hij 

vertelt ons: ‘’wanneer de receptie 

dicht is, dan zet ik dit op het scherm. 

En is de volgende dag het bloemen-

meisje er niet vanwege Moederdag, 

dan staat dat er ook op.’’ Ook lees-

baarheid is een belangrijk punt vol-

gens Alex. ‘’Veel mensen vinden de 

lettertjes op de prikborden te klein en 

te lang, maar op het scherm staat het 

veel groter.’’ Door de lichtkrant 

worden bewoners uit de woongebou-

wen van Te Hoogerbrugge snel en 

effectief van nieuws op de hoogte 

gebracht. Alex is trots op zijn licht-

krant en hoopt het nog jaren voort te 

kunnen zetten.

Van wens naar 

werkelijkheid 2021

Ook dit jaar is het project ‘Van Wens 
naar Werkelijkheid’ een groot succes. 
De commissie die alle inzendingen 
beoordeelt, heeft 48 aanmeldingen 
ontvangen. Dat zijn er veel meer dan 
voorgaande jaren. Per woongebouw 
gaat maximaal één wens in 
vervulling. 

Van kippenhok tot beamer

De ingediende wensen lopen sterk 

uiteen. Van kippenhok tot beamer, 

van airfryer tot parasol. Opvallend 

is het grote aantal ‘buitenwensen’ 

dat wordt aangevraagd. Zo dachten 

de bewoners van de woongroep 

Bonnefooi aan een kippenren met 

nachthok, de bewoners van Schans 

en Noordschans aan parasols en 

bloembollen en de bewoners van 

Ka Fook aan materialen om hun 

vijver op te knappen. Bewoners 

zorgen met elkaar dat de wensen 

ook gerealiseerd worden. Uiteinde-

lijk staat iedere wens voor verbin-

ding van én met de bewoners.  

In vervulling

De commissie wordt gevormd door 

Inez Agema, HPF-lid, Arie 

Oosterheerd, opzichter, Celestine 

Paanakker, Ruth Stringa-Sluer, 

Harmanna van Dalen, allen 

woonregisseurs en Ilse Dumoulin, 

beleidsmedewerker. Zij hebben alle 

inzendingen doorgesproken en 

beoordeeld. Als een wens niet aan 

de voorwaarden voldoet, wordt hij 

ook niet verder behandeld. Eén van 

de voorwaarden is dat er één wens 

per woongebouw wordt gehono-

reerd. Zijn er twee wensen binnen-

gekomen die aan de voorwaarden 

voldoen dan wordt de inzenders 

gevraagd met elkaar een keuze te 

maken. Inmiddels zijn de eerste 

wensen in vervulling gegaan. 

Heeft dit artikel u op een idee 

gebracht voor uw eigen woon- 

gebouw? Volgend jaar heeft u weer 

de mogelijkheid om een wens in te 

dienen. Meer informatie daarover 

leest u in de uitgave van februari 

2022 van SORnieuws.

Een lichtkrant in uw woongebouw 

Heeft u ook belangstelling voor 

een lichtkrant in uw woongebouw? 

En heeft u interesse om die te 

beheren? Laat het ons weten. Dat 

kan via redactie@sor.nl. Wij zijn op 

zoek naar een aantal enthousiaste 

bewoners om een pilot te starten.

mailto:redactie@sor.nl
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3 tips: Veilig online
Ransomware, Virussen, Phising, Hackers.... deze termen hoor je steeds vaker. 
Tegenwoordig kun je al je zaken online regelen: betalen, e-mailen en het opslaan 
van belangrijke bestanden. Dit maakt ons leven een stuk makkelijker, maar het 
brengt ook een mindere kant met zich mee, namelijk cybercriminaliteit. En waar 
zijn cybercriminelen op uit? Het antwoord is simpel, geld. Let op: hier volgt een 
aantal handige tips om fraude te voorkomen!

#1: Wachtwoord = wachtzin

Een sterk wachtwoord 

voor uw computerge-

bruik is ontzettend 

belangrijk. Hoe korter 

het wachtwoord, hoe 

eenvoudig het wacht-

woord is te kraken, of 

met een mooi woord 

‘hacken’. Geboorteda-

tums, voornamen of 

een cijferreeks zijn 

makkelijk te achterhalen. Hoe meer letters, cijfers of tekens, hoe lastiger het 

voor vreemden is om toegang te krijgen. Ga daarom niet voor een wachtwoord 

zoals ‘’Welkom123”. Maar kies wel voor een hele zin zoals 

“Ikbeninhetjaar1952geboren.’’

#2 Whats-App fraude

Via Facebook verzamelen deze cybercriminelen algemene informatie zodat zij 

zich makkelijk kunnen voordoen als iemand anders. Zo is bijvoorbeeld de 

WhatsApp fraudeur ontstaan. Deze  

persoon stuurt per dag duizenden  

WhatsApp berichten naar ouders of opa’s 

en oma’s. Hierin doet hij of zij zich voor 

als (klein)dochter of -zoon. Krijgt u een 

WhatsApp bericht van uw (klein)dochter 

of -zoon met de vraag om geld? Neem 

dan altijd eerst telefonisch of persoonlijk 

contact met hem of haar op. 

#3 Online daten

Tijdens de Corona-pandemie is eenzaamheid onder mensen toegenomen. 

Mensen zijn alleen thuis, kunnen nergens heen en hebben weinig contact met 

anderen. Maar gelukkig is daar het online daten, ook wel ‘e-daten’ genoemd. 

Ideaal in tijden van een pandemie. Maar dit kan ook gevaarlijk zijn. Want niet 

alles is even mooi als het lijkt. Uw nieuwe relatie die bijvoorbeeld in het 

buitenland werkt, kan zomaar veranderen in een ware nachtmerrie. Als blijkt 

dat hij of zij in problemen komt en heel toevallig ook geld nodig heeft om 

hieruit te komen. Deze cybercriminelen willen geld bij voorkeur via de The 

Western Union Bank of BitCoins. Betaal niet! Dit geld is namelijk niet 

traceerbaar voor de politie en dus ook niet terug te halen. Spreek altijd eerst 

persoonlijk af! 

Herinnering:

Op bezoek bij…?

Vanaf 21 juni aanstaande komen 

we op bezoek bij u! We starten 

een vier weken durende toer 

langs de woongebouwen. Op 

maandag 21 juni zijn we als 

eerste in de Plussenburgh. En we 

komen niet met lege handen. Bij 

een bezoek hoort koffie en 

lekkers. Wij gaan graag met u in 

gesprek omdat wij u beter willen 

leren kennen en uw ervaringen 

willen horen.  

U ontvangt tijdig een uitnodiging 

van ons. De bezoeken vinden 

meestal in de ochtend plaats, een 

enkele keer in de middag. 

Het evenement organiseren we 

buiten, geheel volgens de dan 

geldende RIVM richtlijnen.

Graag tot dan!
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HPF werkt door in Corona-tijden
Ook het HuurdersPlatform (HPF) heeft om moeten gaan met de beperkingen die 
het Corona-virus heeft veroorzaakt. Samenkomen voor bijvoorbeeld vergaderin-
gen was er niet bij. Het inwerken van de nieuwe leden van het HPF, Inez Agema en 
Leen van Prooijen, werd ook bemoeilijkt. En teamvorming en taakoverdracht 
duurden langer. Aan het woord de leden van het HPF.

Oogopslag

Gezondheid gaat voor en we hebben 

geroeid met de riemen die we 

hadden. Gebruik van sociale media 

bleek de manier om contact met 

elkaar te onderhouden. Via het 

beeldscherm hield SOR ons regelma-

tig op de hoogte van belangrijke 

ontwikkelingen. Maar vergaderen en 

overleggen via Teams of Zoom, is op 

lange termijn natuurlijk niet ideaal. 

Afstand speelt een rol, want bij een 

normaal overleg is een oogopslag 

vaak al voldoende om tot een goed 

besluit te kunnen komen. 

Het HPF heeft zich dus noodgedwon-

gen met name bezig kunnen houden 

met korte termijnzaken. Beleid op 

langere termijn komt hopelijk snel 

weer uitgebreider aan de orde. In 

een breder perspectief.

Huurbeleid

Het Huurbeleid is het meest bespro-

ken thema geweest. Vorig jaar was 

het al een belangrijk onderwerp van 

discussie. Dit jaar bleek een aantal 

van onze opmerkingen en aanbeve-

lingen gehonoreerd in de adviesaan-

vraag. Door een nieuwe wet ging de 

huurverhoging voor de sociale sector 

niet door.

Bijscholing

Leen van Prooijen, onze penning-

meester, vertelt over zijn begintijd bij 

het HPF: 

“Voor mij als penningmeester gaan 

veel zaken gewoon door tijdens de 

pandemie waar we in zitten. Alleen 

reizen we niet als we gaan vergade-

ren. Als fris lid en sinds kort penning-

meester van onze club heb ik deze 

periode gebruikt voor bijscholing via 

de woonbond. Zij boden allerlei 

korte cursussen aan, Webinars 

genaamd, die ik thuis met de IPad 

kon volgen. Ik heb daar al veel van 

opgestoken. Ook dit jaar hebben we 

door Corona nog geen fysieke jaar-

vergadering kunnen organiseren. 

Digitaal is vaak ook geen werkbare 

oplossing. Erg jammer, want de 

stukken liggen klaar. Ik hoop dat het 

dit jaar alsnog gaat lukken.”

Werkzaamheden

De werkzaamheden van het HPF zijn 

divers. Zo hebben we regelmatig 

contact met medewerkers van SOR 

over onderwerpen die complex-over-

schrijdend zijn. Wij worden betrok-

ken bij het ondernemingsplan van 

SOR en bij plan, uitvoer en gevolg 

van groot onderhoud en/of renova-

tie. Ook hebben wij vaak contact met 

andere huurdersverenigingen, van 

onder andere Woonbron, Haven-

steder, Vestia en Woonstad. Met deze 

verenigingen bespreken we diverse 

zaken op woongebied in het Rotter-

damse. Vooral hoe wij als organisa-

ties gezamenlijk kunnen optreden in 

het kader van de prestatieafspraken 

die SOR en het HPF met de gemeente 

maken. In deze afspraken komt een 

groot aantal onderwerpen aan het 

bod, waaronder beschikbaarheid en 

betaalbaarheid.

Leden

De leden van het HPF zijn Tim Dekker 

(voorzitter) en Riet Kranenburg 

(secretaris), Inez Agema (bestuurslid 

met een juridische achtergrond, 

waarvan we dankbaar gebruik 

maken. Zij is vooral actief in het 

tripartite overleg met de Gemeente 

en SOR over Prestatieafspraken) en 

Leen van Prooijen, onze 

penningmeester.

Volgend jaar zullen er vacatures 

ontstaan in het HPF, dus we gaan 

binnenkort op zoek naar nieuwe 

leden. We houden u op de hoogte.
Digitaal overleg met het HPF
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Rioolverstoppingen, 
hoe voorkomt u ze?

Een verstopt riool is voor 

niemand een pretje! We vragen 

in dit korte artikel uw aandacht 

voor het probleem en u leest hoe 

u kunt bijdragen aan het 

verminderen van deze overlast 

en kostenpost.  

Oorzaak en gevolg

Een verstopt riool wordt vaak 

veroorzaakt door menselijk 

gedrag. Bijvoorbeeld omdat er 

spullen in het toilet worden 

gegooid, die er niet in horen. Dit 

kunnen babydoekjes zijn, haar, 

maandverband, te veel toilet-

papier, plastic, vet en bijvoor-

beeld olie. Al deze materialen 

veroorzaken (bij elkaar) een 

verstopping.  

En dat heeft vaak grote gevol-

gen. Niet alleen komt bij een 

verstopt riool een nare stank vrij. 

De kosten die gemoeid zijn met 

het ontstoppen van het riool zijn 

hoog. En uiteindelijk betalen we 

die met elkaar.

Wij vragen u daarom: wees 

bewust en gooi niets door de 

afvoer wat er niet hoort! Dat is 

uiteindelijk het beste voor 

iedereen!

Vlinderhof zegt het met  
bloemen en planten!
Het woongenot wordt voor een deel 
bepaald door de woning die gehuurd 
wordt. Dat staat buiten kijf. Maar er is 
meer nodig om het naar je zin te 
hebben. Voor Irene Wiersma en Wim 
Dingemans geldt dat ook. Zij wonen in 
Den Briel in het complex de Ommeloop 
(Vlinderhof). 

Rond de woongebouwen zijn er de 

nodige parkeerplaatsen, maar er is 

ook veel groen. En hen gaat het om 

het groen. Zij hebben als vrijwilligers 

de taak op zich genomen voor de 

stroken groen tussen de verschillende 

complexdelen te zorgen. Door het 

jaar heen zie je ze, met hulp van nog 

anderen, schoffelen, bloembollen 

poten, de geraniums buiten zetten, 

als het nodig is water geven van de 

planten en nog veel meer.

Ook zorgen zij er voor dat het pla-

teau achter de gezamenlijke recrea-

tieruimte er piekfijn uit ziet. Het 

terras daar is in de afgelopen weken 

extra door hen onderhanden geno-

men. Ze hebben een nieuwe indeling 

gemaakt, een afzetting verwijderd,  

wat meer ruimte gecreëerd en een 

bloemrijke rand aangelegd. De 

oorspronkelijke potten werden 

vervangen. Kortom het werd een 

hele opknapklus waar veel werk in is 

gaan zitten.

Nu is het klaar en de twee hebben 

eer van hun stevige klus die ze 

hebben geklaard. “Zwaar werk was 

het”, zeggen ze allebei in koor. 

“Maar we doen dat vooral met veel 

plezier. Je hebt zienderogen succes 

en wat zo leuk is; alle bewoners van 

de verschillende complexdelen van 

onze Ommeloop (Vlinderhof) 

kunnen meegenieten.” En dat is ook 

zo. Jammer dat door het coronavirus 

haast geen activiteiten mogelijk zijn. 

Maar iedereen die een wandelinge-

tje maakt, zal het frisse groen, het 

herschikte terras en planten en 

bloemen opvallen. Waar ze het van 

doen? Ze krijgen soms een gift, 

verkopen tijdens een fancyfair spul-

letjes en hebben Amarylles verkocht. 

“Dat bracht voldoende in het laadje, 

waarmee we al onze rekeningen 

hebben kunnen betalen.”  En nu 

maar hopen dat het deze zomer in 

alle opzichten genieten wordt!

Tekst en foto: Martin van Gurp

Wim Dingemans & Irene Wiersma

Ontstoppen van het riool



Hebt u een vraag?

Stel deze gerust via:

T (010) 444 55 55

E contact@sor.nl

Openingstijden 

klantcontactcentrum

Maandag tot en met donderdag

08.30 - 17.00 uur

Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Reparatieverzoek

Stuur uw verzoek rechtstreeks naar 

uw aannemer:

•  Online via:  

www.sor.nl/reparatieformulier 

of

•  Telefonisch via het (088) nummer. 

Wie uw aannemer is, staat op het 

informatiebord in uw woon-

gebouw en op de website naast 

het reparatieformulier. 

Zelf regelen

Verstopte riolering? 

Bel RRS (010) 292 14 14 

Beschadigde ruit? 

Bel Samenwerking Glasverzekering 

(0800) 388 87 22 

Probleem met boiler van  

Tempus Energielease? 

Bel (088) 895 5000 

Puzzel en win een cadeaubon van €25,-

U kunt weer meepuzzelen! Onder de inzenders van 

de juiste oplossing verloten we een cadeaubon van 

€ 25,-. Stuur uw oplossing vóór 12 juli 2021 naar 

redactie@sor.nl. Of per post naar: SOR, t.a.v. redactie 

SORnieuws, Botersloot 175, 3011 HE Rotterdam. De 

prijswinnaar krijgt persoonlijk een berichtje van ons.

D O U C H E M U N T J E S

B S P E L L E T J E S T C

B A R B E C U E N B A D P

L P C A F M P I I A T R A

I M S K A I E N L N L I N

K O H G T R E P E D E N N

O K E S R O R T T E O K E

P E L E E E B L S N K W N

E J T R E D N A R B S A G

N L E K P A R A S O L T R

E E R T M K A N T I N E E

R A G L A M P I N G C R E

P J V A K A N T I E E S P

BACK TO BASICS

BANDEN

BARBECUE

BLIKOPENER

DOUCHEMUNTJES

DRINKWATER

FIETS

GASBRANDERTJE

GLAMPING

KAMPEERTAFEL

KANTINE

KOELTAS

KOMPAS

PANNENGREEP

PARASOL

PARKEERPLAATS

SHELTER

SPELLETJES

TENT

TERREIN

VAKANTIE

De winnaar van de vorige puzzel

Deze keer hebben we ruim 150 inzendingen ontvangen met de 

juiste oplossing van de puzzel in SORnieuws van april. We 

ontvangen berichten via de mail en door middel van kaartjes.  

De juiste oplossing was: ‘voorjaarsschoonmaak’. De winnaar is 

mevrouw Yvonne Kalkhoven uit het Van Moorsel complex in Het 

Lage Land in Rotterdam.

Mevrouw Kalkhoven heeft inmiddels een cadeaubon ontvangen. De cadeaubon
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