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Grischa Lowinsky

Zwaluw
Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar er zijn signalen dat met de economische crisis ook de stagnatie op
de woningmarkt terugloopt. Het een hangt immers
met het ander samen: een toename van consumentenvertrouwen leidt tot beweging op de koopwoningmarkt
in de vorm van meer transacties met kopers afkomstig
uit koop en huur. Dat heeft ook gevolgen voor Elan
Wonen, dat per jaar zo’n dertig à veertig huurwoningen
wil verkopen. Binnen de woningmarkt zijn ‘koop’ en
‘huur’ nauw met elkaar verbonden. Voor meer doorstroming op de huurwoningmarkt is een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit nodig. In dat verband
is het een goede zaak dat het kabinet volgend jaar de
zogenaamde huursombenadering wil invoeren. Ik ben
ervan overtuigd dat meer mensen met een middeninkomen daardoor bereid zijn hun sociale huurwoning te
verruilen voor een middeldure huurwoning. Elan Wonen
blijft hoe dan ook investeren in zowel sociale als vrije
sector huurwoningen, zodat mensen van jong tot oud
een wooncarrière kunnen doorlopen. Dat hangt wel af
van de ruimte die corporaties krijgen van het rijk. Wij
hopen dat minister Blok zich wat aantrekt van de verontruste reacties in het land dat corporaties door zijn
plannen onvoldoende investeringskracht behouden.
Die is broodnodig voor investeringen in gevarieerde
buurten en wijken, waardoor het daar voor iedereen
prettig leven is. Corporaties moeten goed weten onder
welke logische voorwaarden zij kunnen werken.
De Parlementaire Enquête woningcorporaties naar
functioneren en tekortkomingen van het corporatie
stelsel draagt hopelijk bij aan betere vormgeving van
die voorwaarden. Ook de rol van toezichthouders, rijks
overheid en gemeenten mag daarbij in beeld komen.

Column

‘ ‘Elan Wonen blijft hoe
dan ook investeren in
zowel sociale als vrije
sector huurwoningen’

Nogmaals, één zwaluw maakt nog geen zomer. Maar
als wij voldoende investeringsruimte behouden, kan
Elan Wonen een zinvolle bijdrage aan herstel van de
woningmarkt blijven leveren.
Grischa Lowinsky,
directeur
zomer 2014
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Leuk
Vorig jaar werden de woningen
van het appartementencomplex
van Elan Wonen aan de
Glipperdreef in Heemstede al
aan de buitenkant onder handen
genomen. Dit voorjaar zijn de
twee entrees kunstzinnig aan
gepakt. Boven de deur van
iedere entree is een kunstwerk
van kunstenaar Sabine Heine
aangebracht. Een fijne binnen
komer, zowel voor bewoners als
bezoekers! w

Foto: Strukton

Kunstzinnige entree

Land in Zicht
Strukton Projectontwikkeling en Elan Wonen
hebben een overeenkomst getekend voor de
afname van tachtig huurappartementen op de
locatie ‘Land in Zicht’ aan het Spaarne in
Haarlem. Verdeeld over drie woontorens komen
er in totaal 105 appartementen. Elan Wonen
neemt twee woontorens af met in totaal tachtig
huurappartementen, die ‘turn-key’ worden
opgeleverd door Strukton Projectontwikkeling.
Het duurt nog even voordat woningzoekenden
zich voor een huurappartement kunnen inschrijven. De bouw van de woontorens start naar verwachting in de zomer van 2014. Als het bouw
proces voorspoedig verloopt, kan oplevering aan
Elan Wonen over ongeveer twee jaar plaatsvinden.
Meer informatie? Kijk op www.land-in-zicht.nu. w

Haarlem in 3D
De corporaties Ymere, Pré Wonen en Elan Wonen doen gezamenlijk mee aan
het unieke 3D-City Printing Project in Haarlem. Alle inwoners, scholen en
bedrijven van Haarlem wordt gevraagd in 3D mee te printen aan de innovatieve
stadsmaquette van Haarlem. Bijzonder is dat deze maquette de eerste ter
wereld kan worden die via crowdsourcing tot stand komt. Haarlem-Oost wordt
het eerste deel van de maquette. De maquette wordt in totaal 300 m2 groot.
Het is de bedoeling dat de maquette komende zomer in de nieuwe 3D Makers
Zone aan de Oudeweg in de Waarderpolder wordt onthuld.
Meer info: www.cityprintingproject.com. w
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Op woensdagmiddag 21 mei 2014
hebben leerlingen van groep 5 van
de basisschool Icarus uit Heemstede
bloemenzaad ingezaaid op
het terrein van het voormalige
Nova-college in Heemstede.

Elan Wonen eigenaar van het braak
liggende stuk grond, draagt zo bij aan
het landelijke initiatief www.zoemendnederland.nl van de Heemsteedse
imker Pim Lemmers. Via deze website
worden particulieren en overheden opgeroepen om braakliggende terreinen
in te zaaien met bijenbloemenzaad.
Op deze manier wordt een bijdrage
geleverd aan de verbetering van de
Nederlandse bijenstand.

Elan Wonen en scholieren

geven bijen
een kans
De aftrap van de inzaaiactie werd
verzorgd door Elan Wonen-directeur
Grischa Lowinsky en Remco Ates,
wethouder Duurzaamheid en Onderwijs van de gemeente Heemstede.
Na een korte inleiding door imker Pim
Lemmers over het nut van bijen, voorzagen de scholieren ongeveer 2.500 m2
grond van een eenjarig bijenbloemenmengsel. De eerste bloeiresultaten
moeten in juli al zichtbaar zijn. w

‘Op deze manier
wordt een bijdrage
geleverd aan de
verbetering van
de Nederlandse
bijenstand’

zomer 2014
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Minder inbraken
In 2013 werd er in Nederland aangifte gedaan
van ruim 85.000 woninginbraken, zes procent
minder dan in 2012. Omdat het aantal inbraken
in Haarlem (en dan vooral in Schalkwijk) juist
een stijgende lijn vertoonde, gaf de politie
topprioriteit aan deze zogenaamde ‘High
Impact Crime’. Met succes: in het eerste
kwartaal van 2014 werd in Haarlem 893 keer
ingebroken, tegen 1084 keer in het eerste
kwartaal van 2013.

‘Tip:
sluit ramen en
deuren als je
weggaat’
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Bij de bestrijding van woninginbraken werkt de
politie nauw samen met het Bureau Veiligheid
van de gemeente. Onderdelen van het Plan
van Aanpak zijn informatiebijeenkomsten, de
inzet van Burgernet, het Donkere Dagen
Offensief, promotie van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen dat de kans op een geslaagde
woninginbraak met 90% vermindert én het
Voetstappenproject.

Reportage

‘Woninginbraak

is géén ver-van-m’n-bed-show’

Het lijkt een ‘ver-van-m’n-bed-show’,
tot het je overkomt. Als wijkagent
in Haarlem-Noord weet Nico Fania
als geen ander hoe groot de impact
van een woninginbraak kan zijn.
Elan Thuis liep een paar uur met
hem mee. “Het aantal inbraken in
Haarlem neemt af, maar we moeten
er bovenop blijven zitten.”

Ramen die openstaan, post die zich
duidelijk zichtbaar opstapelt terwijl de
bewoners op vakantie zijn, een poorthek dat de omwonenden regelmatig
open laten staan… Tijdens zijn rondes
door de Planetenwijk, De Krim en
Sinnevelt ziet Fania regelmatig voorbeelden van bewoners die het inbrekers
wel heel makkelijk maken. “Soms zie ik
zelfs nog wel eens een briefje op de
deur hangen: ben even weg, ben circa
18.00 uur weer terug. Tja. Da’s natuurlijk vragen om moeilijkheden. Dan kun
je de voordeur net zo goed wijd openzetten…”

Boeven pakken
Fania is een van de 28 wijkagenten in
Haarlem en woninginbraak én de
preventie ervan slokken veel van zijn
tijd op. “De pakkans is gering en de
straffen zijn gevoelsmatig te laag”,
verklaart hij de nimmer aflatende
belangstelling van kwaadwilligen voor
woninginbraken. “Ook al lijkt het soms
dweilen met de kraan open, we blijven
veel tijd en energie steken in de
bestrijding van gelegenheidsdieven,
zoals junks, en professionele bendes.”
Fania verzekert dat de politie direct
reageert op iedere melding van een
verdachte situatie rond een woning.
“Binnen een mum van tijd zijn we
met veel mankracht aanwezig. Als de
daders gevlogen zijn, volgt altijd onderzoek door het Bureau Forensisch
Onderzoek, onze eigen CSI. En we
doen altijd buurtonderzoek.”

Reële kans
In een buurt waar herhaaldelijk is
ingebroken, volgt bovendien vaak een
preventieve ‘besmettingsbrief’ naar alle
omwonenden. “Omdat de dader de
woningindeling, de vluchtroutes en de
sloten kent, is er een reële kans dat hij
in de weken die volgen weer toeslaat”,
weet Fania, die even later tijdens een
rondje door de Planetenwijk laat zien
dat het inbrekers inderdaad vaak wel
erg makkelijk wordt gemaakt. In de
Neptunusstraat blijkt een poorthek niet
afgesloten, waardoor een inbreker zó
de steeg in kan. Fania: “Huurwoningen
die in aanmerking komen voor grootschalig onderhoud, worden door
corporaties vaak voorzien van hang-ensluitwerk dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Heel goed,
maar bewoners zijn verantwoordelijk
voor hun eigen kostbare spullen.”

Sluit ramen en deuren!
Twee straten verderop staan op de
eerste verdieping van een hoekwoning
twee ramen open. “Professionele
inbrekers klimmen als ratten de muur
op en staan zo binnen”, verzekert F
 ania.
In het kader van het Voetstappenproject
laat hij een ‘voetje’ achter met daarop
de tekst: ‘Deze schoenafdruk had van
een insluiper kunnen zijn… Als u uw
huis verlaat of even niet kunt opletten:
sluit ramen en deuren!’
Meer informatie en inbraakpreventietips: www.politiekeurmerk.nl of
www.politie.nl. w
zomer 2014
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Mijn Elan Wonen

Meld
u aan!

Tegenwoordig kunt u bij Elan Wonen veel zaken digitaal regelen via Mijn Elan
Wonen. In dit huurdersportaal kunt u op ieder moment een reparatieverzoek
indienen en inplannen, uw facturen bekijken of uw gegevens wijzigen.

iPad mini
Heeft u zich nog niet aangemeld op het huurdersportaal? Doe dat dan snel.
U kunt op Mijn Elan Wonen inloggen via de knop ‘inloggen huurder’ die u
rechtsboven op www.elanwonen.nl vindt. Als u een account aanmaakt en op
uw profielpagina aangeeft dat u de e-nieuwsbrief van Elan Wonen wilt ontvangen, maakt u kans op een iPad mini. Onder de aanmeldingen verloten wij ook
dit jaar namelijk weer drie iPads mini. Winnaars hiervan krijgen in januari 2015
bericht. De actievoorwaarden vindt u op onze website.

Inloggegevens kwijt?
Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met onze klantenservice
door te mailen naar mail@elanwonen.nl of bel (023) 515 98 59. w

Reparatieverzoek online indienen?
Een reparatieverzoek kunt u 24 uur
per dag en 7 dagen per week indienen
via Mijn Elan Wonen. Nadat u bent
ingelogd, kunt u in zes stappen een
reparatieverzoek indienen en inplannen
op de dag en het tijdstip die u het
beste uitkomen.
Bekijk het filmpje op
www.elanwonen.nl/reparatieverzoek
om te zien hoe eenvoudig het is om
een reparatieverzoek in te dienen via
Mijn Elan Wonen. w
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Zonnepanelen
blik- én zonvangers

De zonnepanelen op de daken zijn de blik- én zonvangers, maar in
het kader van planmatig onderhoud is er de afgelopen maanden
veel meer verbeterd aan de 28 woningen van Elan Wonen aan de
Von Brucken Focklaan in Heemstede.

Voorafgaand aan het planmatig onderhoud was een be
wonerstevredenheidsonderzoek gehouden. Het uitgebreide
onderhoudsprogramma dat hieruit voortvloeide, voorzag
onder andere in circa 10 m2 aan zonnepanelen per dak.
“Maar er is veel meer gebeurd”, verzekert Maurice StoffersMerz, projectleider bij Elan Wonen. “Dankzij nieuwe
beglazing (HR++), vloer- en dakisolatie en zonnepanelen
zijn de woningen uit 1979 van energielabel F/G naar A/B
gegaan. Ook het wooncomfort is flink verbeterd.
De woningen hebben vraaggestuurde ventilatie gekregen
in combinatie met nieuwe ventilatieroosters in de gevel
kozijnen. Het binnenklimaat is er daardoor flink op
vooruit gegaan.”

‘Ik heb voor het
eerst het gevoel
dat ik in een écht
huis woon’

nu aan de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.”
Tijdens de werkzaamheden hield een klankbordgroep de
vinger aan de pols. Zo werd onder andere invloed uitge
oefend op de kleurstelling aan de binnenkant en de
buitenkant van het complex. “Het uitgebreide onderhoudsprogramma gaat gepaard met een huurverhoging van € 28
per maand”, legt Maurice uit. “De verwachting is dat de
maandelijkse energiekosten echter met € 35 afnemen.”

Prachtig

Veilig wonen

Op nummer 46 is Pieter Scheepstra heel tevreden over het
eindresultaat. “Het was een hectische tijd, maar het was het
waard. Ik vind het prachtig. Als cijfer geef ik er een 8 voor. Ik
heb voor het eerst het gevoel dat ik in een écht huis woon.”
Volgens Scheepstra is het wooncomfort enorm verbeterd.

De woningen zijn ook een stuk veiliger geworden. Maurice:
“Ze zijn voorzien van een of meerdere rookmelders en er is
brandwerende beglazing aangebracht in de ramen van de keukens die grenzen aan de algemene ruimtes. Ook het hang-ensluitwerk van de woningen is aangepast. Het complex voldoet

“Op een waterkoude dag met veel wind keken mijn vrouw en
ik elkaar opeens verbaasd aan: we hadden nog geen moment
de behoefte gehad om de verwarming aan te zetten. We zijn
heel benieuwd naar de eerste energierekening…” w
zomer 2014
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Verzamelaar oorlogsspullen

wil alleen authentieke
De moeder van huurder Cees Arink (65) was een Duitse. In dienst van de Wehrmacht vochten drie van haar broers in de
Tweede Wereldoorlog aan het Oostfront. “Mijn ooms zijn niet teruggekeerd, er is nooit meer wat van ze vernomen”,
vertelt Cees. Zijn ontluikende fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog werd nog versterkt door de verhalen van zijn
vader, die als dwangarbeider in Duitsland moest werken maar na twee jaar gelukkig wel terugkeerde.

Naam
Cees Arink

VERZAMELING
Oorlogsspullen

Helmen, onklaar gemaakte geweren, medailles, etensblikjes, uniformen, posters,
bajonetten… Naast ongeveer zeshonderd
dvd’s over de Tweede Wereldoorlog kom
je overal in de woning van Cees Arink en
zijn partner Wanda Beugeling spullen
tegen die met elkaar gemeen hebben dat
ze in ’40-’45 zijn gebruikt. Hoewel zijn
moeder dus van Duitse afkomst was,
kiest de voormalige metselaar zelf géén
partij als hij rondstruint op een beurs in
België of Frankrijk. “Als het maar geen
namaak is, maar authentiek en écht gebruikt in ’40-’45. Wat opvalt, is dat Duitse
spullen degelijker zijn dan Amerikaanse,
Britse en Russische spullen. Wat dat
betreft, is er sindsdien niets veranderd,
want dat is anno 2014 nog steeds zo.”

kick als ik voor weinig geld iets op de kop
kan tikken dat echt is gebruikt in de
oorlog. Het mag ook iets heel klein zijn,
zoals een Engels pakje sigaretten of
Duitse scheermesjes.”
Op de eerste verdieping staat één kamer
helemaal in het teken van de Tweede
Wereldoorlog. Misschien wel het hoogtepunt van de collectie: een pop in een
Duits uniform, compleet met ransel,
handgranaat, geweer en veldtelefoon.
Wanda, met wie Cees in september gaat
trouwen, ziet inmiddels ook de aardigheid in van zijn hobby. “Stukje bij beetje
ging het me steeds meer interesseren”,
vertelt ze. “Dat geldt ook voor mijn zoon:
hij trekt er regelmatig met een metaal
detector op uit, om bijzondere spullen
boven de grond te krijgen.”

Hoogtepunt
Cees woont in de Van Baerlestraat in
Haarlem, is onlangs gepensioneerd en
heeft sindsdien meer tijd om beursen af
te gaan of zijn vakanties te plooien rond
bezoeken aan oorlogsmusea en voormalige slagvelden. “Maar ik smijt niet met
geld, hoor”, verzekert hij. “Dat geld heb
ik niet en bovendien is de ruimte in mijn
woning niet onbeperkt. Het geeft me een
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Unieke collectie
Cees blijft voorlopig bouwen aan zijn
unieke collectie. Over wat er op lange termijn mee moet gebeuren, heeft hij nog
niet nagedacht. “Als ik er niet meer ben,
mag Wanda de spullen verkopen. Maar ze
mag de collectie ook schenken aan een
mooi museum, zoals Airborne Museum
‘Hartenstein’ in Oosterbeek.” w

spullen

‘Misschien wel het
hoogtepunt van de
collectie: een pop in

een Duits
uniform’
zomer 2014
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MIJN HUISDIER EN IK

‘Reptielen
en vissen
vind ik veel
interessanter
dan apen’

‘Het interieur van
Jaspers woning wordt
gedomineerd door veel
van origine tropische
planten én enkele
aquaria en terraria’

Jasper Boldingh (28) is biologiedocent op een middelbare school in Rijnsburg. Dat hij van zijn passie zijn
beroep heeft gemaakt, zie je in een oogopslag in zijn
appartement in de Wasserij Annalaan in Heemstede.

Behalve door enkele opgezette vogels en geprepareerde insecten
wordt het interieur van Jaspers woning gedomineerd door veel
tropische planten én enkele aquaria en terraria.
“De liefde voor flora en fauna is me met de paplepel ingegoten”,
vertelt Jasper. “Vanwege hun enorme diversiteit in vorm en functie
gaat mijn voorkeur uit naar vissen, amfibieën en reptielen:
dieren die in de evolutie ver van de mens af staan. Mijn vriendin
Dieuwertje en ik gaan in de zomervakantie altijd naar landen
waar we ook op geologisch gebied ons hart kunnen ophalen,
zoals Marokko, Indonesië en, deze zomer, Maleisië. Apen heb je
ook in dergelijke landen, maar die vind ik niet zo interessant
omdat ze zo dicht bij de mens staan.”

Rattenslang
Wie Jasper enthousiast hoort vertellen over ‘zijn’ vleesetende
bijtschildpad, rattenslang en vogelspin krijgt zin om een keer een
les bij te wonen. “Ik geef les aan vmbo-leerlingen: pubers die zich
nog volop aan het vormen zijn en die dieren en planten in beginsel niet supercool vinden. Mijn uitdaging is ze toch enthousiast
te krijgen. Dat lukt regelmatig, zeker als ik een vogelspin of slang
meeneem. Op het vmbo kan ik helaas niet echt de diepte in, dat
hoop ik later op de havo of het vwo te doen.” De rattenslang in
een terrarium in de keuken spreekt uiteraard het meest tot de
verbeelding. Het ruim één meter lange reptiel schrikt op uit zijn
warme doezel en toont verrassend veel interesse in de verslag
gever van Elan Thuis. “Je vertelde net dat je een konijn hebt”,
lacht Jasper. “Rattenslangen eten kleine knaagdieren, zoals
muizen en ratten. Misschien ruikt-ie dat konijn wel…” w
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KAN IK U HELPEN?

‘Het is leuk om te zien
dat onze wokgerechten
in de buurt worden
gewaardeerd’
Adres
Nagtzaamplein 5
Haarlem

Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m zaterdag: 14.00-21.00 uur
zondag: 15.00-21.00 uur

					

Thonglorfood

geeft Thais tintje aan Amsterdamsebuurt
Formeel is het adres Nagtzaamplein 5, maar Chalong
Boonyan zegt steevast ‘aan het begin van de Amsterdamstraat’ als haar gevraagd wordt naar de precieze locatie
van Thonglorfood. Iedere inwoner van Haarlem-Oost
weet dan namelijk wél meteen waar hij terechtkan voor
heerlijke én goedkope Thaise wokgerechten.

Thonglorfood verkoopt Thaise afhaalgerechten die ter plekke
door Chalong en haar medewerksters worden bereid. “We
zijn in april 2013 begonnen en het loopt goed”, legt ze uit.
“De groenten die we verwerken in de wokgerechten, kopen
we dagelijks in. Verser kan dus niet. Ook het vlees en de vis
zijn zo vers mogelijk en van topkwaliteit. Ik houd van koken.
Het is leuk om te zien dat onze wokgerechten worden gewaardeerd. We krijgen veel mond-tot-mondreclame, waardoor
steeds meer buurtbewoners Thonglorfood weten te vinden.”

Info

Concurrerend
Daar komt bij dat de prijzen van Thonglorfood zeer
concurrerend zijn: de meeste wokgerechten kosten € 6,50
en Saté Kai (kipsaté op Thaise manier bereid) en Kong Hom
Pha (gefrituurde garnalen in bladerdeeg) zelfs maar € 5,00.
Chalong, op de foto geflankeerd door twee van haar medewerksters: “Onze wokgerechten zijn heerlijk, gezond én
goedkoop. Ideaal dus in een tijd waarin veel mensen toch
wat minder te besteden hebben.”
Aan het begin van de Amsterdamstraat, op de plek waar je
vanuit de Nagtzaamstraat de winkelstraat met eenrichtingsverkeer indraait, begint Chalong binnenkort ook met de verkoop van ijs. Ondersteund door haar Nederlandse partner,
bezorgt Chalong ook aan huis. Daarnaast verzorgt ze de
catering van feesten en partijen. Over de ruimte die ze huurt
van Elan Wonen, is de uit Thailand afkomstige onderneemster tevreden. “Al zou ik via een interne verbouwing graag
een grotere keuken realiseren. Daar ben ik nu over in gesprek
met Elan Wonen. De huidige keuken, toch het epicentrum
van Thonglorfood, is namelijk aan de kleine kant.” w

www.thonglorfood.webklik.nl of www.thaisewokhaarlem.nl.
zomer 2014

13

WijkBUDGET

Mooi

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.

georganiseerd van het wijkbudget
Bewonerscommissie	:

Meerwijkplas

Aantal woningen	

:

546

Te besteden in 2013

:

€ 2.730

Barbecue voor
‘bouwvakkers’
Bewonerscommissie Meerwijkplas organiseerde
begin mei voor de medewerkers van Etro Vastgoedzorg een barbecue. De bewoners waren zo
tevreden over het geleverde werk en de prettige
contacten, dat zij deze ‘bouwvakkers’ graag wilden
bedanken.
In ontmoetingsruimte ‘De Halte’ aan de Florence
Nightingalestraat was het op vrijdagmiddag 2 mei
een drukte van belang. Zo’n veertig Etro-mede
werkers aten gezellig met elkaar binnen en op het
terras achter de flat. Een mooie afsluiting van een
mooi onderhoudsproject!

Klus geklaard
Etro Vastgoedzorg voerde de afgelopen tien maanden onderhoudswerkzaamheden uit aan onder
meer de balkons en galerijen van 288 flat
woningen aan de Florence Nightingalestraat, de
Cornelia de Langestraat, de Aletta Jacobsstraat en
de Albert Schweitzerlaan. w
De barbecue werd mede mogelijk gemaakt door Etro
Vastgoed en een kleine bijdrage van bewonerscommissie
Nieuw Meerwijk.
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WIJ... DE WIJK

Zijn appartement is ruim en licht. De supermarkt
zit om de hoek. En het is maar een kwartiertje
lopen naar zijn favoriete plein in Haarlem, de
Botermarkt. Kortom, Krijnen heeft geen spijt van
zijn verhuizing van een koopwoning aan het
Doelenplein naar een huurappartement in de
Spoorwegstraat. “Wat me alleen meteen al opviel,
was dat iedereen zo op zichzelf is. Het contact
met de buren is gering en saamhorigheid is ver te
zoeken. Dat was voor mij de belangrijkste reden
om me aan te melden voor de bewonerscommissie.”

Opknapbeurt hal

BC werkt met nieuw elan aan

‘wij-gevoel’ in
Centrum West A
Journalist/schrijver Fred Krijnen (62) verkocht zijn woning en
betrok in maart 2013 een huurappartement in de Spoorwegstraat in Haarlem. Hij woont er sindsdien met veel plezier,
maar heeft weinig contact met zijn buren. Dat was voor
hem reden om toe te treden tot de bewonerscommissie BC
Centrum West A, die nieuw leven is ingeblazen.

De eerste vergadering die Krijnen bijwoonde,
vond plaats in het Ramplaankwartier, dat net als
de flats aan de Bijdorplaan ook bij het werkgebied
van BC Centrum West A hoort. “De Westelijke
Randweg deelt ons werkgebied in tweeën. Ik wist
voorheen eerlijk gezegd niet eens waar het
Ramplaankwartier lag…” In totaal bestaat BC
Centrum West A uit circa vierhonderd huurwoningen. Het jaarlijks beschikbare wijkbudget wordt in
2014 besteed aan het verfraaien van de hal van het
wooncomplex waarin Krijnen woont. Hij is er blij
mee. “Het wijkbudget gaan we besteden aan een
bankje of een paar planten. Daarnaast maakt Elan
Wonen de hal veiliger, ruimer en mooier. En lichter:
de hal zou eerst donkerblauw worden geschilderd,
maar ik heb daar lichtblauw van weten te maken.”

Gezamenlijk dakterras?
De respons op een enquête naar de woonwensen
van de huurders was gering en getuigde niet van
veel betrokkenheid. Krijnen laat zich er niet door
uit het veld slaan. “Ik zou graag een keer een
gezamenlijk dakterras willen realiseren, waar buren
borrels en barbecues kunnen worden gehouden.
”Of zo’n dakterras haalbaar is, moet overleg met
Elan Wonen uitwijzen. Namens de BC zal Krijnen
dan meteen een praktisch onderwerp aankaarten:
het lappen van de ramen. “Mede dankzij de grote
ramen zijn het lichte appartementen. Maar die
ramen moeten wel regelmatig worden gelapt. Ik
snap dat we dat zelf moeten betalen, maar misschien kan Elan Wonen bemiddelen bij het gezamenlijk inhuren van een glazenwassersbedrijf.” w
zomer 2014
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WERELDWIJD WONEN

In het appartement aan de Bergvennen in Meerwijk waar
ze samen met haar man Wim (73) al ruim dertig jaar met
veel plezier woont, herinnert er wat indeling en inrichting
betreft weinig aan de Indonesische roots van Gerry ter
Horst (71). Maar dat verandert als ze zich terugtrekt in de
keuken om te gaan koken.

Gerry was 11 jaar toen ze met haar ouders vanuit Indonesië
naar N
 ederland verhuisde. Haar moeder was een Indonesische, haar v ader een Nederlander die bij Rotterdamsche Lloyd
werkte. “We woonden in een prachtig huis in Soerabajaa, op
Oost-Java. We hadden drie bedienden en werden naar school
gebracht door een chauffeur. Er stonden bananenbomen
achter het huis. En ik kan me nog herinneren dat er een keer
een aardbeving is geweest.” De ouders van Gerry (meisjesnaam: Van den Brink) overleden niet lang na de verhuizing
naar Nederland, waarna ze liefdevol werd opgevangen door
Indonesische pleegouders, een baan zocht én jaren later
haar toekomstige man ontmoette. Het echtpaar is nu alweer
bijna 45 jaar getrouwd.

Twee sarongs
Een tafelkleed dat van twee sarongs is gemaakt, een Boeddha
beeldje, meerdere prachtige orchideeën… In het appartement
is weinig dat herinnert aan de Indonesische roots van Gerry.
Dat verandert als het etenstijd is: in de keuken tovert ze in
korte tijd een heerlijke I ndonesische maaltijd op tafel, met
onder andere Mie Goreng, witte rijst, Saté Babi, Saté Manis
en gefrituurde garnalen. Naast de fotograaf en tekstschrijver
van Elan Thuis, is ook wijkcoach Casper de France uitge
nodigd. “Dat is echt Indonesisch”, vertelt ze. “We houden
van koken. En de typisch Indonesische gerechten die we
bereiden, delen we graag met anderen. Dat zit in onze genen. Als Casper beneden spreekuur heeft, breng ik hem vaak
een Indonesische snack. En ook de buren laat ik regelmatig
meegenieten van mijn kookkunsten. Voorheen gold dat ook
voor mijn collega’s: geloof het of niet, maar in deze kleine
keuken hebben we wel eens met z’n vijftienen gegeten…” w
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‘Geloof het of niet,
maar in deze kleine
keuken hebben we wel
eens met z’n vijftienen
gegeten”

Indonesische roots
bloeien
op in de
keuken

zomer 2014
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VOOR DE (D)RAAD ERMEE!

Cor Beerthuizen

In de nieuwe rubriek ‘Voor de (d)raad ermee!’ reageert de bewonersraad op een
prikkelende stelling.

Het huurdersportaal
is een flinke vooruitgang
‘Ik kwam erachter dat
de communicatie veel
directer is dan
voorheen’

“Ik ben het eens met deze stelling. Toen ik voor het eerst
hoorde van het huurdersportaal van Elan Wonen dacht ik: het
is de moderne tijd, het zal wel iets zijn dat ik niet gebruik en
dat alleen maar voor de verhuurder van belang is.
Uit nieuwsgierigheid heb ik toch ingelogd en wat schetst mijn
verbazing: ik kon er een hoop mee doen. En wat vooral
belangrijk was: ik kwam erachter dat de communicatie veel
directer is dan voorheen.
En dat terwijl ik doorgaans kritisch sta tegenover dit soort
initiatieven. Meestal is het zo dat er de ene na de andere
vragenlijst wordt gegenereerd en je zelf met vragen blijft
zitten. In dit geval kreeg ik echter snel antwoord op mijn
vragen. Of dit dan het antwoord is dat je graag wilt zien,
is natuurlijk een tweede, maar het voornaamste is dát je
antwoord krijgt en nog op korte termijn ook.
Verder viel mij op dat Elan Wonen ook aandacht heeft
geschonken aan de site. Uitgangspunten: we houden het
zo simpel mogelijk en proberen iedereen adequaat van de
informatie te voorzien die hij/zij nodig heeft.
Al met al mogen we niet mopperen en kunnen we goed
gebruikmaken van het huurdersportaal.
Ik raad alle huurders die nog niet hebben ingelogd aan om
dit een keer te doen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen
zijn/haar voordeel ermee kan doen, is het niet nu dan toch
zeker in de toekomst. w

Cor Beerthuizen
voorzitter bewonersraad
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NAtuurtips
Natuur dichtbij

Uit in de

Natuur
Een piraat in het bos!

Elan Wonen vindt het belangrijk dat u behalve van uw woning ook
van uw omgeving geniet. Daarom geeft
Landschap Noord-Holland u in dit magazine
informatie en tips om erop uit te gaan in deze
provincie. Wilt u meer lezen over de natuur?
Vraag dan een gratis proefnummer van ons tijdschrift aan. Ga naar www.landschapnoordholland.nl/
proefnummer-aanvragen. Als u
donateur (beschermer) wordt, krijgt
u bovendien een fantastisch boek
over de Noord-Hollandse natuur
als welkomstgeschenk.

Schipper Kee vertelt hoe
hij aan zijn houten poot en
ooglap komt en laat je ‘schieten’ met zijn pistool. En hij is de
sleutel van zijn schatkist kwijt! Het wordt een
echte beleefmiddag waarin jij een belangrijke rol speelt.
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Datum: 30 juli. Tijd: 14.00-15.30 uur
Kosten: kinderen € 7. Volwassen begeleiders mogen gratis mee. 
Reserveer via www.gaatumee.nl en betaal ter plekke contant.

Vrij wandelen in de wildernis van
Amsterdam-West
Een onverwachte natuurparel ontdekken? Ga dan
eens lekker struinen in de Lange Bretten, de stads
wildernis van Amsterdam-West. Er leven roerdompen,
blauwborsten en bruine kiekendieven. U kunt er vrij
fietsen en wandelen. Kom picknicken tussen het
groen en klim op de uitkijkheuvel. Kijk voor meer
informatie op www.landschapnoordholland.nl/
terrein/lange-bretten.

Een woning voor lieveheersbeestjes
Vul de puzzel op pagina 23 in en maak kans op een lieveheersbeestjeswoning. Lieveheersbeestjes eten wel honderd
luizen per dag. Ze zijn dus niet alleen mooi, maar ook
erg nuttig. Het huisje biedt ze een veilige droge plek
voor voortplanting, beschermt ze tegen slecht weer
en helpt ze de winter door. Niet gewonnen? U kunt
deze fraaie ‘woning’ kopen voor € 21,50/€ 17,50 op
www.landschapnoordholland.nl/webwinkel.
zomer 2014
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Artikel

Werk in

uitvoering
Fris en modern
De 288 flatwoningen van Elan Wonen
aan de Florence Nightingalestraat,
de Cornelia de Langestraat, de Aletta
Jacobsstraat en de Albert Schweitzerlaan in Haarlem hebben een totaal
andere uitstraling gekregen. Tijdens de
onderhoudswerkzaamheden zijn onder
meer de balkons en galerijen voorzien
van een nieuw hekwerk. Het geheel
oogt weer fris en modern.

Voor

Na
Kwaliteitsimpuls voor Meerstaete
Spectaculair kan de klus aan Meerstaete
gerust genoemd worden. Het flat
gebouw aan de Forelstraat in Haarlem
wordt momenteel stevig onderhanden
genomen. Een grote kraanwagen haalt
bij iedere woning eerst de oude galerijvloer met hekwerk weg, om vervolgens
een compleet nieuwe versie terug te
zetten. Hetzelfde kunstje wordt ook
uitgevoerd aan de balkonkant, die ook
nog eens een meter breder wordt.
De 99 flatwoningen zijn eind 2014 weer
klaar voor de toekomst. Dan is ook het
trappenhuis gerenoveerd en zijn alle
woningen energetisch verbeterd. w
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MIJN STRAAT(NAAM)

‘Ik wilde
meteen weten wie
was’

Wouwerman
De heer Lagerweij (Wouwermanstraat 79) weet
het zeker: Wouwerman was een dichter. “Niet?
Een schilder? Nou, dan had ik het bijna goed.
Ik wist dat hij iets creatiefs deed en geen politicus
was ofzo.” Op nummer 101 heeft mevrouw
Luikinga (90), voormalig voorganger in de Doopsgezinde Gemeente, het wel meteen goed. “Een
schilder. Dat heb ik waarschijnlijk op de middel
bare school geleerd. Mijn vader had veel belangstelling voor cultuur, maar hij overleed in 1928
toen ik vier was dus in dit geval kan hij het me niet
hebben verteld.”
Ook mevrouw Hooijschuur (nr. 83) slaat de
spijker meteen op z’n kop. “Wouwerman was
een schilder. Hoe ik dat weet? Geen idee. Ik was
vroeger lijstenmaker, dus misschien heb ik

 eroepshalve wel eens iets over hem gelezen.
b
Maar wat voor schilderijen hij maakte… Al sla je
me dood.”
Dat doen we uiteraard niet. In plaats daarvan
gaan we op nummer 63 te rade bij Mira Baartmans
(foto). Zij blijkt het werk van Wouwerman zeer
goed te kennen. “Toen ik hier in 2000 kwam
wonen, heb ik me in hem verdiept. Tja, dat zit in
mijn aard, ik wil dan meteen weten naar wie ‘mijn’
straat is vernoemd. Wouwerman bleek uit Haarlem te komen en gespecialiseerd te zijn in zee
gezichten en veldslagen. Dat vond ik niet super
interessant. In het Louvre in Parijs hangen drie
van zijn schilderijen. Toen ik er was, kon ik het
niet laten om ze toch even te gaan bekijken.”

Philips Wouwerman (1619-1668) was een Haarlemse schilder en tekenaar. Met een wit paard als een van zijn handelsmerken, was hij vooral bekend om zijn schilderijen van paarden en slagvelden. Vooral in de 18e eeuw werd relatief veel
geld betaald voor zijn schilderijen. Eén doek bracht zelfs 4.575 gulden op, meer dan in die tijd ooit werd betaald voor
een schilderij van Rembrandt of Vermeer. Wouwerman is op 23 mei 1668 begraven in de Nieuwe Kerk in Haarlem.
zomer 2014
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Tips & Weetjes

Huren

bij de overburen!
Vanaf 1 juli 2014 komen inwoners uit ZuidKennemerland ook in aanmerking voor een
sociale huurwoning in IJmond - en andersom.
De bestaande bindingseisen worden verruimd,
waardoor één regionale woningmarkt ontstaat.
‘Huren bij de overburen’ wordt dus mogelijk.
Mensen die een sociale huurwoning zoeken,
krijgen zo meer keuzemogelijkheden.
Wilt u weten hoe u in aanmerking komt voor een
woning in Velsen of een woning in Beverwijk of
Heemskerk? Kijk dan op www.elanwonen.nl/
hurenbijdeoverburen.

Woning gevonden?
Schrijf u direct opnieuw in
Heeft u via Woonservice een sociale huur
woning gevonden en bent u verhuisd? Dan is

in uw woonsituatie?
Geef het door!

uw inschrijving als woningzoekende vervallen.

Gaat u verhuizen of is er bij echtscheiding een d
 efinitieve

Het is handig om u weer als woningzoekende

uitspraak van de rechter bekend? Geef dit aan ons door.

te laten inschrijven, zodat u opnieuw ‘zoek-

Dat kan via het huurdersportaal Mijn Elan Wonen of

duur’ begint op te bouwen. Inschrijven kost

per mail: mail@elanwonen.nl. Wilt u het liever

E 36. Voor dit bedrag blijft u vijf jaar inge

telefonisch doorgeven? Dat kan ook.

schreven bij Woonservice.

Bel ons algemene nummer (023) 515 98 59.

Info
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Wijziging
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Tijdens de zomermaanden wordt een groot deel van ons woningbezit gefotografeerd.
Dus als u iemand met een grote camera door de buurt ziet lopen, weet u wat hij aan het
doen is. Als u twijfelt, kunt u gerust naar zijn Elan Wonen-legitimatiebewijs vragen.

PUZZEL

Kruiswoord
Horizontaal
1 kaartenboek 6 Chinees gerecht 9 ongeschonden 13 bijenhouder 18 roofvogel 19 oefening 21 a priori 23 domoor
24 vervoermiddel 26 vlak 27 steen 28 public relations 29 moerassig 31 een weinig 33 plant 34 Engels bier 36 riv. in Spanje
38 water in Utrecht 39 einder 41 leerkracht 44 kookgerei 45 veeleer 47 klipgeit 48 dierenverblijf 49 scheepsleuning
51 kledingstuk 52 Europeaan 53 aanvoerder 56 tombe 59 allure 62 guitig 65 ieder 66 meetlat 68 houding 70 zangstem
71 verschoten 73 pluk 74 dichterbij 75 kloosterzuster 76 essentie 77 voegwoord 78 plechtige gelofte 80 mestvocht 82 pit
84 seconde 86 Sovjet-Unie 87 muziekhulde 88 Europees land 90 elk 91 bevlieging 92 middag 93 eetgerei.

Verticaal

3

4

2 motorraces 3 leeg 4 vlaktemaat 5 de oudste 6 voordelig 7 houding 8 ski-onderdeel 10 sportman 11 papegaai 12 dodelijk
13 berouw 14 Chinese deegwaar 15 deel v.h. been 16 landbouwwerktuig 17 deel v.e. fiets 20 neiging 22 groente 25 wezen
26 biersoort 28 idee 30 werelddeel 32 bijwoord 35 lage rivierstand 37 schroeflijn 39 afkeer 40 hoefdier 42 knolgewas
43 riv. in Frankrijk 46 lor 50 bijbelse figuur 53 inwendig orgaan 54 geestdrift 55 edelman 56 muziekinstrument 57 talent
58 hoogbouw 59 vetlaag 60 stierenvechter 61 weefsel 62 metaalslak 63 spoel 64 deel v.e. auto 67 numero 69 tegenover
7
8 79 roem 81 gravin
9
10
11
12 83 strafwerktuig
13
14 85
15een16
725smart 76 6videofilmpje
van Holland
zekere 87 selenium 89 water in Friesland.
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
De oplossing van de puzzel in Elan Thuis voorjaar 2014 was: buurtouderproject.
Mevrouw Pel uit Haarlem won de deurstopper ‘Zoef de Haas’.
Stuur de oplossing van deze puzzel vóór 15 augustus naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR Haarlem. Mailen mag natuurlijk ook: mail@elanwonen.nl. De winnaar ontvangt een ‘Lieveheersbeestjeswoning’ (zie pagina 19).
zomer 2014
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is een uitgave van
Elan Wonen voor haar
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IETS VOOR U?

Te
huur:
appartementen in

woongebouw Dreef
Vlakbij de sfeervolle winkelstraat van Heemstede, de Binnenweg, ligt woongebouw Dreef.
De locatie bevindt zich midden in het dorp
waar u alle voorzieningen bij de hand heeft.
Met de auto bent u binnen vijftien minuten op
de stranden van Zandvoort en Bloemendaal.

Fotografie
Ton Hurks
Yvonne Mul
Ruben Timman
Copyright
Overname van
artikelen is toegestaan, mits de bron
duidelijk wordt
vermeld en de redactie
van tevoren in kennis
is gesteld.

Elan Thuis wordt
gedrukt op papier met
het FSC-keurmerk
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Interesse

Elan Wonen verhuurt in Dreef driekamerappartementen, 39 in totaal, met een oppervlakte van
83 tot 107 m2. De appartementen zijn verdeeld
over vier woonlagen en hebben een luxe oplever
niveau. Zo zijn de woningen voorzien van vloerverwarming, een keuken met inbouwapparatuur
en een videofooninstallatie. Voor elk appartement
is er een parkeerplaats in de parkeerkelder onder
het gebouw.

Neem contact op met onze afdeling Wonen, 
telefoon (023) 515 98 90, of kijk op www.elanwonen.nl.

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

week melden. De Meldkamer regelt dat zo
spoedig mogelijk c ontact met u wordt opgenomen
om het probleem te verhelpen.

Tel.:
(023) 515 98 59
E-mail: mail@elanwonen.nl
Web:
www.elanwonen.nl

Woonservice

Openingstijden

Regionale Geschillencommissie

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

Antwoordnummer 1872
2000 WC Haarlem
www.geschillencommissie.net

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

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

wijkantenne@elanwonen.nl
Naar dit e-mailadres kunt u suggesties en ideeën
voor leefbaarheid (in uw buurt) mailen.
Hier kunt u ook woonfraude en onrechtmatige
bewoning melden.

