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Kwintes geeft ieder 
de ruimte

Seniorenappartement in zicht!

Huurverhoging, 
hoe leg je dat uit?
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WIJ LUISTEREN 
      GRAAG NAAR U 

Oost Flevoland 
Woondiensten
Postbus 89, 8250 AB  Dronten
De Noord 47, Dronten
woondiensten@ofw.nl  |  www.ofw.nl 
T 0321 - 38 55 00  |  F 0321 - 31 77 33

Openingstijden
Ma t/ m vrij 08.30 - 13.00 uur
Ma t/ m vrij 13.00 - 17.00 uur op afspraak

Feenstra verwarming 
(cv-reparaties) T 088 – 84 55 000

Jalinen Rioleringswerkzaam heden 
(rioolverstoppingen) T 0321 - 31 37 23

CITO Glasservice (glasschade) 
T 0800 - 0909000 (gratis) 

Alarmnummer
Uitsluitend voor onderhouds meldingen 
die niet kunnen wachten tot de 
eerst volgende werkdag van OFW  
T 0320 – 25 71 57

Wijkkantoor Biddinghuizen
De Baan 33 | Spreekuur: 
woensdag 13.00-14.00 uur

Wijkkantoor Swifterbant
De Heraldiek 2 | Spreekuur: 
dinsdag 13.00-14.00 uur

Luisteren naar ideeën van bewoners, dat doen 
we graag. Heeft u ideeën: vertel ze aan ons. Wij 
hopen dat u samen met uw buurtgenoten met 
plezier woont in uw wijk. We vinden het leuk als 
u zich inzet voor uw woonomgeving, dat u samen 
met buren initiatieven ontplooit. Wilt u hiervoor 
een steuntje in de rug? Onze woonconsulenten 
staan graag voor u klaar. 

OFW heeft een Leefbaarheidsfonds. U kunt hier 
een beroep op doen om uw plannen voor de 
buurt van de grond te tillen. Dit gebeurt ook regel-
matig. Sommige bewoners vragen om bloem-
bakken in de wijk. Anderen om een ontmoetings-
plek, zoals een jeu-de-boulesbaan. Wij vinden het 
fi jn als dit bijdraagt aan een betere buurt waarin u 
prettig woont. 
U kunt een aanvraag indienen via onze website: 
www.ofw.nl/huurder/leefbaarheidsfonds.

Als u vindt dat we ons werk beter kunnen doen, 
staan we hier ook voor open. Laat het ons weten, 
want goed wonen begint bij u. Iedereen heeft een 
ander idee bij goed wonen. Dit hoeft niet voor 
iedereen hetzelfde te zijn. Elke wijk mag best zijn 
eigen karakter hebben. Denk niet te gauw dat 
iets niet kan. Door te vragen komen juist nieuwe 
dingen tot stand. Voor ons hoeft niet alles 

standaard te zijn. Wij verbe-
teren graag onze dienstver-
lening door waar mogelijk 
maatwerk te leveren. Heeft 
u ideeën? Vertel het aan 
ons. 

Wij spelen graag in op uw wensen. Dit jaar stellen 
we weer een nieuw ondernemingsplan op. Hierin 
staat onder andere wat we de komende vier jaar 
gaan doen aan onderhoud, nieuwbouw, energie-
besparing en service voor bewoners. Laat ons 
weten wat u belangrijk vindt. 

Ook tijdens onze halfjaarlijkse bewonersavonden 
zijn we graag in gesprek met u. Hier vragen we 
onder anderen naar uw ideeën voor ons nieuwe 
ondernemingsplan. Op dinsdagavond 30 mei 
organiseren we de volgende avond. Bent u er dan 
ook bij?
 

Truus Sweringa
directeur bestuurder
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SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT

Dronten

De Kievit 4 t/m 30, 34 t/m 64 en 74
De Morinel 258 t/m 276, 296 t/m 304, 
308 t/m 334, 338 t/m 360, 366 t/m 384, 
406 t/m 414, 420 t/m 444, 268A t/m 268F, 
362A t/m 362F
De Oeverloper 367 t/m 381,437 t/m 445, 
355A t/m 355H
Sparlinghof 1 t/m 123
Lancasterdreef 116 t/m 148

Biddinghuizen

Koolzaadhof 27 t/m 67, 71 t/m 89, 82, 84, 
88 t/m 98, 93 t/m 105, 106 t/m 110, 120, 
146 t/m 158, 192 t/m 196, 200
De Tas 1 t/m 55

Swifterbant

Bazaltstraat 1 t/m 23
Gletsjerstraat 24 t/m 32
Keileemstraat 26
Zuidsingel 2 t/m 8, 12, 18 t/m 30

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
KLEINE BEURT

Biddinghuizen

Akkerhof 1, 38 t/m 62
Kopakker 5, 7, 15 t/m 35, 
Wendakker 3t/m 7, 11, 13, 17 t/m 37, 36
Het Erf 17 t/m 61, 70 t/m 78
Het Gareel 16 t/m 24
Het Lamoen 1 t/m 4, 9 t/m 16
Lucernehof 3, 13, 19 t/m 35, 39 t/m 47, 51 t/m 83, 
89, 93, 4 t/m 40, 46 t/m 62, 66, 68, 80, 98, 104, 
106, 112, 118, 122, 126 t/m 132, 136 t/m 142, 
146 t/m 158, 164 t/m 168, 178, 186
De Rosmolen 17 t/m 41
Zaaiviool 24 t/m 52
De Teugel 2, 4, 9, 10

ONDERHOUD KLUSWIJZER

Schimmel ontstaat in de loop van het jaar op vochtige plekken in huis. Vooral achter 
meubels (banken en kasten) is de kans op vochtplekken groot. Daarom is het belangrijk 
om bijvoorbeeld tijdens een grote schoonmaak alle meubels van de wanden te 
plaatsen en de muren goed te controleren op schimmelvorming. Want wanneer u er 
snel bij bent, is het makkelijker om de schimmel in huis te bestrijden.

Schimmel verwijderen
Om schimmel van het plafond en muren te verwijderen, kunt u het beste 
gebruikmaken van soda opgelost in heet water (ongeveer 6 gram soda per liter 
water). Hiermee kunt u de schimmel van de muur schrobben met bijvoorbeeld een 
schuursponsje. Is het schimmelprobleem hardnekkiger, gebruik dan bleekwater 
(ongeveer 250 ml bleekwater in een emmer heet water). Breng deze oplossing aan op 
de schimmels en laat dit een nacht inwerken. 

Voorkomen is beter dan… 
Om schimmels te voorkomen, is voldoende ventilatie in uw woning nodig. Tijdens 
het ventileren wordt vochtige lucht afgevoerd, zodat muren en plafonds kunnen 
drogen. De meeste woningen zijn voorzien van mechanische ventilatie. Bekijk 
de gebruikerskaart op onze website voor de werking van het mechanische 
ventilatiesysteem in uw woning (www.ofw.nl/huurder).

VERWIJDER EN VOORKOM 
SCHIMMEL
Schimmelplekken op de muur of het plafond? 

Het is niet alleen vies, maar ook nog eens schadelijk 

voor uw gezondheid. 

Controleer de kitvoegen in uw douchehoek
Als u dan toch de muren en plafonds controleert, wilt u dan ook de kitvoeg in uw 
douchehoek controleren? Ook rondom het doucheputje. Kit veroudert namelijk 
na verloop van tijd, waardoor er lekkage kan ontstaan. Als de kitvoeg niet meer 
goed aansluit tegen de (wand)tegels, neem dan contact met ons op voor het 
maken van een afspraak.
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OFW en HBV zijn het eens over het huurbeleid 

‘WE WILLEN WONEN  BETAALBAAR
HOUDEN’
Per 1 juli 2017 wijzigt OFW voor vrijwel al haar huurders het maandelijkse 
huurbedrag. Binnenkort krijgt elke huurder persoonlijk bericht over deze jaarlijkse 
huurverhoging.

Waarom wijzigt de huur?
Voor de meeste woningen geldt een 
huurverhoging. Wel is de gemiddelde 
verhoging dit jaar lager dan over 
2016. Met de huuropbrengst betaalt 
OFW de investeringen in verouderde 

woningen en de bouw van nieuwe 
woningen. Maar ook rente en aflos-
singen en de organisatiekosten van 
OFW worden ervan betaald. Daar-
naast moet OFW bijdragen aan de 
verhuurdersheffing voor de overheid. 

Voorzitter Gerard Corjanus 
van de Huurders Belangen 
Vereniging (HBV):
‘’De onderhandelingen met OFW zijn 
vlot gelukt. We waren er snel uit, 
omdat we ook goed op de hoogte 
zijn gehouden. We vinden de huur-
verhoging acceptabel, helemaal als 
je ziet hoe OFW de huizen onder-
houdt en erin investeert. Als 
bewoner profiteer je ook weer van 
die verbeteringen. We krijgen veel 
complimenten van huurders en 
andere huurdersverenigingen over 
de betaalbaarheid en hetgeen wat je 
ervoor krijgt. Wij zijn dik tevreden.’’ 

Overigens investeert OFW in energie-
maatregelen, zodat bewoners 
profiteren van meer comfort en lagere 
energielasten.

Links op de foto, voorzitter Gerard Corjanus.



 

Marcha Groen.
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Wat is de huursombenadering?
De overheid geeft alle woningcorpora-
ties dit jaar de ruimte om een 
maximale verhoging door te voeren. 
Dat heet de huursombenadering. Dat 
betekent dat de huursom van OFW 
voor het totale woningbezit niet meer 
mag stijgen dan 1,3%. Binnen deze 
totale huursom mag OFW verschil-
lende huurverhogingspercentages 
rekenen voor verschillende woningen, 
huurbedragen en inkomensgroepen.

Hoe zijn de huren vastgesteld?
OFW heeft – samen met de Huurders 
Belangen Vereniging – gekeken naar 
een zo eerlijk mogelijke verdeling. 
Doel is om de huren zo veel mogelijk 
gelijk te trekken en te baseren op de 
streefhuur. De streefhuur is het 
bedrag dat een nieuwe huurder nu 
zou moeten betalen voor die woning. 
Het beleid blijft om de huur niet tot 

boven de maximale sociale huurgrens 
(€ 710,68) te verhogen, ook al zou dit 
wel mogen.

Wat betekent dit voor huurders?
• De huur van bewoners die tot 
 80% van de streefhuur betalen,
 wordt verhoogd met 2,8%. Dit zijn 
 bijvoorbeeld mensen die al heel
 lang in dezelfde woning zitten. 
• Huurders die tussen de 80 en 95% 
 van de streefhuur betalen, krijgen 
 1,8% verhoging. 
• De grootste groep huurders van 
 OFW betaalt nu al bijna of hele
 maal de streefhuur. Die groep 
 krijgt een beperkte huurverhoging 
 van 0,8%. 

Voor wie geldt een inkomens
afhankelijke huurverhoging?
Alleen voor huurders met een 
inkomen boven € 40.349 geldt net als 

Adjunctmanager Wonen 
Marcha Groen van OFW:
‘’OFW vindt de betaalbaarheid van 
belang. We hebben ons sociale 
gezicht getoond door de huren 
beperkt te verhogen. Een procent 
verhoging is niet veel, hoewel een 
tientje soms best veel geld kan zijn. 
Juist de huursombenadering biedt 
ons de mogelijkheid om de verschil-
lende huren beter op elkaar af te 
stemmen en de lasten eerlijker te 
verdelen. Het is fijn dat de HBV ons 
daarin steunde.’’

vorig jaar een inkomensonafhankelijke 
huurverhoging van 4,3%. 
De inkomensafhankelijke huurverho-
ging geldt niet meer voor gezinnen 
van vier of meer personen en huur-
ders die ouder zijn dan 65 jaar.

Voor wie wijzigt er niets?
Voor een aantal woningen geldt geen 
verhoging, omdat die woningen 
anders te duur worden. Voor een klein 
aantal andere woningen geldt zelfs 
een huurkorting van 0,1%, omdat deze 
nog niet gemoderniseerd zijn en een 
ongunstig energielabel hebben. 
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IN GESPREK MET

Tien jaar bestaat De Boeg en bijna vijf jaar alweer het 
Activeringscentrum aan het Hogerhuis. Een goede reden 
om even te buurten bij de bewoners, bezoekers en 
begeleiders van Kwintes in Dronten.

Buurten bij Kwintes 

HET HOGERHUIS 
GEEFT IEDER DE RUIMTE

Zoals altijd is het gezellig druk aan 
het Activeringscentrum van het 
Hogerhuis, laat begeleider Jan Luik 
zien. ‘’Veel van de dertig bewoners 
van De Boeg en het Hogerhuis 
komen hier een kop koffie drinken, 
sporten, handwerken of werken in 
de houtwerkplaats en fietsenher-
stelruimte. Daar worden meubels 
gemaakt en oude fietsen van 
cliënten en buurtbewoners 
voordelig, maar netjes opgelapt.’’ 
Ook veel oud-bewoners weten hun 
vertrouwde omgeving nog goed te 
vinden. Sommigen wonen helemaal 
op zichzelf, anderen krijgen twee 
keer per week hulp van Kwintes.’’  

Verhuizen is best spannend
Want Kwintes ondersteunt mensen 
met psychiatrische of psychosociale 

kwetsbaarheid in hun kracht om 
sterker in de samenleving te staan. 
Elke keer is het weer maatwerk, 
zolang het nodig is. Zo kan de 
verhuizing naar een eigen woning 
best spannend zijn. Daarom komt 
de woonbegeleider van Kwintes af 
en toe nog langs. Nina bijvoorbeeld 
woont al een tijdje met veel plezier 
in haar eigen woning in Dronten. 
Maar toch komt ze nog dagelijks 
langs in het Hogerhuis. ‘’Ik beheer 
het winkeltje en draai mee in de 
keuken en catering. Dat is erg leuk 
om te doen.’’

Eten bezorgen op de bakfiets
Het Activeringscentrum geeft 
mensen weer wat structuur in het 
leven, blijkt uit het verhaal van John 
en Jane. Beiden wonen al enkele 

jaren in De Boeg en ze zijn dagelijks 
actief in de keuken. ‘’Het is fijn om 
met mensen samen te werken’’, zegt 
John. ‘’En je leert om te gaan met 
verantwoordelijkheden.’’ Ze doen 
het goed, want ze hebben zelfs ‘Het 
beste idee van Dronten’ gewonnen 
met het plan om kooklessen te 
geven aan cliënten van de voedsel-
bank en maaltijden te organiseren. 
Nu al bezorgt het keukenteam op de 
bakfiets enkele dagen per week 
zelfgemaakte maaltijden voor zowel 
de bezoekers als voor bewoners in 
de buurt.

Een plek voor iedereen
Ook Jane heeft het goed naar de zin, 
maar ze heeft nog wel twee wensen: 
‘’Ik zou graag een grotere keuken 
hebben om in te werken, liefst met 
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een vaatwasser’’, zegt ze. ‘’En ik hoop 
binnenkort ook een eigen senioren-
appartement te mogen huren van 
OFW. ‘’Kwintes doet haar best en 
heeft regelmatig overleg met OFW’’, 

weet gebiedsmanager Peter 
Visscher. Hij ziet locatie Dronten 
zelfs als voorbeeld voor andere 
zorgcentra. ‘’Het Activeringscentrum 
helpt haar cliënten om verder te 
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komen. Tegelijk zie je dat het een 
plek voor iedereen is, voor bewo-
ners, bezoekers en de buurt.’’

“Het activeringscentrum is een plek
voor iedereen. Voor bewoners, bezoekers
en de buurt.’’ 
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Het echtpaar De Goede, in april 65 jaar getrouwd, 
stond al lang ingeschreven voor een seniorenwoning. 
Maar pas in 2016 waren ze klaar om de stap te maken. 
Traplopen ging minder makkelijk en huis en de tuin werd 
te bewerkelijk. Hun eerste keuze was Het Tussendek. 
In september verhuisden ze, met behulp van kinderen 
en kleinkinderen, naar het appartement op de tweede 
verdieping.

De visite is blij verrast
‘’We hebben twintig jaar met veel plezier aan De Kievit 
gewoond’’, vertelt mevrouw De Goede, die daarvoor 33 
jaar op een akkerbouwbedrijf aan het Colijnpad woonde. 
‘’Maar ik was direct om toen we dit appartement gingen 
bekijken. Het is geweldig! De visite is erg verrast over de 
ruimte en het balkon.’’ Ook meneer De Goede is blij met 

de overstap. ‘’Je hoeft niet meer trap te lopen, maar kan 
met de lift. De fietsen kunnen we in de hal zetten. We 
hebben vrij uitzicht met veel groen en zitten toch vlakbij 
de winkels.’’

Bedankbriefje gestuurd
Omdat ze beiden veel hobby’s en contacten hebben, 
voelen ze nog geen behoefte om mee te doen met 
 activiteiten. ‘’Wel wonen we tussen mensen die ook al 
heel lang in Dronten wonen. Dat is gezellig’’, vindt de 
heer De Goede. Heimwee is er niet, hoewel mevrouw 
De Goede nog dagelijks een rondje wandelt door de 
oude straat. ‘’Maar elke dag ben ik weer blij dat we hier 
nu wonen. Het is heerlijk knus en je hebt alles bij de 
hand. Ik heb OFW met Kerst nog een bedankbriefje 
gestuurd.’’

SENIORENAPPARTEMENT 
           IN ZICHT

Het echtpaar Jaap (87) en Tine (84) de Goede woont een half jaar in 
een seniorenappartement in Het Tussendek in Dronten. ‘’Eigenlijk 
hadden we hier tien jaar eerder al naar toe moeten verhuizen.’’

IN GESPREK MET
8
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NU OOK NIEUWE WEBSITE 
VOOR HUURDERS
Vorig jaar introduceerden we al een nieuwe website voor woningzoe-
kenden. Mooi nieuws; we hebben nu ook een nieuwe website voor 
huurders. Was de vorige website nog niet mobiel- en tabletvriendelijk, 
deze wel. En hij is veel eenvoudiger in gebruik en overzichtelijker. Met 
de uitgebreide zoekfunctie kunt u eenvoudig informatie vinden over 
een bepaald onderwerp. We vullen de website op dit moment nog 
met meer informatie. Dit jaar wordt ook het huurdersportaal “Mijn 
OFW” verbeterd. Tips? We horen ze graag. Neem eens een kijkje op 
www.ofw.nl.

OFW-WONINGEN LANDELIJK 
LAAGSTE GASVERBRUIK
We hebben een mooi resultaat behaald. Onze woningen hebben 
landelijk namelijk het laagste gasverbruik. Dit blijkt uit de Aedes 
benchmark (meting dienstverlening door koepelorganisatie woning-
corporaties Aedes). Het daadwerkelijke landelijke gemiddelde gasver-
bruik in 2015 is 428 MJ per m2 per woning. Het gemiddelde van de 
OFW-woningen ligt hier met 309 MJ per m2 ver onder. Het lage 
gasverbruik hebben we bereikt door de woning goed te isoleren. 

KWALITEIT ONDERHOUD 
WONINGEN
In samenwerking met regionale omroepen hield de NOS begin dit jaar 
een enquête over de kwaliteit van huurwoningen. Huurders geven 
ons gemiddeld een 7,5 voor het onderhoud van de woningen. 
Hiermee zijn we niet alleen in Flevoland de hoogst scorende woning-
corporatie, maar zelfs landelijk. In de enquête is gevraagd naar zowel 
specifieke ruimtes als de hele woning. Ook zijn er vragen gesteld over 
meerjarig onderhoud als reparaties die snel verholpen moeten 
worden. Uit de enquête blijkt dat OFW op alle deelaspecten goed 
scoort. We bedanken onze huurders voor deze waardering!

2015     CBS

2015     Shaere

NIEUWTJES



    

BESTE BUUR,  
     LET OP JE HUISDIER

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

Als eigenaar/bezitter van een huisdier is het uw 
verantwoordelijkheid dat uw huisdier geen overlast 
veroorzaakt. Toch komt het vaak voor dat omwonenden 
zich ergeren aan bijvoorbeeld een hond die voortdurend 
blaft, of aan een kat die steeds zijn behoefte doet in 
de tuin van de buren. De beste oplossing is om het 
bespreekbaar te maken.

Spreek uw buren erop aan
Misschien doet uw hond zijn behoefte in uw achter-
tuin. Ruim dit dan gelijk op om stankoverlast te voor-
komen. Misschien heeft u geen idee dat omwonenden 
dit als overlast ervaren. Overlast begint met irritatie 
en kan leiden tot boosheid en soms zelfs woede. Als 
omwonende kunt u dit voorkomen door de eigenaar/
bezitter aan te spreken op de overlast die u ervaart. 
Aanspreken geeft duidelijkheid en voorkomt ergernis. 
Want misschien is de hondeneigenaar al druk bezig zijn/
haar hond dit af te leren en hier misschien trainingen 
voor volgt. Je houdt een ander gevoel over bij iemand 
die hard met het probleem aan de slag is.

10
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Veel mensen hebben een huisdier, zoals een hond, kat 
of vogel. Liefdevolle zorg is vanzelfsprekend, maar zorgen 
voor je dier is meer dan eten geven, uitlaten en naar de 
dierarts gaan.

Neem uw verantwoordelijkheid
Dit geldt ook voor een katteneigenaar. De grootste 
irritatie betreft natuurlijk de uitwerpselen die uw kat in 
de tuin van de buren doet. Als kattenbezitter denkt u 
misschien: daar kan ik niks aan doen. Toch wel, het is uw 
verantwoording dat uw huisdier geen overlast veroor-
zaakt. Gebeurt dit wel, dan bent u als kattenbezitter 
verantwoordelijk hier iets aan te doen. Heel praktisch: 
houd uw kat met name in de avond en nacht binnen, als 
de tijd van krolse katten is aangebroken. Niks is erger dan 
‘s nachts wakker te liggen van luid miauwende katten. 

Luister naar elkaar
Als u als honden- of kattenbezitter wordt aangesproken 
dat een omwonende overlast ervaart van uw huisdier, 
word dan niet boos. Luister naar wat exact de overlast 
is die men ervaart. Door er samen over te praten kunt 
u er samen verbetering in aanbrengen. We wonen allen 
samen in een woonwijk en alleen samen kunnen we de 
leefbaarheid verbeteren en het woongenot waarborgen. 
Aan irritatie, frustratie, boosheid, woede en ruzie heeft 
niemand wat; een goed gesprek is vaak de oplossing.

Huurders Belangen Vereniging
Postbus 193 
8250 AD Dronten
06 - 81 37 54 69
www.huurdersbelangenvereniging.nl

TIP
Kijk eens op 

www.problemenmetjeburen.nl. 
Daar staan voorkomende 

burenirritaties én 
praktische oplossingen. 

Doe er uw voordeel mee.
••••••••••
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Niet toevallig is de kwieke dame (67) begin dit jaar 
benoemd tot Beste Buur van Dronten. Ze organiseert 
immers van alles: van de buurtbarbecue en kerstborrel 
tot en met het Klimaatstraatfeest en de bewonersnieuws-
brief. ‘’Ik doe het graag, maar niet allemaal alleen: met 
drie andere dames vormen we het Buurtcomité. En vaak 
willen andere bewoners best helpen als je ze vraagt. Begin 
gewoon klein met een buurtborrel en kijk of er belangstel-
ling is. Dat werkt.’’

Contact met jong en oud
In 1970 kwam Lenie Christiaanse met haar man Jan 
vanuit Zeeland hier wonen: ‘‘Iedereen was nieuw, dus we 
bouwden met elkaar het verenigingsleven op.’’ Ze begon 
bij het zangkoor, waarvan ze nog steeds actief lid is. En 
daar kwam steeds meer bij, zoals kerkenwerk, huurders-

Hoe zorg je dat je je thuis 
voelt in Biddinghuizen? 
Dan maak je het gezellig in 
en met de buurt. Lenie 
Christiaanse doet dat 
alweer 47 jaar in dezelfde 
woning aan de Fruithof.

  LENIE CHRISTIAANSE 
EEN BESTE BUURVROUW

vereniging en de vrouwenbond. ‘’Je leert elkaar kennen en 
het is gezellig.’’ Waar Lenie vroeger kassamedewerker bij 
het zwembad was, verzorgt ze nu alweer twintig jaar de 
ledenadministratie voor Jongeren 19nu. ‘’Zo houd ik ook 
nog contact met jongeren.’’

De glijbaan afsoppen
Gelukkig heeft de Biddinghuizense genoeg tijd om regel-
matig een rondje door de straat te lopen. Is het niet voor 
een collecte of buurpraatje, dan toch wel voor een korte 
inspectie van het speeltuintje voor op het grasveld. ‘’Soms 
haal ik afval weg of sop ik de glijbaan even af. En als er iets 
kapot is, bel ik de contactpersoon van de Fruithof bij de 
gemeente. ‘’Het moet veilig zijn. Mijn twee kinderen zijn dan 
al de deur uit, de kleinkinderen komen soms ook spelen’’, 
lacht ze.

HUURDER IN BEELD

OFW Vizier is een uitgave van OFW. 
Niets in deze uitgave mag worden 
overgenomen en/of op enige wijze 
worden gereproduceerd zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

Fotografie  Leo van Bemmel Fotografie  
|  Fotostudio Wierd  |  
Oost Flevoland Woondiensten

Concept/redactie  Oost 
Flevoland Woondiensten  |  KWOOT bv

Ontwerp  Sabel Communicatie

DTP & Druk  Zalsman Zwolle bv

Like ons op Facebook: 
Oost Flevoland Woondiensten
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Niet altijd zelf hoeven kijken naar vrijgekomen woningen om te reageren? Dat kan eenvoudig door een zoekprofi el aan 
te maken. U ontvangt dan per e-mail woningadvertenties die voldoen aan uw woonwensen.

Hoe?
1. Log in op  uw omgeving met uw inlognaam en wachtwoord.
2. Klik op ‘Zoekprofi el & Tipberichten’.
3. Geef hier uw woonwensen aan. Tip: als u snel op zoek bent naar een woning, zet dan zoveel mogelijk opties open.
4. Geef onderaan de pagina aan dat u een tipbericht wilt ontvangen per e-mail.
5. Klik op ‘Zoekprofi el opslaan’. 

WONINGZOEKEND? 
ONTVANG TIPBERICHTEN

ZIEN WE U OP DINSDAG 30 MEI?
Noteer alvast in uw agenda: op dinsdag 30 mei staat er weer een 
bewonersavond gepland. Thema van deze avond is ons nieuwe onder-
nemingsplan. Hierin staat onder andere wat we de komende vier jaar 
gaan doen aan onderhoud, nieuwbouw, energiebesparing en service 
voor bewoners. We horen natuurlijk graag wat u belangrijk vindt. 
Daarnaast zijn medewerkers van de bibliotheek aanwezig om u meer 
te vertellen over de cursus Digisterker. Want steeds meer informatie 
gaat via internet, ook bij OFW. 
Bent u geïnteresseerd? Houd onze website in de gaten voor de locatie 
en het programma.

SHARE, LIKE EN WIN…
Doet u ook mee met onze fotowedstrijd? Deel uw favoriete plek in huis en/of in de wijk. 
Wat is uw ultieme thuis- of buurtgevoel? Plaats uw mooiste foto/selfi e op onze 
Facebookpagina (@ofwdronten) en maak kans op een cadeaubon ter waarde van 
50 euro. We lezen natuurlijk ook graag waarom het uw favoriete plek is. De foto(‘s) met 
de meeste likes wint. Gebruik hierbij #OFWfotowedstrijd. Het plaatsen van foto’s kan tot 
1 mei 2017. 
Voorwaarden voor deze fotowedstrijd
- Alleen huurders kunnen deelnemen.
- Per deelname maximaal tien inzendingen.
- De inzending is gemaakt door de inzender. 

- Het materiaal wordt vrij van rechten aangeleverd. De deelnemer staat ervoor in dat er 
  geen inbreuk is gepleegd op eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden.




