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Energie
pionieren

EVEN VOORSTELLEN
JEROEN HENGEVELD
Hallo, ik ben Jeroen Hengeveld. Sinds twee
maanden werk ik als programmamanager
verduurzaming bij Woonservice.
Ik woon in Emmen samen met mijn vrouw en dochter.
Al 18 jaar werk ik met heel veel plezier in corporatieland.

Programmamanager verduurzaming?
Dat is een mond vol hé! En een nieuwe functie bij
Woonservice. Het betekent dat ik verantwoordelijk ben
voor het duurzaam maken van onze woningen. Dit doen we,
naast het isoleren van de huizen, door het terugdringen
en uiteindelijk stoppen van het verbranden van fossiele
brandstoffen, zoals aardgas. We zoeken met collega’s,
aannemers en bewoners naar andere mogelijkheden die
zorgen voor verwarming en stroom.

Jeroen H
engeveld

Ben je thuis ook zo duurzaam bezig?
Absoluut, maar ik zondig ook nog wel eens hoor. Ik houd
van een stukje vlees en van de Formule 1. Waar ik kan
probeer ik duurzaam te leven. We hebben bijvoorbeeld het
dak en de vloer van onze woning beter geïsoleerd, daardoor
verbruiken we nu veel minder energie. Daarnaast hebben
we zonnepanelen en zijn we op zoek naar een vervanger
voor onze cv-ketel. Ik let er ook op dat lichten niet onnodig
aan staan en dat ik niet te lang onder de douche sta. Je
hoort het, duurzaamheid loopt als een rode draad door mijn
dagelijks denken en doen.

Hoe kijk je terug op de afgelopen 2 maanden?
Ik ben met open armen ontvangen en heb snel mijn weg
kunnen vinden. En ook mijn nieuwe collega’s weten mij al te
vinden met duurzaamheid vraagstukken. Dat voelt goed! Ik
kijk uit naar mooie samenwerkingen met jullie, aannemers
en collega’s om samen verduurzamingsprojecten te laten
slagen.
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JEU DE BOULES
WEET U NOG?

Het Woonservice Buurtfonds is er voor
ideeën en initiatieven van bewoners in
wijken en straten waar Woonservice
woningen verhuurt. Met een bijdrage uit
het fonds willen we buurtbewoners helpen

In onze Deurpost van december 2017
vertelden de bewoners van de Vos van
Steenwijkstraat over hun plannen met het
braakliggend stukje grond achter hun huizen.
Samen met het Woonservice Buurtfonds
realiseerden ze een jeu de boulesbaan De
Voshof.

met het creëren van een prettige buurt, waar
het fijn wonen is. Heeft u een goed idee voor
uw buurt of wijk? En kunt u daarvoor een
financiële bijdrage gebruiken? Doe dan een
aanvraag bij het Woonservice Buurtfonds.
Hiervoor kunt u gebruik maken van het
aanvraagformulier op de website. Wilt u
meer informatie? Neem dan contact met
ons op!

Meneer Duursema: “De baan is prachtig
geworden. Bijna wekelijks staan we met een
man of 8 op de baan voor een potje jeu de
boules. En dat gaat er altijd fanatiek aan
toe hoor!”

www.woonservice.nl/buurtfonds
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TWEE JAAR PIONIEREN MET ENERGIE

WAT LEVERT HET OP?
Met deze groep huurders gingen we op reis. We plozen
energierekeningen uit. Gingen aan de slag met metertjes om te zien hoeveel een wasmachine eigenlijk per
wasbeurt gebruikt. We verdiepten ons in de verschillende systemen die er op de markt zijn ter vervanging van
de cv-ketel. Volgden een workshop inductie koken. En
we werden een groep, een hechte groep!
Inmiddels zijn we 2 jaar verder. Alle pioniers hebben
een duurzaam systeem in hun woning gekregen en de
eerste resultaten zijn bekend. Onlangs kwamen ze weer
bij elkaar om te vertellen over hun ervaringen.

Het was vlak voor de zomer van 2017. Een
groep huurders kwam bij ons kantoor in
Westerbork om met ons te gaan energie
pionieren. Ze hadden onze oproep gezien
en om verschillende redenen meldden ze
zich bij ons: minder geld kwijt zijn aan je
energierekening, minder belastend zijn voor
het milieu of geen gas meer willen gebruiken
uit sympathie voor onze Groningse buren.

WAT HEBBEN WE GEPLAATST?
EEN GREEP UIT DE SYSTEMEN
ALL ELECTRIC WARMTEPOMP:
Met deze warmtepomp woon je gasloos. De warmtepomp zorgt voor verwarming en warm water. Uw
elektraverbruik neemt wel toe, de warmtepomp
werkt immers op stroom. Daarvoor plaatsen we
(extra) zonnepanelen. Peter en Annie testen deze
warmtepomp voor ons uit.

HYBRIDE WARMTEPOMP:
Deze warmtepomp werkt naast de CV-ketel.
De warmtepomp zorgt voor de verwarming in de
woning. De cv-ketel zorgt voor het warme water.
Dit is een mooie oplossing als de cv-ketel nog niet te
oud is. We ‘gooien’ dan geen geld weg, maar zorgen
er wel voor dat uw gasverbruik naar beneden gaat.
Dit is goed voor het milieu en voor uw portemonnee.
Als de CV-ketel af is, plaatsen we een elektrische
na verwarmer voor het warm water. Onze energiepioniers Derk, Renee en Fremar hebben een
hybride installatie in hun woning.
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VENTILATIELUCHT WARMTEPOMP:
Dit is een kleine warmtepomp voor huizen met
mechanische ventilatie. Het apparaat werkt samen
met de CV-ketel en zorgt ervoor dat warmte uit de
ventilatielucht ingezet wordt om het huis te verwarmen.
Het warme water komt nog altijd uit uw CV-ketel.
Deze pomp hebben we geplaatst bij Janny.

ACCU (OPSLAG ZONNE-ENERGIE):
Deze accu slaat de zonne-energie die niet verbruikt
wordt op. Zodat dit ’s avonds of als het bewolkt is
gebruikt kan worden. Onze energiepionier Grietje
test de accu voor ons uit.

DEURPOST

4

JANNY, VALTHERMOND
Woont samen met haar man.
Systeem: ventilatielucht warmtepomp en op de verdieping
infrarood panelen

DERK, SCHOONOORD
Woont samen met zijn vrouw.
Systeem: Hybride warmtepomp
“Wij hebben nu 2 jaar een warmtepomp. En het resultaat? Ik ben
erg tevreden. We hebben meer
comfort! De warmte in huis is veel
lekkerder, nooit meer die grote
pieken en dalen in de temperatuur.
En de radiatoren zijn niet meer
heet. Hoewel mijn vrouw nogal
kouwelijk is, hebben we het
infraroodpaneel in de kamer
eigenlijk niet nodig. We gebruiken
hem een enkele keer. En we hebben
zo’n 500 euro bespaard op onze
energierekening. Dat is toch top!”

“In het kort: we zijn veel meer
energie gaan verbruiken. Al het
werk, de investering van € 17.000,-.
Het kost ons geld. Gelukkig
compenseert Woonservice ons,
maar dit is natuurlijk niet de
bedoeling. Afgelopen winter
merkten we dat het systeem niet
goed werkte. Het was nooit lekker
warm in huis. Verschillende
keren zijn we vanwege de kou
maar naar bed gegaan. En we
zagen ons verbruik omhoog
schieten. We hebben direct
bij Woonservice aan de bel
getrokken. ‘Dit komt niet goed’
zeiden we. Woonservice, de
installateur en de leverancier
van het systeem zijn toen direct
in actie gekomen. Er werden

allerlei testen gedaan. Wat
bleek? De warmtepomp kreeg
de woning niet op temperatuur.
Daarom bleef de pomp
maar draaien, wat het hoge
energieverbruik verklaart. De
ventilatielucht warmtepomp
is inmiddels uit de woning.
We hebben sinds kort een all
electric lucht – water warmtepomp. Deze gaan we nu
uitproberen.”

PETER EN ANNIE, WESTERBORK
Systeem: All electric warmtepomp
“De buitenunit van de warmtepomp hing eerst aan de
gevel van onze woning. Dat zorgde voor ontzettend veel
lawaai. En voor trillingen. Ook onze buren hadden er
enorm last van. De buitenunit is toen snel naar beneden
gehaald en op de grond geplaatst. Later is nog een kap
over de unit geplaatst om het geluid te dempen. Dat
werkt nu goed.”
“Het comfort in de woning is heel fijn. De warmte is
lekker gelijkmatig. En we hebben nu sneller warm
water. We verbruiken geen gas meer, maar zijn wel
gestegen in ons energieverbruik. Dat komt doordat de
all electric warmtepomp zelf ook stroom verbruikt. We
hebben nu 14 zonnepanelen, maar die leveren net niet
genoeg op voor ons totale energieverbruik. Ik denk dat
we daarvoor nog twee panelen extra nodig hebben.”
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GRIETJE KLASTER,
VALTHERMOND

de verwarming, dan is het in
een poep en een scheet lekker
Woont samen met haar 2 kinderen warm in huis. We hebben er
echt hard aan gewerkt en in
Systeem: Fronius accuopslag 4,5
kw, 3 infraroodpanelen voor (extra) de zomer gaan we van dit geld
lekker op vakantie.”
verwarming, 16 zonnepanelen

FREMAR , BEILEN
Twee-onder-een-kap woning.
Woont hier met zijn vrouw.
Systeem: Hybride warmtepomp
“Wat ik interessant vind aan dit hele
verhaal, is dat wij met de stijging van
de energieprijzen onze prijs naar
beneden weten te brengen. Ik zit nu
op hetzelfde maandbedrag als 5 jaar
geleden. Als ik niet mee had gedaan,
had ik nu veel meer moeten betalen.
Natuurlijk ging het niet allemaal
van een leien dakje. Maar ik ben
tevreden.”

“Wij hebben met de extra zonnepanelen en de accuopslag 4.714 kWh
bespaard op ons energieverbruik.
We gingen van 5.147 kWh naar 433
kWh. Ook hebben we iets minder
gas verbruikt, doordat we naast de
verwarming ook infraroodpanelen
hebben. Alles bij elkaar heeft ons
dit € 1.254,- opgeleverd!
Hoe we dit gedaan hebben? Met
z’n allen! Korter douchen, de
TV helemaal uitzetten en de
computers op laagstand. Ook was
ik nu op een lagere temperatuur.
Daar wordt het echt wel schoon
van hoor! Ook doen we nu de
verwarming een uur van tevoren
naar beneden. En als we eerst
het infraroodpaneel aan doen en dan

Hoeveel investeerden we in de systemen
en welke besparing leverde dit op?

WELKE LESSEN HAALT

We maakten een vergelijking tussen de All electric warmtepomp
en de Hybride warmtepomp

Hendrik Timmer is senior medewerker vastgoed
bij Woonservice en projectleider van de
energiepioniers. “Door het pionieren hebben wij
heel veel kennis en ervaring opgedaan. Praktische
kennis over de installaties en hoe we deze het
beste kunnen plaatsen: niet aan de gevel, een
kap eroverheen voor het geluid, etc. We hebben
ontdekt dat onze huidige woningen niet allemaal
geschikt zijn voor een all electric warmtepomp.
En dat een monitoringsysteem goed helpt om
bewust te worden van je energieverbruik. Helemaal
als je in euro’s ziet welke besparing je maakt
als je bijvoorbeeld op een lagere temperatuur
gaat wassen. Een accu werkt ook goed, alleen is
dat op dit moment nog een dure investering. Op
onze website www.woonservice.nl/nieuws vindt
u hierover een artikel. Al deze ervaring en kennis
nemen we mee in onze onderhoudsplannen.”

ALL ELECTRIC

HYBRIDE WARMTEPOMP

Gemiddelde
investering

€ 17.500

€ 12.250

Gemiddelde
energiebesparing
per jaar

€ 79,50*

€ 554

*Eén pionier bespaarde € 732 op de energierekening. Een ander was € 362
meer kwijt. Een ander bespaarde € 37.
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“Sinds september
heb ik met veel

plezier bij Woonservice
gewerkt aan mijn

afstudeeronderzoek over
Circulair bouwen. Ik heb mijn

scriptie behaald met een 8.6.”

Familie Slot maakte een
boekenkast van de overgebleven

pallets na het plaatsen van
een lift. Handig, de kast heeft

wieltjes. Wanneer er veel visite is
kan de kast verplaatst worden.
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Via www.woonservice.nl kunt
u online een repratieverzoek
indienen. Heeft u meerdere
reparaties? Vermeld dit dan

U weet ons al goed te
vinden. Dit jaar zijn er al

reparaties via Mijn
Woonservice doorgegeven.
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bij de opmerkingen van het
reparatieverzoek.

“We vonden het heel erg
leuk
om alvast even te mogen
kijken
bij onze nieuwbouwwon
ing. We
hebben er zin in! Nogm
aals
bedankt voor gisteren! Gro
etjes,
Wendie”
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TUINFESTIVAL
GROOT SUCCES!
Vrijdag 12 april organiseerden
we het allereerste Woonservice
Tuinfestival. In De Vonderkampen
in Beilen vonden allerlei tuinworkshops plaats en werkten
medewerkers van Woonservice
samen met bewoners in de tuin.
Met het tuinfestival willen we een
bijdrage leveren aan wijken waar
het prettig wonen is.

Ellen Stevens – van Schaik, manager Klant & Markt
bij Woonservice: “Je thuis voelen gaat verder dan de
woning. Het gaat er ook om hoe je buurt eruit ziet en
het contact dat je met je buren of buurtgenoten hebt.
Met dit tuinfestival willen we een bijdrage leveren aan
fijn wonen. Wat ons betreft was het festival een groot
succes! Ruim 30 huishoudens waren aanwezig, er is
volop meegedaan aan de workshops en we hebben
een aantal mensen een handje kunnen helpen in de
tuin. Bovenal was het erg gezellig en ontstond er leuk
contact tussen de buurtgenoten. We hopen dat we het
Tuinfestival de komende jaren in veel meer wijken
mogen organiseren. “

”Tijdens het tuinfestival heb ik zeker inspiratie opgedaan
voor het herinrichten van mijn tuin. Het was een erg
leuk initiatief wat voor mij betreft zeker voor herhaling
vatbaar is. Ik heb verschillende buren uit de straat leren
kennen, altijd leuk, vooral omdat ik nog niet heel lang in
deze straat woon. Jammer genoeg werkte het weer niet
heel erg mee, waardoor het iets eerder was afgelopen dan
gepland.”

DEURPOST
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“Bloembak
maken met vakman Bastiaan.”

Wat was er allemaal te doen?
Tijdens het tuinfestival waren er verschillende activiteiten,
waaronder een workshop bloembak maken met de vakmannen van Woonservice. Inclusief plantjes en voorzien
van het huisnummer. En Gert de Tuinman gaf onder grote
belangstelling van de bewoners tuintips. Speciaal voor de
kinderen in de wijk kwam Dierenweide ’t Stroomdal naar
De Vonderkampen met een aantal dieren.

“Het tuinfestival was super gezellig
en leerzaam. We hebben met de
bewoners genoten! De bloembak staat
heel leuk, en de gewonnen schoffel is
volop in gebruik. Ook de afsluiting met
patat en snack was lekker.”

Ik & mijn tuin
Regen, kou, wind, vallende bladeren, de herfst is een
pittige periode voor uw tuin. Is uw tuin er al klaar voor?
Tips om uw tuin herfstklaar te maken vindt u op
www.woonservice.nl/tuin of houd onze Facebookpagina www.facebook.com/woonservice en onze
Instagram @Woonservice in de gaten voor leuke tips,
weetjes en tuininspiratie.
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WAT KUNT U VAN WOONSERVICE VERWACHTEN?

EEN BLIK OP DE TOEKOMST
MET DIRECTEUR-BESTUURDER
BOTHILDE BUMA
Vorig jaar maakte u in de Deurpost voor het
eerst kennis met onze directeur-bestuurder
Bothilde Buma. We zijn nu een jaar verder. Een
mooi moment om eens met Bothilde in gesprek
te gaan. We vroegen haar wat er zoal speelt
bij Woonservice. En wat u – onze huurder
– de komende jaren van Woonservice kunt
verwachten.

“Wat er speelt? Van alles! We staan als woningcorporatie voor grote uitdagingen. We moeten onze
woningen duurzaam maken. En tegelijkertijd zien we
dat er in de bouw en installatiebranche een enorm
tekort is aan goed opgeleide vakmensen. Dit vraagt van
ons dat we met nieuwe oplossingen komen. En daar
werken we ook hard aan.”
“In 2050 moeten onze woningen Co² neutraal zijn. Dit
hebben we als woningcorporaties in Nederland met
elkaar afgesproken. Co² neutraal betekent dat het
energieverbruik in de woning zo laag mogelijk is. En
dat deze energie door de woning zelf wordt opgewekt,
bijvoorbeeld met zonnepanelen. Hoewel het duurzaam
maken van onze woningen een verplichting is, zien wij
dit absoluut niet als een ‘moetje’. Maar als een kans.”

zorgen voor lagere energielasten. En met zonnepanelen
kunnen onze huurders zelf hun stroom opwekken, zodat
ze ook op elektriciteit kunnen besparen.”

Duurzaam wonen is werken aan fijne buurten
“Voor sommige woningen is het helaas zo dat het
duurzaam maken van de woning eigenlijk niet slim
is. Simpelweg omdat we dan naar verhouding teveel
geld in de woning moeten investeren. En we voor
iets meer geld een nieuwe, super duurzame woning
kunnen bouwen. Daar zijn we eerlijk in. Dit vraagt om
zorgvuldige keuzes. Keuzes die wij samen met onze
huurders willen maken. Door met elkaar in gesprek
te gaan en de mogelijkheden te bekijken. Dat begint
natuurlijk met de woning. Hoe kunnen we zorgen voor
een woning waar onze huurders de komende jaren fijn
in kunnen wonen. Hoe moet die woning ingedeeld zijn
en hoe groot moeten de ruimtes zijn. Maar we willen
ook verder kijken naar de straat of de buurt. Welke
mogelijkheden zijn er? Staan de huizen wel op de
juiste plaats? Zo hebben we begin dit jaar de nieuwe
woningen aan de Verlengde Havenstraat in Beilen
verder naar achteren gebouwd. Dit zorgt voor een veel
fijner en veiliger gevoel in de straat. Zo kunnen we van
de verduurzaming een kans maken om te werken aan
buurten waar het fijn wonen is.”

Duurzaam wonen is meer dan een installatie

Duurzaam wonen is lagere energielasten
“Zo is de verduurzaming een kans om ervoor te zorgen
dat u ook in de toekomst betaalbaar kunt wonen. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat
een gezin dit jaar gemiddeld € 334,- meer kwijt is aan
energielasten door hogere belastingen. Een enorm
bedrag! En we zijn er nog niet. De komende jaren
blijven de prijzen voor gas stijgen. Als we woningen
duurzamer maken, bijvoorbeeld met goede isolatie en
een warmtepomp voor de verwarming, dan kunnen we

DEURPOST

“Weet je, de verduurzaming gaat veel van ons vragen.
Maar ook van onze huurders. Woonservice kan dit
niet alleen. We moeten samen met onze huurders
optrekken. Wij kunnen zorgen voor goed geïsoleerde
woningen en duurzame installaties. En we kunnen
tips geven en mogelijkheden aanbieden om het
energieverbruik in de woning te verminderen. Maar
uiteindelijk zijn het onze huurders die het moeten
gaan doen, alleen zij kunnen hun energieverbruik
veranderen.”
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Anders bouwen
“Ik zei het al, er is een groot tekort aan goed opgeleide
vakmensen. Hierdoor wordt het steeds lastiger om
onze projecten te realiseren. En schieten de prijzen
voor het bouwen en renoveren van woningen omhoog.
Hierdoor kosten onze projecten meer geld. Woonservice
staat bekend om haar lage huren. Maar ik kan niet
garanderen dat onze huurders niets van de hogere
bouwkosten gaan merken. Op een gegeven moment
houdt het voor ons natuurlijk ook op. Wat ik kan
toezeggen is dat wij ons hard blijven maken voor lage
woonlasten, zoals onze huurders van ons gewend zijn.
Want wij zien ook dat 1 op de 4 huurders moeite heeft
om rond te komen. Of dat een financiële tegenvaller
ervoor zorgt dat het moeilijk wordt om de huur te
betalen.”

Samenwerking

woningcorporatie Domesta, onderwijsinstellingen,
bouw- en installatiebedrijven zijn we in gesprek om
te kijken wat we kunnen doen om de kosten voor het
bouwen van een woning naar beneden te brengen. Met
deze samenwerking willen we innovaties stimuleren.
We hebben de bouwbedrijven gevraagd ‘Bedenk iets
waardoor de bouwkosten naar beneden kunnen’.
En tegelijkertijd bieden we met deze samenwerking
mensen de kans om hun inkomsten te vergroten,
door ze een omscholingstraject aan te bieden. Daar
gaan mooie dingen uitkomen, daar vertrouw ik op.
De komende tijd gaat u hier nog veel meer van horen.”

“De verduurzaming
is een kans om ervoor te
zorgen dat u ook in de
toekomst betaalbaar kunt
wonen.”

“Je kunt dan bij de pakken neer gaan zitten, of de
mouwen opstropen en op zoek gaan naar oplossingen. Dat laatste, daar ben ik van. Samen met
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BINNENKIJKEN

‘EEN PRACHTIG UITZICHT!’

Mevrouw Leijssenaar
(81) woont sinds
februari 2017 op de
bovenste verdieping
van de Stroomflat in
Assen. Toen ze hoorde
dat dit appartement te huur stond, ging
ze meteen kijken. “Ik zag het uitzicht van
de woning en was direct verkocht. Op
deze hoogte kijk je ver uit. Je ziet heel
veel groen, wat typerende gebouwen van
Assen en een stukje van de Blauwe Brug.
Ik dacht: daar heeft pa wel vertier van.
Uiteindelijk heeft hij er vijf maanden van
kunnen genieten.”

Uitzicht
“Nog steeds vind ik het uitzicht prachtig, vooral in het
voorjaar komen alle kleuren weer volop tot bloei. Ik heb
geen vitrage voor de ramen hangen zodat het zicht niet
wordt geblokkeerd en je heerlijk naar buiten kunt kijken.
Alle seizoenen kun je voorbij zien komen. Ik zit graag
bij het raam in mijn mans stoel, maar mijn favoriete
plek is toch de linkerhoek van de bank. Daar ligt mijn
afstandsbediening voor de radio en kan ik lekker de
krant lezen met delen van de krant om mij heen. Ook
lees ik hier graag een boek of brei ik kleertjes voor
mijn kleinkinderen.”

DEURPOST
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“Hier lees ik
graag een boek of
brei ik kleertjes
voor mijn kleinkinderen.”

Olifanten

Zorg aan huis

Niet alleen het uitzicht valt op in het appartement, ook
de vitrinekast met allerlei soorten olifantjes springt
in het oog. “Ik kreeg veertig jaar geleden mijn eerste
olifantje van twee van mijn kinderen, die toen 12 en 14
jaar oud waren. Sindsdien is de traditie ontstaan om mij
er eentje te geven. Ik heb een reislustige familie, dus ik
krijg olifantjes uit alle delen van de wereld. Het zijn er
inmiddels 255.”

“Het prettige aan dit complex is de aanwezige zorg.
Toen ik mijn man niet kon verzorgen omdat ik zelf
in het ziekenhuis lag, nam Interzorg het over. Dat
was heel fijn. Daarnaast is het hier gezellig. Ik zit
in de activiteitencommissie waar we proberen wat
voor mensen te betekenen zodat ze even uit hun
huis komen. Ik vind het geweldig als we een grote
opkomst hebben. Ook voel ik me veilig hier. Als ik
’s avonds mijn deur achter me dichttrek, dan weet ik
dat het goed is. ”

Bent u trots op uw woning en vindt u
het leuk om dit met anderen te delen?
Meld u dan aan voor onze rubriek. Dit
kan door een e-mail te sturen naar
info@woonservice.nl. We maken dan
een fotoreportage van u en uw woning.
De foto’s krijgt u van ons kado!
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VRAAG HET DE VAKMAN

EEN SCHIMMELVRIJ
HUIS BINNEN HANDBEREIK
s?

Meer tip

“In mijn huis zitten zwarte plekken op het
plafond van de badkamer. En ik zie zwarte
spikkels op de muur van onze slaapkamer.
Ik denk dat het schimmels zijn. Hoe ontstaan
deze schimmels? En wat kan ik er aan doen
om ze te voorkomen?’’
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Het zijn vragen die in het najaar regelmatig bij ons
binnenkomen. Onze vakman Jurrie legt uit hoe
schimmel ontstaat en wat u er tegen kunt doen.
Jurrie:“In elk huis is vocht aanwezig. Dit komt doordat
we koken, wassen, douchen en zweten. Huizen zijn
tegenwoordig ook steeds beter geïsoleerd en hierdoor
kan het vocht moeilijker weg. Als vocht niet weg
kan, ontstaat schimmel. Dit is erg vervelend, want
schimmel kan van invloed zijn op de gezondheid. En
daarnaast ruikt het ook niet fris.”

Zo kunt u schimmel voorkomen:
1

2

3

Zet ramen minimaal 15 minuten per dag
open. Gaat u douchen? Doe eerst het raam in
de badkamer open. Heeft u geen raam in de
badkamer? Zet dan de ventilatie op de hoogste
stand.

4

Droog de douche en de wasbak goed af na gebruik.
Gebruik een wisser en droog na met een handdoek.
Door ook de kraan af te drogen, voorkomt u
kalkaanslag.

5

Ventilatieroosters zijn er om te ventileren. Zet
deze dan ook open. En maak ze regelmatig schoon.
Als ze vuil zijn, ventileren ze ook minder goed.

DEURPOST
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De was binnen laten
drogen zorgt voor meer
vocht in huis. Ventileer
dus extra of laat de was
lekker buiten drogen.
Vakman
Verwarm alle ruimtes
Jurrie
in huis met dezelfde,
constante temperatuur.
Ideaal is tussen de
19 en 21 graden. Zet de thermostaat ook
nooit lager dan 15 graden.

Alle tips gevolgd, maar toch last van schimmel?
Verwijder ze met een sopje van water en Soda.
Goedkoop, effectief en wel zo gezond!
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HOE WILT U
LATER WONEN?

HIEROVER WILLEN WE GRAAG
MET U IN GESPREK
Senioren staan in de belangstelling van het
maatschappelijk debat. Ouderen moeten langer
zelfstandig thuis blijven wonen en er is sprake van
een toenemende vergrijzing. Huurdersvereniging
Samen Sterk vraagt zich af of het beleid dat
wij samen met Woonservice hebben ingezet
voldoende is voorbereid op het huisvesten
van senioren. En of het woningaanbod en de
dienstverlening hierop voldoende is toegerust.

Huurdersvereniging Samen Sterk ziet graag een
doorstromingsproces op gang komen. We willen
graag met u als huurders in gesprek hierover. Hoe
denkt u over:
• Korting op de huurprijs als u van een gezinswoning naar een seniorenwoning verhuist.
• Voorrang op seniorenwoningen voor
senioren die een gezinswoning achterlaten.
• Uitbreiding van woninginformatie met
betrekking tot toegankelijkheid en (al dan
niet via de WMO aangebrachte) voorzieningen.
• Hulp aan senioren bij het regelen van een
verhuizing.
• Maatwerk leveren aan senioren die graag in
hun complex willen blijven wonen.
• Voortzetting van levensloopbestendig bouwen
dat mogelijkheden biedt voor veranderende
behoeften van de bewoners. Eventueel
ondersteund door een ‘wooncoach’.

Het woord ‘seniorenwoningen’ valt niet altijd goed.
De ene senior is de andere ook niet. En waarom
aparte woningen voor deze huurders, maar niet
voor anderen? Het labelen van woningen als
55+ woning is ook geen onverdeeld succes. De
‘senior van de toekomst’ wil niet direct in een
seniorencomplex met voorzieningen wonen.
Uiteraard hebben senioren verschillende
woonwensen.
Over het algemeen kan echter gesteld worden,
dat zij gebaat zijn bij een gelijkvloerse woning in
de nabijheid van voorzieningen. Toekomstige
senioren zien wel een aantal belemmeringen om
te gaan verhuizen. Zo is het een hoop geregel,
waarbij veel via internet gaat. En bij huurders die al
lang huren, betekent verhuizen vaak dat men een
veel hogere huurprijs gaat betalen.

Wilt u laten weten hoe u hier over denkt? Stuur een
e-mail naar ons secretariaat. Het e-mailadres is
grietjeklaster@live.nl. Of kom naar onze info-avond,
binnenkort hoort u hier meer over van ons.
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DE WITTE VALKEN IN BEILEN:

WETEN WIE NAAST JE WOONT
Vlakbij het centrum van Beilen ligt het
appartementengebouw de Witte Valken. Dit
is een woonvoorziening van stichting Cosis
voor mensen met een verstandelijke en/of
psychische beperking. Het gebouw biedt plaats
aan 23 bewoners vanaf 18 jaar. Zij krijgen
ondersteuning bij allerlei dagelijkse zaken die
voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend
zijn. Dan moet je denken aan het zorgen voor
een dagritme, op tijd op staan, boodschappen doen, je woning schoonmaken, etc.
Teamcoördinator Maikel de Bruin vertelt ons
er meer over.
Maikel: “De Witte Valken is ontstaan als een
gezinsvervangend tehuis. Tegenwoordig is het gericht
op de zelfredzaamheid van de bewoners. Het is een
24 uurs- woonvorm, waarbij alle 23 bewoners hun
eigen appartement hebben. Wij zorgen voor een veilige
omgeving waarin de cliënten zich kunnen ontwikkelen
en fouten mogen maken. Het is de bedoeling dat onze
bewoners hun leven zoveel mogelijk zelf invullen. Wij
ondersteunen ze daarbij. En helpen ze waar nodig.”

Uitstroom
“De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg.
Mensen moeten bijvoorbeeld langer thuis wonen en
er wordt meer aan ontwikkeldoelen gewerkt. Er is een
duidelijke vraag naar begeleiding op afstand, in een
woning vlakbij de woonvoorziening met de veiligheid
van 24 uur begeleiding. Zo zijn er bijvoorbeeld bewoners
die zoveel hebben geleerd dat ze de stap naar meer
zelfstandigheid kunnen maken. Als je ze woonruimte
geeft in dezelfde straat of in de buurt van de woonvoorziening, dan kunnen ze gebruik blijven maken van de
24-uurs begeleiding. Dat zou de bewoners, zeker in het
begin, enorm helpen. Samen met Woonservice willen

Begeleiding
Bewoners van de Witte Valken hebben over het
algemeen een licht tot matige verstandelijke beperking.
Soms hebben ze daarnaast psychische problemen.
Ze nemen deel aan de activiteiten van de dagbesteding,
werken binnen de sociale werkvoorziening of bij een
regulier bedrijf in de regio of ze zijn met pensioen. Er
is 24 uur per dag begeleiding aanwezig: minimaal één
begeleider overdag en twee begeleiders in de avond.
Begeleidingsmomenten vinden vooral plaats bij de
bewoners thuis, maar er zijn ook groepsmomenten.
Maikel: “Ons team bestaat uit ongeveer 18 mensen met
verschillende functies variërend van locatiehoofd tot
persoonlijk begeleiders en van verzorgingsassistenten
tot vrijwilligers. Allemaal zetten wij ons in om samen
kleine stappen te zetten. Wij werken nauw samen in de
driehoek van professional, het netwerk van de bewoner
en natuurlijk de bewoner zelf.”

DEURPOST
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we dit voor elkaar krijgen. We hebben met Woonservice
afgesproken dat wanneer er een woning vrij komt in de
Witte Valkenstraat, deze verhuurd wordt aan Cosis. Het
gaat eerst om twee woningen.”

Wat kan de buurt doen?
“Voor onze bewoners is het belangrijk om gezien te
worden. Dat ze gegroet worden, dat iemand een praatje
met ze maakt. En laten we eerlijk zijn, dat geldt toch
eigenlijk voor de meeste mensen? We merken dat er
soms nog wat verwarring is over wat wij doen. Daarom
organiseren we op 28 september een open dag voor
de buurt om kennis te maken met de organisatie en
onze bewoners. We hopen daar veel buurtbewoners
te ontmoeten. Daarnaast zitten we te springen
om vrijwilligers. Het hoeft geen groot ding te zijn.
Bijvoorbeeld samen een blokje om lopen. Heeft u een
hond? Onze bewoners lopen graag een rondje met u
mee. Het is geen verplichting en je tekent niet altijd een
vrijwilligerscontract, maar je doet er wel iemand heel
veel plezier mee.”

Een voorbeeld uit de
praktijk
Een meneer kwam vanuit een thuissituatie naar een
woonvoorziening. Hij kon niet veel zelf. In korte tijd
leerde hij om te reizen met het openbaar vervoer, te
koken, zichzelf aan te kleden en op tijd op te staan
om naar de dagbesteding te gaan. Alle praktische
vaardigheden kreeg hij in de woonvoorziening onder
de knie. Het ging zo goed dat hij nu is verhuisd naar
zelfstandig wonen met begeleiding. Maikel de Bruin:
“Meneer heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt
en woont nu op zichzelf. Dat vind ik echt een
succesverhaal. Dat willen we bij de Witte Valken ook
bereiken.”

Vragen of wilt u meer informatie?
Vragen? Die kunt u altijd stellen bij de begeleiders van
de Witte Valken. Daar is altijd iemand aanwezig. Wilt u
meer informatie? Neem dan contact op met Maikel de
Bruin. U kunt hem bereiken op 088 878 95 72.

OP MEZELF
WONEN MET
HULP DICHTBIJ
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Waarschijnlijk wilt u ook zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen.
Met een beetje hulp en een paar aanpassingen aan de woning is dat vaak
ook mogelijk. Anderen kiezen ervoor om te verhuizen. Bijvoorbeeld omdat
hun huidige woning te groot is, de tuin veel onderhoud vraagt of omdat
ze liever in een gelijkvloerse woning willen wonen. De familie Volkerts
uit Hijken en mevrouw Fassmer uit Beilen namen de stap om te gaan
verhuizen. We spraken met hen over hun motivatie om te verhuizen.

“DIT MOET GEWOON ZO ZIJN”

Mevrouw Fassmer kwam begin
december terug naar Beilen na een
aantal jaren in Almere te hebben
gewoond. Eigenlijk was ze nog niet
op zoek naar een andere woning,
ze woonde nog maar net in haar
appartement. “Toevallig keek ik een
keer op de site van Woonservice.
Ik weet helemaal niet meer
waarom. Toen zag ik dat er in de

Verlengde Havenstraat nog een woning
beschikbaar was. In een opwelling heb
ik gereageerd. Voor de zekerheid heb ik
de volgende dag nog even gebeld met
Woonservice, want ik twijfelde of ik het
wel goed had gedaan. Ik ben niet zo
heel handig met computers. De meneer
aan de telefoon zei: ‘Ja hoor, wij hebben
uw reactie binnen. Er hebben wel 21
mensen gereageerd.’ Hij moest lachen
toen ik tegen hem zei: ‘Die woning
is voor mij, heb je het huisnummer
gezien? Dat is mijn geboortedag. Dit
moet gewoon zo zijn.”

Ik ben er super blij mee. Het is een
levensloopbestendige woning, met
een grote bovenruimte. Daar maak ik
een hoekje voor mijn spullen, want die
kan ik nu bijna niet kwijt. En de rest
wordt een grote logeerzolder voor mijn
drie kleinzoons. In dit huis kan ik oud
worden, hier hoef ik niet meer weg.”

Uiteindelijk was mevrouw
Fassmer tweede, maar
doordat de persoon
voor haar op de lijst
vanwege het inkomen
niet in aanmerking kwam,
mocht zij de woning
hebben. “Geweldig toch!

Beilen
DEURPOST
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Zijn vrouw voegt daaraan toe: “In
Hijken zijn geen voorzieningen. Als
we boodschappen nodig hebben,
moeten we naar Beilen. We zijn nu
78 en 80 jaar oud en rijden nog
auto, maar wat als dat straks niet
meer lukt? Dan zijn we afhankelijk.”
Om zichzelf te kunnen blijven
redden heeft het echtpaar zich
tien jaar geleden ingeschreven bij
Woonservice, uit voorzorg. Mevrouw
Volkerts: “Zodat we voldoende
wachttijd hebben opgebouwd en
we -als het nodig is om te verhuizen- zelf kunnen beslissen waar we
naar toe willen.”
Vanaf begin 2020 begint het echtpaar in Westerbork aan een nieuwe
fase in hun leven. Mevrouw Volkerts:
”We hebben straks een prachtig
nieuw appartement in het centrum
van Westerbork. We lopen zo naar
de winkels. En ik vind het een fijn
idee dat we zorg kunnen gebruiken
van het Derkshoes. Want dat zit er
naast. We redden ons nu prima, maar
mocht het nodig zijn, dan is de zorg
heel dichtbij. Dat geeft mij een veilig
en rustig gevoel.”

“ZORG IS HEEL DICHTBIJ. DAT VOELT VEILIG.”
De heer en mevrouw Volkerts wonen
al meer dan 45 jaar in hun tweeonder-een kap woning in Hijken. Ze
hebben een prachtig uitzicht op de
landerijen. “’s Avonds zie je hier de
lichtjes van de Domo”, aldus de heer
Volkerts. Ondanks dat ze hier prachtig
wonen gaan ze begin volgend jaar
verhuizen naar een appartement in
de Wegwijzer in Westerbork. De heer
Volkerts: “Vanwege mijn gezondheid
kunnen we hier niet blijven wonen. Zo
op het oog lijkt er niets aan de hand,
maar ik heb COPD. Daardoor wordt het
steeds moeilijker om boven te komen.”

Westerbork
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FEESTELIJKE BIJEENKOMST VOOR

50 JAAR TROUWE HUURDERS
Al 50 jaar huurder bij Woonservice, dat moet
gevierd worden! In mei organiseerden we drie
avonden op rij een feestelijke bijeenkomst. Op
ons kantoor werden de bewoners verrast met
een heerlijk feestmaal. Het was erg gezellig
en er kwamen mooie verhalen uit de buurt op
tafel. “Een avondje uit is het”, aldus een 50 jaar
trouwe huurder.

Na het eten heeft onze keuzeadviseur Katja de jubilarissen onder het genot van een kopje koffie bijgepraat over
langer comfortabel thuis wonen. Want dat is toch wel wat
de meesten het liefst willen, nog zo lang mogelijk op hun
plek blijven wonen. Katja liet allerlei handige gadgets
zien. Bijvoorbeeld de automatische raamopener. “Komt
u lastig bij een raampje? Laat het krukje of de stoel staan
en laat een automatische raamopener plaatsen. Dan doet

u voortaan met een afstandsbediening uw raam
eenvoudig open en dicht”, aldus Katja.
Iedereen ging huiswaarts met een prachtig
veldboeket en een VVV-bon waar ze zelf iets
leuks voor kunnen kopen.

Mevrouw Sok (90) is geboren en getogen in NieuwBalinge en woont sinds 57 jaar aan de Lijsterstraat. Eerst
met haar man en drie kinderen, nu alleen. De woning is
door aanpassingen levensloopbestendig waardoor ze er
zelfstandig kan blijven wonen.
“De Lijsterstraat is de mooiste straat van Nieuw-Balinge.
Dat vind ik wel. Iedereen in deze straat woont er al vijftig
jaar. Ik heb alle kinderen zien opgroeien en ook weer
kinderen zien krijgen. De flinke boom die tussen mijn
huis en die van de buren staat, was eerst een kleintje.
Dat kan ik me nog goed herinneren. Ik woon hier prima,
ik zou niet weten waar ik anders zou willen zitten. Mijn
huis is mooi veranderd in de loop der jaren. Het toilet,
de badkamer en mijn slaapkamer zijn beneden, zodat ik

“ALS DANK KREEG IK
EEN MOOIE ORCHIDEE
VAN DE MANNEN.”
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Het echtpaar Struik (86 en 84 jaar)

“WIJ ZIJN BLIJ MET ONZE

woont sinds vijf jaar in een appartement aan de
Raadhuisstraat in Beilen. Het is een actief stel.
Voor meneer Struik zijn de wekelijkse potjes
koersbal en klaverjassen heilig. En mevrouw
Struik loopt een paar keer in de week met een
racket door de hal om naar tennis te gaan.

OVERSTAP NAAR EEN
SENIORENAPPARTEMENT”

“Toen wij hier vijf jaar geleden kwamen wonen,
moest de huismeester aan ons wennen. Hij was
helemaal niet gewend aan bewoners die zelf nog
wat konden en wilden doen. We gingen zelfs eerst
nog op vakantie na de toewijzing van de flat, dat
vonden we belangrijker dan verhuizen. Sommige
mensen denken dat je opgesloten zit in zo’n
complex, maar dat is niet zo.
Je bent vrij om te gaan en staan waar je wilt.
We stonden tien jaar ingeschreven als woningzoekende toen we dit appartement konden krijgen.
We lieten onze eengezinswoning aan de Hultinge
achter, waar we 41 jaar hadden gewoond. Het was
een groot huis en we hadden een enorme tuin, die
mijn vrouw onderhield. Als je ouder wordt, moet
je toch anders gaan kijken en realistisch zijn.
Het leven heeft verschillende periodes. Je hebt
je schooltijd, werk, pensioen en de tijd daarna.

Je dagindeling wordt anders en je lijf wordt ouder. Tijd
voor een andere fase. Laatst zei iemand tegen mij: ‘Het
is mooi dat je deze beslissing zelf hebt gemaakt. Er zijn
ouderen die deze keuze niet meer in de hand hebben.’
Wij zijn blij met de overstap en wonen hier nu met veel
plezier.”

Huurt u ook al 50 jaar bij
Woonservice? Laat het ons
weten! Via info@woonservice.nl
of telefonisch door te bellen
naar 0593 56 46 00. Wij zetten u
graag in het zonnetje tijdens een
volgende jubileumbijeenkomst.

de trap niet meer op hoef. Ik kijk uit op de Meester
Sieberingschool, een basisschool die vernoemd is
naar mijn onderwijzer, van wie ik nog les heb gehad.
In Nieuw-Balinge staat ook een standbeeld van hem.
Woonservice houdt onze woningen goed bij. Als er
schilders of timmermannen bezig zijn, dan kunnen
ze altijd bij mij koffie komen drinken in de ochtend
en tussen de middag staat de soep klaar. Dat doe
ik altijd, ik heb dat van huis uit meegekregen. Mijn
moeder maakte altijd soep voor de lieden die ons
land bewerkten. De ene keer maak ik groentesoep,
de andere keer snert of tomatensoep. Ik heb zo
het huis vol zitten. Dat vind ik mooi. En de mannen
waarderen het ook. Ik kreeg als bedankje een mooie
orchidee van ze.”
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Soep van

PINDASOEP
Voor 4 personen
Ingredienten:
1 bamipakket (450 gram)
2 el zonnebloemolie / kokosolie
2 kippenbouillonblokjes
250 g champignons (1 bakje)
3 el pindakaas (light)
300 g kipfiletblokjes
1,5 l water
1 snufje peper

DE NIEUWE
WONING IS KLAAR!!
Vlak voor de zomervakantie was het topdrukte
bij Woonservice. Maar liefst 58 huurders kregen
de sleutel van hun spiksplinternieuwe woning.
Wij wensen iedereen heel veel woongeluk in de
nieuwe woning.

Bereiding:
Verwijder de zaadlijsten van de rode peper (uit het
bamipakket) en hak de peper fijn. Verhit de olie in
een soeppan en fruit de peper 1 min. Voeg de rest
van de bamigroenten toe en bak 3 min. En bak de
kipfilet in een koekenpan gaar. Voeg het water,
de bouillonblokjes en de champignons toe aan de
soeppan en breng de soep aan de kook.
Voeg de pindakaas toe en laat in de warme bouillon
smelten. Voeg de kip toe en breng de soep op
smaak met peper. Schep de soep in 4 kommen en
serveer. Lekker met stokbrood of kroepoek.

Alie

Eet smakelijk. Heeft u een lekker recept dat u graag
wilt delen? We plaatsen het graag in onze Deurpost.
E-mail uw recept naar info@woonservice.nl

Jolanda

WOONSERVICE
OP INSTAGRAM
Volgt u ons al op Instagram? Leuke weetjes,
handige tips en het laatste nieuws vindt u hier.

DE WINNAARS
De winnaars van de Kleur en winactie in de Deurpost van april
zijn geworden Jolanda en Alie uit Schoonoord. Gefeliciteerd!
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PILOT LEEFSAMEN APP DOET U MEE?
Hoe werkt het?
U las het al bij ons artikel over 50 jaar huren bij
Woonservice: de meeste mensen willen het liefst
zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen.
Plezierig, comfortabel en veilig. Veiligheid gaat
verder dan een extra trapleuning of het plaatsen
van een automatische raamopener. Een gevoel
van veiligheid heeft te maken met dat je weet dat
er naar je omgekeken wordt, dat je altijd iemand
kunt bereiken.
Veel ouderen hebben de angst dat ze bij een val pas na
lange tijd gevonden worden. Of bij brand hun huis niet
tijdig kunnen verlaten. Andersom: veel kinderen zijn
bang dat er ’s nachts iets met hun ouder[s] gebeurt.
‘Mijn moeder gaat ’s nachts vaak naar het toilet, wat
nou als ze valt?’
Om te kijken hoe we de veiligheid van onze bewoners
kunnen vergroten, doet Woonservice mee aan de
pilot LeefSamen app. De pilot is een initiatief van de
gemeente Midden-Drenthe, Woonservice, Actium,
Drenthe College en de Brandweer. In september krijgen
alle een- en tweepersoonshuishoudens in Westerbork
en Smilde een uitnodiging om gratis mee te doen aan
deze pilot. De pilot duurt zes maanden en we hebben
plek voor 50 deelnemers.

Als u meedoet, dan plaatsen we in uw huis een aantal
sensoren. Deze sensoren kunnen een noodsituatie
registeren en geven dit door aan uw sociale netwerk,
bijvoorbeeld kinderen of buren. Zij installeren
de Leefsamen app op hun smartphone en kunnen
daarmee bij verschillende situaties een oogje in het zeil
houden en indien nodig alarmeringen opvolgen.

Waarom vinden wij dit een mooi systeem?
yy U kunt zelf instellen wanneer er alarm geslagen
moet worden. Bijvoorbeeld wanneer er 8 uur geen
beweging in de woning is, of bij 12 uur.
yy U stelt zelf in wie er bij welk alarm gebeld moet
worden. Bijvoorbeeld: bij een rookmelding de buren
informeren, wanneer er 8 uur geen beweging is
uw dochter. Het systeem wordt helemaal naar uw
specifieke wensen ingericht.

Meedoen?
In september ontvangen alle een- en tweepersoonshuishoudens in Westerbork en Smilde een uitnodigingsbrief
om mee te doen. Via deze brief kunt u zich aanmelden.
Heeft u interesse? Meld u dan snel aan, er is plek voor
50 deelnemers.

ZIET U IEMAND MET EEN VERREKIJKER
IN DE STRAAT LOPEN?
Grote kans dat dit een medewerker is van een ecologisch bureau. In verband met de Flora en Fauna Wet
heeft Woonservice opdracht gegeven om in een aantal
straten in ons werkgebied een vooronderzoek te doen.

van de dieren. Pas na deze onderzoeken mogen wij
met de werkzaamheden starten. U kunt zich vast wel
voorstellen dat dit grote gevolgen heeft voor de planning
van onze werkzaamheden.

Waar is dit vooronderzoek voor?

Waarom doet Woonservice nu deze
vooronderzoeken?

Wanneer wij onderhoud gaan doen aan woningen,
bijvoorbeeld de goten vervangen, dan moeten wij eerst
laten onderzoeken of er beschermde dieren aanwezig
zijn. Dit doen we met een vooronderzoek. Blijkt dat
er beschermde dieren aanwezig zijn? Dan moet er
gedurende een jaar twee onderzoeken worden gedaan.
Dit heeft onder andere te maken met het broedseizoen

De vooronderzoeken zijn 5 jaar geldig. Wij gebruiken dit
om onze projecten goed te kunnen plannen. Zo komen
we niet voor verrassingen te staan en proberen we
vertraging bij de uitvoering te voorkomen.

Het geld ligt
op uw dak
Laat het niet liggen!

De energierekening is iedere maand een
hoge kostenpost. Met de zonnepanelen
van Woonservice kunt u hier gemiddeld

€ 200,- op besparen. Ga naar
www.woonservice.nl en vraag vandaag
nog zonnepanelen aan.

BESPAAR GEMIDDELD
€200,- PER JAAR

