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Voorwoord

Beste huurder,
De laatste EigenTijds van 2022 ligt voor je en dat betekent dat 
2022 alweer zo goed als voorbij is. Wat een jaar was het weer. 
Schreef ik vorig jaar nog dat er een nieuwe lockdown “in de 
lucht hing”, inmiddels zijn we een nog grotere crisis ingezogen: 
de oorlog in Oekraïne. 

Wat een onmenselijk leed wordt daar aangericht en wat een 
veerkracht heeft de Oekraïense bevolking. Natuurlijk hopen
(en bidden) we dat er maar snel een einde mag komen 
aan deze ramp.  Ik vind het hoopvol en mooi om te zien  
dat Nederland en ook de rest van Europa ruimhartig en 
liefdevol bijdraagt aan de opvang en hulp aan de enorme 
vluchtelingenstroom en de slachtoffers. Ook Eigen Bouw  
heeft de gemeente Deventer aangeboden te willen helpen  
met (tijdelijke) huisvesting, als dat gewenst is. 

Terugkijkend naar Eigen Bouw in het afgelopen jaar ben ik natuurlijk enorm trots op onze opgeleverde 
nieuwbouw aan de Rubensstraat, wat een prachtig complex is dat geworden!  Ook zijn we nu met  
de laatste werkzaamheden aan de Rembrandtkade bezig. Dat wordt mooier en mooier naarmate we 
dichter bij het afronden van de werkzaamheden komen. 

Aan de vooravond van het nieuwe jaar kijken we natuurlijk ook vooruit naar 2023. We hebben allemaal 
grote zorgen over de hoge energieprijzen voor gas en stroom. We worden sneller dan gedacht maximaal 
aangespoord om zuiniger met energie om te gaan en maatregelen te treffen voor de toekomst.  
Daarom gaan we, ondanks extreem stijgende (bouw-)kosten en krapte op de arbeidsmarkt, door met 
groot onderhoud en labelverbetering. Bijvoorbeeld aan de Ceintuurbaan. Ook zetten we vervolgstappen 
met het Slim Warmtenet Zandweerd. Daarover later zeker meer. 

Voor nu wens ik u, namens het hele team van Eigen Bouw,  
fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2023!

Directeur-Bestuurder
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In vorige edities van Eigen Tijds heb je het 
nieuwbouwproject aan de Rubensstraat al 
meerdere keren voorbij zien komen. Na vele 
jaren van voorbereiding startte Eigen Bouw in 
samenwerking met Dura Vermeer in de zomer 
van 2021 met de bouw van de drie complexen 
met in totaal 86 appartementen. Afgelopen 
herfst werden de sleutels overhandigd aan de 
nieuwe bewoners. De eerste appartementen 
zijn ondertussen ook al bewoond.  

Oplevering
Als eerste was Blok C aan de beurt in oktober.  
Blok B volgde in november en met Blok A zijn we  
nu, in december, bezig. Blok C is het gebouw aan de 
kant van de Hobbemastraat en Blok A het gebouw 
aan de kant van de Ruysdaelstraat.  De aanloop  
naar de opleverdatum was bij elk blok spannend. 
Hoewel we graag de opleverdatum drie maanden 
van tevoren door hadden gegeven aan de bewoners, 
moest dit tot teleurstelling van de bewoners worden 
uitgesteld tot zes weken vanwege alle onzekerheden 

in de bouw. Mede door de nasleep van Corona  
was er bijvoorbeeld regelmatig materiaaltekort  
of personeelstekort. Dankzij hard werk van Dura 
Vermeer zijn uiteindelijk alle opleverdata gehaald. 
Wij bedanken Dura Vermeer voor al hun werk  
en inzet.   
 
Feestelijke opening 
De eerste sleuteluitgiftes waren op 17 en 18  
oktober. Voorafgaand vond op vrijdag 14 oktober  
de symbolische en feestelijke opening van Blok C 
plaats met de betrokken partijen. 
Directeur-bestuurder Edward van der Geest van 
Eigen Bouw reikte samen met wethouder Rob de 
Geest en Directeur John Haverkort van Dura Vermeer 
de eerste sleutel uit aan Wilfried Brouwer, voorzitter 
van de bewonerscommissie. Het bijzondere aan 
deze sleutel is dat hij is ontworpen door jongeren 
van de leer- en werkplaats Walhallab. Na de 
uitreiking werd er geproost op nieuw woongeluk  
en keken de aanwezigen gezamenlijk binnen bij  
een aantal appartementen.   

Projecten

Rubensstraat
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Sleuteluitgiftes 
Per Blok werden in twee dagen alle sleutels 
uitgereikt, waarna de bewoners konden beginnen 
met klussen. Iedere 20 minuten werd er een sleutel 
uitgereikt door iemand van Eigen Bouw beneden in 
de hal. Een andere medewerker van Eigen Bouw 
liep rond om vragen in de woning te beantwoorden. 
Veel informatie over de woning hadden de bewoners 
vooraf al ontvangen via de Woningwijzer. Een hand- 
leiding over hoe om te gaan met hun nieuwbouw- 
woning voorzien van handleidingen van alle 
apparatuur die in de woning aanwezig is. Al snel  
na de eerste sleuteluitgiftes kwamen de eerste 
busjes en aanhangers voorrijden met gereedschap, 
klusmateriaal, vloeren, stoelen, verlichting, emmers 
verf, koffiezetapparaten en extra mankracht. 

Zowel de huurders als onze medewerkers keken  
erg uit naar dit moment en dat was aan iedereen te 
merken. We hebben alleen maar blije gezichten en 
tevreden huurders gezien. De eerste bewoners zijn 
er zelfs vanaf de eerste dag al gaan wonen, fijn om 
het complex na al dat lange wachten nu eindelijk 
bewoond te zien. 

Omwonenden 
Voor de omwonenden was het ook lang wachten.
Zij hebben al die tijd veel geduld getoond met
het aanhoren en aanzien van de werkzaamheden
en het vele bouwverkeer in de straten. Om de
omwonenden te bedanken mochten zij een 
kijkje nemen in de woningen op zaterdagochtend  
3 december. Als je het hele proces vanaf de grond 
toe stap voor stap mee hebt gekregen, is het 
natuurlijk ook leuk om het eindresultaat van  
binnen te mogen bekijken. 

Projecten

Ook voor het team van Eigen Bouw was de dag van de sleuteluitgifte 
een vreugdevol hoogtepunt.  
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Op 24 maart 2022 hebben de bewoners van de 
portiekflats aan de Hobbemastraat tijdens een 
informatieavond te horen gekregen dat zij 
uiterlijk eind december 2023 (eind december 
2024 voor het laatste gebouw) hun woning 
moeten verlaten omdat de flats worden 
gesloopt. Ondertussen zijn we ruim acht 
maanden verder. Tijd voor een tussenstand. 

Sloopdatum 
De sloop is gepland in twee fases.
1e fase:  Hobbemastraat 26 t/m 132 

Uiterlijk leeg op 31 december 2023  
2e fase:  Hobbemastraat 2 t/m 24       

Uiterlijk leeg op 31 december 2024 
 
Nieuwbouw  
Er staan nu vijf gebouwen met 66 portiekwoningen. 
In de nieuwe situatie komen er wederom vijf gebouwen 
te staan. In totaal komen er 96 appartementen met 
lift voor terug. De huurprijs zal ongeveer €800,- per 
maand zijn (prijspeil 2022).   
 
Huisbezoek 
Na de informatieavond zijn we, bij alle bewoners  
die dit prettig vonden, op huisbezoek geweest. 
Tijdens het huisbezoek mochten bewoners vragen 
stellen en hun persoonlijke situatie toelichten.  
We hebben uitgelegd wat het sociaal plan inhoudt 
en wat dit voor de bewoners betekent.  
 
Urgentie 
Alle bewoners met een huurcontract voor 
onbepaalde tijd hebben recht op urgentie.  

Met urgentie bedoelen we dat je voorrang krijgt  
op andere woningzoekenden bij het reageren op 
woningen. De bewoners hebben urgentie bij zowel 
Eigen Bouw als bij Woonkeus Stedendriehoek.   
 
Huuropzeggingen & Tijdelijke Verhuur
Na ruim 8 maanden is nog maar een derde van de 
flats bewoond door een huurder met een huur- 
contract voor onbepaalde tijd. Ondertussen zijn  
44 van de 66 huurcontracten voor onbepaalde tijd  
al opgezegd. Er zijn dus nog 22 bewoners op zoek 
naar een andere woning. Gelukkig hebben deze 
bewoners daar nog een jaar, en het laatste blok  
zelfs twee jaar, de tijd voor. Waar nodig of gewenst 
helpen we bewoners graag in hun zoektocht naar 
een nieuwe woning.  
  
Als een woning wordt opgezegd proberen we  
deze tijdelijk te verhuren. We verhuren woningen  
om leegstand en verpaupering te voorkomen.  
Een tijdelijke huurder mag in principe blijven wonen 
tot de sloopdatum, maar kan zelf wel eerder de huur 
opzeggen. Tijdelijke huurders hebben geen recht op 
het sociaal plan en krijgen ook geen urgentie bij het 
zoeken van vervangende huisvesting.  
 
We mogen woningen tijdelijk verhuren tot zes 
maanden voor de sloopdatum. Zo proberen we de 
woningen zo lang mogelijk bewoond te houden.  
In de laatste zes maanden voor de sloop mogen  
we niet meer tijdelijk verhuren. Wel kunnen de 
woningen tijdelijk in gebruik worden gegeven.  
De tijdelijke bewoners betalen dan geen huur.  
Huurt iemand tijdelijk een woning? Dan blijft de 

Portiekflats Hobbemastraat 

Projecten
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inschrijving als woningzoekende behouden.  
Zo kan diegene snel(ler) weer een andere woning 
vinden. We bieden onze tijdelijke huurwoningen  
aan op onze website. Om te kunnen reageren moet 
diegene dus bij Eigen Bouw ingeschreven zijn.  
 
Als de sloop nadert 
Kort voor de sloopdatum kan het gebeuren dat  
we de woningen niet langer kunnen verhuren of in 

gebruik kunnen geven. Dan proberen we de woningen 
er bewoond uit te laten zien. Bijvoorbeeld door 
gordijnen en vitrage op te hangen. Lukt dit niet of 
werkt dit niet, dan kan het zijn dan we deuren en 
ramen dicht timmeren. In deze periode zorgen we 
voor extra toezicht om de buurt leefbaar te houden.   

Projecten



René Cornel 
Voor de bewoners van de Pikeurshof aan de Pikeursbaan 
is René Cornel (72) absoluut de buurman van het jaar. 
Rondom het appartementencomplex veegt hij al het 
gevallen blad bij elkaar. Ook snoeit hij de heg zodat  
er weer zicht is op de weg bij het uitrijden van de 
parkeergarage. Daarnaast houdt hij ook de omgeving 
rondom de gemeentelijke ondergrondse stortplekken 
netjes.  In de wintermaanden zorgt René dat de in-en 
uitrit van de garage ijs en sneeuwvrij is.

Naast zijn praktische hulp in het winter- en herfst- 
seizoen staat hij voor menig buurman en -vrouw  
klaar met zijn technisch inzicht en verricht hij bij 
eenieder die zijn hulp inroept een klusje. Ook tijdens 
de renovatie van badkamers en toiletten kwam  
zijn technisch inzicht goed van pas.  Al tijdens het  
bezoek van de bewoners in het leegstaande, reeds 
gerenoveerde appartement, viel zijn oog op zaken  
die niet klopten en door de uitvoerende partij direct 
werden opgepakt en verbeterd, waardoor alle 
bewoners hier profijt van hadden. ’s Nachts komt  
hij direct op hulpgeroep van buren af en alarmeert  
hij de hulpdiensten. 

René, je buren en de medewerkers van  
Eigen Bouw zijn heel blij met jou ! 
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RGS

Bewoners in het zonnetje 

Mevrouw Gerritsen-Brouwer
Mevrouw Gerritsen-Brouwer woont al sinds 
augustus 1956 aan de Hobbemastraat 29. Dat betekent 
dat zij al meer dan 65 jaar huurder is van Eigen Bouw 
en dat is absoluut bijzonder. Daarom zetten wij haar 
graag in deze editie van EigenTijds in het zonnetje!

Mevrouw Gerritsen-Brouwer is aan de Hobbemastraat 
komen wonen met haar vorige man. Na zijn  
overlijden woont mevrouw hier sinds 1988 samen  
met dhr. Haverink.  

Al meer dan 65 jaar vertrouwen,  
bedankt namens team Eigen Bouw! 

Bewoners in het zonnetje 

Wil jij ook een buur(t)vrouw of -man 
in het zonnetje zetten?
Dat kan! Mail naar info@eigenbouw.nl 
en laat weten wie jij wilt nomineren voor 
‘Buur van het jaar’. Vermeld vooral ook 
waarom je deze persoon nomineert. 
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Nieuws!

Bewonerscommissie  
IJsselflat, bedankt! 
Het oude bestuur van de bewonerscommissie IJsselflat aan 
de Moreelsestraat wordt bedankt voor hun jarenlange inzet! 

Nieuws

Gebouwde Trots 
In de maand oktober was in de weekenden de 
expositie ‘GEBOUWDE TROTS’ te zien bij architectuur 
centrum Rondeel. Deze expositie bestond uit projecten 
in Deventer waarop de architecten, de bouwers en  
de opdrachtgevers ‘TROTS’ zijn. De expositie liet zien 
dat er meer dan genoeg kwaliteit wordt gebouwd  
waar Deventer trots op mag zijn.  
 
Ook Nieuwbouw De Kogge stond hier vol in de spotlight. 

De architect van de Kogge was ook aanwezig bij de expositie.
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Nieuws

We stoppen met acceptgirokaarten
De laatste jaren worden acceptgiro’s steeds minder 
gebruikt. Producteigenaar Currence gaat per  
1 juni 2023 stoppen met de papieren acceptgiro.  
De bank kan vanaf dat moment geen acceptgiro’s 
meer verwerken. Eigen Bouw heeft daarom besloten 
om vanaf 1 maart 2023 geen acceptgiro’s meer te 
versturen. Als je nog gebruik maakt van de papieren 
acceptgiro betekent dit dat je per 1 januari 2023 alvast 
moet overstappen naar een andere betaalmethode. 
 
Je kan kiezen voor een automatische incasso of een 
eigen betaalmethode. Als je kiest voor automatische 
incasso moet je een machtiging aan ons afgeven.  

Vul hiervoor het machtigingsformulier in dat te vinden 
is op onze website onder ‘huurders info’. We schrijven 
na verwerking van dit formulier de huur elke maand 
automatisch van je bankrekening af.   
  
Je kan de huur ook maandelijks handmatig naar ons 
overmaken. Log hiervoor in op ‘Mijn Eigen Bouw’ en 
betaal met iDeal. Het bedrag komen pinnen bij ons 
kantoor kan ook nog steeds. Bezoek ons dan tijdens 
openingsuren op Karveel 4 in Colmschate. 

“ Eigen Bouw heeft daarom besloten 
om vanaf 1 maart 2023 geen 
acceptgiro’s meer te versturen.”
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Nieuws

Verdere aanleg warmtenet Zandweerd vertraagd 

Duurzame klussendienst Zandweerd

Op 4 november 2022 heeft Gemeente Deventer in een 
persbericht gemeld dat de aanleg van het warmtenet 
in Zandweerd is vertraagd. Warmtebedrijf Ennatuurlijk 
heeft laten weten voorlopig niet in te kunnen schrijven 
voor het vervolg van de ontwikkeling van het Slim 
Warmtenet Zandweerd.   

De inschrijving van het warmtebedrijf is nodig om door 
te kunnen met de volgende fase: het aansluiten op  
het warmtenet van bestaande woningen en gebouwen, 
zowel huur- als koopwoningen, in de wijk. Het college 
brengt nu in beeld wat de keuze van Ennatuurlijk 
betekent voor het project en wat de mogelijkheden  
zijn om het warmtenet toch verder te realiseren. 

Slim Warmtenet Zandweerd  
Met de warmte van het gezuiverde water van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Drents 
Overijsselse Delta, kunnen woningen in Zandweerd 
worden verwarmd. Bewoners krijgen de keuze voor 
aansluiting op het warmtenet. Aansluiten betekent  
dat een huishouden geen aardgas meer nodig heeft. 
 
Het Slim Warmtenet Zandweerd is een gemeenschap- 
pelijk project van de gemeente, de verhuurders ieder1, 
Rentree en stichting Eigen Bouw, waterschap Drents 
Overijsselse Delta en Enpuls (onderdeel van netwerk- 
bedrijf Enexis). De gemeente, provincie Overijssel en 
het Rijk maken de aanleg financieel haalbaar. 

Goed nieuws voor bewoners uit Zandweerd. 
Klussendienst Zandweerd is gestart! Woon je in 
Zandweerd en heb je een klus in huis of in de tuin?  
Wil je minder gas verstoken of heb je een vraag 
over hoe een tochtstrip werkt? Hegje snoeien, 
zolder opruimen, lamp ophangen, kieren dichten?  
Iemand nodig voor het praktische werk? Of heb je zelf 
gouden handen? De klussendienst is er voor jou!  

Wil je meer weten over de Klussendienst of de  
andere activiteiten in Zandweerd? Bel Caro van het 
Duurzaamheidsteam Zandweerd op 06 48 42 79 08  
of kom op maandag- of woensdagochtend langs  
bij het infopunt van het Duurzaamheidsteam 
Zandweerd bij de Cees Wilkeshuisschool  
(zij-ingang: Pieter de Hooghstraat 2). 

Problemen met betalingen?  
Laat het ons weten!
De energieprijzen stijgen hard, we hebben er 
allemaal mee te maken. Maar ook boodschappen 
en andere vaste lasten zijn duurder geworden. 
Voor veel mensen wordt het steeds moeilijker om 
rond te komen. Daar maken wij ons zorgen om. 

Huurachterstand
Heb je problemen met het betalen van de huur?  
Neem bij huurbetalingsproblemen zo snel mogelijk 
contact met ons op. We kunnen natuurlijk geen 
huurachterstand kwijtschelden, maar we doen er alles 
aan om samen op zoek te gaan naar een oplossing.   
  
Wil je meer informatie of heb je een andere vraag  
over betalingen? Neem contact met ons op.  
Stuur een mail naar info@eigenbouw.nl of bel  
(0570) 61 45 40 en vraag naar Azra. 



Met Eigen Bouw toontje hoger
Eigen Bouw is graag zichtbaar. In de rol  
als sponsor dragen wij bij aan de sociale, 
culturele of sportieve ontwikkeling van  
onze mooie stad Deventer. Eigen Bouw is 
daarom sponsor van het Deventer Vocaal 
Ensemble, een klassiek muziekkoor  
bestaande uit 25 getrainde amateurs.  

In 2023 viert het Deventer Vocaal Ensemble haar 
50-jarig bestaan. Tijdens dit jubileum staan een aantal 
projecten in de spotlight. Waaronder de uitvoering van 
Dido & Aeneas van H. Purcell in het weekend van 17 en 
18 juni 2023 en de uitvoering van het meesterwerk van 
J.S. Bach de Hohe Messe op 10 december 2023. 

Daarnaast worden er voor geïnteresseerden en 
liefhebbers tijdens dit jubileumjaar verschillende 
workshops georganiseerd waaraan deelgenomen  
kan worden.

Toegangskaarten winnen
Lijkt het je leuk om als huurder van Eigen Bouw één  
van de uitvoeringen bij te wonen? Dat kan! Als huurder 
van Eigen Bouw krijg je 10% korting op toegangskaarten. 
Geef bij aankoop aan dat je huurder van Eigen Bouw 
bent of neem contact op met het Deventer Vocaal 
Ensemble voor meer informatie. Houd daarnaast onze 
sociale mediakanalen goed in de gaten, wij geven 
binnenkort ook gratis kaarten weg!

Nieuws
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Woongeluk
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“Ja! We hebben het!” Zo klonk het in de woonkamer van 
echtpaar Nijland toen er groen licht werd gegeven aan hun 
inschrijving voor de nieuwbouw aan de Rubensstraat. 
Een wens om gelijkvloers en dicht bij de jachthaven  
te wonen ging daarmee voor meneer en mevrouw 
Nijland in vervulling. Op 17 oktober ontvingen zij de 
sleutel van hun nieuwe woning. Begin november werd 
er verhuisd en inmiddels worden de laatste meubels 
geplaatst. Tijd om langs te gaan bij deze enthousiaste 
Rubensstraatbewoners!

Thuiskomen in Zandweerd
“Na ruim 20 jaar in Colmschate te hebben gewoond is 
de stap naar Zandweerd nu gemaakt. Een logische stap”, 
vertelt meneer Nijland. “Mijn zoon woont in Zandweerd 
en onze dochter in de wijk Steenbrugge, dus toch in  
de buurt. De biljartclub zit om de hoek en vissen kan in 
de achtertuin, de jachthaven.” De stap naar Zandweerd 
brengt veel gezelligheid en vertier met zich mee voor  
de nieuwkomers. “Los van de sociale contacten en 
activiteiten die nu dichtbij zijn is de sfeer hier in Zandweerd 
ook erg goed. Het contact met onze nieuwe buren  
is prettig. Iedereen is enthousiast over het complex, 
het voelt echt als thuiskomen.” 
 
“Zoon en dochter hebben ons geholpen met het inrichten 
van ons nieuwe plekje. Het is prachtig om te zien hoe nu 
alles bij elkaar komt. Zelf ben ik erg tevreden over de 
pvc-vloer, net echt hout!” Mevrouw Nijland vult aan: 
“Onze borrelkast naast de keuken valt prachtig in het 
geheel! Het vloerkleed is net bezorgd en zit nog in het 
plastic. Die leg ik straks in de woonkamer. Ja het voelt 
steeds meer als thuis!” 
  
Nieuwbouw vraagt wat geduld
“We hebben wel wat geduld moeten hebben. Zo’n nieuw- 
bouwcomplex staat er niet zomaar. We zijn vaak bij de 
bouw gaan kijken wat de vorderingen waren. Ons huis 

was sneller verkocht dan gedacht, daarom hebben  
we een overbruggingsperiode gehad in Beeckestein.  
Een prima locatie, maar we zijn erg blij dat we nu in ons 
eigen appartement zitten.” Meneer Nijland lacht: “Ook 
nu we er wonen moet ik nog wel wat geduld opbrengen 
hoor! Het internet is nog niet in orde en de plint bij de 
keuken vraagt nog om een aanpassing. Alles wat hier  
is neergezet is nieuw, dus bepaalde acties vragen iets 
meer geduld. Ik heb daar begrip voor, gelukkig is  
Eigen Bouw vaak goed bereikbaar voor onze vragen.” 
 
Gezond oud worden
“Wij hopen hier samen gezond oud te kunnen worden. 
De afgelopen periode heb ik een tijdje in het ziekenhuis 
gelegen”, vertelt meneer. “Het maakt het gevoel van thuis 
zijn in zo’n fijn appartement extra prettig. We zijn gewoon 
erg tevreden!”  Over de favoriete plek van de woning is 
het duo het unaniem eens. “Het balkon! Kijk nou zelf, 
drie bij drie meter groot met uitzicht op de jachthaven! 
Prachtig. Daar gaan we in de lente ook nog zeker iets 
gezelligs van maken, wij zijn tevreden bewoners.” 

Meneer en mevrouw Nijland in hun appartement achter de borrelkast

Meneer en mevrouw Nijland wonen in het eerste complex dat is opgeleverd

Woongeluk in de Rubensstraat
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Rookmelders

Rookmelders

In september hebben we een aantal bewoners laten 
weten dat er rookmelders vervangen worden in  
een aantal woningen. Daarnaast zijn er in bepaalde 
openbare ruimtes van complexen brandmelders 
geplaatst. Dit ging over de complexen waar die nog  
niet hingen. We zijn op dit moment nog druk bezig  
met het plaatsen of vervangen van de rookmelders.  

De rookmelders zijn eigendom van Eigen Bouw  
De rookmelder is voor de veiligheid van jou en jouw 
buren, je mag deze niet verwijderen. Wanneer je gaat 
verhuizen controleren we dit. De nieuwe rookmelders 
zijn onderhoudsarm en gaan 10 jaar mee. 

Je kan de rookmelder testen op juiste werking door de 
testknop in te drukken. Werkt de rookmelder dan niet 
of gaat er een ‘piepje’ af. Dan kan je dit als reparatie-
verzoek bij ons melden. 
 
Heb je nog vragen over de rookmelders?  
Stel ze ons gerust. Wij zijn bereikbaar tijdens onze 
openingstijden op (0570) 61 45 40. 



  

Puzzeltijd!
Woordzoeker
Streep alle woorden weg. De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt.  
De letters die je overhoudt, vormen een boodschap en dat is de oplossing.

Heb je de puzzel opgelost?  
E-mail de oplossing vóór 1 februari 2023  
naar info@eigenbouw.nl en maak kans  
op een leuke prijs! Wie weet sta jij deze  
keer bij de puzzelwinnaars.  

ALKMAAR
ALMERE
AMERSFOORT
AMSTELVEEN
AMSTERDAM
APELDOORN
ASSEN
DEVENTER
DORDRECHT
EDE
EINDHOVEN
ENSCHEDE
GOUDA
GRONINGEN

HAARLEM
HEERENVEEN
HENGELO
HOOGEVEEN
LEEUWARDEN
LELYSTAD
MAASTRICHT
NIJMEGEN
ROTTERDAM
SGRAVENHAGE
SHERTOGENBOSCH
UTRECHT
VENLO
ZAANSTAD
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Puzzel 

EigenTijds     15

Puzzelwinnaars

Dhr. A. Verwoolde    Mevr. T. Oosterbroek  Mevr. G. Kolkman 

In de vorige editie stond een woordzoeker. De oplossing was: Laten we buiten eten en de zomer proeven
We feliciteren onze drie prijswinnaars.

Puzzel & Puzzelwinnaars
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H E N G E L O D E V E N T E R
O O R O T T E R D A M N S H E
T W E A G R E L S T E G O D H
N N N M A G O T Y D H O E M E
E E S S L M R O R S G U A E E
G V C T M U A A F E T D I L R
N O H E E S W A V S R A B R E
I H E L R U U E S E R E D A N
N D D V E T E S T T N E T A V
O N E E R N E S S A R H M H E
R I L E N IJ M E G E N I A A E
G E C N Z A A N S T A D C G N
S H E R T O G E N B O S C H E
T V E N L O D O R D R E C H T
R A A M K L A P E L D O O R N
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Is je e-mailadres al bij ons bekend?
We versturen steeds meer informatie per e-mail. 
Hebben wij jouw e-mailadres nog niet, wil je dit  
dan aan ons doorgeven? Dit kun je doen via het 
klantportaal op onze website of door een e-mail  
te sturen naar info@eigenbouw.nl.  

Heb je post voor Eigen Bouw? 
Dan kun je deze post sturen naar ons kantooradres: 
Karveel 4, 7429 BJ Colmschate. De gegevens staan 
uiteraard ook genoemd op onze website eigenbouw.nl. 

Heb je een vraag?
Je kunt ons bellen via (0570) 61 45 40 of mailen  
via info@eigenbouw.nl. Zie de website voor actuele 
informatie over onze openingstijden.

(0570) 61 45 40

Praktische zaken

Contact
info@eigenbouw.nl

maandag t/m vrijdag 
9.00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur  
telefonisch bereikbaar. 

maandag t/m vrijdag  
9.00 - 12.00 uu

of kijk op eigenbouw.nl
Karveel 4

eigenbouw.nl

iDEAL betalingen online mogelijk
Handig! Het is ook mogelijk om via 
‘Mijn Eigen Bouw’ online met iDEAL te betalen. 
Denk hierbij aan huur, achterstanden, 
betalingsregelingen en facturen voor extra sleutels. 

Log via www.mijn.eigenbouw.nl in 
en betaal direct online met iDEAL. 


