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Een nieuwe lift
in Maarsheem
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Energie
special!

EVEN VOORSTELLEN
HENK VORDING
Heeft u hem al eens gezien? Onze
Woonservice buurtkeet? Het is een idee
van onze vakman Henk Vording. In deze
Deurpost vertelt hij u daar graag meer over.

Henk Vo
rd

ing

“De functie van vakman bij Woonservice is de laatste jaren
veranderd. We zijn niet meer alleen technisch bezig, maar
we ontvangen ook nieuwe bewoners en overhandigen
de sleutel. Door onze nieuwe rol hebben we meer
verantwoordelijkheid gekregen en meer ruimte voor eigen
initiatieven. Dit past heel erg goed bij mij, want ik ben
altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. De Woonservice
buurtkeet is zo’n initiatief waar ik mee aan de slag mocht.”
“Een tijd geleden las ik een verhaal over een gele buurtbus.
Deze bus werd in de wijk ingezet als ontmoetingsplek. Hier
konden bewoners meer informatie ophalen of in gesprek
met instanties die actief zijn in de wijk. Ik vond dit een
geweldig idee en het sluit goed aan op activiteiten van
Woonservice. Wij willen ons meer laten zien in de wijk, u
persoonlijk meer vertellen over energiebesparing of samen
een activiteit in de buurt oppakken.”
“Samen met twee collega’s heb ik het idee verder
uitgewerkt. Na groen licht van het management mochten
we een keet aanschaffen. Samen met collega’s heb ik dit
omgebouwd tot Woonservice buurtkeet. Ik ben ontzettend
trots op het eindresultaat. We zijn al meerdere keren met
de keet op pad geweest. Zo stond de keet op het tuinfestival
in Beilen en op het nieuwbouwfeest in Sleen. Met de keet
willen we een plek creëren waar u even kunt binnenlopen
voor een bakje koffie en antwoorden kunt krijgen op al uw
vragen. Ziet u de keet in uw wijk of buurt, kom gerust even
langs voor een praatje. U bent van harte welkom!“
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INEKE EN SIENNIE ZIJN
BLIJ MET DE KOMST
VAN DE NIEUWE LIFT.

EEN NIEUWE LIFT
VOOR MAARSHEEM

Siennie Boels - Van Dijken (81) woont negentien jaar op
de derde woonlaag van het complex. “Ik woon er vanaf
het begin en toen gaf de lift al problemen. Eerst hoorde
je een paar geluiden en daarna was ‘ie weer stuk. Soms
kwam de monteur wel twee keer per dag. Ik vertrouwde
de lift niet meer en was altijd blij als we eruit waren.
Vooral ’s avonds zag ik er tegenop om de lift te nemen.
Wat als er dan wat gebeurt? Ik heb een paar keer een
afspraak bij het ziekenhuis af moeten zeggen, omdat we
niet met de lift naar beneden konden. Mijn zoon zit in
een rolstoel en hij zag het op een gegeven moment niet
meer zitten om mij te bezoeken, omdat de kans bestond
dat de lift het zou begeven. Dat lijkt me toch niet de
bedoeling, dat je geen visite meer kunt ontvangen.”

In het appartementencomplex Maarsheem aan de
Maarsdreef in Stadskanaal zijn monteurs druk bezig
met het installeren van een nieuwe lift, een systeem
waar de meeste bewoners in het complex niet
meer zonder kunnen. Het gebouw uit 1999 telt vijf
woonlagen met 48 appartementen en er wonen veelal
65-plussers. Na aanhoudende problemen met de lift
besloot Woonservice dat het tijd was voor vervanging.

Woonservice sinds 2017 eigenaar

Ineke Siepel (61) woont sinds zeven jaar op de vierde
woonlaag van het appartementencomplex. “De lift was
regelmatig stuk. Een paar jaar geleden heb ik zelfs 1,5
uur vastgezeten. Toen heb ik de brandweer gebeld. Het
is vervelend, want ik heb MS en ben afhankelijk van de
lift. De lift is belangrijk voor ons dagelijkse leven. Toen
we per brief op de hoogte werden gesteld van de komst
van een nieuwe lift, waren we erg blij.”

Het appartementencomplex Maarsheem wisselde
in 2017 van eigenaar na een fusie van BCM Wonen
met Woonservice. Al gauw begonnen de klachten
bij Woonservice binnen te stromen. Jos Gengler,
projectleider bij Woonservice: “Een lift hoort langer
mee te gaan dan 20 jaar. Dat er in Maarsheem zoveel
problemen met de lift waren is opmerkelijk, dat mag
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eigenlijk niet. Daarom hebben wij een liftspecialist
ingeschakeld om te kijken wat er aan de hand is. De
specialist heeft de lift onderzocht en ons geadviseerd
om een nieuwe lift te plaatsen. “

Zorgvuldige afweging
Jos: “Een liftvervanging is een groot en omvangrijk
project. Het vraagt veel voorbereiding. En het heeft
ook grote gevolgen voor de bewoners. Want zij kunnen
de lift een paar weken niet gebruiken. Om de periode
naar de nieuwe lift te overbruggen zijn we daarom
op zoek gegaan naar een tijdelijk oplossing. Dit kan
een stoeltjeslift zijn of een noodlift. Een noodlift is
een grote investering, je moet dan denken aan een
bedrag van meer dan 50.000 euro. Maar omdat de
meeste bewoners afhankelijk zijn van een rollator of
scootmobiel, was dit de beste optie.

Lopend traject
Het vervangen van de lift duurt ongeveer zeven weken.
Het gebied rondom de bestaande lift is afgeschermd en
er is een noodlift geplaatst. Hierdoor kan het gewone
leven van de bewoners zoveel mogelijk doorgaan:
boodschappen doen, op pad gaan of visite ontvangen.
De werkzaamheden geven natuurlijk wel enige overlast, maar alles verloopt tot nu toe voorspoedig. Op
15 november moet de nieuwe lift het doen.

Blije bewoners
Ineke en Siennie zijn zeer te spreken over de actie
van Woonservice. “Woonservice reageert prima op de
klachten. Wij weten ook wel dat er niet zomaar een
nieuwe lift is. Dat heeft tijd nodig. We kunnen nu de
noodlift gebruiken en we kijken uit naar de nieuwe lift.
Dat kleine beetje overlast nemen we op de koop toe.
We zijn allang blij dat er wat gebeurt.”

DEURPOST
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Kunt u het verhaal van
mevrouw Fassmer in de
vorige
Deurpost nog herinneren?
Zij
kreeg eind oktober de sle
utel
van haar levensloopbeste
ndige
nieuwbouwwoning aan de
Verlengde Havenstraat in
Beilen.
Wij wensen haar veel wo
ongeluk!

Team vakmannen heeft twee
nieuwe collega’s! Zijn Bart &
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EEN LEUK IDEE VOOR UW WIJK
OF BUURT, HOE NU VERDER?
U heeft een leuk idee voor uw wijk of
buurt. Maar u weet niet waar en hoe u
moet beginnen. Wij spraken met twee
ervaren initiatiefnemers die voor hun
idee een bijdrage ontvingen van het
Woonservice Buurtfonds. Zij vertellen u
graag hoe zij het hebben aangepakt.

Het Woonservice Buurtfonds is er voor ideeën en
initiatieven van bewoners in wijken en straten waar
Woonservice woningen verhuurt. Ook een aanvraag
doen voor het Woonservice Buurtfonds? Meer
informatie en het aanvraagformulier vindt u op:

www.woonservice.nl/buurtfonds

DEURPOST
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€ 1.750,-

CULTURELE
FAKKELESTAFETTE

Ada Boer van Buurtacademie Hooghalen: “Mede
dankzij het Woonservice Buurtfonds organiseren
wij op 21 december van 16.00 tot 20.00 uur de
Culturele Fakkelestafette in Hooghalen. Tijdens
deze wandelroute kunnen bezoekers kennismaken
met zang, dans, muziek, toneel, gedichten, sport
en historie van en door bewoners in Hooghalen
en omstreken. Daarnaast kunnen bewoners vanaf
oktober deelnemen aan creatieve workshops ter
voorbereiding van de wandelroute.”

Tip
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aanpak

“De Buurtacademie organiseert dit evenement met
een groot aantal verenigingen en organisaties. We
hebben eerst in kaart gebracht wat we als dorp aan
culturele activiteiten in huis hebben. Vervolgens
hebben we samen een plan van aanpak gemaakt
en taken verdeeld. Bij het aanvragen van een fonds
hebben we hulp gevraagd aan iemand uit het dorp
die hier ervaring mee heeft. Door samen te werken
en kennis te delen kom je heel ver!”

€ 500,DE BEWEEGTUIN

Meer informatie over de Culturele Fakkelestafette
vindt u op Facebook.

Roel Noordhuis van dorpsbelangen Sleen-Diphoorn:
“Mede dankzij het Woonservice Buurtfonds hebben we in
Sleen naast De Schoel een beweegtuin gerealiseerd.
Inmiddels staan er zes bewegingstoestellen waar alle bewoners in Sleen en omstreken gebruik van mogen maken.”
“Het idee kwam van de bewoners in Sleen. Wij als dorpsbelangen hebben voor dit idee een plan van aanpak
gemaakt. In dit plan staat ons einddoel: een beweegtuin,
wat we moeten doen om het doel te behalen en wat we
daarvoor nodig zijn. Een belangrijk onderdeel in het plan
van aanpak is het budget. We hebben de kosten voor het
realiseren van de beweegtuin op een rijtje gezet en zijn
vervolgens op zoek gegaan naar fondsen. We hebben
online informatie opgezocht op de websites van partijen
en organisaties die actief zijn in de buurt. Zo kwamen we
ook bij Woonservice terecht. Omdat we al veel voorwerk
hadden gedaan, zoals een begroting en een plan van
aanpak, was een aanvraag indienen heel gemakkelijk.”

Tip
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DAT IS TOCH HANDIG,
DAT INTERNET!
Internet wordt steeds belangrijker in
het dagelijks leven. Bankzaken regelen,
een vakantie boeken of winkelen,
alles gaat tegenwoordig digitaal. Ook
bij Woonservice kunt u steeds meer
zaken digitaal regelen. Zo kunt u via
Mijn Woonservice een reparatieverzoek
indienen, zonnepanelen aanvragen of
een factuur betalen. Vindt u het lastig
om uw weg te vinden op internet? Dan
bent u zeker niet de enige!
Vanuit Woonservice vinden we het belangrijk dat we
bereikbaar zijn voor iedereen, ook online. We merken
dat sommige huurders het best wel spannend vinden
om zaken online te regelen. Daarom hebben we
de samenwerking gezocht met de bibliotheek. De
bibliotheek biedt namelijk een gratis cursus Klik & Tik
aan. Tijdens deze cursus leert u handiger te worden
met de computer, laptop of tablet en het internet. In
kleine groepen leert u typen, websites zoeken, e-mailen
en bestanden downloaden. En u leert hoe u de tablet

moet gebruiken. Dit doet u allemaal stap voor stap en
op uw eigen tempo. Er is een trainer aanwezig die u
hierbij persoonlijk helpt. De cursus bestaat uit
3 of 5 bijeenkomsten en het is helemaal gratis! Ook
krijgt u een cursusboek, zodat u thuis kunt oefenen.

De Hofstaete gaat voor digitaal
Als proef hebben we, samen met de bibliotheek Beilen,
de cursus Klik en Tik onder de aandacht gebracht bij
de bewoners van appartementengebouw De Hofstaete
Beilen. Tijdens een koffieochtend is er een presentatie
gehouden over wat de cursus inhoudt. Na afloop konden
bewoners zich opgeven. Zo’n 20 bewoners gaan de
cursus volgen en de eerste helft heeft inmiddels de
eerste cursusochtend bijgewoond. En we kunnen het
nu al een succes noemen! Mevrouw Eefting vertelt over
haar ervaring.
“Ik heb na 1 les al zoveel geleerd. Mijn IPad gebruikte ik
vooral voor spelletjes. Meer durfde ik er niet op te doen,
omdat ik niet zo goed wist wat ik deed. Na de eerste les
weet ik hoe mijn IPad werkt. We hebben een boek met
uitleg meegekregen, zo kan ik thuis verder oefenen. De
volgende keer gaan we op het internet websites zoeken
en informatie zoeken op websites. De trainers doen
het heel prettig en leuk. Ze legden alles rustig uit en
ze namen de tijd voor je. Ik ben heel erg enthousiast en
kan het iedereen aanraden.”

Binnenkort gaan we in meer appartementengebouwen
de Klik en Tik cursus aanbieden. Als de Klik en Tik
cursus bij u in het gebouw wordt gegeven dan ontvangt
u hier persoonlijk bericht over. U mag natuurlijk ook
zelf contact opnemen met uw bibliotheek om te
informeren over de mogelijkheden.

DEURPOST
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“Mijn IPad
gebruikte ik vooral
voor spelletjes.
Meer durfde ik er
niet op te doen”
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HOEVEEL KUNT U
BESPAREN OP UW
ENERGIEREKENING?

Woonservice wil dat u ook in
de toekomst betaalbaar en
comfortabel kunt wonen. Daarom werken wij aan het duurzaam
maken van onze woningen. Dit
doen we door te zorgen voor
goede isolatie en we bieden
zonnepanelen aan. Ook zijn we
gestart met het plaatsen van
nieuwe technieken in woningen
zoals warmtepompen. Zo maken we woningen duurzamer.
En kunt u besparen op de
energierekening.

U kunt ook iets doen
Maar alleen met nieuwe energiezuinige
systemen gaan we duurzaam wonen
niet voor elkaar krijgen. Het is ook
noodzakelijk dat we allemaal anders
omgaan met energie. Bewuster en
dus ook zuiniger. Dat is goed voor uw
portemonnee. En voor de wereld.
En nu denkt u misschien ‘Hoe kan
ik dan anders omgaan met mijn
energiegebruik?’ Graag stellen wij u
voor aan Eddy Energie Expert. Eddy
voorziet u van handige tips om energie
te besparen. Dit levert u al snel een paar
tientjes tot ruim honderd euro per jaar
op. Mooi meegenomen toch? U vindt
Eddy op www.woonservice.nl/energie.
En ook via onze Facebookpagina zal hij u
regelmatig energietips geven.

Eddy

DEURPOST
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Hoe energiebewust bent u? Doe de quiz!
1. Eddy Energie Expert zet ’s avonds de verwarming op 15 graden. Hoeveel euro bespaart hij
daarmee per jaar op zijn energierekening? (Dit
geldt niet voor huishoudens met een warmtepomp)
A € 50

/

B € 100

/

douchen we 9 minuten per keer. Eddy is begonnen met 5 minuten douchen per keer. Hiermee
bespaart hij per jaar 15.000 liter water! Hoeveel
euro bespaart hij hiermee per jaar?
A € 30

C € 150

/

B € 60

/

C € 90

2. Eddy heeft in zijn huiskamer en keuken 11

5. Eddy heeft 8 zonnepanelen op het dak van

lampen. Hij heeft alle gloeilampen en halogeenlampen vervangen door led-lampen. Hoeveel
euro heeft hij hierdoor na een jaar bespaard?

zijn woning. Hoeveel geld bespaart hij hiermee
per jaar op zijn energierekening?
A € 1200

A € 15

/

B € 25

/

De
orden
antwo
op
vindt u
19.
pagina

de thermostaat al op 15 graden. Hoeveel euro
bespaart hij hiermee per jaar?
/

B € 15

/

B € 250

C € 300

/

C € 35

3. Eddy zet een uur voordat hij naar bed gaat

A € 10

/

Wist u d

De prijze

C € 20

De gemid
is € 0,22

n voor ga

delde prij

at...

s stijgen?
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En voor g
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betaalt u
gemidde
ld
€ 0,77 pe
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4. Het warm maken van het water voor uw
douchebeurt kost heel veel energie. Gemiddeld

Jan en Shireen
leven zonder gas
én zonder lawaai
Jan: “Ik ben energiepionier geworden omdat mijn
werkgever een energiebesparend systeem op de markt
heeft gebracht waar ik in geloof: een warmtepomp
waarmee je gasloos kunt leven. Toen mijn werkgever
op zoek ging naar afnemers van dit systeem, kwamen
ze bij Woonservice terecht. Ze vroegen of ik ‘m wilde
testen en ik zei direct ja. Energiebesparing en de
mogelijkheid om duurzaam te leven speelden mee in
deze beslissing. Dat is toch de toekomst.”
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per kWh.

Jan: “Er is een hele studie gemaakt om te kijken of
ons huis geschikt is voor dit systeem. Dat was het
wel, maar er moest wel wat worden aangepast.
Zo zijn de vloer van onze zolder en de spouwmuren
geïsoleerd en hebben we dubbel glas gekregen.
Daarnaast zijn onze PV panelen in aantal verdubbeld
en werd onze keuken vervangen, omdat we over
moesten naar elektrisch koken. Onze keuken was
bijna afgeschreven en daarom kregen we meteen
een hele nieuwe keuken.”
Shireen: “Dat Jan energiepionier wilde worden,
vond ik geen probleem. En het mooie is, we kregen
een nieuwe keuken! Ik ben daar zo blij mee. Het
elektrisch koken bevalt me ook goed, ik wil niet
anders meer. Gelukkig hebben we van de installatie
van de pomp en de andere aanpassingen weinig last
gehad. Binnen twee weken was het werk gedaan.”

DEURPOST

Jan Vaartjes (40) is calculator installatietechniek
en Shireen Vaartjes (36) is huisvrouw. Ze wonen
in Beilen, samen met hun twee kinderen van
10 en 5 jaar.
Waarom doe je mee aan de Energiepioniers?
Door mee te doen aan het project testen we
een nieuw soort warmtepomp, de Ecoforest, die
ervoor zorgt dat je gasloos kunt leven. Dat is de
toekomst. Daarnaast besparen we energie en dat
zie je weer terug op je rekening.
Geïnstalleerde systemen
Warmtepomp Ecoforest ontwikkeld door Breman,
dubbel glas, PV zonnepanelen, keuken met
inductie kookplaat.

Jan: “De warmtepomp staat op zolder en loopt via een
buis naar de schoorsteen. Een warmtepomp maakt
binnen gebruik van de energie van buiten. Dit systeem
gebruikt de schoorsteen om deze energie naar binnen
te halen. Een groot voordeel is dat de warmtepomp
vrijwel geen geluid maakt en ook niet voor trillingen
zorgt. Wij hebben geen geluidsoverlast en onze buren
ook niet.”

We hopen als energiepionier dit systeem
bekender te maken, het
is een fantastisch systeem. We voelen ons
ambassadeurs en staan
open voor vragen. We
hebben de hele buurt al
op zolder gehad!

Shireen: “Sinds de komst van de warmtepomp is het
behaaglijker in huis en er is een continue warmte. Er
zijn geen pieken en dalen. Het dubbele glas zorgt ervoor
dat we geen buitengeluiden meer horen en de tocht is
weg. Dat is heel fijn. Een nadeel is dat het lang duurt
voordat het warm wordt in huis en we moesten even
wennen aan de boiler. Het warme water is soms op en
dan sta je onder een koude douche. Dat los je op door
korter te douchen. Dat zijn dingen die je gemakkelijk
aan kunt passen.”
Jan: “We zijn nu bijna een jaar verder en ik weet zeker
dat we energie besparen. Helaas kan ik niet exact
vertellen hoeveel, want ik houd het niet bij. Dat is niet
zo mijn ding. Door de warmtepomp gebruik je meer
elektriciteit maar dat wordt gecompenseerd door de
zonnepanelen. We betalen maandelijks bijna niets.
Ik wacht op de jaarafrekening en daarop is zeker te
zien hoeveel wij besparen. Ik ben erg benieuwd.”

DEURPOST
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Wist u dat een wasdroger een enorme
energievreter is? Per keer gebruikt een
droger voor € 1,20 aan stroom.
Op jaarbasis is dat bij drie keer per week toch al € 187,-

De droger

Daniël Botterfik, programmamanager verduurzaming:
“De woningen waren toe aan een schilderbeurt. We
pakken het nu direct groter aan door enkel glas en
verouderd dubbel glas te vervangen door HR++ glas.
En we plaatsen een warmtepomp. Dit doen we allemaal
gratis, zonder huurverhoging. We maken de woningen
zo klaar voor de toekomst. Ze zien er weer netjes uit, de
bewoner heeft een woning die comfortabeler is en de
woning verbruikt minder energie. De bewoners kunnen
hiermee veel geld besparen op hun energierekening.”

Het systeem is niet hetzelfde als de warmtepomp
van Jan en Shireen. Daniel: “Jan heeft een volledig
elektrisch systeem. En een unit op zolder. De
bewoners in Beilen-West krijgen alleen een apparaat
op het dak. En ze houden hun cv-ketel voor het warm
water. Dit wordt een hybride systeem genoemd. Je
moet het zo zien dat de hybride warmtepomp de
bestaande cv-ketel ondersteunt. Hierdoor kan het
gasverbruik fors omlaag. Het elektraverbruik gaat wel
omhoog, maar elektra is veel goedkoper dan gas.”
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Daniël Bo
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Woonservice doet bij 55 woningen in Beilen-West
verschillende onderhoudswerkzaamheden. En
combineert dat met het duurzaam maken van de
woning.

Warmtepompen kunnen
in de woning worden
geplaatst, of op het dak.
De bewoners in BeilenWest krijgen dit keer de
warmtepomp op het dak.
De reden daarvoor is dat er
op de grond niet voldoende
ruimte is.

55 bewoners Beilen-West
krijgen warmtepomp

LEEFSAMEN ALARMERINGSSYSTEEM
HOUDT EEN OOGJE IN HET ZEIL
Vijftig huishoudens in Westerbork en Smilde
testen het alarmeringssysteem de LeefSamenapp. De gratis proef met de LeefSamenapp is
een initiatief van de gemeente Midden-Drenthe,
woningcorporaties Woonservice en Actium, het
Drenthe College en de brandweer.

50 woningen zijn uitgerust met
rookmelders, een bewegingsmelder, deursensoren en een
paniekknop. Bij een calamiteit
worden de contactpersonen uit
het netwerk van de bewoner
gealarmeerd met een berichtje
in de Leefsamen app. Zo kunnen
mantelzorgers, familieleden of
buren op een afstand een oogje in
het zeil houden. En gebeurt er iets,
dan kunnen ze direct reageren.
Jobien van de Rijt-van Keulen (82)
en Lammie en Egbert Derk Braam
(70 en 72) doen mee aan de proef.
Zij delen hun eerste ervaringen met
de LeefSamenapp.

het een geruststelling is, zowel
voor mij als voor mijn kinderen. Ik
woon sinds zeven jaar alleen. Mijn
kinderen wonen ver weg en kunnen
mij niet dagelijks in de gaten
houden. Een contact in het dorp
heeft de app geïnstalleerd. Als er
iets is met mij, dan kan ze meteen
reageren.”
“Er zit een sensor bij de voordeur
en bij de achterdeur. Het zijn geen
camera’s, dus er is geen inbreuk
op je privacy. Je ziet het systeem
niet, maar je weet dat het er is. Dat
is fijn. Een paniekknop om je nek

“Ik heb mij aangemeld voor dit systeem
omdat het een geruststelling is, zowel voor mij
als voor mijn kinderen.”

Een veilig gevoel
Jobien van de Rijt-Van Keulen
woont met haar kat Duska bijna
drie jaar aan de Veurhof in
Westerbork. “Ik heb mij aangemeld voor dit systeem omdat

of pols is zo zichtbaar. Ik heb mijn
slaaptijden doorgegeven en als je
een paar dagen weggaat, moet je
dat ook doorgeven. Je wilt niet dat
mensen ongerust worden terwijl
jij gewoon ligt te slapen. Ik heb het
systeem net een paar dagen, maar
ik raad het mensen boven de 70
jaar zonder meer aan. Je voelt je
vrijer in je doen en laten, omdat je
weet dat er iemand komt als er wat
gebeurt. Het is nu gratis, maar ik
zou er ook voor betalen.”

We weten het nog niet
Lammie en Egbert Derk wonen
sinds 1980 aan de Nijkampen in
Westerbork en waren een van de
eerste deelnemers die zich opgaven
voor de proef. Egbert: “Ik heb een
tijdje geleden een herseninfarct
gehad. Ik ben altijd gezond geweest,
mankeerde nooit iets. Ik ben er
goed uitgekomen, maar ik ben er
flink van geschrokken. Toen we de
brief over het alarmeringssysteem
kregen, besloten we ons hiervoor op
te geven. Ook omdat we hier zolang
mogelijk willen blijven wonen.
Dat voelt een stuk veiliger met dit
systeem.”
Lammie: “We kregen twee rookmelders, een sensor voor inbraak,
een bewegingssensor en een
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“We zijn er
nog niet over uit
of het systeem bij
ons past.”

Lammie: “Na de proef van een half
jaar moeten we hiervoor betalen
waarbij we een keuze kunnen
maken uit twee abonnementen.
Een basis abonnement voor €7,50
per maand of een basis plus
abonnement voor €15,- per maand
inclusief een koppeling met de
lokale meldkamer. Wij vinden dit

vrij prijzig. Ook vinden we de tijd
instellen voor de bewegingssensor
lastig. Ik vind acht uur best lang,
maar als je het korter doet, dan
kun je niet een dagje weg. Over het
algemeen vinden we het een fijn
idee dat iemand op afstand op ons
let, maar we zijn er nog niet over uit
of het systeem bij ons past.”

paniekknop. Onze kinderen wonen
hier in de buurt en zij hebben allebei
de app geïnstalleerd.”
Egbert: “We hebben het systeem al
kunnen testen, maar op een andere
manier dan we hadden verwacht.
Lammie heeft onlangs het
strijkijzer aan laten staan. Die werd
na een paar uur zo heet dat het
doorbrandde en op de grond viel.
Op het moment dat wij dat hoorden,
gingen de twee brandmelders af en
bijna tegelijkertijd ging de telefoon
over. Dat gebeurt automatisch. Je
krijgt de centrale aan de lijn en als
het loos alarm is, moet je een 2
indrukken. Mijn dochter had ook al
bericht gekregen dat er iets aan de
hand was. Je kunt dus wel stellen
dat het systeem werkt.”

Ellen Stevens - van Schaik, manager
Klant & Markt bij Woonservice:
“Wij vinden het belangrijk dat onze
huurders zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. Uit ervaring
weten we dat mensen dat ook het
liefste willen. Maar dan wel op een
veilige manier. Met ons ThuisBest
programma bieden wij allerlei
hulpmiddelen voor in de woning aan.
Denk hierbij aan een extra trapleuning

of het weghalen van drempels.
De proef met de LeefSamenapp is
hier een mooie aanvulling op. Want
veiligheid is ook dat je weet dat er
naar je omgekeken wordt, dat je altijd
iemand kunt bereiken. Veel ouderen
hebben de angst dat ze na een val
pas na lange tijd gevonden worden.
Andersom: veel kinderen zijn bang
dat er ’s nachts iets met hun ouder(s)
gebeurt.
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Om te kijken hoe we de veiligheid
van onze bewoners kunnen vergroten
doen wij mee aan de proef met de
LeefSamenapp. Met de app verbinden we veilig wonen en slimme
technieken aan elkaar. We zijn
heel benieuwd hoe de bewoners
na 6 maanden denken over de
LeefSamenapp. De eerste geluiden
zijn in ieder geval heel positief.”

BINNENKIJKEN

‘IN DEZE WIJK HEERST ECHT
HET DORPSGEVOEL’
Albertje Weerman (73) woont in
een nieuwe seniorenwoning aan de
Entingestraat in Sleen. Na twee keer te
zijn verhuisd in 2,5 jaar heeft ze nu haar
plekje gevonden. “Ik heb 35 jaar aan de
Broekveldstraat gewoond. Nadat onze
woning werd gesloopt, verbleef ik twee
jaar aan de Oldengaerde met uitzicht
over de landerijen. Maar daar vond ik
het te stil. Nu woon ik weer in mijn oude
buurt, naast mijn oude straat, waar ik
lekker onder de mensen ben. Je spreekt
hier mensen sneller en zit meer in de
gemeenschap.”

Dorpsgevoel
“Ik ben niet geboren en getogen in Sleen, maar ik
woon hier al heel lang. Ik vind het een fijn dorp.
In deze wijk heerst ook echt het dorpsgevoel.
De buren aan de Broekveldstraat ken ik al jaren
en de nieuwe buren leer je vanzelf kennen. Een
tijdje geleden hadden we hier een burendag om
elkaar beter te leren kennen. Dat vind ik een mooi
initiatief. Helaas was ik die dag op vakantie, maar
ik heb gehoord dat het gezellig was.”

Voordelen en nadelen
“Wonen in een levensloopbestendige woning
bevalt goed. Ik heb de slaapkamer en badkamer
op de begane grond en er zijn geen drempels in
huis. Aan sommige dingen moest ik even wennen,
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“Mijn kleindochter komt in
de vakanties vaak
logeren, dat vind ik
altijd heel gezellig”

zoals aan de vloerverwarming en elektrisch koken.
Nieuwbouw heeft voordelen maar ook nadelen. Kleine
dingetjes zoals een bel die niet werkt en het ontbreken
van een kabel voor de buitenlamp wekken wat irritaties
op. Bij een verhuizing komt er veel op je af en je moet
zoveel beslissingen maken. Als dingen dan niet werken,
vind ik dat vervelend. Ik ben blij dat het achter de rug is.
De tuin is ook bijna klaar. De bestrating zit erin en het
gras begint al te groeien. De planten die ik erin wil, heb
ik al uitgezocht. Ik kan niet wachten om ze te planten.”

“Bijna elke vakantie komt mijn kleindochter een paar
nachtjes logeren. En dat vind ik altijd heel gezellig!
We staan vaak samen in de keuken om koekjes te
bakken of lekkere toetjes te maken.”

Spelen met accessoires
“Ik heb er bewust voor gekozen om mijn oude meubilair
mee te nemen. Elk meubelstuk heeft een verhaal en
het voelt eigen. Met nieuwe meubels zou ik het gevoel
hebben dat dit niet mijn huis is. Mijn favoriete plek is de
keuken. Ik zit graag aan de keukentafel om een krantje
te lezen of naar buiten te kijken. Met mijn vloer ben ik
ook erg blij. Ik heb dezelfde vloer doorgetrokken in de
hal, keuken en op de trap naar boven. Om het gezellig
te maken, zet ik accessoires neer. Ik speel er een beetje
mee om te kijken wat een goede plek is.”
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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 cadeau!
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VRAAG HET DE VAKMAN

DE THERMOSTAAT
GAAT WEER OMHOOG
De gordijnen gaan weer
dicht, de kaarsjes weer
aan en we doen de
thermostaat weer
Vakman
Arjen
omhoog. Het stookseizoen is begonnen en
daarom is het belangrijk om de waterdruk
van uw CV-ketel te controleren. Zo kunt u
ongemakken voor zijn voor als het straks
‘echt’ koud wordt.

Filmpjevullen
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Is de waterdruk in de CV-ketel juist? De waterdruk
van uw CV-ketel moet tussen de 1,5 en 2 bar staan.
Wanneer de waterdruk te laag is, dan moet u de
CV-ketel bijvullen. Bij een te lage waterdruk werkt
de CV-ketel niet goed en kunnen er storingen optreden. Vakman Arjen legt in een paar stappen uit
hoe je dat doet:

Stappenplan:
1

Zet de thermostaat op de laagste stand en wacht
ongeveer een kwartier.

2

Trek de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact.
Let op: heeft u een digitaal display in plaats van
een analoge drukmeter? Laat dan de stekker in
het stopcontact.

3

Sluit de vulslang aan op de waterkraan en
vervolgens op de vulkraan van de cv-ketel. Beide
kranen zitten in de buurt van de ketel. Draai
de slang op beide kranen goed aan met een
waterpomptang.
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Nu gaat u de cv-ketel bijvullen. Open de waterkraan en draai daarna pas de vulkraan van uw
cv-ketel open.

5

Wacht tot de drukmeter tussen de 1,5 en 2.0 bar
staat. Sluit de vulkraan en daarna de waterkraan.
Plaats de emmer onder de vulkraan. Koppel de
vulslang af en laat het water dat nog in de slang
zit, in de emmer lopen. Vergeet niet de dop van
de vulkraan erop te draaien. Uw cv-ketel is nu
bijgevuld.
U kunt de thermostaat weer terugzetten op de
gewenste temperatuur.
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SAMEN STERK WIL
GRAAG DE VERANDERENDE ROL
OPPAKKEN!
In het afgelopen jaar zijn de kussens in de wereld
van huurdersorganisaties aardig opgeschud.
Opschudding, die niet alleen gericht was op de
inhoud. Ook de vorm kwam in beweging. Als
huurdersorganisaties kregen wij als belangenbehartiger voor huurders vanuit de Woningwet 2015
een bredere rol toebedeeld. De dingen goed doen,
daar zeggen veel huurdersorganisaties voor te gaan.
De bemiddelende rol tussen huurder en verhuurder,
gericht op technische- of overlastklachten, houdt
heel wat besturen nog bezig. Het los durven laten
van deze taken voelt voor ons bestuur soms ook nog
een beetje als onveilig. Je maakt je als bestuurslid
immers hard voor de individuele huurder die de
grote corporatie als tegenstander heeft. Het gaat
dus vooral om het ‘doen’.

De dingen goed doen versus
de goede dingen doen
Gezien de huidige tijdgeest kun je je afvragen
of het wel de juiste insteek is om als huurdersorganisatie te focussen op de dingen goed doen.
Voor ons bestuur zien we ook andere prioriteiten
in de veranderende wereld. Gevoed door steeds
wijzigende wet- en regelgeving én als partner aan
de gemeente- en corporatietafel, verdienen de
huurders toch een compleet andere bestuurlijke
focus dan de lekkende kraan die de corporatie niet
zou repareren.
Het kritische punt ligt naar onze mening in het
verschil tussen de dingen goed doen en de goede
dingen doen. Door écht te gaan besturen en jezelf af
te vragen of het bestuur met de goede dingen bezig
is, ontstaat een compleet andere dynamiek.
Schaken op verschillende borden vraagt om
specifieke kennis en vaardigheden. Enerzijds kennis
om kritisch tegenspel te bieden in beleidsontwik-
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kelingen bij de verhuurder, anderzijds vaardigheden om kordaat invloed uit te oefenen op
zowel de huurders als de verhuurder.
Ingegeven door controlematig gedrag voelt het
soms als tekort schieten, ervaren we kennisachterstand. Met het focussen op de goede
dingen kunnen we ook invloed uitoefenen op de
hoofdlijnen. We hebben bijvoorbeeld de moed
gehad aan de corporatie-bestuurder te vragen
of we beleidsdocumenten op één A4-tje kunnen
ontvangen, zodat we op basis daarvan advies uit
kunnen brengen. Deze aanpak werpt nu al zijn
vruchten af en we merken dat we op deze wijze
met voldoende bagage uit de achterban als graag
geziene partner aan tafel zitten bij de corporatie
en de gemeente in zaken rondom beleids- en
prestatieafspraken. Door vanaf de start te worden
betrokken bij beleidsontwikkeling verbreedt dit
onze blik en maken we bewuster keuzes. De
resultaten hiervan zijn terug te zien in samenwerking met en erkenning bij zowel de achterban
als de professionals. Dit is evenwicht dat bijdraagt
aan datgene waar huurdersorganisaties voor staan;
de goede dingen doen. Want pas dan neemt de
kracht en zeggenschap van huurders toe op de
manier zoals bedoeld is in de Woningwet 2015.

Dit zijn de antwoorden van pag. 11:
1B / 2C / 3C / 4B / 5B
Per goed antwoord krijgt u 10 punten:
40 – 50 punten: U bent goed bezig! Ga zo door!
20 – 30 punten: U gaat bewust om met energie.
Wilt u weten hoe u nog meer kunt besparen op uw
energierekening? Houd dan onze website in de gaten.
0 – 10 punten: U kunt nog veel geld besparen. Kijk op
www.woonservice.nl/energie voor allerlei tips.
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NA 41 JAAR OPNIEUW
BUREN IN BRINKWONEN
Henk Kootstra (81), Roelie Kootstra (80), Willem Bouwknegt (66) en
Klaasje Bouwknegt (62) wonen al 41 jaar naast elkaar. Eerst aan de
Hazekampstraat in Schoonoord en nu in het zogenaamde Brinkwonen,
een nieuwbouwproject van negentien seniorenwoningen verdeeld over
vijf erven aan de Leger-, Stort-, en Stikkerstraat. Deze woningen zijn in het
voorjaar opgeleverd en beide echtparen wonen er sinds juli dit jaar. Ze zijn
erg tevreden over hun nieuwe thuis én de nieuwe/oude buren.
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‘WE KUNNEN
ALTIJD BIJ ELKAAR
AANKLOPPEN’
Het begon allemaal aan de Hazekampstraat. Roelie en Henk woonden
sinds 1963 met veel plezier aan deze
straat waar ze hun drie kinderen kregen.
Willem en Klaasje kwamen in 1978 naast
Henk en Roelie wonen. Ook zij kregen
aan de Hazekampstraat hun twee
kinderen. De band tussen de buren was
goed. Klaasje: “Toen de kinderen nog
klein waren, kwam Roelie na het eten
altijd even met de kinderen spelen.”
Deze bezoekjes namen wat af naarmate
de kinderen groter werden, maar de
verstandhouding is altijd goed gebleven.
“We hebben nog nooit een verkeerd
woord met elkaar gehad en dat willen
we ook niet. Het bevalt ons heel goed
om naast elkaar te wonen. Je weet
dat je altijd bij elkaar kunt aankloppen.
Dikke prima.”

Levensloopbestendige
nieuwbouw
Het naast elkaar wonen beviel zo
goed dat beide buren besloten zich
gezamenlijk in te schrijven voor het
nieuwbouwplan Brinkwonen. Alle
woningen in Brinkwonen hebben een
slaap- en badkamer op de begane
grond, zonnepanelen op het dak
en een veranda aan de zonzijde. De
erven variëren in grootte en er zijn
twee woningtypen. De bewoners
van Brinkwonen hebben een
supermarkt voor de deur en kunnen
gebruikmaken van zorg via het
nabijgelegen zorgcentrum. Roelie:
“Wij wilden graag een slaapkamer en
een douche op de begane grond en
dat konden wij niet realiseren in de
Hazekampstraat. Wij zagen dit als een
kans die we niet voorbij konden laten
gaan.” Klaasje: “Zo’n kans krijg je maar
één keer. Wanneer krijg je zomaar
een splinternieuwe ruimte? Wij zijn
natuurlijk wel wat jonger, maar met het
oog op de toekomst is een slaapkamer
beneden heel prettig.”

Spannende loting
Het nieuwbouwproject Brinkwonen trok
veel belangstellenden en er waren veel
inschrijvingen. Een loting zou bepalen
wie de nieuwe bewoners zouden
worden. Tijdens de loting zat de zaal vol.
Klaasje: “Wij kwamen met z’n vieren als
laatste binnen en konden meteen een
lootje trekken. En warempel, wij trokken
de nummers 1 en 2. Dat betekende dat
wij als eersten een woning mochten
kiezen. Dat is toch toevallig! Van tevoren
hadden we al bedacht voor welke
woning we zouden gaan. Wij kozen
de woningen naast elkaar en daar zijn
we nog steeds blij mee. Ik vind het
gewoon gezellig.” Roelie: “Het leuke
is dat onze kinderen ook niet anders
weten. Het is altijd buurvrouw Roelie
en buurvrouw Klaasje. Je weet wat je
hebt en dat weet je niet als je naast een
vreemde komt te wonen. Onze buren
aan de Hazekampstraat moeten wel
even wennen dat wij weg zijn, maar we
drinken nog elke week koffie met ze.”

Juiste keuze
De familie Bouwknegt en Kootstra
zijn erg te spreken over hun
nieuwbouwwoningen. De locatie is
goed en de architectuur van beide
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woningtypen spreekt ze aan.
Willem: “Alles is nieuw. Het huis is
mooi afgewerkt en gemakkelijker
om schoon te houden. Het is beter
geïsoleerd, we hebben een mooi
uitzicht én vloerverwarming. Ik heb
nog geen koude voeten gehad.” Ook
Henk is tevreden met zijn nieuwe
onderkomen en zijn nieuwe buurt.
Henk: “Het is natuurlijk nieuwbouw,
dus de buurt moet nog wel een
beetje worden aangekleed. Er
moeten bomen worden geplant
en meer verlichting komen, maar
dat komt allemaal wel. Dit was een
goede keuze.”

Brinkwonen
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Soep van

SPAANSE
CHORIZO
SOEP
Voor 4-6 personen
Ingredienten:
25 ml olijfolie
½ rode peper
1 groene paprika
1 rode ui
125 gram Witte bonen
½ kipbouillon blokje
250 gram Gezeefde tomaten
½ pakje tomaten crème soep van honig
1 theelepel Provençaalse kruiden
½ chorizo worst

OPEN DAG WITTE
VALKEN EEN SUCCES!
In de Deurpost van september schreven we over woonvoorziening De Witte Valken in Beilen. Zij organiseerden
op 28 september een open dag met barbecue voor de
buurt. Veel buurtbewoners gingen in op de uitnodiging
en kwamen een kijkje nemen.
Maikel de Bruin, teamcoördinator binnen de voorziening: ”De Witte
Valken is een woonvoorziening van Cosis voor mensen met een
verstandelijke beperking. We zijn al bijna 20 jaar gehuisvest in de Beiler
Witte Valkenstraat en zijn als zodanig een redelijk bekend fenomeen in
het dorp. De laatste jaren krijgen we steeds meer nieuwe bewoners die
mobieler zijn. Dat houdt in dat de buurt sneller onze bewoners op straat

Bereiding:
Bereid de tomaten-cremesoep, gebruik
de helft van het zakje en de helft van het
water dat op het pakje staat aangegeven.
Verhit de olijfolie in een bakpan en fruit
hierin de gesneden paprika, rode ui,
chorizo en de fijne gesneden peper.
Voeg na 5 minuten bakken de tomatencremesoep, het kipbouillon blokje, de
gezeefde tomaten en de Provençaalse
kruiden toe. Roer af en toe tot het geheel
aan de kook is. Voeg daarna de witte
bonen toe. Roer af en toe tot het geheel
weer aan de kook is en serveer.

ontmoet en dan is het prettig als buren van elkaar weten wie ze zijn.
Daarom hebben we de open dag met barbecue georganiseerd.”

Uitnodigende sfeer
Alex Bikorimana woont al bijna 10 jaar recht tegenover de woonvoorziening. “Ik vond het leuk dat we uitgenodigd werden en ben daar
ook graag op in gegaan. Ik ben hier lekker aan het barbecueën en aan
het babbelen met mijn buren. De sfeer is uitnodigend en uitstekend.”

Het onbekende wegnemen
Woonservice was mede organisator van de buurtbarbecue. Wijkconsulent
Yvonne Stel licht toe: “In de praktijk zie je vaak dat bewoners met een
‘rugzak’ op voorhand voor weerstand in een buurt zorgen.
Buurtbewoners zijn argwanend omdat ze niet weten wat de nieuwe buur

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.

‘meeneemt’. En dat voel je als nieuwe buur. Om te zorgen voor een fijne
start hebben we deze open dag georganiseerd. Zodat de buren elkaar
leren kennen en we het onbekende wegnemen. Deuren open zetten
kweekt een open, uitnodigende houding en dat is gezien het succes van
de dag in de Witte Valken goed gelukt.”
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DRENTHE WOONT CIRCULAIR
Wat merkt u er van?

De bouw in Noord-Nederland gebruikt jaarlijks 1,8
miljoen ton aan nieuwe materialen. Denk daarbij aan
stenen, beton, ijzer, etc. En al deze materialen komen
bij de sloop van woningen op de afvalberg. Dat kan en
moet anders! Zodat we een gezondere wereld nalaten
voor volgende generaties. Daarom is Drenthe Woont
Circulair in het leven geroepen. Een initiatief van de
acht Drentse corporaties, de provincie Drenthe en
verschillende partners.

Wat gaan we doen?
De Drentse corporaties willen samen met verschillende
marktpartijen zoals aannemers, installateurs en architecten een circulaire sociale huurwoning ontwikkelen.
Dit is simpel gezegd een woning die zo gemaakt wordt,
dat alle materialen hergebruikt kunnen worden. Hoe
deze woning het beste gemaakt kan worden weten we
nog niet. Daarom zoeken we via een selectietraject
marktpartijen die met ons willen experimenteren.
Meer informatie over het selectietraject vindt u op
www.drenthewoontcirculair.nl.
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De woningcorporaties, waaronder Woonservice, hebben zes projecten verzameld in een Drentse proeftuin.
Dit is niet een specifieke plek, maar bestaat uit zes
projecten van in totaal 110 woningen verspreid over
Drenthe. Woonservice heeft voor de proeftuin een
nieuwbouwproject aangedragen. Op een stuk grond
willen wij een aantal circulaire levensloopbestendige
woningen laten bouwen. Wij zoeken hiervoor huurders
die volgend jaar met ons mee willen denken.
Waarover? Over duurzaamheid, circulariteit, gezond
en fijn wonen. Kortom hoe zou het anders bouwen en
wonen eruit kunnen zien.
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Donderdag 26 september
was de startbijeenkomst van
Drenthe Woont Circulair in het
Pronvinciehuis in Assen. Hier
kwamen allerlei marktpartijen
samen om meer te horen over
Drenthe Woont Circulair.
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Wo o n s e r v i

ce wenst u

Fijne Feestdagen

en een fantastisch 2020
met veel woongeluk

Ons kantoor is op 1e en 2e
kerstdag, oudjaarsdag en
nieuwjaarsdag gesloten.

Heeft u een spoedgeval? Wij zijn
bereikbaar op 0593 56 46 00. En
online via Mijn Woonservice kunt u
24/7 reparaties inplannen en andere
woonzaken regelen.

Fijne feestdagen en een goed uiteinde voor
of mét de buurt? Stuur een kerstgroet!
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