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gestelde inkomensgrens van € 33.614,- die sinds 1 januari 2011 geldt
bij de toewijzing van sociale huurwoningen.
Huishoudens met een belastbaar inkomen vanaf € 33.614,- komen niet
meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Ook Elan Wonen moet
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ze nul op het rekest geven. Ik vind het een volstrekt, ongewenste en
willekeurige inkomensgrens.
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Woningbouw, die we nodig hebben om sociale huurwoningen te kunnen
bouwen. We houden ons dus aan de inkomensgrens, zij het tanden
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knarsend. Want mensen met een belastbaar inkomen tussen € 33.614,-

tegelijkertijd nauwelijks de maandlasten opbrengen voor een kwalitatief
goede middeldure huurwoning waar in ons werkgebied trouwens een
groot tekort aan is.
Het wrange is dat vooral mensen worden getroffen die je nou net zo
hard nodig hebt in de stad, zoals politieagenten en verpleegkundigen.
Want juist zij hebben vaak een inkomen dat weliswaar iets hoger is dan
€ 33.614,-, maar te laag om zich een goede middeldure huur- of koop
woning te kunnen permitteren. Te gek voor woorden is dat er straks
leegstand dreigt van kwalitatief goede woningen, die tot de top van de
sociale huur behoren, omdat mensen met lagere inkomens die er als
enige voor in aanmerking komen ze te duur vinden. Die leegstand kun
je als corporatie alleen maar voorkomen door de huurprijs te verhogen,
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waardoor ze van het sociale huursegment naar het middeldure huurseg
ment worden getild. Kortom, ik heb geen goed woord over voor dit beleid
dat niet goed is voor de doorstroming op de woningmarkt. En misschien
wel het ergste: het ontmoedigt corporaties om te
investeren in kwalitatief goede woningen ten
behoeve van wijken met een evenwichtige,
gevarieerde bevolkingsopbouw. Wees
gerust: Elan Wonen laat zich er niet door
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In de door kaarsen verlichte Regentenkamer werden
de bewoonsters van Teylers Hofje dinsdagavond
25 januari geïnformeerd over de verkoop van het hofje
aan Elan Wonen. De directeuren van de Stichting tot
Instandhouding van Teylers Hofje hebben hiertoe
besloten om het onderhoud en de exploitatie op de
langere termijn te kunnen waarborgen.

Elan Wonen-directeur Grischa Lowinsky is zeer

ten zijn we van plan de woonbestemming van

gecharmeerd van zowel de cultuurhistorische

Teylers Hofje onder dezelfde vertrouwde naam

waarde van het Teylers Hofje als het doel dat er

voort te zetten.”

al ruim twee eeuwen mee wordt gediend.

De uitdaging is daarbij vooral om het prettige

“Wij tekenden eind 2007 al een overeenkomst

woonmilieu voor de bewoonsters te behouden.

waarin we de verhuur en het onderhoud van

“Gelet op de sfeer tijdens de avond in de

het hofje op ons namen. Als woningcorporatie

Regentenkamer heb ik daar alle vertrouwen

en eigenaar van andere fraaie (rijks)monumen

in”, aldus Grischa.

De wijkcoaches met de klok mee: José de Cock, Casper de France, Mirjam Sonneveld, Joke van Camerijk, Dirk van Duijn en Maria Flohr.
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Elan Wonen gaat meer wijkgericht werken, want:

Er is ‘Werk aan de Wijk!’
Wonen doe je iedere dag. Daarom vindt Elan Wonen het belangrijk dat er in haar wijken en buurten een goed
leefklimaat is. In de laatste maanden van 2010 hebben we uitgezocht hoe we meer kennis over onze wijken
en buurten kunnen krijgen en hoe we die kennis kunnen gebruiken voor een goede wijkaanpak.
Want: er is ‘Werk aan de Wijk!’ En daar hebben we u, als ervaringsdeskundigen, bij nodig!
We zijn eerst begonnen met goed onder woorden

verschillende instanties bij u bekend zijn,

te brengen waarom we eigenlijk meer wijkgericht

zodat u weet waar u misstanden kunt

willen gaan werken. Welke doelen hebben wij

melden;

voor ogen? Die inventarisatie leverde een aantal
doelen op. Zo willen wij

	
samen met u zorgen voor een woonomgeving
die schoon en heel is;
	
meer kansen voor binding en ontmoeting in

	
het imago van onze wijken goed houden en

onze wijken creëren, inclusief plekken waar u

waar nodig versterken, zodat u als wijkbewo

uw buren en andere wijkbewoners kunt

ner trots bent op uw wijk en woningzoeken

ontmoeten;

den graag in deze wijken willen komen wonen;
	
wijken waarin een goede sfeer heerst en
waarin u zich thuis voelt en uw medewijk
bewoners makkelijk kunt aanspreken;
	
dat u zich veilig voelt in uw wijk en dat de

	
u als wijkbewoner een actieve rol geven bij
onze plannen voor de wijk;
	
meer gaan samenwerken met onze professio
nele collega’s in de wijk, zodat we een nog
beter aanbod krijgen dat past bij uw vraag.

Wijkantenne@elanwonen.nl

Een aantal keren per jaar kijkt de wijkcoach hoe

Deze algemene doelen moeten per wijk op maat

deze signalen zich ontwikkelen. Is er echt iets

verder worden uitgewerkt. Daarvoor is het

aan de hand dat zich vaker voordoet en ook

belangrijk om te weten: hoe staat het er eigenlijk

gedurende een langere periode?

voor in onze wijken?

Dan neemt de wijkcoach dit mee in het wijkplan.

Om hier een goed beeld van te krijgen en te

Samen met collega’s en met wijkbewoners wordt

houden, werken we vanaf 2011 met een ‘wijk

vervolgens een plan gemaakt om het knelpunt te

antenne’. De wijkantenne wordt gevoed met

verbeteren.

signalen uit de wijk.
Deze signalen kunnen bijvoorbeeld worden

Wijkantennerondgang

ingebracht door onze eigen collega’s die in de

Eén keer per jaar wordt er een ‘wijkantenne

wijk werken, zoals de Servicedienst of onze

rondgang’ gemaakt door de wijk. Samen met

wijkbeheerders. Maar ook onze collega’s van

bewoners en professionals kijken we dan welke

andere corporaties, de gemeente, de wijkagent

zaken aandacht nodig hebben in de wijk en wat

en natuurlijk u als wijkbewoner kunnen signalen

er al verbeterd is. In november 2010 hebben we

aan ons melden.

dit al een keer geoefend in de Amsterdamse

Aan wat voor soort signalen kunt u denken?

buurt, tijdens het Elan Werkcafé.

Misschien vindt u dat uw straat steeds
onveiliger lijkt te worden door een

Samenwerken

toename van rondhangende jeugd.

Als corporatie kunnen we de leefbaarheid in de

Of dat uw straat steeds romme

wijk niet alléén goed houden. We zoeken hier

liger wordt doordat meer

voor samenwerking met andere professionele

mensen hun afval zomaar

collega’s in de wijk. Ook zij hebben veel kennis

ergens neergooien. Mogelijk

in huis over wat wel of niet goed gaat in de wijk.

heeft u ook het idee dat er

Maar u als wijkbewoner bent natuurlijk onze

steeds meer mensen in uw wijk

beste ervaringsdeskundige! U woont iedere dag

wonen die minder interesse

in de wijk en weet als geen ander wat er speelt.

hebben in hoe hun huis en portiek
er uitzien. Of u mist een ontmoe
tingspunt in uw wijk waar u samen met

Door de wijkantenne kunt u die kennis met ons
delen. We willen ook graag dat u dat doet, iedere
keer als daar een aanleiding voor is.

anderen leuke activiteiten kunt doen.
Laat het ons weten als u ziet dat uw wijk zich op

Buurtpanels

een goede of minder goede manier ontwikkelt.

We gaan ook meer werken met buurtpanels.

Wij hebben hiervoor een speciaal e-mailadres:

Dat zijn groepjes bewoners die we bij elkaar

wijkantenne@elanwonen.nl.

brengen om te praten over hoe het gaat in de
wijk en wat er beter kan. Wij hebben natuurlijk

Wat gaan we doen?

ook onze bewonerscommissies die we nog veel

Wij hebben Haarlem en Heemstede verdeeld in

meer zullen betrekken bij het goed functioneren

zes gebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen

van de wijken. Met de leden van deze bewoners

‘wijkcoach’, die voor de wijken en buurten in zijn

commissies praten we momenteel over de

gebied ‘wijkplannen’ maakt. Deze wijkplannen

manier waarop we dit het beste samen kunnen

worden gemaakt voor een periode van ongeveer

oppakken. En hoe we samen met hen ook andere

vijf jaar. Ieder jaar worden hieruit jaaractie

wijkbewoners kunnen interesseren om mee te

plannen gehaald.

praten en vooral mee te doen met de wijkaanpak.

Alle signalen die binnenkomen via de wijk

Er is namelijk ‘Werk aan de Wijk!’ Doe mee,

antenne, worden door de wijkcoach verzameld.

we hebben u nodig!
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Eigentijds huren op een unieke locatie!

Ruimte, comfort én uitzicht op de haven! En dat allemaal op een steenworp afstand van de
Binnenweg, dé winkelstraat van Heemstede. Dat bieden de 39 nieuwe comfortabele appartementen die samen De Dreef vormen.
In het Watertorenplan in Heemstede realiseert

complex. Het complex biedt de keuze uit

Elan Wonen de nieuwbouw van 39 comfortabele

39 verschillende, kwalitatief hoogwaardige

appartementen. Dit project, met de naam

appartementen.

De Dreef, is onderdeel van plan Waterhof en ligt

De woningen zijn standaard voorzien van een

aan de Heemsteedse Dreef in Heemstede.

keukenblok met gascomfort en afzuigkap en een

De Waterhof krijgt een autovrij binnengebied en

badkamer met luxe douchecabine en design

sluit aan op de naastgelegen haven die bereik

radiator. Vloerverwarming en een videofoon

baar is voor de pleziervaart.

installatie maken de woningen zeer compleet en
comfortabel.

Alle appartementen beschikken over een ruime

6

woonkamer met open keuken, twee slaapkamers,

De huurprijzen van de appartementen zijn vanaf

toilet, badkamer en een balkon. Bewoners

€ 835,- per maand (exclusief servicekosten).

hebben de mogelijkheid om in de afgesloten
parkeerkelder een parkeerplaats te huren. Vanuit

Heeft u interesse in deze appartementen en

deze parkeerkelder leiden de lift en het trappen

wilt u graag op de hoogte gehouden worden

huis naar het bovengelegen appartementen

omtrent dit project? Kijk dan op de website
www.elanwonen.nl > huren/kopen > per direct
te huur. Of bel met Daniëlle Heeren,
telefoon (023) 515 98 90.

Zo was het...
104 jaar geleden
‘Ik was liever de jongste huurder geweest!
Bertus de Ronde werd in 1906 geboren, acht jaar
voor de moord op kroonprins Frans Ferdinand die
aanleiding vormde voor de Eerste Wereldoorlog.
En in 1930, tien jaar voor het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, zette hij in Amsterdam zijn
handtekening onder zijn eerste huurcontract.

leesbaar handschrift. “Ik had daar helemaal geen zin in,
maar ben toch bij een gashaardenfabriek gaan werken.
Daar was ik al snel productiechef. Op mijn 61ste ben ik
met vervroegd pensioen gegaan.”

Veel geld
Via een vriendin belandde het echtpaar De Ronde destijds

De heer De Ronde woont sinds 1985 op de Briandlaan in

in Haarlem. Overal in het appartement op de Briandlaan

de Haarlemse wijk Schalkwijk. Op 8 mei hoopt hij de

hangen schilderijen, ten teken dat de heer De Ronde tóch

imposante leeftijd van 105 te bereiken. Daarmee is hij de

een beetje kunstschilder is geworden – maar dan in zijn

oudste huurder van Elan Wonen. “Oom Bertus is behoor

vrije tijd. De woning bevalt hem goed, maar er moet hem

lijk doof, maar hij mankeert verder bijna niets”, vertelt zijn

toch iets van het hart. “Ik heb van Elan Wonen een flinke

neef Henk Pendavingh uit Hoofddorp, die een paar keer

water- en energierekening moeten betalen, omdat de

per week langskomt. “Zijn vrouw is in 1993 op 84-jarige

warmwaterkraan op een dag per ongeluk heel lang aan

leeftijd overleden. Het echtpaar was kinderloos. Ik kom

heeft gestaan. Ik was het daar niet mee eens, want omdat

hier graag, want hij heeft humor, klaagt nooit en is gek op

ik doof ben, kon ik het ruisen van het water niet horen.

mijn kinderen en kleinkinderen. Het is gewoon een heel

Eigenlijk zou Elan Wonen me het bedrag moeten terug

plezierige man.”

betalen.”

Dat blijkt als zijn neef hem de reden van het bezoek van
de journalist en de fotograaf meedeelt. “De oudste

Ondeugend

huurder van Elan Wonen? Nou, ik was liever de jongste

Tijdens de fotosessie lichten zijn ogen even later ondeu

huurder geweest!”

gend op als de fotograaf hem verzoekt om niet in de lens
maar opzij te kijken. “Als er een naakte vrouw stond,

Pen en papier
De heer De Ronde kookt nog zelf en gooit nooit eten weg.
“Dat komt omdat hij de Hongerwinter heeft meegemaakt”, verklaart de heer Pendavingh. Op drie uur
Thuiszorg per week na, heeft de heer De Ronde geen hulp
nodig. Vijftien jaar geleden leverde hij zijn autosleutels in.
“Ik vond dat hij nog goed reed, maar hij vond het zelf
mooi geweest.”
Omdat hij zo doof is, valt het helaas niet mee om met
de heer De Ronde te communiceren. Pen en papier en
handen en voeten brengen gelukkig uitkomst. “Ik wilde
tekenaar of kunstschilder worden, maar moest van mijn
vader loodgieter worden”, schrijft hij in een prima

had je me dat echt niet hoeven vragen…”
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Buurtfeest in Spaarnoogcomplex

Een maand na de brand in de parkeergarage van het
Spaarnoogcomplex waren veel bewoners van de wijk
van de partij op het buurtfeest in de Damaststraat.
De sfeer op 12 december was uitstekend en dat kan
worden beschouwd als een eerbetoon aan de veerkracht van de huurders van Elan Wonen. Toch heeft
de brand wel het nodige (denk)werk opgeleverd.
De brand in de parkeergarage ontstond op 7 november
2010 rond kwart voor vijf ’s nachts en ging met heel veel
rookontwikkeling gepaard. De brandweer was snel ter
plaatse. Een aantal bewoners moest de eigen woning
verlaten. “Medewerkers van Elan Wonen waren ook vrijwel
meteen aanwezig en hebben sommige huurders aan
tijdelijk onderdak geholpen”, vertelt wijkcoach José de
Cock. “In die eerste uren wil je vooral de brandweer niet
8

Nog geen sneeuw, maar de sfeer zat er goed in.

voor de voeten lopen. Dat is ook niet gebeurd.”
gaan bekijken welke technische maatregelen de parkeer

Ervaringen delen

garage veiliger zouden kunnen maken. Met projectleider

Dankzij het snelle ingrijpen van de brandweer kon de

Mark Joosten namens Elan Wonen als coördinator,

brand in de kiem worden gesmoord. Vijf auto’s en twee

resulteerde dat in een onderzoek. Met bewoners en een

motoren brandden uit en er werd grote schade aangericht

deskundige van het politiekeurmerk is gebrainstormt

aan de technische installaties en de riolering van het

over mogelijke, veelal technische, aanpassingen.

complex. De meeste bewoners konden enkele uren later

Naar verwachting worden de aanpassingen in het voorjaar

alweer terug naar hun woning, wat niet betekent dat

gerealiseerd. Bewoners kunnen zelf ook veel doen.

daarmee de kous voor hen af was. Er was veel rook- en

Bijvoorbeeld door op te letten dat er geen vreemden

roetschade en het heeft weken geduurd voor de diverse

meelopen door de entreedeuren of de afsluitende

installaties en de riolering waren gerepareerd. Op de

speedgate van de garage.

bijeenkomst die Elan Wonen op 9 november in Hotel
Haarlem-Zuid organiseerde, konden bewoners hun

Geslaagd feest

emoties en ervaringen met elkaar delen, vragen stellen en

Lang voor de brand uitbrak, was al een buurtfeest gepland

informatie krijgen.”

op het fraaie wandeldek boven de parkeeraccommodatie.
Op 12 december is dat feest ‘gewoon’ doorgegaan, alleen

Open karakter

niet op het wandeldek maar in de Damaststraat die dwars

Veel bewoners bleken zich niet (meer) veilig te voelen

door het Spaarnoogcomplex loopt. “Er waren heel veel

door het open karakter van de parkeeraccommodatie

mensen en de sfeer was geweldig”, blikt José terug.

onder hun woningen. Elan Wonen stelde daarom tijdelijk

“Het mooiste vind ik misschien nog wel dat de bewoners

een buurtbeheerder aan, die een oogje in het zeil ging

ter plekke, tussen de glühwein en de kerstkransjes door,

houden. Daarnaast werd een ‘veiligheidscommissie

twaalf kratten met etenswaren inzamelden voor de

garage Spaarnoog en omgeving’ ingesteld, die moest

Voedselbank. Elan Wonen is trots op zulke huurders!”

‘De Zonnestraal’ voorziet in een behoefte
Sinds begin dit jaar komen gemiddeld zo’n twintig
ouderen twee keer per week een ochtend bij elkaar in
een nieuwe ontmoetingsruimte in de Provinciënwijk
in Heemstede.
“Iedere dinsdag- en donderdagochtend kunnen hier
spelletjes worden gedaan”, vertelt Ton Driessen, terwijl
hij tevreden om zich heen kijkt in het kleurige lokaal, dat
iedere namiddag onder de noemer ‘Club Bambino’
wordt gebruikt voor naschoolse kinderopvang. “Voor
de aanschaf van onder andere stoelen, tafels en spelle
tjes hebben we geld gekregen van het Oranjefonds en
Elan Wonen.” De corporatie betaalt tot en met maart
ook de huur van de ruimte, die eigendom is van Casca
BSO. “Het gaat om een proef”, legt de heer Driessen
uit. “Een wat ons betreft nu al geslaagde proef die vanaf

V.l.n.r. Truus Driessen, Gerda Korn, Lenie Beliën, Elly van Schaik en 

april hopelijk een vervolg krijgt, in wat voor vorm dan

Ton Driessen.

ook.” Behalve door de heer Driessen, worden de
spelletjesochtenden ook in goede banen geleid door

naam gekregen: de Zonnestraal. “Veel ouderen zouden

zijn vrouw Truus Driessen, Elly van Schaik, Lenie Beliën

het nu al niet meer willen missen”, verzekeren de stuur

en Gerda Korn. Het initiatief heeft een toepasselijke

groepleden in koor.

Aziatische maaltijd in
nieuwe Heemsteedse
‘huiskamer’
Een aantal huurders uit de Sportparklaan in
Heemstede (en omgeving) schoof op dinsdag
15 februari aan voor een gezamenlijke Aziatische
maaltijd in ‘hun’ nieuwe gezamenlijke huiskamer.
Drijvende krachten achter het initiatief zijn Ted en Gerda
van Dijk. “De gezamenlijke ruimte in de kelder van het

Samen eten in de ‘huiskamer’.

appartementencomplex in de Sportparklaan is eind vorig
jaar met behulp van Elan Wonen ingericht”, vertelt Gerda.

appartement van de actieve familie Van Dijk die ook de

“Het voorziet in een behoefte. Sindsdien zijn er al een paar

drijvende kracht is achter de jeu-de-boulesbaan die vorig

gezamenlijke maaltijden georganiseerd. Maar huurders

jaar met financiële steun van onder andere Elan Wonen en

kunnen de ruimte ook gebruiken voor een feestje of om

het Oranjefonds is aangelegd.

bijvoorbeeld samen spelletjes te doen of gewoon gezellig bij

“Het is leuk om wat voor anderen te doen en om het samen

te praten.” De ‘huiskamer’ bevindt zich schuin onder het

leuker te maken om hier te wonen”, vindt Ted.
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Elan Wonen zet trouwe huurders

in het zonnetje
Elan Wonen zette op donderdag 25 november achttien trouwe huurders in het zonnetje. In het kantoor van de woningcorporatie aan de
Meesterlottelaan in Haarlem werden zij getrakteerd op taart én op een
toespraak van directeur Grischa Lowinsky. “We zijn trots op u én ook
een beetje op onszelf.”
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Vijftig jaar na dato nog steeds wonen in de

Naties in New York een

huurwoning waar je in 1960 in bent getrokken.

toespraak die maar liefst

Dat hadden de mensen met elkaar gemeen die

4,5 uur duurde. Wees niet bang: zo lang zal ik het

op donderdag 25 november op taart werden

vandaag niet maken…”

getrakteerd door Elan Wonen. Zoals gebruikelijk

Lowinsky vertelde trots te zijn op Elan Wonen en

ging directeur Grischa Lowinsky in zijn toe

haar rechtsvoorgangers. “Ieder jaar kunnen we

spraak in op belangrijke gebeurtenissen in 1960.

tussen de tien en twintig huurders in het zonnetje

“In de bioscoop draaide de film ‘Psycho’.

zetten die al vijftig jaar klant van ons zijn.

Kunstschaatsster Sjoukje Dijkstra maakte

Natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over, maar

furore. En Fidel Castro hield bij de Verenigde

dat betekent toch dat u blij bent met uw woning,

Directeur Grischa Lowinsky bekijkt oude foto's van de renovatie in Tuindorp begin jaren negentig.

‘Samen heeft u gezorgd
voor cultuur,
voor geschiedenis,
voor het wij-gevoel’

het onderhoud en de verbeteringen die er in de

manier begonnen: als onderhuurder bij een oude,

loop der jaren zijn aangebracht.” De Elan Wonen-

alleenstaande man. We noemden hem ‘opa’,

directeur prees echter vooral de aanwezige

maar dat was hij niet. Het waren andere tijden:

huurders voor hun trouw én voor de bijdrage die

ik ben in de voorkamer van een kamer en suite

ze aan de buurt hebben geleverd door er zo lang

bevallen van mijn kinderen, terwijl ‘opa’ in de

te blijven wonen. “Als het een komen en gaan is

achterkamer lag te slapen. Na afloop zei hij:

van mensen, ontstaat er in een buurt geen

‘Vreemd dat ik helemaal niets heb gehoord.’

cultuur, geen geschiedenis, geen ‘wij-gevoel’.

Nou, zo vreemd was dat niet, want gelukkig was

Dankzij u is dat in de buurten waar u woont wél

hij behoorlijk doof.”
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het geval.”

Flink veranderd
Grote woningnood

De familie de Block uit de Hannie Schaftstraat, de

Enkele aanwezigen hadden foto’s en huurcontrac

familie Nederkoorn uit de Jan Evertsenstraat, de

ten meegenomen uit hun beginperiode als

familie Deen uit de Van Oosten de Bruijnstraat,

huurder. Hun verhalen maakten duidelijk dat de

de familie Van Doorn uit de Gouwstraat…

woningnood in Haarlem en Heemstede in 1960

Vrijwel zonder uitzondering bleken alle huurders

groot was. Al dan niet getrouwd, begonnen veel

van plan nog zo lang mogelijk in hun huurwoning

mensen hun wooncarrière als onderhuurder.

te blijven wonen. “Zo lang onze gezondheid het

Het moment waarop zij het huurcontract konden

toelaat, krijgen ze ons hier niet weg.”

overnemen, betekende het officiële begin van een

Eveneens vrijwel zonder uitzondering vonden alle

wooncarrière die een halve eeuw later op geani

huurders dat de buurt waarin ze wonen de

meerde wijze de revue passeerde in het Elan

afgelopen decennia flink veranderd is. “Vroeger

Wonen-kantoor. Meerdere huurders bleken als

was het gemoedelijker”, vond de heer Otten uit

buren al een halve eeuw lang lief en leed met

de Aart van der Leeuwstraat. “Je hebt tegenwoor

elkaar te delen, zoals de families Van de Berg en

dig minder contact met de buren. Sommigen zien

Koelemeijer in de Mr. J. Heemskerkstraat in

je niet staan, groeten niet eens. Jammer, want

Heemstede. Vanuit het Ramplaankwartier

afgezien van vochtproblemen, die waarschijnlijk

brachten ook de dames Van der Lem en Van

worden veroorzaakt door een gedempte sloot

Woensel mooie verhalen mee. “In de Midden

onder ons huis, hebben we hier altijd met heel

Tuindorpslaan zijn we al vijftig jaar goede buren

veel plezier gewoond.”

voor elkaar. We zijn ook op precies dezelfde

Ouderenhonk bezoekt jongerenhonk in Delftwijk
Op maandag 24 januari liepen zo’n 35 vijftigplussers
vanuit hun Huiskamer van Delftwijk naar de overburen
van jongerencentrum Delftwijk City. Het was meteen
volle bak in het jongerencentrum, met jong en oud.
De jongeren hadden hun overburen uitgenodigd om
te komen zien en horen wat er allemaal bij hen
gebeurt.

Aanleiding voor de uitnodiging was de gift van twee
prima banken van de Huiskamer, het wekelijks trefpunt
van volwassen wijkbewoners in Delftwijk aan de Generaal
Spoorlaan 2. Die banken waren namelijk te breed en zaten
volgens de ouderen niet lekker. Wat ermee te doen? Naar het
12

jongerencentrum ertegenover, want die lange jongeren kunnen
er wél lekker op zitten en chillen. De jongerenwerkers waren erg blij
met de twee banken en haalden ze persoonlijk op. Al pratend met
tijtj
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de buurtopbouwwerker van Dock, kwam het idee bovenborrelen om
de ouderen als dank uit te nodigen voor een bezoek. De uitnodiging
werd persoonlijk overhandigd in de Huiskamer.

Rondleiding
De gasten kregen op 24 januari een rondleiding en waren verrast
door de hoeveelheid mogelijkheden die de jongeren hebben, van
een geluidsstudio tot en met het tafelvoetbalspel. Een aantal
ouderen begon meteen fanatiek het voetbalspel en de sjoelbak
uit te proberen. Iedereen kreeg een lekker stuk vlaai en er werd
koffie, thee en fris aangeboden. De ontvangst was, kortom,
geweldig en al snel kwamen er vragen los. “Hier moet ruchtbaar
heid aan worden gegeven”, zei een van de ouderen. “Dat jongeren
dit doen, mag ook wel eens bekend worden.” Ouderen denken
immers soms dat het allemaal vervelende hangjongeren zijn.
Daarom was het leuk elkaar nu op deze manier te ontmoeten.
“Dank je wel, leuk hier hoor!”, klonk het na een uur. “Tot een
volgende keer”, zeiden de jongeren bij de deur.
Kortom, een leuke nieuwe belevenis voor iedereen, die hopelijk
een vervolg krijgt. En meteen een tip voor andere volwassen
buurtbewoners!

Wijkbudget goed besteed

Tegeltableaus fleuren hal De Komeet op
Bewonerscommissie: De Komeet, IJmuiden
Aantal woningen: 60
Te besteden in 2011: E 500,-

Sinds eind vorig jaar wordt de hal van woontoren
De Komeet in IJmuiden opgefleurd door twee kleurige
tegeltableaus. “Ze tonen twee foto’s”, legt secretarispenningmeester Paul de Ruijter van de bewonerscom
missie uit. “De ene is gemaakt vanaf het dakterras van
De Komeet en toont de haven van IJmuiden, net op
het moment dat de veerboot van DFDS Seaways
binnenvaart. De andere laat de rode vuurtoren van
IJmuiden in volle glorie zien.”
Beide tegeltableaus zijn betaald uit het wijkbudget. “We
organiseren ieder jaar een feest op het dakterras”, vertelt
de heer De Ruijter. “Vorig jaar hebben we daar voor het

er

mooie plant voor kopen, maar stuitten toen in ‘Het leukste

t
uij

ners. Daardoor hielden we geld over. We wilden er eerst een
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eerst ook een kleine bijdrage voor gevraagd van alle bewo

winkeltje van IJmuiden’ op de tegeltableaus. We waren
meteen verkocht. Die plant komt later wel.”

Positieve reacties

Zee- en Havenmu

De op tientallen tegeltjes van 15 x 15

seum liggen. Persoonlijk

centimeter afgedrukte foto’s hangen

vind ik dat heel leuk, omdat ik daar

schuin tegenover de liften van De

vrijwilliger bij ben.” “Hier wil ik wel oud worden”, zei de

Komeet. “We hebben er tot dusver

heer De Ruijter ruim twee jaar geleden, toen hij samen

alleen maar positieve reacties op

met zijn vrouw het appartement op de negende verdie

gekregen”, verzekert de heer De Ruijter.

ping van De Komeet betrok. In januari 2011 neemt hij

“Ze geven een echt IJmuidens tintje aan

niets van die woorden terug. “Het is heerlijk wonen hier.

de hal. Als je goed kijkt, zie je ook de

Als bewonerscommissie hebben we het aanvankelijk druk

boten van de KNRM en het IJmuider

gehad met de kinderziektes die de nieuwe woontoren had,
maar die behoren inmiddels
vrijwel allemaal tot het verle
den. Nog even en we hoeven
ons alleen nog maar bezig te
houden met de besteding van
het wijkbudget, aan het
jaarlijkse feest en de aankleding
van de hal. Prachtig toch?”

Regionale Geschillencommissie
neemt iedere klacht serieus
Wettelijk is geregeld dat huurders recht hebben op een goede klachtenregeling. Daarvoor
bestaat in Zuid-Kennemerland al jaren een Regionale Geschillencommissie. Als een huurder
een verschil van mening heeft met de verhuurder van zijn of haar woning waarover de huurwetgeving geen uitsluitsel geeft, heeft het geen zin om naar de rechter te stappen. In zulke
gevallen kan deze Geschillencommissie uitkomst bieden. Interview met Marja Kreuk en Joop
van Burk, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van het onafhankelijke adviesorgaan.
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Het interview met beide leden van de

partijen niet uitkomen. “Als het om de

Geschillencommissie vindt plaats in een

hoogte van de huur gaat, kan de huur

gebouw van de Veiligheidsregio Kenne

der in het uiterste geval naar de rechter

merland, waarvan Marja Kreuk bestuurs

stappen”, licht de heer Van Burk het nut

adviseur is. Joop van Burk heeft een eigen

van de Geschillencommissie toe.

bedrijf, Van Burk Coaching, Advies en

“Daarnaast zijn er gevallen die niet aan

Management. “We zijn allebei jurist”,

de huurwetgeving kunnen worden ge

vertelt hij. “Dat is ook de reden dat

toetst en die dus door een rechter niet-

we voor de Geschillencommissie zijn

ontvankelijk zullen worden verklaard.

gevraagd. We krijgen er een kleine ver

In zulke gevallen kan de Geschillen

goeding voor. Voor mij is het belangrijk

commissie uitkomst bieden.”

dat ik op deze manier iets voor de samen
leving kan doen. Het is goed dat de

Groen en geel

Geschillencommissie er is. Door me

Als voorbeeld noemt mevrouw Kreuk

ervoor in te zetten, toon ik mijn maat

een huurder die zich groen en geel ergert

schappelijke betrokkenheid.”

aan de manier waarop de corporatie
grootonderhoud aan haar woning heeft

Onafhankelijke leden

uitgevoerd. En wat te denken van een

Om die reden is ook mevrouw Kreuk

huurder die zich stoort aan de verwilderde

alweer acht jaar actief voor de

tuin van zijn of haar buren of de geluids

Geschillencommissie, die uit zes leden

overlast die wordt veroorzaakt door de

bestaat. “Joop en ik zijn de onafhanke

nieuwe parketvloer van de bovenburen?

lijke leden”, legt ze uit. “Daarnaast zitten

“Het topje van de ijsberg van zulke

er nog twee vertegenwoordigers van de

klachten komt bij ons terecht”, ver

huurders en twee vertegenwoordigers

moedt ze. “De corporatie en de huurder

van de corporaties in.”

zullen er eerst samen proberen uit te

De Geschillencommissie is destijds in

komen. Als dat niet lukt, komen wij

het leven geroepen door de corporaties

in beeld.”

in Zuid-Kennemerland, om een onaf

Gemiddeld behandelt de Geschillen

hankelijk advies te geven over menings

commissie voor alle corporaties in Zuid-

verschillen met huurders waar beide

Kennemerland in totaal tien tot vijftien

Interview
‘Goed communiceren is de
belangrijkste maatregel om
geschillen te voorkomen’

zaken per jaar die allemaal worden voorbereid
door de secretaris, Herman Cornet. De betrokken
corporatie en huurder worden tijdens een specia
le zitting gehoord door een driekoppige delegatie
van de Geschillencommissie. “Van tevoren denk
je vaak: wat een simpele zaak, dat ze zich daar zo
druk over m
 aken”, glimlacht mevrouw Kreuk.
“Maar tijdens de zitting blijkt toch maar al te
vaak dat er een heel verhaal achter zit. Niemand
heeft altijd helemaal gelijk of ongelijk. De waar
heid ligt vaak e rgens in het midden.”

Gegrond of ongegrond?
Toch is het aan de Geschillencommissie om
aan de hand van de zitting een advies aan de
betrokken corporatie te formuleren. “We hebben
twee keuzes: de klacht is gegrond of de klacht
is ongegrond”, weet de heer Van Burk.
“In 95 procent van de gevallen neemt de corporatie
het advies over en worden de bijbehorende maat
regelen genomen. Ook als we een klacht onge
grond verklaren, kan het voorkomen dat we er
een advies voor de corporatie aan koppelen.
Veel zaken blijken terug te voeren op een
communicatie die, laat ik het voorzichtig
formuleren, voor verbetering vatbaar is. Dat is
Joop van Burk en Marja Kreuk.

een gebied waar corporaties altijd heel attent op
moeten zijn.”
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Bewonerscommissieleden bedankt!
Ieder jaar organiseert Elan Wonen voor de bewonerscommissieleden een uitje
om hen te bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar. Begin december stond
een wedstrijd kroketten maken in De Kookfabriek op het programma. Op veler
verzoek voor alle lezers van Elan Nieuws hier het recept.

Kalfskroketten
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Recept voor 6 personen
Ingrediënten

Voorbereiding

65 gr boter

Week de gelatineblaadjes in koud water. Laat de boter smelten

90 gr bloem

in een pan en laat het uitbruisen. Voeg de bloem toe en laat dit

3 dl bouillon

zachtjes garen en blijf roeren met een spatel, totdat er een bal

250 gr fricandeau

ontstaat. Blus het geheel af met de bouillon en laat het binden.

3 blaadjes gelatine
1 bosje peterselie

Hak de peterselie fijn en snijd van het vlees kleine blokjes. Knijp de

peper en zout

gelatine uit en voeg dit aan het mengsel toe. Meng de garnituren
met het mengsel en breng het geheel op smaak met peper en zout.

Voor het paneren
250 gr paneermeel

Spreid het mengsel uit op een met bakpapier beklede bakplaat en

100 gr bloem

dek af met slagersfolie. Laat dit opstijven in de koeling.

2 dl eiwit

Presentatie
Maak van de ragout balletjes van 50 à 60 gr en rol ze tot kroket
vormen. Leg ze op wat bakpapier. Maak minimaal 12 kroketten.
Haal de kroketten eerst door de bloem, daarna door het geklopte
eiwit en als laatste door het paneermeel. Zorg dat alle kanten
goed dicht zitten.
Eet smakelijk!

Onderhoudskalender 2011
In 2011 heeft Elan Wonen diverse onderhoudswerkzaamheden gepland. De grotere werkzaam
heden staan hieronder op een rijtje. Zodra de startdatum hiervan bekend is, ontvangen de
betreffende bewoners een brief van Elan Wonen met nadere informatie.

Rayon Haarlem-Noord/West, Amsterdamsebuurt, Zuiderpolder

Rayon Meerwijk, Europawijk, Boerhaavewijk,
Slachthuisbuurt

Jan Steenstraat, Tetterodestraat, Verspronckweg,
Wouwermanstraat
Herstel metselwerk

Forelstraat
Schilderwerk buitengevel

Adriaan Loosjesstraat, Busken Huetstraat,
Doctor Schaepmanstraat, Drilsmaplein
Reinigen achterpad
Alberdingk Thijmstraat, De Genestetstraat,
Hieronymus van Alphenstraat, Ten Katestraat,
Ter Haarstraat, Van Zeggelenstraat, Zomerkade
Reinigen achterpad
Gouwstraat, Graafschapstraat
Diverse onderhoudswerkzaamheden aan dak
en gevel
Aart v.d. Leeuwstraat, Van Moerkerkenstraat,
P.C. Boutensstraat, Generaal Spoorlaan
Reinigen kunststof gevelbekleding
Kleverlaan, Hedastraat, Dusartstraat
Schilderwerk, vervangen hagen
Delftstraat, Spoorwegstraat
Vernieuwen dakbedekking
Adema van Scheltemaplantsoen,
Jacques Perklaan
Buitenschilderwerk
Van Beresteynstraat, Nobletstraat
Reinigen kunststof geveldelen
Claus Sluterweg
Vervangen cv-ketels en hydrofoor
Palamedesstraat, Van Baerlestraat,
Gijsbrecht van Aemstelstraat
Buitenschilderwerk
Twiskplein, Zuider Tuindorpslaan, Tuindorps
laan, Noorder Tuindorpslaan, Midden Tuindorp
slaan, Ooster Tuindorpslaan
Buitenschilderwerk
P.C. Boutensstraat
Vervangingen liftinstallatie

Briandlaan
Vervangen kozijnen doorgang
Briandlaan, Gezondheidscentrum
Reinigen houten gevels en schilderwerk
Louis Pasteurstraat, Van de Beltstraat,
Ledeboerstraat, Wamstekerstraat, Roordastraat
Buitenschilderwerk, straatwerk
Brammershoop, Bergvennen
Schilderwerk
Bertha von Süttnerstraat, Elsa Brändströmstraat,
Bernadottelaan
Diverse werkzaamheden liften
Albert Schweitzerlaan, Baden Powellstraat,
Thomas Morestraat, Erasmuslaan, Hugo de
Grootstraat
Schilderwerk, herstel riolering
Albert Schweitzerlaan, Florence Nigtingalestraat,
Cornelia de Langestraat
Buitenschilderwerk

Rayon Heemstede/Molenwijk
Balistraat, Sumatrastraat, Kadijk, Talmastraat
Reinigen gevelbeplating
Thorbeckelaan, Loudonstraat, Van Heemskerk
straat, Mackaystraat, De Visserstraat
Herstelwerk en schilderwerk gevelbetimmering
en kozijnen
Schielaan, Maaslaan, Vechtlaan, Scheldelaan,
Rijnlaan
Uitvoering grootonderhoud
Tapuitenplein, Kemphaanlaan, Korhoenlaan
Aanpassen achterpadverlichting
Cruquiusweg 70 t/m 82-2 (even)
Aanpassingen liftinstallatie
Vernieuwen diverse kozijnen
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Joop (87) en Anneke (82) van Viersen maakten eind vorig
jaar bange momenten door tijdens de brand in de parkeer
accommodatie onder hun appartement in het Spaarnoogcomplex. Het sympathieke, veerkrachtige én creatieve
echtpaar laat zich echter niet uit het veld slaan door dergelijke tegenslagen. Elan Nieuws mocht even binnenkijken in
hun lichte en kleurige woning, die een prachtig uitzicht biedt
op een van de mooiste delen van Haarlem. Overal staan en
hangen bovendien de resultaten van de artistieke inspan
ningen van met name de heer des huizes.
Voor ze naar het appartement in het Spaarnoog

nog worden gebouwd, dus we hebben er op

complex verhuisden, woonden Joop en Anneke

grond van de tekening voor gekozen.” Anneke:

42 jaar in een huurwoning aan de Spaarndamse

“We hebben nog geen dag spijt gehad van de

weg. “Ik kan me nog herinneren dat ik de huur

verhuizing. We konden alle meubels meenemen

iedere week moest betalen in een soort schuur

en voelden ons meteen thuis. We wonen hier

tje”, vertelt Joop, die zijn hele leven als ‘technisch

heerlijk, temeer daar alles gelijkvloers is.” Want

fotograaf’ de kost heeft verdiend. “We schrokken

Anneke heeft een zeldzame spierziekte, die haar

ons rot toen we hoorden dat de woning gesloopt

in 1989 in korte tijd totaal verlamde. Ze kampt

ging worden. Waar wij woonden, wordt momen

nog steeds met ‘restverschijnselen’. “Maar

teel De Archipel gebouwd. Gelukkig bood Elan

ik mag niet mopperen, ik functioneer weer

Wonen ons dit appartement aan. Het moest toen

redelijk”, stelt ze opgewekt vast.

Varen met een eigen boot is altijd een van de grote hobby’s
geweest van het echtpaar. Daarnaast heeft met name Joop
diverse artistieke talenten. Hij heeft altijd veel getekend en
geschilderd. De resultaten daarvan hangen overal in het
appartement. “Scheppen is zó leuk”, laat Joop zich ont
vallen. “Of ik nu een foto, een schilderij, een tekening of
een gaper maak: het gaat me vooral om het bezig zijn, om
het scheppen.”

Behalve op het centrum van Haarlem, biedt het appartement
ook uitzicht op de Koepelgevangenis. “We hebben nooit de
gordijnen dicht”, verklapt Anneke. “Best mogelijk dat er uit
de verte wel eens een gedetineerde naar binnen kijkt. Maar
ach, die kunnen we op straat toch niet tegenkomen…”

Verspreid door het appartement staan vier
grote, kleurige gapers. De eerste maakte Joop
ooit op verzoek van een kennis die een groot
huis in Amsterdam had. “Hij overleed toen
de gaper af was, dus toen heb ik ’m maar
gehouden”, herinnert Joop zich. “Ik vond het
zulk leuk werk dat ik er daarna nog drie heb
gemaakt. We hebben ze zelfs namen gege
ven: Nelis, Bonga, Adam en Moek.”

Een kleine kamer in het appartement fungeert als Joops
atelier. Momenteel werkt hij er aan zijn vijfde gaper. Joop
betwijfelt of hij hem af gaat krijgen. “Het is heel intensief en
zwaar werk. Langer dan een uur kan ik er niet aan werken.
Ik ben tenslotte ook niet meer de jongste.”

Het echtpaar heeft een aardige verzameling Keulse potten.
In de woonkamer staat daarnaast een blauwgeschilderde
kast vol snuisterijen. “Ons rariteitenkabinet, vol bijzondere
voorwerpen die we in de loop der jaren hebben gekocht of
gekregen”, lacht Anneke. “En het mooie is: overal zit een
verhaal aan vast. Die porseleinen koeien komen bijvoor
beeld uit de antiekzaak van de overleden broer van Joop.”
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Betrokken Bewoners
Berichten

De Amsterdamsebuurt mag zich gelukkig prijzen
met de zeer actieve en attente bewonerscommissie
die wordt gevormd door huurders van Elan Wonen.
De kleurige keurig verzorgde nieuwsbrief laat zien
dat er in 2010 veel werk is verzet en dat er in 2011
veel werk aan de winkel blijft.
buurt nog sprake van een zekere sociale controle. In de
goede zin van het woord houden buren elkaar een beetje
in de gaten. Als bewonerscommissie proberen we dat te
stimuleren.”

Bosje bloemen
Nieuwe huurders van Elan Wonen in de Amsterdamse
20

In de nieuwsbrief staat een bericht over de ‘wijkschouw’

buurt ontvangen daarom een bosje bloemen van de

die twee keer per jaar wordt gehouden. Er staat ook een

bewonerscommissie. Het jaarlijkse wijkbudget wordt

foto in van de acht meter hoge kerstboom die de bewo

volgens penningmeester Henk Leuwener verder besteed

nerscommissie ook vorig jaar weer op het plein aan de

aan het opfleuren van de openbare ruimte. Zo is er de

Van Beresteynstraat plaatste. “Het was weer een prachtig

afgelopen jaren onder andere geïnvesteerd in planten

gezicht”, vindt commissielid Lies Schaaf. “Als bewoners

bakken in de Damaststraat en op het wandeldek van het

commissie houden we de vinger aan de pols voor de

Spaarnoogplan. In de commissie zitten volgens mevrouw

bewoners van 440 woningen van Elan Wonen in de

Schaaf nog te weinig mensen uit de Van Zeggelenbuurt.

Amsterdamsebuurt en het Spaarnoogplan, die nieuwe

“Ik hoop dat daar binnenkort verandering in komt. Binnen

wijk bij de Haarlemse Koepelgevangenis. Daar zijn per

de Amsterdamsebuurt die de bewonerscommissie

1 januari 450 woningen in de Van Zeggelenbuurt bij

vertegenwoordigt, is het tenslotte een grote,

gekomen. Al met al hebben we een enorm werkgebied.

belangrijke buurt.”

Daarom besteden we ons jaarlijkse wijkbudget maar liever
niet aan een buurtfeest. Daarvoor liggen de diverse buur

Grootonderhoud

ten te ver uit elkaar.”

De commissie vergadert een keer of tien per jaar. En die
frequentie gaat voorlopig niet omlaag, blikt de heer

Sociale controle

Leuwener vooruit. “Er gebeurt veel in de Amsterdamse

In plaats daarvan ontvangen alle Elan Wonen-huurders in

buurt. Zo gaat Elan Wonen ruim 400 woningen rond het

de Amsterdamsebuurt ieder jaar in december een kerst

Drilsmaplein ingrijpend aanpakken. Namens alle huur

brood of een kerstkrans.

ders houden wij de vinger aan de pols.”

“Dat wordt enorm op prijs gesteld”, vertelt m
 evrouw
Luiten. “Al is het maar één keer per jaar, het is goed om

Op de foto bovenste rij v.l.n.r.: Henk Leuwener, Lies Schaaf en 

op die manier even de deuren langs te gaan en te laten

Janny Gerrits, onderste rij v.l.n.r.: Corry Luiten, Adrie Dekker. Op de foto

zien dat we er voor de mensen zijn.” Lies Schaaf knikt:

ontbreken de commissieleden Lex van Velthuijsen (voorzitter), Wil Bos,

“Anders dan in veel andere buurten is in de Amsterdamse

Fred Spaansen, Frank Rietveld en Gerrit-Jan Stapelkamp.

Huisvesting voor gierzwaluwen
Al in 2008 besloten Elan Wonen en de Gierzwaluwbescherming dat in nieuwbouwproject De Archipel
aan de Spaarndamseweg in Haarlem twaalf nest
stenen gemetseld zouden moeten worden.
De gierzwaluw is een stadsvogel van de eerste orde
en wordt ernstig in zijn voortbestaan bedreigd. Een
van de oorzaken is het feit, dat er tegenwoordig zo
‘goed’ wordt gebouwd. Er zijn in nieuwe gebouwen
geen spleten en gaten meer waar deze rotsbroeders
hun nesten kunnen maken. Door in nieuwbouw
projecten neststenen in te metselen krijgt de gier
zwaluw weer een mogelijkheid om te n
 estelen.
Bewoners krijgen hierdoor de kans om te g
 enieten
van deze brenger van het zomergevoel.
De Archipel is niet het enige nieuwbouwproject van
Elan Wonen waar neststenen zijn ingemetseld.
De afgelopen jaren werden, vooral in Haarlem, in
onder meer Spaarnoog, De Vlag en De Wimpel aan
de Nederlandlaan, de P.C. Boutensstraat en de Witte

Voor meer informatie over deze intrigerende vogel

van Haemstedestraat dergelijke stenen in de muren

kunt u kijken op www.gierzwaluwbescherming.nl of

gemetseld.

www.bvgz.nl.

Buurtbemiddeling voor inwoners van Haarlem
Prettig wonen geeft een rustig en veilig gevoel.
Prettig samen leven kan ook nog eens ondersteuning
en gezelligheid bieden. Belangrijke zaken die niet
genoeg gewaardeerd kunnen worden.

Met de hulp van buurtbemiddeling kan de communica
tie weer op gang worden gebracht of kan gekeken wor
den of andere instanties iets voor u kunnen betekenen.

Eigen oplossing
Helaas komt het wel eens voor dat het samen leven

De bemiddelaars lossen niet uw problemen op, maar

niet geheel probleemloos gaat. Als er misverstanden

zijn getraind om met alle partijen de zaken helder te

of onenigheid met uw buren ontstaan, kan dit het

krijgen en iedereen de ruimte te geven om naar een

woon- en leefplezier enorm hinderen. Gelukkig kunt u

eigen oplossing te zoeken en deze gezamenlijk te

hier iets aan doen.

overleggen. U houdt dus zelf de regie in handen en

Geheel gratis, belangeloos en onpartijdig kan buurt

escalatie kan op deze manier worden voorkomen.

bemiddeling u en uw buren ondersteunen door de

Als u gebruik wilt maken van de diensten of eerst meer

zaken onder de loep te nemen en te zoeken naar ver

informatie wilt, kunt u bellen naar (023) 569 88 83

betering en zelfs oplossingen. Hiervoor zijn vrijwillige

(dagelijks tussen 09.00 en 14.00 uur) of een e-mail

buurtbemiddelaars opgeleid uit uw eigen gemeente.

sturen naar buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.
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Puzzel
Horizontaal
1 serie 6 kledingstuk 9 damp 13 munitie 18 bouwsteiger 19 doen bedaren 21 hoc tempore 23 havenplaats
24 schilderij 26 vergiffenis 27 troefkaart 28 achter 29 honingbij 31 pl. in Frankrijk 33 insect 34 Local Area Network
36 mensenmassa 38 watering 39 kampeerwagen 41 platzak 44 een zekere 45 inwonend 47 deel v.e. bloem 48 gordel
49 Amerikaans voetbal 51 soort hert 52 opstootje 53 raadsel 56 optelteken 59 opnieuw 62 jammer 65 afslagplaats bij
golf 66 boom 68 vulkanisch verschijnsel 70 met betrekking tot 71 sprookjesfiguur 73 drinkgelegenheid 74 taart
75 insect 76 smekend verzoek 77 bijwoord 78 honingdrank 80 pl. in Gelderland 82 opiniepeilingsinstituut
84 mannetjesbij 86 dun 87 pijnlijk ongemak 88 begrenzen 90 geschrift 91 delfstof 92 gebrande gerst 93 veehoeve.
Verticaal
2 boom 3 naarling 4 steen 5 leuze 6 kledingstuk 7 ik 8 kosmos 10 klokjesbloem 11 voorzetsel 12 skionderdeel
13 bekende 14 vreemde munt 15 betaalmiddel 16 voegwoord 17 land in Zuid-Amerika 20 gereedschap 22 deel v.d.
voet 25 slag in een touw 26 gebroeders (afk.) 28 interval 30 versleer 32 slee 35 als onder 37 propaganda 39 zalf
40 pl. in Limburg 42 scheepsuitruster 43 stekel 46 elektro-encefalogram 50 kleine ruimte 53 narcosemiddel
54 draaikolk 55 onbrandbare stof 56 draagwijdte 57 dringend 58 vlug 59 illusie 60 poolbewoner 61 kolfglas
62 kuddehoeder 63 klooster 64 loopstok 67 domina 69 Japans bordspel 72 harde val 76 vuurwapen 79 priem
81 Europeaan 83 pl. in Frankrijk 85 papegaai 87 pers. vnw. 89 na Christus.
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

De oplossing van de puzzel uit Elan Nieuws najaar 2010 was: bijzondere buitenruimte.
De heer Fabel uit Haarlem won de Elan Wonen-taart.
Stuur de oplossing van de puzzel vóór 15 april naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR Haarlem.
Mailen mag natuurlijk ook: mail@elanwonen.nl. De winnaar krijgt een smakelijke taart thuisbezorgd.

Info & Tips
JeugdCultuurfonds Haarlem
Al een paar jaar stuurt Elan Wonen geen kerst
kaarten en/of relatiegeschenken meer. We besteden
het geld dat we daarmee uitsparen aan een goed
doel. Dit jaar hebben we gekozen voor het Jeugd
Cultuurfonds Haarlem. Het JeugdCultuurfonds

Bel Elan Wonen voor

Haarlem stimuleert de persoonlijke ontwikkeling

Is een ruit kapot? He

van kinderen in achterstandsposities. Het biedt

reparaties

eft u last van lekkage

? Bel voor
Wonen en schakel no
oit zelf een
bedrijf in, want dan zij
n de kosten voor uw
eigen rekening.
Reparatieverzoeken
kunt u melden tijden
s onze openings
tijden via telefoonnu
mmer (023) 515 98 59
(keuzetoets 1)
of mailen naar service
dienst@elanwonen.nl
. Voor storing
aan een geiser of cv-ke
tel die eigendom is va
n Elan
Wonen, mag u wel ze
lf direct de installateu
r bellen.
Zie hiervoor de stick
er op het apparaat.
reparaties altijd Elan

deze kinderen de mogelijkheid om aan culturele
activiteiten deel te nemen. Kijk voor meer infor
matie op www.jeugdcultuurfonds.nl.

Help, verstopt!

ekjes zijn regelmatig de
Wegwerpschoonmaakdo
bleem
toilet. Een vervelend pro
oorzaak van een verstopt
velend
flat woont, is het ook ver
voor u, maar als u in een
gesloten.
zelfde riolering zijn aan
voor bewoners die op de
ar ook
schoonmaakdoekjes, ma
Gooi gebruikte wegwerp
vuilnis
lijke, daarom altijd in de
maandverband en derge
ed in gebruik.
bak. Zo blijft uw toilet go
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Eerder de huur opzeggen

Wettelijk heeft u een op

zegtermijn van één
maand. Als u de verhuisd
atum al eerder weet,
kunt u ons ook al eerde
r laten weten per
wanneer u de huur opzeg
t. Hoe eerder u
dat doet, hoe meer geld
het u oplevert:
5 weken van tevoren:		
6 weken van tevoren:		
7 weken van tevoren:		

Voorkom sluip
g

Wist u dat ruim

verbruik opga

ebruik

8 weken of meer van tev

n het elektricit

at aan appara

stand? Zet bijv

niet gebruikt.

oren:

10 procent va

eits

ten in de stan

oorbeeld de tv

En haal oplade

d-by

en pc uit als u

rs uit het stop

ze

contact
manier voorko
‘sluipgebruik’
mt u
van elektricitei
t.
als u ze niet ge

bruikt. Op die

wordt beloond

Wilt u meer weten over

€ 12,50
€ 25,-€ 37,50
€ 50,--

deze regeling?
Bel dan met onze Klante
nservice,
telefoon (023) 515 98 59
(keuzetoets 3).

Bewonersinformatie
Elan Wonen
Postbus 1646 2003 BR Haarlem
Meesterlottelaan 301 2012 JJ Haarlem

Woonservice

Tel.:

(023) 515 98 59

Belgïelaan 63 2034 AW Haarlem

Fax:

(023) 532 31 24

Tel.:

(023) 517 56 00

E-mail: mail@elanwonen.nl

Fax:

(023) 517 56 56

Web:

www.mijnwoonservice.nl

www.elanwonen.nl

Openingstijden

Regionale Geschillencommissie

Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur

Antwoordnummer 1872 2000 WC Haarlem

Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Folders
Verbinding met openbaar vervoer

Elan Wonen heeft een aantal praktische folders

Ons kantoor aan de Meesterlottelaan 301 is

ontwikkeld. Deze kunt u op onze site

bereikbaar met bus 140 (halte Dreef) en de

www.elanwonen.nl bekijken en/of downloaden.

bussen 50, 51 en 90 (halte Hazepaterslaan).
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Legitimatiebewijs
Reparatieverzoeken

Wil iemand uw woning in, vraag dan altijd om een

Reparatieverzoeken kunt u telefonisch melden

legitimatiebewijs. Medewerkers van Elan Wonen

tijdens de openingstijden via telefoonnummer

zijn verplicht om hun legitimatiebewijs te tonen als

(023) 515 98 59 (keuzetoets 1). Mailen kan ook:

u daarom vraagt. Medewerkers van bedrijven die

servicedienst@elanwonen.nl.

voor ons werken, hebben ook een legitimatiebewijs
bij zich waaruit blijkt dat zij voor het betreffende

Storingen aan cv-ketel

bedrijf werken. Vertrouwt u het niet? Bel ons!

Storingen aan de cv-ketel die eigendom is van

Telefoonnummer (023) 515 98 59.

Elan Wonen, kunt u direct melden aan de installateur
(zie hiervoor de sticker op het apparaat).

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.

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

