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Boekje over Teylers Hofje
Als woningcorporatie heeft Elan Wonen vooral een uitdaging
op het gebied van sociale woningbouw. Er is echter meer.
We leveren ook andere maatschappelijke inspanningen.

Asbest? Niet zo best!
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De Komeet
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haar zevenduizend woningen beheert en verhuurt. De identiteit en de
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sfeer van de prachtige binnenstad van Haarlem worden bepaald door

Zo was het … 99 jaar geleden
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monumentale gebouwen als de Grote of Sint-Bavokerk, het stadhuis,

In de spotlight: Ted en Gerda van Dijk
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molen de Adriaan én Teylers Hofje.
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Door overname van beheer en exploitatie van Teylers Hofje (2008),

Traplift voor Nobletstraat
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sneed het mes voor Elan Wonen aan twee kanten. We voegden

Huurtoeslag? Er gaat iets veranderen!
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22 onderscheidende sociale huur woningen plus een nostalgische

Wijkbudget goed besteed
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beheerderwoning toe aan onze voorraad. En minstens zo belangrijk,

Betrokken Bewoners Berichten
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we leveren een bijdrage aan het behoud van het hofje uit 1787

Bericht van de bewonersraad
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en daarmee aan een stukje identiteit en schoonheid van Haarlem.

Puzzel
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	Even binnenkijken bij …
mevrouw Luikinga

Elan Wonen is zeer gehecht aan Haarlem, de stad waarin ze 75% van

Dat Teylers Hofje bijzonder is, wordt duidelijk in ons boekje
‘Teylers Hofje: Uniek Wonen - Samen Wonen Elan Wonen’. Het is geschreven om een

2

nieuwe mijlpaal te markeren, namelijk
de ingrijpende opknapbeurt die wij, als
nieuwe eigenaar, medio 2013 hebben
afgerond. Het boekje toont, vind ik,
ook duidelijk aan dat Elan Wonen
een g
 oede keuze heeft gemaakt door
in de toekomst van Teylers Hofje te
investeren.
Brengt u gerust eens een bezoekje aan

Colofon

de verkwikkende oase van groen en rust
die Teylers Hofje óók is!

Elan Nieuws is een uitgave van Elan Wonen voor haar huurders.
Redactie: José de Cock, Cees de Geus, Barbara ten Klooster en

Grischa Lowinsky,

Yvonne Mul

directeur

Tekstcorrectie: Tekstcorrectiebureau Van der Snoek, Haarlem
Drukwerk: Style + Mathôt Printing, Haarlem
Vormgeving: Opzet, Santpoort-Zuid
Fotografie: Ton Hurks, Yvonne Mul en Ruben Timman
Copyright: overname van artikelen is toegestaan,
mits de bron duidelijk wordt vermeld en de

‘Teylers Hofje: Uniek Wonen - Samen Wonen -

redactie van tevoren in kennis is gesteld.

Elan Wonen’ is als een soort stadsplattegrond
vormgegeven en verkrijgbaar bij De Vries

Elan Nieuws wordt gedrukt op papier met
het FSC-keurmerk

Boeken, Gedempte Oude Gracht 27 in
Haarlem.

Regel voortaan uw huurzaken

online!

Zou het niet fijn zijn om uw huurzaken zelf te
regelen, op het moment dat het u uitkomt,
vanuit uw luie stoel, met een druk op de knop?
Elan Wonen maakt dat mogelijk. Vanaf nu kunt
u waar en wanneer het u schikt reparatie
verzoeken indienen, uw facturen bekijken of uw
persoonlijke gegevens aanpassen.

Mijn Elan Wonen
Elan Wonen introduceerde in september het
huurdersportaal met de naam Mijn Elan Wonen.
Huurders gaven aan welke informatie zij graag in het
portaal wilden zien. Deze wensen heeft Elan Wonen
meegenomen tijdens de inrichting van het portaal.
Daarna heeft een groep huurders het portaal uit
gebreid getest. Zo werd duidelijk wat goed werkte,

‘Wat handig dat ik ’s avonds en in
het weekend een reparatieverzoek
kan indienen’

wat nog ontbrak en waar huurders verwachten dat
bepaalde informatie terug te vinden is. Door deze
inbreng is het huurdersportaal helemaal toegespitst
op de wensen van de huurder.

Inloggen

‘Ik werk eigenlijk nooit met de
computer. Maar dit is echt heel
makkelijk te begrijpen’

De afgelopen periode ontvingen alle huurders een
brief met hun inloggegevens, waarmee ze toegang
hebben tot Mijn Elan Wonen. Met deze gegevens
kunnen huurders inloggen en een e igen account
aanmaken.

Maak kans op een iPad mini
Heeft u zich nog niet aangemeld op het huurders
portaal? Doe dat dan snel. U kunt op Mijn Elan
Wonen inloggen via de knop ‘inloggen h
 uurder’ die u
rechtsboven op www.elanwonen.nl vindt. Als u een
account aanmaakt en op uw p
 rofielpagina aangeeft
dat u de e-nieuwsbrief van Elan Wonen wilt ont
vangen, maakt u kans op een iPad mini. Onder de
aanmeldingen verloten wij drie iPads mini.
Samen met een aantal betrokken huurders t esten
Elan Wonen-medewerkers het huurdersportaal.
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Feest in de Amsterdamsebuurt!

Elan Wonen verzorgde op donderdag 29 augustus
2013 een barbecue op het Drilsmaplein in de
Amsterdamsebuurt in Haarlem. Het was feest want
37 woningen in de Peperstraat en omgeving zijn
gerenoveerd. De bewoners, omwonenden en de
aannemer aten samen om dat te vieren. Met het
etentje is de eerste fase van een groot project
afgerond. Eind september startte Elan Wonen met
de tweede fase: de renovatie van 71 woningen.
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Voor meer informatie over het project kunt u kijken
op www.mijnstekhaarlem.nl.

Fietsenhok wordt
fietsenstalling met elektra

Donker en vies. Dat was de ruimte waar de bewoners
van de seniorenwoningen aan de Blinkertlaan in
Haarlem hun fiets konden stallen. Maar nu niet
meer! Elan Wonen maakte de ruimte onlangs schoon
en bracht licht- en elektrapunten aan. Voortaan
kunnen de bewoners ook hun elektrische fietsen
overdekt opladen.
Zo’n tien bewoners maken al gebruik van de vernieuwde
fietsenstalling. Tegen een eenmalige betaling van E 25
hebben zij een eigen vaste plek in de fietsenstalling ge
kregen. Na ondertekening van het sleutelcontract ontvingen
ze de sleutel voor het nieuwe slot van de fietsenstalling.

‘Ik ben vooral blij dat er licht in
de fietsenstalling is gekomen’
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Mevrouw De Jong tekende als een van de eerste bewoners het sleutelcontract.

Asbest? Niet zo best!
Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden
omdat het zeer schadelijk kan zijn voor de gezond
heid. In huurwoningen, die vóór 1993 gebouwd zijn,
is nogal eens asbest verwerkt.

Elan Wonen neemt de kosten voor eventuele verwijdering van asbesthoudende
materialen geheel voor haar rekening.
Bij grootonderhouds- en renovatie

Bent u van plan uw twintig jaar oude vinyl*) keukenzeil of

projecten gaat Elan Wonen ook altijd

een gevelkachel te verwijderen? Neem dan eerst contact

uiterst zorgvuldig om met asbest

op met Elan Wonen. Wij controleren of deze materialen

houdende materialen. Ook in deze

asbesthoudend zijn en laten het verwijderen door een

gevallen worden asbesthoudende

deskundig asbestverwijderingsbedrijf. Verwijder asbest-

materialen altijd verwijderd door een

houdende materialen nooit zelf.

deskundig asbestverwijderingsbedrijf.

*) U
 herkent vinyl (‘zeil’) aan de lichtbruine tot grijs gekleurde, kartonachtige onderlaag.

De Komeet:

modern wonen dicht bij het strand,
de zee en de duinen

Wilt u wonen in een modern appartement dicht bij het
strand, de zee en de duinen? Dat kan! Elan Wonen verhuurt
appartementen in woongebouw De Komeet in IJmuiden.
Zowel in de sociale als in de vrije sector.

badkamer met ligbad en een aparte douchehoek.
De appartementen worden verwarmd door
een individuele hr-ketel. Verder hebben de appartementen een videofoon-intercominstallatie,
standaard buitenzonwering en een eigen parkeer-

Het stijlvolle gebouw op de hoek van de

plek in de ondergrondse parkeergarage.

Grahamstraat en de Planetenweg heeft twaalf
woonlagen. Op elke woonlaag bevinden zich

Prachtige daktuin

vijfdriekamerappartementen. De zestig apparte-

Uniek aan De Komeet is de circa 400 m2 grote

menten worden zowel in de sociale als in de vrije

daktuin. Op de bovenste verdieping, veertig

sector verhuurd.

meter boven het maaiveld, is een prachtige
daktuin aangelegd. Als huurder kunt u hiervan

Riante appartementen

gebruikmaken. De daktuin is met een lift bereik-

De Komeet telt vijf verschillende typen apparte-

baar. Vanaf de daktuin heeft u een schitterend

menten. Alle typen hebben met elkaar gemeen

uitzicht op onder andere het Noordzeekanaal,

dat ze ruim zijn opgezet en een eigentijdse

de Noordzee, de sluizen en de karakteristieke

indeling hebben. De gemiddelde oppervlakte

watertoren van IJmuiden.

per appartement is 100 m . Alle appartementen
2

hebben een riante woonkamer met een open

Bent u geïnteresseerd?

keuken. De ruime balkons hebben een afmeting

Heeft u interesse in een van deze riante apparte-

van circa 10 m . Elk appartement heeft een aparte

menten? Neem dan contact met ons op! U kunt

berging in de parkeergarage onder het gebouw.

bellen met Daniëlle Voll-Heeren van de afdeling

De woningen hebben allemaal een ruime en luxe

Wonen, telefoon (023) 515 98 90.

2

‘Uniek aan De Komeet
is de circa 400 m2
grote daktuin’
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‘Ondanks financiële druk,
tornen we niet aan onze
duurzame ambities’
De deelnemers
Grischa Lowinsky is directeur van Elan Wonen.
Joram Grünfeld maakt als vastgoedadviseur deel uit
van het Energieteam van Elan Wonen.
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Elan Wonen heeft flinke ambities als het gaat om het verduurzamen van haar woningvoorraad. Van de regering
krijgen de corporaties daar ook extra geld voor. Een sigaar uit eigen doos, vindt Elan Wonen-directeur
Grischa Lowinsky, die niet opweegt tegen de forse verhuurdersheffing waar corporaties mee worden
geconfronteerd. Met Joram Grünfeld van het Energieteam analyseert hij de ontstane situatie.

Aedes, de branchevereniging van woning
corporaties, heeft onlangs een akkoord bereikt
met het kabinet over de herziening van het
corporatiestelsel. Een goede zaak, dat corpo
raties extra geld krijgen voor het energie
zuiniger maken van hun woningen?

is nu nog E, over vijf jaar moet dat C zijn. We

Grischa: “Tja. Ten opzichte van de oorspronkelijke,

Grischa: “Wat we doen, sluit dan ook aan bij

desastreuze plannen van het kabinet met corpora-

‘Haarlem klimaatneutraal’, het initiatief van de

ties is het winst. Maar vooral door de

gemeente om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

verhuurdersheffing worden onze financiële

In 2020 moet een CO2-reductie van 20 procent

mogelijkheden sterk beperkt. Dat geld voor

zijn bereikt. Dat is heel ambitieus.”

hebben daar ook goede redenen voor. Een
energiezuiniger huis gaat gepaard met lagere
energiekosten en dus lagere woonlasten en biedt
de bewoners meer wooncomfort. Bovendien is
het natuurlijk beter voor het milieu.”

energiemaatregelen is een sigaar uit eigen doos.

jaren een paar miljoen euro per jaar uittrekken

De ambities blijven hetzelfde, maar door de
financiële druk op corporaties neemt het
tempo waarin de bestaande woningvoorraad
wordt verduurzaamd af?

voor het verduurzamen van haar woningvoorraad.

Joram: “Nee, dat kun je zo niet zeggen. Dit jaar

Het gemiddelde energielabel van onze woningen

zijn we begonnen aan vierhonderd woningen in

We zullen keuzes moeten maken en sommige
plannen op de lange baan moeten schuiven.”
Joram: “Desondanks blijft Elan Wonen de komende

Dubbelinterview

regelen als spouwmuur- en vloerisolatie maken we

Elan Wonen overweegt niet om haar duur
zame ambities naar beneden bij te stellen?

daarbij in totaal 1250 energielabelstappen.”

Grischa: “Geen denken aan. We bouwen minder,

Grischa: “Het bereiken van een gunstig energie

maar als we bouwen, gaan we voor energielabel

label is een stevige prestatie hoor, in een stad als

A+. Dat hebben we bijvoorbeeld in de Nederland-

Haarlem, die wordt gekenmerkt door een relatief

laan gedaan, met onder andere ondergrondse

oude woningvoorraad.”

warmte-koudeopslag (WKO). Hetzelfde duurzame

Joram: “Ook aan naoorlogse woningen valt nog

systeem wordt ook toegepast bij het Hof van

veel te verduurzamen. Daarom zijn we ook grote

Dumont langs de Schipholweg, waar Elan Wonen

onder andere de Amsterdamsebuurt. Door maat-

projecten in Meerwijk gestart. Als we een heel blok

‘Nieuw: energiebesparing
op verzoek!’

aanpakken, moet 70 procent van de bewoners
akkoord zijn. Het kost steeds minder moeite om die
drempel te halen. Dat betekent dat wij er steeds
beter in slagen om de voordelen van een energie

veertig appartementen gaat verhuren, en in het

zuiniger woning uit te leggen. Nieuw is ‘energie

bouwblok dat we daarna realiseren. Of het nu

besparing op verzoek’, bedoeld voor huurders in

renovatie, sloop/nieuwbouw of nieuwbouw is,

matig geïsoleerde eengezinswoningen. Als zij aan-

bij alles wat we doen, letten we wel goed op de

geven dat ze graag zien dat hun woning zo snel

kosten en het energetische rendement van onze

mogelijk energiezuiniger wordt gemaakt, zijn wij be-

investeringen. We brengen liever tien woningen

reid om ze als een soort ‘ambassadeurs in de buurt’

van energielabel G naar D, dan vijf woningen van

naar voren te halen in onze planning. Uitgangspunt

B naar A.”

daarbij is dat de huurverhoging die nodig is om de

Joram: “Onze ambities blijven onveranderd, maar

kosten te dekken, minstens wordt gecompenseerd

de snelheid waarmee we ze kunnen verwezen

door de verlaging van de energiekosten.”

lijken staat onder druk.”
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Zo was het …
99 jaar geleden
Over een paar maanden is het honderd jaar geleden dat Maria Pinedo
werd geboren in de Dominicaanse Republiek. Dat haar vader een Antilli
aan was, zorgde voor een band met Nederland, het ‘bloemenland’ waar ze
in 1996 definitief neerstreek. In de Louis Pasteurstraat in de Boerhaavewijk
om precies te zijn.
Mevrouw Pinedo (99) spreekt alleen Spaans en

wezen. Als huurder van Elan Wonen heeft ze het

omdat dat nou net de taal is die de dienstdoende

hier al zeventien jaar naar haar zin, al vindt ze het

Elan Nieuws-verslaggever niet zo heel goed

jammer dat het verloop in de buurt vrij groot is.

machtig is, fungeert Jacqueline Pinedo als tolk.
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Zij is de dochter van mevrouw Pinedo en woont

Overwinteren

sinds 1987 eveneens in de Boerhaavewijk. “Mijn

Het zal niemand verbazen dat mevrouw Pinedo

zus Gladys woont bij mijn moeder in en zorgt

minder te spreken is over het Nederlandse klimaat.

voor haar. We vormen een hechte familie. Ik ga

“Voor haar leeftijd is ze nog heel fit, maar naarmate

elke dag even bij haar langs. Mijn moeder kan er

ze ouder wordt, klaagt ze wel vaker over de kou”,

morgen al niet meer zijn. Zolang ze er nog is, wil

vertelt haar dochter. “En over de eenzaamheid.

ik haar elke dag even zien en spreken.”

Daarom vliegt ze in december ook naar de
Dominicaanse Republiek om daar drie maanden

Portiekwoning

te overwinteren.”

Mevrouw Pinedo is altijd een ondernemende
vrouw geweest. Zo heeft ze restaurants gehad op

Nieuwe woning

Curaçao en Aruba en handelde ze in onder andere

Bij leven en welzijn hoopt mevrouw Pinedo op

vis en kleren. In navolging van haar jongste

4 april 2014 in familiekring haar honderdste ver-

dochter vloog ze in 1989 naar Nederland, waar

jaardag te vieren. Heel misschien zal dat in haar

ze in 1996 een eigen portiekwoning kreeg toege-

nieuwe woning zijn, want haar huidige portiek
woning wordt op termijn gesloopt om plaats te
maken voor eengezinswoningen. “We zijn druk op
zoek naar een goed bereikbare nieuwe woning voor
mijn moeder”, vertelt Jacqueline Pinedo. “Liefst in
de buurt, want ze heeft het hier altijd naar haar zin
gehad. En als het even kan met een balkon aan de
voorkant, zodat ze goed kan zien wat er op straat
gebeurt.”

‘Vergeleken met de Dominicaanse
Republiek is Nederland een
fantastisch georganiseerd land’

In de spotlight:

Ted en Gerda van Dijk
Bijzondere bewoners uitgelicht

Ted en Gerda van Dijk stonden al eens in Elan Nieuws omdat ze in de gemeenschappelijke ruimte van
Elan Wonen aan de Sportparklaan in Heemstede regelmatig activiteiten organiseren voor de omwonenden.
Op hun initiatief is er in de gemeenschappelijke binnentuin een prachtig rotstuintje en een jeu-de-boules
baan gerealiseerd. Op Burendag, zaterdag 21 september 2013, werd met vereende krachten weer een stuk
binnentuin opgeknapt. Met dank aan Elan Wonen en het Oranjefonds.
“Het is leuk om wat voor anderen te doen en om

Gerda aan bij het Oranjefonds dat elk jaar de Burendag organi-

het samen leuker te maken om hier te wonen”,

seert. “Van het Oranjefonds hebben we een bijdrage van E 300,-

verwoordden Ted en Gerda in het voorjaar van

gekregen voor onze ‘plantdag’. Via het wijkbudget draagt Elan

2011 in Elan Nieuws hun drive om zich in te zetten

Wonen E 200,- bij. Op die manier konden we op 21 september

voor de buurt. “We wilden dit jaar een ander stuk

tussendoor ook nog met een aantal ouderen een uitstapje maken

van de binnentuin aanpakken”, legt Gerda uit.

naar forelvisvijver De Zuilen in Hillegom”, vertelt Gerda.

“Door de struiken die er stonden, keken de huurders op de begane grond tegen een groene muur

Geslaagde dag

aan. In plaats daarvan hebben we lagere bloeiende

Terugblikkend spreekt Gerda van een zeer geslaagde dag, die werd

planten en struiken geplant, die ervoor zorgen dat

afgesloten met een buffet en een borrel in de gemeenschappelijke

de binnentuin elk seizoen van kleur verandert.”

ruimte. “Met ongeveer 35 buren was de opkomst prima. Leuk was
verder dat enkele jongere omwonenden ditmaal ook van de partij

Gezellig

waren. Kortom, voor herhaling vatbaar! Nu maar hopen dat alle

Voor geen kleintje vervaard, klopten Ted en

planten goed wortelen…”

Gerda en Ted van Dijk in het midden van de binnentuin
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Even binnenkijken bij...

Bep
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Luikin
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Met haar moeder, vier broers en een zus, verhuisde de toen vierjarige Bep Luikinga in 1929
van IJmuiden naar de Haarlemse Wouwermanstraat in de Kleverparkbuurt. Bijna 85 jaar later
woont ze nog steeds in dezelfde straat, zij het in een andere (huur)woning en boordevol
goede herinneringen aan met name haar moeder.

Mevrouw Luikinga is inmiddels 89. Ze was vier

binnen dezelfde straat nogmaals verhuisd. In dat

toen haar vader, als dominee verbonden aan de

huis woon ik nu nog steeds, met ontzettend veel

Doopsgezinde Gemeente in IJmuiden, in 1928

plezier want het zijn ruime, gewilde woningen in

plotseling overleed. “Hij was 48 en liet een vrouw

een mooie, groene buurt.”

en zes kinderen achter. De jongste was een jaar.

Net als haar oudste broer, die predikant werd,

Mijn moeder is toen verhuisd naar de Wouwer-

trad mevrouw Luikinga deels in de voetsporen van

manstraat in Haarlem. Een jaar of zes later is ze

haar vader: ze werd voorganger in de Doops
gezinde Gemeente. Daarnaast was ze dertig jaar
lang beleidsmedewerker culturele zaken bij de
provincie Noord-Holland. Hoewel ze meerdere
relaties had en lange tijd verloofd was, trouwde
mevrouw Luikinga nooit. “Ik ben altijd bij mijn
moeder blijven wonen. De zorg voor haar viel
echter steeds lastiger te combineren met mijn
werk bij de provincie en als voorganger. In 1978 is
ze daarom naar Nijmegen verhuisd, waar mijn zus
zich liefdevol over haar heeft ontfermd. In 1980 is
mijn moeder overleden, op 84-jarige leeftijd.”

Actief sporten doet mevrouw Luikinga tegenwoordig niet meer. Wel passief:
ze heeft een abonnement op Eredivisie Live en kijkt veel voetbal. Haar favoriete
club? Ajax. “Als trainer en als mens heb ik Frank de Boer heel hoog zitten. Maar
nu Alderwereld en Eriksen begin september zijn verkocht, zie ik Ajax dit seizoen
niet voor de vierde keer op rij kampioen worden.”

Met een goede vriendin heeft
mevrouw Luikinga jarenlang gegolft. Daarnaast is ze circa twintig
jaar lang leidster geweest van een
padvindersgroep in Bloemendaal.
“Met zes voormalige padvinders,
inmiddels allemaal oma, heb ik nog
steeds een goed contact. Een aantal keren per jaar komen ze gezellig
bij me borrelen. Zo blijf je jong!”

Bijna 33 jaar nadat ze overleed,
denkt mevrouw Luikinga nog dagelijks met bewondering en verwon-

Aan de wand

dering terug aan haar moeder.

hangt een bij

“Nadat ze door een tragedie was

zonder schilderij.

getroffen, heeft ze met niets anders

“Ik heb het een

dan een klein predikantenpensioen

paar jaar geleden

haar gezin door de crisistijd ge-

gekregen. Het

loodst. We hebben een prachtige

werd door een

jeugd gehad in de toen nog vrijwel

koerier bezorgd.

autoloze Wouwermanstraat waar

Achterop is een

we heel wat hebben afgespeeld.

briefje geplakt van de moeder

Het was geen vetpot thuis, maar we

van mijn eerste vriendje, Wim.

kwamen niets tekort en we kregen

Ik kende hem van dansles. Zijn

allemaal de kans om te studeren.

moeder was kort daarvoor over

Een van de kamers op de eerste ver-

leden en wilde dat ik dit schilderij

dieping was zelfs als studeerkamer

zou krijgen. ‘Voor Wims lieve en

ingericht. Ook ’s winters brandde

nobele meisje dat ik nooit heb

daar altijd een kleine kachel. Hoe

vergeten’ staat achterop, dus blijk-

mijn moeder het financieel allemaal

baar heb ik destijds een goede

heeft klaargespeeld, zal altijd een

indruk bij haar achtergelaten…”

raadsel blijven.”

Preken doet mevrouw Luikinga inmiddels niet meer (‘Geen gezicht, zo’n oude
vrouw op de kansel’), autorijden nog wel: voor de deur staat de snelle sportuit
voering van een Peugeot 106. “Een echte raceauto”, verklapt ze. “Nadat ik ’m had
gekocht, bleek er een pittige motor in te zitten. Daardoor wil ik nog wel eens te snel
rijden. Nog steeds, ja. Laatst zei iemand zelfs tegen me dat ik als een duivel rijd…”
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de Nobletstraat opgeleverd. De bewoners die toen op
de eerste verdieping kwamen wonen, waren goed ter
been. Maar met het stijgen van de leeftijd werd de trap
een probleem. Op initiatief van de bewonerscommissie
is onderzocht of er een traplift aan de spiltrap geplaatst
kon worden. Gelukkig was dit mogelijk. Hoewel er wat
opstartproblemen zijn geweest, werd de traplift op
3 oktober officieel in gebruik genomen.
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‘Aan mevrouw Willems de eer om
de eerste “rit” naar boven te maken’

Huurtoeslag? Er gaat iets veranderen!
De Belastingdienst wil met het oog op de toekomst de huurtoeslag voortaan direct aan de huurders overmaken
en niet meer op de rekening van de verhuurder storten. Er is hierover nog overleg met de ministeries van
Financiën en Binnenlandse Zaken. Met ingang van december 2013 gaat er waarschijnlijk iets veranderen.
Ontvangt u huurtoeslag?

Heeft u een periodieke overschrijving bij de bank?

Vanaf december stort de Belastingdienst de huurtoeslag

Dan moet u zelf bij uw bank uw overschrijving aanpassen.

direct op uw eigen rekening. Deze toeslag is bedoeld voor

Doet u dit vóór half december 2013.

uw huur van januari.

Meer informatie?
Wordt uw huur automatisch afgeschreven?

Houd de berichtgeving in de media in de gaten en check

Dan schrijven wij vanaf januari de volledige huur van uw

af en toe onze website www.elanwonen.nl.

rekening af.
N.B.: Bij het ter perse gaan van deze uitgave was de

Betaalt u met een acceptgirokaart?

definitieve uitkomst van gesprekken van Aedes

Dan ontvangt u een acceptgirokaart voor het v olledige

(brancheorganisatie van woningcorporaties)

huurbedrag, inclusief uw huurtoeslag.

met de ministeries nog niet bekend.

Wijkbudget goed besteed
Ieder jaar stelt Elan Wonen een wijkbudget beschikbaar aan alle wijken waar de corporatie
woningen bezit. Dit bedrag kunnen de bewonerscommissies besteden aan activiteiten die
de leefbaarheid in de buurt ten goede komen.

Bewonerscommissie : Europawijk
Aantal woningen

: 266

Te besteden in 2013 : € 1330,-

Burendag in de Europawijk
Al jaren wordt in Nederland op de derde zaterdag in
september Burendag gevierd. De bewonerscommissie
Europawijk heeft het wijkbudget dit jaar besteed aan een
‘burenfeestje’, dat op zaterdag 21 september plaatsvond
in de binnentuin van de woongebouwen aan de
Nederlandlaan, de Noorwegenstraat en de Zwedenstraat.
Voor de kinderen was er een springkussen en een
‘schminkmevrouw’. De volwassenen snuffelden rond op
de rommelmarkt, deden zich tegoed aan het burenbuffet en
luisterden naar de livemuziek. Behalve door Elan Wonen werd
de drukbezochte Burendag ook financieel gesteund door het
Oranjefonds en de gemeente Haarlem. De bezoekers waren
het erover eens dat het initiatief in deze b
 innentuin zeker
voor herhaling vatbaar is!
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Betrokken Bewoners Berichten
Hans van den IJssel (l), Joop Teunisse en Yvonne van de Meer van bewonerscommissie
Slachthuisbuurt. “Als je een buurtfeest organiseert, moet je het goed doen.”

Realisme viert hoogtij bij
BC Slachthuisbuurt
Nadat de vorige commissie jaren geleden is gestopt, heeft de
Slachthuisbuurt sinds medio 2012 weer een bewonerscommissie.
Tot dusver is vooral tijd, energie en geld gestoken in het groener
maken van de wijk. Nu zijn er echter ook plannen voor een eerste
buurtfeest.

16

Rob Griffioen, Hans van den IJssel, Joop Teunisse,

project financieel ondersteund. Daarnaast staan

Denise Klaver en Yvonne van de Meer vormen

we financieel garant voor de vervanging van dood

sinds vorig jaar de bewonerscommissie (BC) van

plantmateriaal.”

de buurt waarin Elan Wonen een kleine zes

Het budget voor 2013 wordt grotendeels geïn

honderd woningen bezit. Samen met Ymere en

vesteerd in de aanleg van een kunstgrasveldje bij

Pré Wonen wordt veel geïnvesteerd in stads

De Hamelink, een lang gekoesterde wens van veel

vernieuwing, bijvoorbeeld via nieuwbouw langs de

jongeren in de buurt. BC-voorzitter Hans van den

Schipholweg. De BC houdt de vinger aan de pols

IJssel: “Daarnaast hebben we plannen om geld te

bij het proces waarbij de Slachthuisbuurt, vanouds

steken in zes bloembakken op het pleintje in de

een echte volkswijk, deels een heel ander gezicht

Graafschapsstraat. Op termijn is dat een prima

krijgt. Handig daarbij is dat Joop Teunisse zitting

locatie voor een buurtfeest.” Joop Teunisse: “Maar

heeft in de wijkraad Slachthuisbuurt en de BC.

dat wordt op z’n vroegst in de zomer van 2014.
Het gaat langzaam maar zeker de goede kant op

Geveltuintjes

met de sociale cohesie in de wijk, maar we willen

Uitgaande van bijna zeshonderd Elan Wonen-

vooral niet te hard van stapel lopen.”

woningen in de Slachthuisbuurt, heeft de BC jaarlijks zo’n E 3.000,- te besteden aan initiatieven die

Nieuwsbrief

de leefbaarheid in het stadsdeel ten goede komen.

Als je het doet, moet je het goed doen, valt

Het geld is tot dusver vooral uitgegeven aan

Hans van den IJssel hem bij. “Er komt heel wat

cadeaubonnen voor nieuwe huurders en een

kijken bij de organisatie van zo’n feest. Je hebt er

project van het Instituut voor natuureducatie en

veel vrijwilligers bij nodig. Die gaan we werven,

duurzaamheid (IVN) om de wijk groener te

bijvoorbeeld via de nieuwsbrief die we willen gaan

maken. “Er is een aantal voorgeveltuintjes gereali-

uitbrengen. Het eerste buurtfeest in de Slachthuis-

seerd en een aantal boomspiegels is van vaste

buurt moet meteen een klapper worden. Dan heb

planten voorzien”, vertelt Rob Griffioen. “Via een

je meteen een goede basis voor de komende

stand met thee, fris en koek hebben we het IVN-

jaren.”

Bericht van de bewonersraad

Cor Beerthuizen (60, getrouwd, twee kinderen) volgde
afgelopen zomer Ruud van Houten (†) op als voorzitter van
de bewonersraad. Aan de hand van een aantal vragen stelt de
medewerker van KLM Technische Dienst zich in dit nummer
van Elan Nieuws voor.

U woont in de Talmastraat in Heemstede.
Is het daar prettig wonen?
“Ja, het is een rustig buurtje met 48 woningen in
het zuiden van Heemstede met alles in de buurt.”

ik mezelf ook als de persoon die namens de huurders
over de schouder van Elan Wonen mee kijkt.”

Hoe lang bent u al huurder van Elan Wonen?
Geboren op nummer 14 en in 1975 verhuisd naar

Hoe is de verstandhouding van de bewoners
raad met (de directie van) Elan Wonen?

nummer 10. En na de renovatie in 1979 naar

“Goed en open. Hoewel de meningen sterk uiteen

nummer 29 waar ik nog steeds woon. Dus huurder

kunnen lopen, zijn er in principe geen onderwerpen

ben ik eigenlijk vanaf november 1975.”

waarover niet gesproken kan worden.”

Sinds kort bent u voorzitter van de bewoners
raad, hoe lang zit u al in de bewoners
commissie?
“Ik zit sinds 2001 in bewonerscommissie De Glip.

U bent nog druk aan het inwerken. Wat zijn uw
eerste indrukken van de bewonersraad en de
onderwerpen die tijdens zijn vergaderingen op
de agenda staan?

In verband met achterstallig onderhoud heb ik daar-

“Een onderwerp voor de komende vergadering

voor in bewonerscommissie Talmastraat gezeten.

is zeer zeker de afspraken tussen Aedes en

Bewonerscommissie De Glip is ook pas opgericht

het kabinet. Ik heb het gevoel dat huurders de

nadat de Woonstede en Haarlemveste samen Elan

rekening gepresenteerd krijgen. Daar zal ook over

Wonen werden. In de bewonersraad zit ik nu

gesproken moeten worden, hoewel we er

ongeveer vijf jaar.”

als bewonersraad geen invloed op kunnen

“Ik ben geboren en getogen in de Talmastraat.

uitoefenen.”

Wat is uw drijfveer om u in te zetten voor de
bewonersraad (en daarmee voor de huurders
van Elan Wonen)?
vertegenwoordigen. Dat betekent, dat ik als het nodig

Over zes jaar gaat u met pensioen, zei u in
het interview in het vorige nummer van
Elan Nieuws. Heeft u nog dromen/wensen
voor de periode daarna?

is, ook moet kunnen uitleggen waarom niet onder be-

“Lekker door blijven werken. Ik heb om zo te zeggen

paalde maatregelen valt uit te komen. Daarnaast zie

alles wat ik zou willen.”

“Ik hoop de huurders op een goede manier te kunnen
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Puzzel
Horizontaal
1 enig 6 spoorstaaf 9 pl. in Zeeland 13 neerslag 18 beroep 19 bevordering 21 eerstkomende 23 wens 24 vervallen
woning 26 beurtvaart 27 ratelpopulier 28 bijwoord 29 bijbelse figuur 31 bovenste dakrand 33 pakken 34 bevlieging
36 beroep 38 pl. in Gelderland 39 geneesmiddel 41 illustreren 44 vlaktemaat 45 smakelijk 47 kajuit 48 peulvrucht
49 vogel 51 plechtige gelofte 52 erfelijkheidsdrager 53 trek 56 onbehouwen 59 naaldboom 62 klaar 65 Engels bier
66 land in Afrika 68 dichterbij komen 70 voordat 71 band 73 afgemat 74 babydoek 75 naaldboom 76 vulkaan op
Sicilië 77 Frans lidwoord 78 vlug 80 knaagdier 82 natie 84 behoeftig 86 domina 87 hotelbalie 88 participatie
90 boomvrucht 91 omslag 92 vrucht 93 Russisch heerser.
Verticaal
2 namiddag 3 staat in Amerika 4 profeet 5 ober 6 kwajongen 7 bloeiwijze 8 bedekte spot 10 keukengerei 11 roem
12 ijsdrank 13 sportman 14 wandversiering 15 witkalk 16 water in Friesland 17 zweep 20 opdracht 22 aanlegplaats
25 vrouwelijk dier 26 durende vijandschap 28 Ierland 30 schoolvak 32 Openbaar Ministerie 35 United Nations
37 deel v.e. dynamo 39 motief 40 bloedgever 42 boos 43 telwoord 46 inkeping 50 Europeaan 53 groet 54 brandstof
55 plooi 56 hiaat 57 omgeving 58 kerkvader 59 vlug 60 optocht 61 helper 62 beschamend 63 zwemvogel
64 wending 67 Japans bordspel 69 zangnoot 72 eetlust 76 koningin-regentes 79 tennisterm 81 voorzetsel 
83 ontkenning 85 soort 87 Romanum Imperium 89 en andere.
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

De oplossing van de puzzel in Elan Nieuws zomer 2013 was: duurzaamheidsinitiatief.
Mevrouw Zuijderwijk uit Heemstede won de Elan Wonen-taart.
Stuur de oplossing van deze puzzel vóór 15 december naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR Haarlem. Mailen mag
natuurlijk ook: mail@elanwonen.nl. Ook dit keer krijgt de winnaar een smakelijke taart thuisbezorgd.

Info & Tips
Voorkom bevriezing buitenkraan
Bent u van plan een buitenkraan te monteren?
bevriezing van leidingen bij strenge vorst te voor

Nieuw telefoonnummer of
e-mailadres? Geef het door!

komen. Dit doet u door in de aanvoerleiding een

Bij het afsluiten van uw huurovereen-

stopkraan met een aftapkraan te monteren. Bij

komst noteren wij onder andere uw

strenge vorst kunt u het deel van de leiding naar de

telefoonnummer en uw e-mailadres.

buitenkraan dan afsluiten en het water eruit laten

Zijn deze gegevens gewijzigd? Geef het

lopen. Laat na het aftappen de buitenkraan open-

ons door. Handig voor u én voor ons!

Vergeet dan niet om maatregelen te nemen om

staan. Heeft u al een buitenkraan? Check dan of u
ook een stop-/aftapkraan heeft, zodat u bevriezing
kunt voorkomen.

Bespaartip elektriciteit
In de stand-byfunctie gebruiken tv,
computer en andere apparaten ook
elektriciteit. Hetzelfde geldt voor

Huurbetaling kan via uw eigen FiNBOX

opladers van mobiele telefoon en

De FiNBOX is de financiële inbox binnen de internetbankier-

kruimeldief: ze staan vaak perma-

omgeving van ING, ABN Amro en Rabobank. Meld u aan via

nent aan, terwijl ze maar kort hoeven

www.FiNBOX.nl en u ontvangt voortaan digitaal uw factuur

op te laden. Dit sluipverbruik kost

voor de huurbetaling. Het betalen van de huur is nu ook in

een huishouden al snel € 100 per

een aantal muisklikken gedaan. Deelname is gratis, veilig en

jaar. Zet apparaten daarom zo veel

overzichtelijk via uw eigen internetbankieromgeving. Zo heeft

mogelijk écht uit.

u uw facturen en betaalgegevens altijd bij elkaar. Deze keuze
voor een digitale factuur bespaart papier en is dus ook
milieuvriendelijker.

Weblog directie Elan Wonen
Sinds de zomer houdt directeur
Grischa Lowinsky een weblog bij.

Schade aan uw woning?
Heeft u door lekkage schade aan uw woning? Meld het
niet alleen aan Elan Wonen, maar neem ook contact
op met uw inboedelverzekering. Vaak wordt schade
aan schilderwerk, vloerbedekking, behang en gordijnen
namelijk vergoed door uw eigen verzekering.

Nieuwsgierig? Kijk eens op
www.elanwonen.nl (over ons > nieuws
& publicaties > blog directie).
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Bewonersinformatie
Elan Wonen

Regionale Geschillencommissie

Postbus 1646 2003 BR Haarlem

Antwoordnummer 1872 2000 WC Haarlem

Meesterlottelaan 301 2012 JJ Haarlem
Tel.:

(023) 515 98 59

Fax:

(023) 532 31 24

E-mail: mail@elanwonen.nl
Web:

www.elanwonen.nl

Openingstijden
Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Folders
Elan Wonen heeft folders over diverse onderwerpen.
Kijk op onze website www.elanwonen.nl onder
Nieuws & Publicaties.

Legitimatiebewijs
Wil iemand uw woning in, vraag dan altijd om een
legitimatiebewijs. Medewerkers van Elan Wonen
zijn verplicht om hun legitimatiebewijs te tonen als

Verbinding met openbaar vervoer

u daarom vraagt. Medewerkers van bedrijven die

Ons kantoor aan de Meesterlottelaan 301 is

voor ons werken, hebben ook een legitimatiebewijs

bereikbaar met bus 140 (halte Dreef) en de

bij zich waaruit blijkt dat zij voor het betreffende

bussen 50, 51 en 90 (halte Florapark).

bedrijf werken. Vertrouwt u het niet? Bel ons!

Reparatieverzoeken

Telefoonnummer (023) 515 98 59.

Reparatieverzoeken kunt u indienen door in te

wijkantenne@elanwonen.nl

loggen op Mijn Elan Wonen. Via het menu

Naar dit e-mailadres kunt u suggesties en ideeën

Onderhoud kunt u een reparatie inplannen.

voor leefbaarheid (in uw buurt) mailen.

Bellen kan ook tijdens onze openingstijden via

Hier kunt u ook woonfraude en onrechtmatige

telefoonnummer (023) 515 98 59 (keuze 1).

bewoning melden.

Storingen aan cv-ketel

Regelmatig te huur!

Storingen aan de cv-ketel die eigendom is van

Elan Wonen heeft regelmatig woningen te huur die

Elan Wonen, kunt u direct melden aan de installateur

u direct kunt huren. Dit zijn woningen in de vrije

(zie hiervoor de sticker op het apparaat).

huursector. Heeft u interesse in een woning in het

Verstopping riolering
Is uw riolering verstopt? U kunt direct contact opnemen met Kennemer Rioolservice (023) 539 70 30.

Calamiteiten
Belt u Elan Wonen buiten de openingstijden, dan
wordt u automatisch doorverbonden met de Meldkamer. Uiterste noodgevallen zoals gesprongen
waterleidingen, elektriciteitsstoringen, inbraak e.d.
kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week melden.
De Meldkamer regelt dat zo spoedig mogelijk
contact met u wordt opgenomen om het
probleem te verhelpen.

Woonservice
0900 - 0 400 800 (10 cent per minuut)
www.mijnwoonservice.nl

duurdere segment? Kijk dan op www.elanwonen.nl
> ik zoek > vrijesectorhuurwoningen.

Ideeën zijn welkom
Wij ontvangen graag onderwerpen en tips voor
Elan Nieuws. U kunt u ook aanmelden voor de
rubrieken ‘Even binnenkijken bij …’, ‘In de spotlight’ en ‘Zo was het … jaar geleden’. U kunt
mailen naar mail@elanwonen.nl.

Attentie
Wij vergoeden nooit reparaties,
waarvoor wij zelf geen op
dracht hebben gegeven. Neem
dus altijd contact op met onze
Servicedienst en bel nooit zelf
een loodgieter of aannemer.

