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Nieuwsbrief voor bewoners

Feestelijkheden en mooie verhalen

In deze zomer-uitgave van SORnieuws blikken we terug op de koffieochtenden 

ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van SOR. We hebben samen genoten 

van de heerlijke koffie en we hebben mooie verhalen mogen delen. Woongroep 

de Bonnefooi had ook een reden voor een feestje, zij bestaan 30 jaar. De eerste 

bewoner vertelt over de start van de woongroep de Bonnefooi in 1987 en de 

ingebruikname in 1991. Daarnaast nuttige informatie, de vaste rubriek over 

online veiligheid met handige tips en ook komt het HPF aan het woord.  

Veel leesplezier!
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Woongroep De Bonnefooi, 30 jaar
Op maandag 1 juli 1991 was de oplevering van complex De Bonnefooi een feit. Het 
complex, gelegen aan de Robert Kochplaats in Rotterdam Ommoord, is het 
onderkomen van de gelijknamige woongroep De Bonnefooi. 

Precies dertig jaar later, op 

donderdag 1 juli 2021, brachten 

woonregisseur Harmanna van Dalen 

en communicatieadviseur Rina de 

Groot van SOR, op uitnodiging een 

bezoek aan de jarige woongroep. Ze 

werden ontvangen door ‘commissie 

stiekem’ zoals ze zichzelf noemen. 

Deze commissie had in het grootste 

geheim een feestelijke verrassing 

voorbereid voor de medebewoners. 

Commissieleden belden aan bij alle 

medebewoners die zij verrasten met 

een heerlijk gebakje en een prachtige 

orchidee. 

Het hele complex bestaat uit 23 

woningen, veertien tweekamer- en 

negen driekamerappartementen. 

Niemand werd overgeslagen, de 

werkende bewoners werden na 

werktijd alsnog verrast.

Na het uitdelen van het lekkers, werd 

gezamenlijk een kop koffie 

gedronken. In de ontmoetingsruimte 

vertelde Nico van Schaik (92) over het 

ontstaan van de woongroep. De heer 

van Schaik is één van de oudste 

bewoners en de eerste bewoner en 

oud-voorzitter van de woongroep. 

Vanuit de oorspronkelijk woongroep 

zijn hij en de heer Johan van de 

Broeckert (94) nog woonachtig in de 

Bonnefooi.

De heer van Schaik gaf aan dat hij 

veel heeft zien veranderen. Het 

idealistische project is individualisti-

scher geworden. Vroeger aten de 

bewoners drie keer per week samen. 

En in het verleden telde de woon-

groep een lange wachtlijst van gega-

digden die zich heel bewust bij de 

woongroep wilden aansluiten. Dat is 

niet meer. Wel kiest de woongroep 

op voorspraak nog steeds de toekom-

stige bewoners. Ze maken eerst 

kennis met elkaar en drinken samen 

koffie. Als er de woongroep geen 

kandidaat beschikbaar heeft, komt er 

een bewoner via de reguliere weg.

De woongroep voelt als een fijne 

thuisplek. De bewoners aan de kof-

fietafel beaamden dat ook allemaal. 

Ze voelen zich veilig met elkaar en in 

het wooncomplex. 

Lees verder op pagina 2
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Het spoor terug naar het begin
Enkele bewoners uit de deelgemeente Prins Alexander filosofeerden in 1987 hoe het 
zou zijn om met een geselecteerd gezelschap in een kleinschalig wooncomplex in de 
deelgemeente Prins Alexander, vooral vrij en veilig, te kunnen wonen.  
Deze manier van wonen was toen helemaal nieuw.

Een aantal gemeenten in Nederland 

had al kleinschalige woongroepen. 

Ook in Rotterdam waren er al enkele 

gerealiseerd. Het idee was dat bewo-

ners samen verantwoordelijkheid 

zouden dragen voor de sfeer en voor 

het wonen. Kortom eenzaamheid 

tegengaan en een zinvolle manier 

creëren om oud te worden. 

De start

En ze kwamen in actie.

In de Alexanderpost van donderdag 

27 mei 1987 verscheen een artikel 

over hun plannen met daarbij een 

oproep aan belangstellenden om een 

informatieochtend bij te wonen. 

Hierna werd er door de ontstane 

groep gewerkt aan het stichten van 

een vereniging, het verkrijgen van 

een locatie, het zoeken naar een 

bouwer en een architect en het 

verzekeren van externe 

deskundigheid.

De groep bevond zich toen in de 

voorbereidingsfase. Voor de onder-

steuning in deze fase werd gebruik 

gemaakt van de kennis en ervaring 

van de initiatiefnemers van de woon-

groepwinkel en van de in de wijk 

opererende opbouwwerker van de 

gemeente. 

Ondersteuning was nodig om de 

toekomstige bewoners te informeren 

en kennis te laten nemen over 

groepswonen. Over groepsvorming, 

juridische zaken, verslaglegging van 

het gehele proces en over het te 

kiezen woonmodel. We schrijven dan 

1988 en de groep is al goed op weg.

De kennismaking met nieuwe leden 

liep goed, de voorbereiding op het 

beheer vereiste nog wat overleg en 

daarom leek het zinvol om een paar 

kleine groepjes met een concreet 

karwei te belasten.

Verdeling van de woningen

Op 24 mei werden de statuten  

gepasseerd. Er werd een locatie, een 

woningcorporatie en een architect 

gevonden. Er werd veel vergaderd, 

gebrainstormd, er werden workshops 

georganiseerd en verschillende 

woongroepen bezocht. Kortom veel 

positiefs maar soms ook tegenvallers. 

Het was lachten en huilen.  

Januari 1990 dienden de bewoners 

van de flat aan de Robert Kochplaats 

bezwaar aan tegen de voorgenomen 

bouw van de Bonnefooi, hetgeen door 

de deelgemeente Prins Alexander 

werd afgewezen. Op 15 maart 1990 

verleende de deelgemeente de 

vergunning voor de bouw. 

Eind april werd vergaderd over het 

thema ‘verdeling van de woningen’.

Voor de bouw was nu bijna alles 

klaar. Er was grond, een architect, 

een goed plan, een woningcorpo- 

ratie en de onderhandelingen met de 

aannemer waren zo goed als rond.

Het resultaat

Maandag 15 oktober 1990 omstreeks 

13.00 uur werd de eerste paal gesla-

gen door onze secretaris de heer Jos 

van Bruggen. Na de oplevering van 

het woongebouw door de aannemer 

op 1 juli 1991 betrok ik woning 3B 

tegen een huurprijs van 508,02 

gulden plus 96,88 voor de servicekos-

ten. Het complex Bonnefooi werd op 

donderdag 3 oktober 1991 officieel 

door toenmalig wethouder Pim 

Vermeulen geopend onder grote 

belangstelling van alle mogelijke 

instellingen, instanties en 

genodigden. 

Ik wil hierbij mijn dank en bewonde-

ring uitspreken voor alle voortrekkers 

die zich vanaf 1987 tot juli 1991 

hebben ingezet voor de Bonnefooi. 

Het wooncomplex waarvan wij nu na 

dertig jaar nog steeds kunnen en 

mogen profiteren. Zij beijverden een 

sociale beleving en geen individuele 

beleving. Een collectief met elkaar.

Nico van Schaik
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Via een groepsapp staan ze met 

elkaar in contact en houden ze een 

oogje in het zeil. 

Rondom het wooncomplex ligt een 

geweldige tuin met daarin de laatste 

aanwinst van de woongroep, een 

prachtig gebouwd kippenhok. Via het 

project ‘van wens naar werkelijkheid’ 

is dit kippenhok aangeschaft. Het is 

het onderkomen van vijf vrije uitloop 

kippen, die als dank eieren leggen. 

De eieren worden verdeeld onder de 

bewoners van de woongroep. 

Het was een gezellige dag. We zijn 

dertig jaar verder, maar nog altijd is 

het hier goed wonen!

Vervolg van pagina 1

Het kippenhok van De Bonnefooi



Zaterdag  
25 september  
Burendag 2021
In het weekend van 24, 25 en 26 september is het weer 
Nationale Burendag. SOR steunt deze activiteit. Nu 
meer dan ooit is samenkomen belangrijk. Natuurlijk 
volgen we bij de organisatie de richtlijnen van het 
RIVM. 

SOR Burendag

De voorwaarden voor een financiële bijdrage vanuit 

het Oranje Fonds gaat uit van een activiteit voor de 

hele buurt. Voor veel commissies is dat niet haalbaar. 

Om ervoor te zorgen dat er toch een leuke Burendag 

georganiseerd kan worden, ondersteunt SOR de 

bewoners-, en activiteiten commissies die zich 

inschrijven ook met een financiële bijdrage.  

De voorwaarden die wij aan de activiteit stellen is 

dat de dag toegankelijk is voor alle medebewoners 

én dat het de ontmoeting met medebewoners 

stimuleert. 

Inschrijving

De bewoners- en activiteitencommissies hebben 

intussen een uitnodiging ontvangen om zich in te 

schrijven voor de Burendag 2021.

De allerleukste Burendag-activiteit

Uiteraard vinden we het leuk als we foto’s, verhalen 

en anekdotes van de Burendag ontvangen.  

We maken er een leuk verslag die we plaatsen op  

de SOR Facebook pagina. Stuur uw foto's en  

verhalen naar: communicatie@sor.nl

Column

Thuisgevoel betekent meer

Terwijl ik achter de computer zit om een stukje voor 

het SORnieuws te schrijven, zijn de overstromingen 

in Limburg het gesprek van de dag. Vrienden van mij 

moesten evacueren. Gelukkig hebben zij een boot in 

een nabije jachthaven, zodat ze – zoals ze dat 

noemen – van een gedwongen vakantie zijn gaan 

genieten. Dat dit niet echt genieten is, snapt 

natuurlijk iedereen, want wat staat ze te wachten  

als ze weer terug naar hun huis mogen?

Dat brengt mij bij het thuisgevoel dat SOR aanprijst. 

Volgens mij houdt dat in dat je je thuis lekker voelt 

en dus (ook) veilig. Bij dit laatste denk je dan aan 

veilig zijn tegen inbraken (goede sloten) en/of  

babbelaars aan de deur die je bankpas stelen zodra 

ze binnen zijn (cameratoezicht), of bijvoorbeeld aan 

ontbrekende drempels in je woning en brede deuren, 

zodat je je gemakkelijk in je woning kunt bewegen.

Ik zou dus nooit gedacht hebben aan overstromingen 

die mijn veilig huis zouden kunnen bedreigen.  

Bij mijn weten heeft SOR ook geen woningen die zo 

dicht aan een rivier staan dat je daar bang voor moet 

zijn. Daarom kunnen we ons gelukkig prijzen dat 

dergelijke catastrofes ons bespaard blijven, zeker als 

je op tv ziet wat er in Duitsland en in België is 

gebeurd! Wel is het voor ons allemaal een ernstige 

waarschuwing om toch vooral mee te doen aan de 

maatregelen die tegen de opwarming van de aarde 

zullen moeten worden genomen. Hoe klein je  

bijdrage ook is, het begint allemaal bij jezelf.

Ik wens u allen een veilige en zonnige zomer.

Inez Agema (HPF)
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SOR viert 35 jarig bestaan met 
koffieochtenden
Op 9 september 1986 is SOR opgericht uit Patrimoniums Woningstichting, destijds 
gevestigd in Delfshaven. Doel: het bouwen van passende woningen waarin 
ouderen zelfstandig wonen en de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. 
Bijvoorbeeld in de buurt van verpleeghuizen, of met maaltijdservices en 
restaurants. In de loop van de jaren heeft SOR veel woongebouwen ontwikkeld, 
aangekocht en gerenoveerd. Betaalbaarheid, veiligheid en duurzaamheid stonden 
hierbij altijd centraal. Het niveau van de ouderenhuisvesting is in de loop der jaren 
verbeterd en meer afgestemd op de verschillende woonwensen. 

Veranderingen in wonen en zorg

In 2013 besloot het toenmalig kabinet 

over de invoering van scheiding 

tussen wonen en zorg voor mensen 

met een lichte zorgvraag. Dat bete-

kende simpelweg dat het wonen en 

de zorg apart werden gefinancierd en 

niet langer vanuit de Wet Langdurige 

Zorg (WLZ) vergoed werden. Voor 

SOR betekende dit dat een aantal 

zorginstellingen hun huurovereen-

komsten beëindigden. In een aantal 

situaties betekende dit zelfs dat de 

diensten aan de zelfstandige bewo-

ners moest worden stopgezet. Zo 

verdwenen restaurants en aan- 

verwante dienstverlening soms uit 

woongebouwen. 

SOR richt zich nu dan ook vooral op 

de samenwerking tussen de gebieden 

wonen, welzijn en zorg. Dat is 

belangrijk in deze tijd waarin we 

langer thuis (moeten) blijven wonen. 

SOR blijft zich inzetten voor vol-

doende zorg- en welzijnsondersteu-

ning aan bewoners. Dat doen we 

samen met de gemeente Rotterdam 

en andere samenwerkingspartners, 

als zorg- en welzijnsorganisaties.

Toekomst 

SOR ziet de toekomst met vertrouwen 

tegemoet en bereidt zich daar samen 

met haar medewerkers op voor. Zo 

ligt voor de komende jaren de nadruk 

op onze dienstverlening en de bij-

drage van SOR aan voldoende betaal-

bare en beschikbare woningen voor 

onze doelgroep in Rotterdam en 

omstreken. 

Koffieochtenden ‘op bezoek bij’

Dit jubileumjaar vieren we een 

feestje, samen met u, de bewoners. 

Vier weken lang zijn we op bezoek 

geweest bij u! Met koffie, en  

Italiaanse lekkernijen en geweldige 

Barista-mannen die verantwoordelijk 

zijn voor deze heerlijke koffie. We 

hebben mooie gesprekken gevoerd 

met u. Openhartig en eerlijk, soms 

met het hart op de tong. Maar we 

hebben ook de waardering voor de 

koffieochtenden geproefd. 

Laatste koffiebezoeken

Helaas waren we genoodzaakt,  

mede door de hoogoplopende 

besmettingen half juli, de laatste 

koffiebezoeken uit te stellen. Dat 

besluit hebben we genomen voor uw 

veiligheid en die van onze collega’s. 

De laatste koffiebezoeken gaan wij 

zeker in het najaar organiseren. Want 

ook bij de laatste woongebouwen 

gaan we graag met u in gesprek.

Statenhoven

Kolk

Klapwiek

BuitenBan

Siloam
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Online veiligheid

 
1. Ticket fraude

Het internet wordt tegenwoordig regelmatig gebruikt om kaarten 

te (ver)kopen voor sportwedstrijden, concerten en 

theatervoorstellingen. Zolang dit gebeurt via officiële 

verkooppunten van deze evenement zal er zelden iets verkeerd 

gaan. Criminelen proberen via nagemaakte websites en veilingsites 

echter regelmatig om valse tickets te verkopen.  

Als klant betaalt u via deze websites vaak niet alleen een veel hoger 

bedrag dan de officiële verkoopprijs. Ook is de kans groot dat de 

kaarten vals zijn, of dat deze worden geblokkeerd. Voorkom deze 

vorm van internetfraude en koop uw kaarten voor concerten of 

sportwedstrijden alleen via de officiële verkoopkanalen.

2. De neppolitie 

Het politievirus is een hardnekkige en vervelende vorm van 

internetfraude. Dit type oplichting vindt plaats met behulp van 

gijzelsoftware. Het houdt in dat er een afbeelding verschijnt en uw 

computer plotseling wordt geblokkeerd. Er zal bijvoorbeeld een 

melding van de politie verschijnen met het bericht dat er geld moet 

worden betaald, omdat u bijvoorbeeld een illegale film heeft 

gedownload. Wanneer u dit bedrag niet overmaakt, zal uw PC 

geblokkeerd blijven en krijgt u nooit meer toegang tot uw 

(persoonlijke) documenten. Uiteraard is deze melding niet afkomstig 

van de politie en helaas blijkt het probleem zelden verholpen 

wanneer u het bedrag overmaakt. Niet alleen raakt u dus snel 

honderden euro’s kwijt, maar uw computer blijft ook nog eens 

geblokkeerd.  

 

Mocht dit gebeuren, trek dan direct de stekker van uw modem er uit 

en sluit de computer af. Hackers kunnen niks doen wanneer uw 

computer uit staat. Bel vervolgens 112 en volg de instructies op van 

de politie.

3. Rampen en goede doelen-oplichting

Dat online oplichters harteloos zijn, wordt vooral duidelijk tijdens 

deze vorm van internetfraude. Tijdens rampen zoals tsunami’s, 

aardbevingen en hongersnoodrampen proberen oplichters 

regelmatig een graantje mee te pikken. Dit doen zij door een 

onbetrouwbare website op te zetten waarop goedhartige donateurs 

een ‘donatie’ voor het goede doel kunnen doen. Uiteraard zal dit 

geld niet terecht komen bij de mensen die het nodig hebben, maar 

belandt het in de zakken van de oplichters. Controleer dus vooraf 

goed of de webpagina kloppend is.

Het Facet

Kristal

Stadsplein

Geuzenhof
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‘Een geweldige plek om te wonen’
Cees Koogje (89) is een van de bewoners van het Pietje Bell Huis, een woon-zorg-
complex van SOR in Rotterdam Ommoord. Cees kan zich er, met ondersteuning 
van de ‘ZorgButler’, die in het complex kleinschalige zorg biedt, uitstekend redden: 
“Ik woon hier prima. (lachend) Ik wil wel 100 worden, dus ik heb nog zeker elf jaar 
te gaan.”

Koogje kwam begin 2018 in het 

Pietje Bell Huis wonen, enkele maan-

den nadat zijn vrouw was overleden: 

“Toen zij nog leefde, kon ik me met 

haar steun en wat hulp van buitenaf 

thuis prima redden. Maar dat lukte 

niet meer na haar overlijden. Ik ben 

suikerpatiënt. Mijn pedicure vertelde 

mij over het Pietje Bell Huis, waar 

ook haar moeder woont. Ik ben met 

mijn kinderen gaan kijken. Ik stond 

in het halletje van mijn nieuwe 

appartement en dacht direct: hier wil 

ik wel wonen. Daarna was het snel 

geregeld.”

Geweldige plek

In zijn werk als Officier bij het Leger 

des Heils kwam Koogje vroeger veel 

in oude bejaardenhuizen. Met de 

bijbehorende kleine woninkjes en 

lange ‘ziekenhuisgangen’. Het Pietje 

Bell Huis vindt hij vergeleken daar-

mee een verademing: “De apparte-

menten zijn ruim opgezet en van alle 

gemakken voorzien. Aan de achter-

kant ligt een mooie, grote tuin waar 

we gebruik van kunnen maken. De 

verzorging door de medewerkers van 

de Zorgbutler is uitstekend. Ik kan en 

wil graag nog veel dingen zelf doen. 

Maar als je toch extra ondersteuning 

nodig hebt, staan de medewerkers 

voor je klaar. En ze houden natuurlijk 

altijd een oogje in het zeil. Op iedere 

verdieping is een woonkamer waar 

bewoners elkaar kunnen treffen. Je 

kunt er terecht voor een kop koffie, 

of gewoon om een krant of een boek 

te lezen.”

Als oprichter en secretaris van de 

bewonerscommissie houdt Koogje 

graag de vinger aan de pols wat 

betreft het reilen en zeilen in het 

complex. En hoewel hij heel tevreden 

is met zijn woonsituatie, blijven er 

natuurlijk altijd verbeteringen  

mogelijk. Zoals de liften, die naar zijn 

smaak te vaak buiten werking zijn: 

“Kijk, als je op de negende verdie-

ping woont en een rollator hebt, kun 

je echt niet met de trap. Dan ben je 

afhankelijk van de lift. Dus die moet 

het gewoon altijd doen. En bij de 

renovatie zijn de verwarmingsbuizen 

die door de appartementen lopen, 

niet geïsoleerd. De verwarmings-

installatie staat op het dak. Als mijn 

benedenburen de kachel aanzetten, 

krijg ik het ook warm. We kijken nu 

hoe we dat kunnen oplossen.”

Meer informatie over het 

concept van de ZorgButler vindt 

u op www.de-zorgbutler.nl

Zorgvastgoed, de onbekende 

kant van SOR

Het interview met Cees Koogje, 

bewoner van het Pietje Bell Huis, 

is voor het eerst geplaatst in het 

Zorgvastgoed Magazine. Het 

Zorgvastgoed Magazine is ter 

gelegenheid van het 35 jarig 

bestaan van SOR, begin 2021 

uitgebracht.

Het Pietje Bell Huis

Melding wandeltocht
Na overleg met het projectteam 

is besloten om de wandeltocht, 

die gepland staat op zaterdag 11 

september aanstaande, voorlopig 

uit te stellen. De oplopende 

besmettingen van dit moment 

zijn helaas de aanleiding voor dit 

besluit. We kijken of er in het 

najaar alsnog gelegenheid is de 

wandeltocht te organiseren. De 

gezondheid van u en onze 

collega’s staat voorop. 

http://www.de-zorgbutler.nl
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Muziekmiddag in Bisschopshove
Veel bedrijvigheid op een zonnige 
dinsdagmiddag in juni in 
wooncomplex Bisschopshove. Nadat 
de activiteit in mei was uitgesteld in 
verband met de grote hoeveelheid 
regen, kon het optreden op 8 juni wel 
doorgaan. 

De bewoners van Bisschopshove 

werden door Rotterdam Zingt 

getrakteerd op een muzikale 

verrassing. De Cornellies verzorgden 

een geweldig optreden. De 

Cornellies is een duo bestaande uit 

Cor; Ed Versloot en Nel; Margreet  

’t Hart. Zij zingen smartlappen uit  

de oude doos en Nederlandstalige 

liedjes uit de jaren ’70. 

De bewoners zaten op het terras,  

of keken vanaf hun balkon naar het 

optreden. Er werd uit volle borst 

meegezongen met de bekende 

liedjes. Ook het cabaret duo van de 

Bisschopshove zelf liet zich van zijn 

best kant zien en zong heerlijk mee. 

Bewoner van de Bisschopshove en 

professioneel fotograaf Wim Barzilay 

heeft prachtige foto’s gemaakt van 

deze gezellige en geslaagde middag. 

Waarvoor hartelijk dank! 

Heerlijk meezingen

SOR Sociaal Jaarverslag 2020

Ieder jaar maakt SOR een financieel 

jaarverslag. Het verslag kunt u 

vinden op onze website, via  

www.sor.nl/over-sor/publicaties/.  

Dit jaar hebben we óók een sociaal 

jaarverslag gemaakt. Omdat we 

terug-kijken op een bijzonder jaar 

waarin de coronapandemie ons een 

‘nieuw normaal’ heeft opgelegd, 

vinden we het belangrijk om met u 

te delen wat wel kon. In maart 2020 

hadden we nooit kunnen bedenken 

dat alle vooraf bedachte plannen en 

doelen in een heel ander daglicht 

zouden komen te staan.

Trots op wat we wél hebben gedaan

Was in het begin van de pandemie 

nog het idee dat het allemaal niet 

zolang zou duren, gaandeweg 

veranderde de situatie. We kwamen 

langzaam in een nieuwe werkelijk-

heid terecht, zoekend naar wat wel 

en soms ook niet kon. In het SOR 

Sociaal Jaarverslag 2020 hebben we 

een overzicht gemaakt van wat wel 

kon.

We gingen digitaal vergaderen met 

bijvoorbeeld het HPF, we brachten 

op 5 mei Bevrijdingssoep rond in 

Borghave. Veel bewonerscommissies 

hebben de bewoners verrast met 

chocolade, bloemetjes of zelfs een 

ontbijtje. Ook de Bedankdag aan 

onze vrijwilligers van de Bewoners- 

en activiteitencommissies is anders 

ingevuld, maar werd niet vergeten. 

Op gepaste afstand zijn er informa-

tiebijeenkomsten georganiseerd. 

Ook zijn verschillende bewoners in 

de zomer getrakteerd op een Zomer 

Serenade onder hun balkon. En er 

gebeurde nog veel meer. 

Nieuwsgierig? U vindt het SOR 

sociaal jaarverslag 2020 op onze 

website:  

www.sor.nl/over-sor/publicaties/

De Cornellies

http://www.sor.nl/over-sor/publicaties/
http://www.sor.nl/over-sor/publicaties/


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 10 september 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.

R M R E H C S D N I W Z W

O N W E E R R U U T A N T

L O B A D K L E D I N G A

S S E I Z O E N E L K E M

C T H C O T S T E I F E G

H K Z D N E F O K M R N N

A R G E N I E T E N A E A

A A T B E F M E R T M R H

T P T T C F R A S M B E B

S T S H R O V E E O O M IJ

E E U C E K I W N O Z S E

N R R U M S Z E I L E N N

O P N L E IJ D Z O N N I G

BADKLEDING

BIJEN

BRAMEN

DUIKEN

FIETSEN

FIETSTOCHT

FRAMBOZEN

GENIETEN

HANGMAT

IJSKOFFIE

INSMEREN

KERSEN

LOOM

LUCHTBED

NATUUR

ONWEER

PRETPARK

ROLSCHAATSEN

RUST

SEIZOEN

SIESTA

TENT

WINDSCHERM

ZEILEN

ZONNECREME

ZONNIG

ZWEMMEN

De winnaar van de vorige puzzel

Ruim 140 inzendingen kregen we binnen met de oplossing van de 

puzzel in SORnieuws van juni.  

De juiste oplossing was: ‘campingstelletje’. Mevrouw C. Verhoeven 

uit woongebouw Geuzenhof in Brielle is de gelukkige winnaar. 

Mevrouw Verhoeven heeft inmiddels haar cadeaubon ontvangen.

De cadeaubon

SOR

Botersloot 175, 3011 HE  Rotterdam

Postbus 22260, 3003 DG  Rotterdam

www.sor.nl
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