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Grischa Lowinsky

Einde tijdperk
Het wordt voor mij een bijzondere zomer; mijn laatste
als bestuurder van Elan Wonen. Komend najaar neem ik
afscheid van de solide organisatie die Elan Wonen is.
Arend Mol stopt eveneens als bestuurder, maar hij blijft
wel aan als manager Financiën & Organisatie.
Dat geeft de raad van commissarissen (RvC) gelegenheid één nieuwe directeur-bestuurder te zoeken, die op
basis van een mogelijk vast te stellen nieuwe koers
leiding gaat geven aan Elan Wonen.
Ik verwacht dat die nieuwe koers voortvloeit uit ingrijpende veranderingen in het stelsel van wet- en regelgeving
voor woningcorporaties. Per 1 juli treedt de Herzieningswet
in werking en met een interne reorganisatie s orteert
Elan Wonen daar sinds vorig jaar op voor.
Als ik kijk naar alles wat er op corporaties afkomt,
kunnen we zeker spreken van het einde van een tijdperk.
Zo’n einde betekent automatisch het begin van een
nieuw tijdperk. Een beter moment voor een wisseling
van de wacht is nauwelijks denkbaar en voor mij de
voornaamste reden terug te treden en ‘het stokje’ door
te geven. Het worden drukke maanden, want er is nog
werk aan de winkel en uiteraard wil ik mijn periode bij
Elan Wonen goed afsluiten.
Veel plannen voor de zomervakantie heb ik nog niet.
Er staat een stedentrip op het programma, maar met mooi
weer gewoon lekker een paar weken thuis is ook fijn. Zittend
in de tuin zal ik ongetwijfeld af en toe denken aan mijn
bestuurdersperiode bij Elan Wonen, die begon toen de
corporaties Groot Haarlem en Spaarne in 1991 fuseerden
tot Haarlemveste. Uit de volgende fusie met De Woonstede
(Heemstede) ontstond vervolgens in 2002 Elan Wonen.
Als ik aan Elan Wonen denk is, naast verregaande klantgerichtheid, kwaliteit het eerste woord dat me te binnenschiet. Daar ben ik trots op. In het verlengde hiervan
hoop ik van ganser harte dat Elan Wonen aan kwaliteit
voor haar klanten blijft vasthouden, ook in het nieuwe
tijdperk waarin de druk op corporaties in alle opzichten
wordt opgevoerd. w

Column

‘ Het begin van een nieuw
tijdperk is bij uitstek
het moment voor een
wisseling van de wacht’

Grischa Lowinsky,
directeur
Zomer 2015
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KORT nIEUWS

Leuk
Bewoners Meerstaete v ieren feestje
Om de bewoners van Meerstaete (Forelstraat) te bedanken voor hun
geduld en medewerking, organiseerde Elan Wonen een bewonersborrel op donderdag 23 april. De 99 flatwoningen in de Haarlemse
Meerwijk zijn weer klaar voor de toekomst en dat vier je samen.
De bewoners zijn niet alleen blij met de veel ruimere balkons, maar
ook met de energetische verbeteringen. Zo zijn er een nieuwe
collectieve cv-installatie op lage temperatuur, een warmtepomp en
zonnepanelen geplaatst. Maar ook de gevels zijn goed geïsoleerd en
de woningen zijn voorzien van HR++-glas. De energielasten dalen
hierdoor en het wooncomfort stijgt.
Tijdens de druk bezochte middag werden drie bewoners door
directeur Grischa Lowinsky in de bloemetjes gezet. De heer Stemp
(midden) en de dames Noorda (links) en Alsema (afwezig, maar
familielid nam honneurs waar) vertegenwoordigden de bewoners in
de projectcommissie die speciaal voor de onderhoudsklus was
opgericht. w

Mozaïekkunstwerk
Het appartementengebouw aan de Ledeboerstraat
in de Haarlemse Boerhaavewijk heeft een com
plete facelift gekregen. Zo kregen de entrees een
eigentijdse uitstraling en zijn op de benedenverdieping tien maisonnettes gerealiseerd, die al zijn
verhuurd. De balkons zijn vergroot, de hekwerken
vernieuwd en de woningen zijn energetisch ver
beterd. Ze gingen van energielabel F/G naar een
B-label.
Door diverse bewoners is onder begeleiding van
kunstenaar Annemarie Sybrandy wekenlang hard
gewerkt aan een mozaïekkunstwerk voor de kopgevel van het gebouw. Directeur Grischa Lowinsky
nam op 16 april samen met de mozaïekplakkers
de officiële onthulling voor zijn rekening.
Het eindresultaat, een kleurrijke vlinder, geeft de
zijkant van het gebouw een vrolijk aanzicht.
Een paar maanden geleden werd de kopgevel van
het appartementengebouw aan de Van de Beltstraat
ook al versierd. Hier is gekozen voor een mozaïekkunstwerk in de vorm van een vis. w
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INFORMATIE
Wethouder Pieter van de Stadt zaait samen met zijn dochter.

‘ Intussen zijn
er al meer dan
5 4 0 locaties
ingezaaid’

Zaaien
doet zoemen
“Nederland wordt vanaf juli een groot zoemend bloementapijt.” Die voorspelling deed imker Pim Lemmers uit
Heemstede op woensdag 22 april, de Dag van de Aarde.
Aan zijn oproep om te zaaien voor bijen en vlinders, werd
door Nederlanders massaal gehoor gegeven. Ook in de
regio Kennemerland werd flink gezaaid.

De landelijke zaaiactie is een initiatief van
Pim Lemmers, Imkers Nederland, de Bijenstichting
en Greenpeace. Zij roepen Nederland op om
op braakliggende veldjes, tuinen en bermen
bij-vriendelijke bloemen te zaaien. Dat is nodig
omdat bijen zowel in de stad als op het platteland
te weinig voedsel vinden. Lemmers: “Zonder bijen
zijn de schappen in de winkels leeg. Ongeveer
80 procent van alle landbouwgewassen is afhan
kelijk van de bestuiving door (wilde) bijen.”

Haarlem en Heemstede
Lemmers zaaide zelf ook mee op meerdere plekken
in Nederland. “De aftrap was in Monnickendam,
waar in recreatiegebied Het Hemmeland samen
met basisschoolkinderen werd gezaaid.” Via
Hollandse Rading kwam hij in Haarlem waar hij
samen met wethouder Cora-Yfke Sikkema een stuk
berm bij de Haarlemse ijsbaan inzaaide.
De dag werd in Heemstede afgesloten op het
complex van Kom in mijn Tuin, waar wethouder
Pieter van de Stadt samen met zijn dochter en
andere belangstellenden zaaide.

Nog meer locaties
Intussen zijn er al meer dan 540 locaties ingezaaid.
Een aantal dat volgens Lemmers de komende tijd
dankzij de zaaiactie alleen maar groter wordt.
Dat is fijn, want bijen zijn een belangrijke indicator
voor een gezond leefmilieu. En dus ook goed voor
inwoners van de betreffende gemeenten. w
Zomer 2015
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‘ Voor maatwerk
treden we soms
buiten de
gebaande paden’
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Reportage

Sociaal Wijkteam

houdt vinger aan de pols in de wijk

John Proost en Ankie van Dalen
maken deel uit van een van de acht
Sociaal Wijkteams die sinds 2013 in
Haarlem actief zijn. Elan Thuis liep
met ze mee in de Amsterdamsebuurt
en de Slachthuisbuurt om eens te
kijken en vooral te horen hoe zij
op sociaal gebied de vinger aan de
pols houden.

In het vorige nummer van Elan Thuis
werden de servicemonteurs van
Elan W
 onen omschreven als ‘allrounders
die dagelijks de stad doorkruisen om
kleine en soms ook grotere reparaties te
verrichten’. Voor een groot deel is die
omschrijving ook van toepassing op de
professionals in de acht Sociaal Wijkteams: ze doorkruisen dagelijks de
Haarlemse wijken en buurten om
problemen op sociaal gebied te signa
leren en als het even kan uit de wereld te
helpen. “Dat b
 etekent dat we heel veel bij
mensen thuis komen”, vertelt John
Proost. Hij maakt namens Kontext deel
uit van het Wijkteam Oost1. Met Het
Broederhuis aan het Nagtzaamplein als
uitvalsbasis bestrijkt dat de Slachthuisbuurt, de A
 msterdamsebuurt en de Van
Zeggelenbuurt. “We maken vandaag een
rondje door de wijken en gaan langs bij
Marion van der Vegt van Rebup dat zich
via kunst en cultuur richt op pubers. Zij is
een belangrijke sleutelfiguur voor ons, net
als de beheerders van buurtcentra zoals
De Hamelinck.”

Breed werkgebied
Belangrijke sleutelfiguren zijn ook de
leden van de wijkraden, de wijkcoaches
van Elan Wonen en de wijkagenten.
“Zij hebben vaak als eersten in de gaten
dat er ergens iets aan de hand is”, legt
Ankie van Dalen uit. Zij zit namens ZorgBalans in Wijkteam Oost1, dat b
 estaat
uit zeven vertegenwoordigers van de

Meer info

 emeente en diverse welzijns- en zorg
g
organisaties. “Financiële problemen,
tijdelijk of permanent regieverlies, ondersteuningsvragen op het gebied van
wonen, welzijn of zorg, eenzaamheid…
Er zijn veel redenen waarom iemand niet
meer mee kan komen of buiten de boot
dreigt te vallen.” Proost: “Ons motto is:
beter voorkomen dan genezen. Bovendien gaan we uit van de kracht van
mensen. We kijken niet a lleen naar wat
ze niet kunnen, maar vooral naar wat
ze nog wel kunnen. I emand die eenzaam
is en geen netwerk heeft, proberen we
weer tussen de m
 ensen te krijgen.
Dat kan bijvoorbeeld door passend vrijwilligerswerk te vinden. Het mes snijdt
dan aan twee kanten.”

Aardig netwerk
Tijdens een rondje door de Slachthuisbuurt en de Amsterdamsebuurt, in
De Hamelinck en bij Rebup blijkt dat
Proost en Van Dalen al een aardig netwerk
hebben opgebouwd in hun werkgebied.
Ze worden meerdere keren aangesproken,
door buurtbewoners en de ‘sleutel
figuren’. Proost: “Bijna twee jaar nadat
we zijn begonnen, kun je zien dat de aanpak van het wijkteam effectief is. Door
de integrale aanpak en de nauwe samenwerking ontstaat meer regelruimte.”
Van Dalen: “Geen twee mensen zijn g
 elijk.
Bij het maatwerk dat vereist is, k rijgen we
van de gemeente meer ruimte om buiten
de gebaande paden te treden.” w

www.haarlem.nl/sociaal-wijkteams. De Sociaal Wijkteams zijn op werkdagen
van 9.00 tot 12.30 uur te bereiken via telefoonnummer (023) 543 09 90.
Zomer 2015
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EEN GOEDE BUUR

‘Zeg-T-Maar’

verbetert sfeer in Nieuw Meerwijk
De sfeer in Nieuw Meerwijk, het seniorencomplex op de
Haarlemse Briandlaan, liet te wensen over. Dat bracht
Elan Wonen en welzijnsorganisatie DOCK op het idee
om Zeg-T-Maar in te zetten. DOCK-projectleider
Geja Muffels blikt terug én vooruit.

Zeg-T-Maar, bedacht en uitgevoerd door Geja en fotografe
Marisa Beretta, laat mensen elkaar, aan de hand van hun
verhalen en foto’s, leren kennen. Waar dromen ze van; waar
worden ze blij van; wat zit ze juist dwars? “In totaal hebben
we twintig bewoners dat soort vragen gesteld en hen op de
foto gezet”, blikt Geja terug. “Het leverde ruim twintig openhartige ‘fotofilms’ op, die tijdens enkele koffieochtenden zijn
gepresenteerd. Van de foto’s is ook een vriendenboek gemaakt. Het leidde tot boeiende reacties en gesprekken en
vooral ook tot veel herkenning. Mensen kwamen echt los.”

Reuring en beweging
Volgens Geja heeft Zeg-T-Maar voor reuring en beweging
gezorgd in Nieuw Meerwijk. “We zijn er nog niet. Nog niet
alle neuzen staan dezelfde kant op. Positief is dat de impasse
lijkt doorbroken, het is aan de nieuwe beheerder Orlando
Jonathas om daarmee aan de slag te gaan. In het verlengde
van alle verhalen die zijn losgekomen, is er bijvoorbeeld een
zangkoor geformeerd.”

Bingo

Enkele voorbeelden van de foto’s die in het kader van het project
Zeg-T-Maar in Nieuw Meerwijk zijn gemaakt. Degenen die
meewerkten, kregen zelf ook een ingelijste afdruk van de foto.
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Begeleid door een jongerencoach heeft een aantal Nederlands-Marokkaanse jongens een geweldige bingo georga
niseerd voor de bewoners. Geja: “Daarnaast hebben we
onlangs levensmotto’s gepunnikt en opgehangen in de
gemeenschappelijke ruimte. Dat soort activiteiten willen
we vaker organiseren, met als uiteindelijk doel: een
structureel betere sfeer in Nieuw Meerwijk.” w

Welzijn

‘Leven weer
op de rails
dankzij eigen woning’

Iedereen kan dakloos worden bijvoorbeeld door een opeenstapeling
van (financiële) tegenslagen. Dat is de stellige overtuiging van
Wilma van der Zwan. Als persoonlijk begeleider in dienst van
RIBW K/AM ziet zij van dichtbij hoe belangrijk een eigen woning is
voor iemand die zijn leven weer op de rails probeert te krijgen.

Meer info
RIBW K/AM (Regionale
Instelling voor B
 eschermd
Wonen Kennermerland/
Amstelland en de Meerlanden) begeleidt mensen
die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische of
psychosociale problemen.

Begin april sprong Ricardo (niet zijn echte
naam) een gat in de lucht: na een jaar intensief te zijn begeleid door RIBW K/AM, werd
zijn huurappartement in Schalkwijk op zijn
naam gezet. “Voor de eerste keer in mijn leven
had ik mijn eigen stekkie”, zegt hij. “Dat
betekende veel voor me, want vanaf mijn
dertiende heb ik geen vaste woon- of verblijfplaats gehad. Het heeft ook lang geduurd
voor ik me hier echt thuis voelde. Ik dacht
steeds: het is vast weer tijdelijk, er zit vast
ergens een addertje onder het gras.”

Herkanswoning
Niet dus. Ricardo schat dat hij met zijn kat
al op negentien verschillende plekken had
gewoond, toen hij enkele jaren geleden terechtkwam in een maatschappelijke opvang
in Haarlem. RIBW K/AM hielp hem aan een

z ogenaamde ‘herkanswoning’ in Schalkwijk.
Van der Zwan: “Iemand kan ervoor in
aanmerking komen als hij/zij met positief
resultaat heeft gewerkt aan de onderliggende problematiek die de dakloosheid heeft
veroorzaakt. Zo’n woning blijft een jaar lang
op onze naam staan. In die p
 eriode bege
leiden wij de cliënt intensief op weg naar
zelfstandig wonen. Als alles goed is gegaan,
zet hij of zij na een jaar een handtekening
onder het huurcontract. Ricardo heeft
die m
 ijlpaal dus o
 nlangs bereikt. Op dat
moment houdt de begeleiding door
RIBW K/AM ook op.”

Uitvalsbasis
Een eigen woning, benadrukt Van der Zwan,
is cruciaal voor iemand die zijn leven weer
op de rails probeert te krijgen. Ricardo kan
dat alleen maar beamen. “Ik ga binnenkort
aan de slag bij een groot evenementen
bureau. Zonder eigen plek, zonder uitvals
basis zou dat niet gaan. Die woning kwam
precies op tijd. Ik zou het echt niet meer
kunnen en willen, rondzwerven en tijdelijke
adressen aan elkaar rijgen. Hoog tijd dus om
ook de laatste verhuisdozen binnenkort
maar eens uit te pakken…” w
Zomer 2015
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PORTRET

Terug in de tijd
in Molenwijk
Met uitgestrekte weilanden en in de verte de landelijke bebouwing aan de ZuidSchalkwijkerweg, doet het uitzicht van huurster Iset Kolkman in de Haarlemse Molenwijk tijdloos aan: zo zag het er hier vijftig, zestig jaar geleden ook uit. Dat geldt met
enige fantasie ook voor het interieur van de woning van de Haarlemse, dat ‘groot
moeders tijd’ als thema heeft.

Naam
Iset Kolkman

HOBBY
Spullen uit grootmoeders
tijd verzamelen

Als dit nummer van Elan Thuis verschijnt, is
Iset Kolkman (65) net gestopt met haar werk
met dementerende ouderen in het Anton
Pieckhofje. Onlangs is ze binnen Schalkwijk
verhuisd van de Boerhaavewijk naar de
Molenwijk. In zekere zin kun je zeggen dat ze
woont in haar grote passie: grootmoeders
tijd. “Als kind was ik al gek op spullen uit die
periode”, vertelt ze. “Ik struin heel veel
rommelmarkten en beurzen af en zoek regelmatig op Marktplaats.nl. Overal in mijn
woning kom je gebruiks- en siervoorwerpen uit
de eerste helft van de vorige eeuw, maar je
struikelt er niet over. Het moet wel leuk blijven.
Ken je ‘Mijn leven in puin’, dat tv-programma
over geobsedeerde verzamelaars die geleefd
worden door hun verzameling? Zo erg is het
met mij niet en zal het zeker ook nooit worden.
Ik weet maat te houden. Dat moet ook wel,
want ik wil genoeg geld overhouden om een
paar keer per jaar op vakantie te kunnen.”

Metalen beursje
In haar woonkamer trekken een houtoven
annex -fornuis en een grote kinderwagen de
meeste aandacht. Een vitrinekast is helemaal
gevuld met kleine voorwerpen, waaronder
enkele poppen en het metalen beursje waar
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het lang geleden allemaal mee begon. Op
een andere kast staat een grote verzameling
voorraadblikken en in de keuken springen
allemaal emaillen pannen in het oog. “Ik
gebruik ze nog steeds als ik aan het koken
ben”, geeft mevrouw Kolkman tekst en uitleg
bij haar verzameling. “Die emaillen pannen
zijn niet alleen heel mooi om te zien, maar
ook onverwoestbaar.”

Originele doofpot
De meeste verzamelvoorwerpen in haar
woning hebben anno 2015 echter hun oorspronkelijke functie verloren en zijn er a lleen
nog voor de sier. Voorbeelden zijn de
originele doofpot, het loodzware strijkijzer
en de houten mal om sigaren te maken in
de woonkamer en de lampetkan in de slaapkamer. Mevrouw Kolkman: “Het leuke is
dat ik mijn zoon en schoondochter ook een
beetje heb aangestoken: in hun woning
staan ook de nodige voorwerpen uit grootmoeders tijd.”
Over de verre toekomst van haar verzameling heeft mevrouw Kolkman nog nooit nagedacht. “Ben je gek. Ik leef van dag tot dag en
hoop vooral zelf zo lang mogelijk van al mijn
bijzondere spullen te kunnen genieten.” w

‘Als kind was ik
al gek op

spullen uit groot
moeders tijd’

Zomer 2015
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MIJN HUISDIER EN IK

‘Huiskat

altijd castreren of steriliseren’

Dit is een bijzondere aflevering van deze rubriek. Ariane W
 alberg
werkt namelijk als ‘coördinator toezicht dierenwelzijn’ bij de
Dierenbescherming Noord-Holland-Zuid en daarnaast bij het
Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort. In beide functies
heeft ze haar handen vol aan het nageslacht van katten die niet
tijdig zijn gecastreerd of gesteriliseerd.

‘ ‘Het is echt beter
om te zorgen dat
er geen nieuwe
nestjes komen’
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Heeft u een of meer huiskatten? Laat het dier dan
afhankelijk van het geslacht castreren of steriliseren,
want anders zijn het er binnen enkele jaren een
stuk of twintig – met alle toenemende kosten, overlast en dierenleed van dien. Dat dringende advies
komt van Ariane, zelf een groot dierenliefhebber
die, zou je kunnen zeggen, van haar hobby haar
beroep heeft gemaakt.

Groeiend probleem
“We worden regelmatig ingeschakeld door buren,
die aan de bel trekken als hun buurman of -vrouw
is overleden of naar een verzorgingstehuis is gegaan”, vertelt ze. “We treffen dan maar al te vaak
tientallen katten aan in een stinkende en sterk vervuilde woning. En soms is een deel van de katten
al op straat beland. Omdat we ze vangen, komen
ook die zwerfkatten uiteindelijk in het dierenasiel
terecht. Er is zonder meer sprake van een groeiend probleem, dat voorkomen kan worden door
katten te ‘neutraliseren’ zodra hun leeftijd het toestaat.”

Herplaatsen
Op het moment dat het gesprek begin mei plaatsvindt, bevinden zich volgens Ariane ruim 120 katten
in het Dierentehuis Kennemerland. “Het lukt ons
om ze bijna allemaal te herplaatsen. Volwassen
katten castreren of steriliseren we zelf. Kittens
herplaatsen we alleen als hun nieuwe baasje een
contract tekent dat hij of zij na negen maanden
tot castratie of sterilisatie overgaat.”
“Het is echt beter om ervoor te zorgen dat er geen
nieuwe nestjes komen. Wat mensen helaas vaak afschrikt, zijn de kosten: steriliseren kost ongeveer
E 140,- en castreren zo’n E 70,-. Je bent dan wel in
één keer klaar en wordt later niet met nog veel
hogere kosten geconfronteerd. De dierenbescherming draagt haar steentje bij met de jaarlijkse actie
‘Love is in the Air!’, waarbij wij een klein deel van
de kosten van de castratie of sterilisatie voor onze
rekening nemen. Doen, want geloof me: er zijn
meer dan genoeg katten in Nederland.” w

KAN IK U HELPEN?

‘ Mijn klanten en ik
maken iets heel moois
van deze winkel’

Leonie’s
Hobbyshop

Adres
Hannie Schaftstraat 41
(023) 583 46 14

WEBSITE
www.leonieshobbyshop.nl

Openingstijden
dinsdag t/m zaterdag:
10.00 tot 17.00 uur

brengt kleur en reuring in de Slachthuisbuurt
Sinds de opening op vrijdag 17 april, voegt Leonie’s Hobbyshop een flinke dosis creativiteit toe aan de
Haarlemse Slachthuisbuurt in het algemeen en de Hannie Schaftstraat in het bijzonder. Met haar eigen
hobbywinkel kwam voor Leonie Evers een droom uit.

Leonie heeft al drie jaar een eigen online winkel, 
www.leonieshobbyshop.nl, en zij is ook een vertrouwd gezicht op hobbybeurzen. “Maar er gaat toch niets boven een
echte winkel, waar mensen binnen kunnen wandelen voor
een kop koffie of thee of om even een paar uur te knutselen”,
verzekert de creatieve Haarlemse. “Ik hoop echt dat Leonie’s
Hobbyshop een sociale functie krijgt in de buurt. Iedere dinsdag en donderdag is er daarom een inloopochtend, waarop
mensen welkom zijn om met mijn hulp kaarten te maken.
De kosten bedragen € 2,50, voor het door mij al geprepareerde materiaal en een kop koffie of thee. Kinderen kunnen hier
ook op een creatieve manier hun verjaardag vieren: het eerste kinderfeestje zit er al op en het was een groot succes.”

Lagere huur
Een man steekt nieuwsgierig zijn hoofd om de hoek van de
deur: “Zit de kapper hier niet meer?” Nee dus. Leonie’s

 obbyshop is gevestigd in het voormalige pand van Indigo
H
Hairdesign, dat naar het Hof van Dumont is verhuisd.
“Hopelijk kan ik nog een tijd in dit pand kan blijven zitten.
Omdat het op de nominatie staat te worden gesloopt, betaal
ik namelijk een lagere huur.”

Ruim en overzichtelijk
Leonie beschouwt haar winkel zeker niet als een tijdelijk
avontuur. Ze droomt al van een nieuwe winkel in het Hof
van Leijh dat aan de andere kant van de straat gaat verrijzen.
“Maar zover is het nog lang niet. Eerst gaan mijn klanten en
ik iets heel moois maken van deze winkel.” Ze wijst lachend
op een zithoekje bij het raam. “Dat is de mannenhoek.
Het maken van kaarten is echt een vrouwending. Als zij druk
bezig zijn, kunnen hun mannen hier een krant of een tijdschrift lezen.” w

Zomer 2015
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WijkBUDGET

Mooi

Bewonerscommissie :

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.

gekocht van het wijkbudget

Molenwijk

			

Aantal woningen	

:

501

Te besteden in 2014

:

€ 2.505,Ook mevrouw Schroder is blij met de deurketting.

Deurkettingen voor een veiliger gevoel
Onder het motto ’Bedenk goed voor wie u open doet…’ heeft
de bewonerscommissie Molenwijk het wijkbudget vorig jaar
besteed aan deurkettingen voor bewoners ouder dan 70 jaar.
Het bleek een schot in de roos! De bewonerscommissieleden
ontvingen veel dankbare reacties.

Ongeveer de helft van de bewoners had hulp nodig. Medewerkers van het Buurtbedrijf hebben goed meegedacht en
krijgen langs deze weg nogmaals complimenten, want alles
is op rolletjes verlopen.

Succes
Hulp
De bewoners konden zelf de ketting bevestigen, of het voor
slechts € 4,50 laten doen door ‘Buurtbedrijf Haarlem-Oost’.
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Omdat het een groot succes is geworden, heeft de bewonerscommissie in 2015 weer een ‘deurkettingen-actie’ gepland.
Dit keer voor bewoners van 60 tot 70 jaar. w

WIJ... DE WIJK

Sneeuwruimen, bladeren harken,
ramen lappen… Een aantal huurders
van De Komeet steekt sinds eind
vorig jaar iedere vrijdagochtend
een paar uur lang de handen uit de
mouwen om het hoogste woon
gebouw van IJmuiden schoon en

De schoonmaakploeg in volle actie op de blikvanger van De Komeet: het dakterras.

netjes te houden.

Bewoners De Komeet steken

handen uit de mouwen
In het kleine kantoor van wijkbeheerder Gerard van
Gelder is het een drukte van belang. Voor ze aan de
slag gaan, drinken Hans Peil, Huig Hogendoorn en
Gerrit Ehlhardt eerst een kop koffie.
“Peter Bruggeling was er vanaf het begin bij, maar
hij is ons onlangs helaas ontvallen”, vertelt Peil.
“Daarnaast mag de naam van Sjors Venema niet
onvermeld blijven. Hij is er nu niet bij, maar veegt
regelmatig de oprit aan.”

Voldoening
De schoonmaakploeg ging van start omdat men
niet helemaal tevreden was over de kwaliteit van
het schoonmaakbedrijf dat actief is in De Komeet.
De gesprekken daarover zijn nog gaande, maar los
daarvan zijn Ehlhardt, Peil en Hogendoorn vast
van plan om door te gaan. “Het is gezellig, geeft
veel voldoening en is goed voor je sociale contacten”, somt Hogendoorn op. Ehlhardt knikt: “Wat

er ook wordt afgesproken met het schoonmaakbedrijf, er blijven altijd aanvullende werkzaamheden
over. Die blijven wij voor onze rekening nemen.”

Oogstrelend decor
De Komeet telt zestig appartementen. Blikvanger
is het dakterras, waar alle huurders gebruik van
kunnen maken. Dankzij een actieve bewoners
commissie vormt het af en toe het oogstrelende
decor van een gezamenlijke borrel. Gewapend met
emmers, zemen, sponsen en trekkers, zoeft de
schoonmaakploeg met de lift naar de hoogste verdieping om daar alle ramen en deuren te o
 ntdoen
van stof, roet en vogelpoep. “We kunnen nog wel
wat extra hulp gebruiken”, laat Peil zich ontvallen.
“Maar dan wil ik wel een groter kantoor”, voegt
Van Gelder er lachend aan toe. “Want anders
passen we er tijdens de koffiepauze niet meer met
z’n allen in.” w
Zomer 2015
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DUURZAAM

Ruim 80 huurders kiezen voor

slimme energiezuinige
maatregelen
Maar liefst 190 woningen in de Haarlemse Slachthuisbuurt zijn de afgelopen maanden opgeknapt
aan de buitenkant. Toch vindt projectleider Ton Vermaak het jammer dat het merendeel van de
huurders er niet voor koos om de woningen energiezuiniger te laten maken.

Als we planmatig onderhoud uitvoeren, kunnen
we uw woning meteen een stuk energiezuiniger
maken. Met die ‘tweetrapsraket’ klopte Elan W
 onen
begin vorig jaar aan bij de huurders van 190 woningen in de Graafschapstraat e.o. “Op die manier
pakken we het vaker aan”, vertelt projectleider Ton
Vermaak. “Elan Wonen wil woningen die nog een
tijd bewoond blijven uiteraard op een goed onderhoudsniveau houden. Daarnaast is er de ambitie
om deze woningen waar mogelijk te verduur
zamen. Betere isolatie moet zorgen voor minimaal energielabel C. En wat ligt er dan meer voor
de hand dan het combineren van al die verschillende werkzaamheden?”

Puur voordeel
In dit geval bestond het projectgebied uit vijf verschillende typen woningen, die onderling konden
worden verdeeld in categorieën als ‘tussenwoningen’ en ‘hoekwoningen’. Vermaak: “Voor alle
huurders hadden we berekend hoeveel kuub gas
het isoleren van de kruipruimte en de spouw
muren en het aanbrengen van HR++-glas per jaar
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zou schelen. Slechts de helft van het bedrag dat
met die energiewinst was gemoeid, werd ver
rekend in een iets hogere huur. De andere helft
was dus puur voordeel voor de huurders.”
Ruim 80 woningen zijn de afgelopen maanden
verduurzaamd. “Daar zitten ook de zogenaamde
‘mutatiewoningen’ bij die door een verhuizing vrij
kwamen en die we daardoor mooi konden mee
nemen”, vertelt Vermaak.

Goede keuze
De afgelopen maanden is planmatig onderhoud
uitgevoerd aan alle 190 woningen, in de vorm van
onder andere dak-, goot- en gevelherstel, maat
regelen tegen brandoverslag, en schilderwerk.
Daarnaast zijn bij verreweg de meeste woningen
de voordeuren vernieuwd. “Bewoners die wel
hebben gekozen om hun woning energiezuiniger
te laten maken, hebben een goede keuze gemaakt. Zij verdienen de huurverhoging op iets
langere termijn ruimschoots terug met een
aanzienlijk lagere energierekening en extra
wooncomfort.” w

‘ Planmatig
onderhoud combineren
met energetische
maatregelen,
is slim’

Zomer 2015
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NAtuurtips

Uit in de

Wilde bijen

in uw tuin

Wilde bijen zorgen voor de bestuiving van
bloemen en planten en dus voor een deel van
ons voedsel. Er komen steeds minder bijen en
daar kunnen we samen iets aan doen. Plaats een
bijenhotel in uw tuin en plant het bloemzaad
uit het pakketje. Zaai het op een zonnig
plekje in de buurt van de nestkast.
Vul de puzzel op pagina 23 in en maak
kans op het berkenstam bijenhotel.
Wandelen over 
Niet gewonnen? U kunt het
kronkelige zandpaden
ook kopen op www.landin Aerdenhout
schapnoordholland.
Het Naaldenveld is een bultig,
nl/webwinkel.
ruig bosterrein met hoge dennen
en eiken waaronder veel plantensoorten
groeien. Maak eens een avontuurlijke wandeling
door deze prettige wildernis van kronkelige zandpaden.
Neem gerust plaats op een van de bankjes om goed
rond te kijken. w

Natuur

Meer info

www.landschapnoordholland.nl/terrein/naaldenveld

Een vaartocht met tussenstops alsof u van adel bent
De rondleiding start langs landschapsschilderijen in het Frans Hals Museum.
Daarna stapt u net als de adel van vroeger in de ‘Waterkoets’, die u over het
water naar buitenplaats Leyduin in Heemstede brengt. De gids van Landschap
Noord-Holland neemt u daar mee voor een wandeling waarbij de landschapsschilderijen tot leven komen. Daarna vaart u weer terug naar Haarlem.
U kunt mee op zondag 28 juni van 13.45 tot 17.30 uur. Reserveren kan via
www.dewaterkoets.nl/nieuws of bel (023) 525 98 22.
Kosten: € 59 (€ 49 als u Beschermer bent van
Landschap Noord-Holland). w

Een echte natuurtuin in Uithoorn gratis bezoeken
Zoekt u inspiratie voor de aanleg of aanpassing van uw tuin? Ga dan eens kijken bij
de Natuurtuin van Bram de Groote in Uithoorn. Wat spreekt u aan? Water in de
tuin, fruitbomen, lange borders vol sierplanten of een kruidentuin? Deze tuin
wordt onderhouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij ontvangen u
met veel plezier en u kunt hen vragen stellen.
De Natuurtuin van Bram de Groote is op de eerste zondagmiddag van de
maanden april t/m september gratis toegankelijk voor belangstellenden.
Bijvoorbeeld op zondag 5 juli van 13.00-16.00 uur.
Adres: tegenover Boterdijk 61, Uithoorn. w
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MIJN STRAAT(NAAM)

‘Ik liep op het kerkhof en dacht:

die naam komt
me bekend voor’
In veel steden en dorpen in Nederland zijn straten
naar hem vernoemd, maar wie Syb Talma was en
wat hij ruim een eeuw geleden heeft gedaan, is in
de vergetelheid geraakt. Die conclusie kan worden
getrokken uit een belrondje langs een flink aantal
huurders in de Heemsteedse Talmastraat. Op de
vraag ‘weet u naar wie uw straat is vernoemd?’,
moeten onder anderen de heer Deetman (nr. 1),
de heer Visser (nr. 41) en mevrouw Nauwelaerts
de Agé (nr. 33) het antwoord schuldig blijven.
Na het twaalfde (!) telefoontje hebben we de
moed eigenlijk al opgegeven, als Adrie van der
Raad van nr. 22 (foto) de telefoon opneemt.
“Talma? Dat was een bekende politicus en een
dominee. Hoe ik dat weet? Hij is begraven op het
kerkhof in Bennebroek. Ik liep daar een keer toen
ik zijn graf zag. Het is vrij groot en opvallend, met
onder andere twee beelden van arbeiders, je kunt
het bijna niet missen. Hé, dacht ik toen ik er langs
liep, de naam op die steen komt me bekend
voor…” w
Aritius Sybrandus (Syb) Talma (1864-1916) was een
Nederlandse dominee én politicus. Als predikant werkte
hij in achtereenvolgens Heinenoord, Vlissingen, Arnhem
en Bennebroek. Daarnaast was de veelzijdige Talma
veldprediker én minister van Landbouw, Nijverheid en
Handel in het kabinet-Heemskerk (1908-1913). Talma
wordt beschouwd als een van de grondleggers van het
stelsel van sociale zekerheid in Nederland. De ‘rode
dominee’, zoals hij ook wel wordt genoemd, had een
zwakke gezondheid. Hij overleed op 52-jarige leeftijd
in Haarlem en werd onder zeer grote belangstelling
begraven in Bennebroek.
Zomer 2015
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WERK IN UITVOERING

‘Huurwoning van 80 m2 wordt

droomhuis van 130 m ’
‘Werk in uitvoering’ is de naam van deze
rubriek en van werk in uitvoering is absoluut
sprake, en niet zo’n klein beetje ook, in de
Haarlemse Busken Huetstraat. Met hun
partners hopen Ymkje Hoekstra en
Daan V
 erduin eind dit jaar hun droomhuis te
betrekken, dat ze vorig jaar als ‘klushuis’
kochten van Elan Wonen.

2

Aan de verkoop van de veertien huurwoningen in de Amsterdamsebuurt
waren door Elan Wonen diverse voorwaarden verbonden. Zo moesten
de kopers een collectief vormen en gezamenlijk een architect, een procesbegeleider en een bouwbedrijf selecteren. “Dat is allemaal gelukt, en
hoe, maar het kost veel tijd en energie”, benadrukt Ymkje in de achtertuin van Daan, een van haar toekomstige buurvrouwen. “Ik heb
begrepen dat Elan Wonen op deze manier meer huurwoningen gaat
verkopen. Doe het alleen als je veel geduld hebt, een ondernemend
type bent en wel houdt van een flinke uitdaging, zou ik potentiële
kopers op het hart willen drukken.”

Eigen stempel
Op haar smartphone laat Daan fraaie artist impressions zien van de
achterkant van de veertien woningen. “Dankzij een uitbouw over twee
verdiepingen en een opbouw gaat het woonoppervlak van 80 naar 130
vierkante meter. Nu de woningen van een nieuwe fundering zijn voorzien, kon je helemaal je eigen stempel drukken op het interieur en het
exterieur. Zo’n kans om voor een redelijke prijs je eigen droomhuis te
realiseren, krijg je nooit meer.”
Net als Daan heeft ook Ymkje voor een vide gekozen, maar verder
komen hun woningen er van binnen en van buiten heel anders uit te
zien. “Het komt erop neer dat alleen de karakteristieke voorgevel blijft
staan. Daarachter worden veertien moderne huizen gebouwd.”

Complex proces
Na maanden van intensieve voorbereidingen zijn beide vrouwen blij dat
de bouw binnenkort van start gaat. De planning is dat de woningen nog
dit jaar worden opgeleverd. Ymkje: “Er komt gigantisch veel kijken bij
een complex ontwikkel- en bouwproces als dit. Dat hebben we van te
voren wel een beetje onderschat. We hadden er natuurlijk ook geen
enkele ervaring mee.” Daan: “Maar goed, vanaf nu gaan we eindelijk
bouwen. Wat ik ook heel leuk vind, is dat je je toekomstige buren al
zo goed leert kennen. Als we hier straks allemaal wonen, hebben we
bij wijze van spreken met elkaar al een hele reis achter de rug.” w
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Klushuis Haarlem krijgt vervolg
Elan Wonen is druk bezig met de voorbereiding van de tweede fase: de verkoop van 24
huurwoningen in de Alberdingk Thijmstraat.
Eind dit jaar/begin volgend jaar worden ook
deze woningen in de markt gezet als ‘klus
woning’. Bij de prijs is funderingsherstel
inbegrepen. Dat neemt Elan Wonen net als in
de Busken Huetstraat voor haar rekening.
Aan de koop van een kluswoning wordt ook in
de tweede fase een ‘opknapverplichting’
gekoppeld.

‘ Kluswoningen
zorgen voor meer
differentiatie in
de wijk’

Info www.klushuishaarlem.nl

Daan Verduin (links) en Ymkje Hoekstra.

Zomer 2015
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Tips & Weetjes

Woning gevonden?
Schrijf u direct opnieuw in
Heeft u via www.woonservice.nl onlangs een sociale huur
woning betrokken? Dan is uw inschrijving als woningzoekende
vervallen. Het is handig om u weer als woningzoekende in te
schrijven, zodat u opnieuw ‘zoekduur’opbouwt. Uw situatie kan
in de toekomst immers veranderen. Denk hierbij aan
scheiding, inkomensdaling als gevolg van
ontslag of pensioen. Inschrijven kost
€ 37,-. Voor dit b
 edrag blijft u
vijf jaar ingeschreven bij
Woonservice. w

Vraag om
legitimatie!

Barbecueplezier!
Fijn, de zomer is in

Veilig
Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor
huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is
een regionale organisatie waar slachtoffers,
daders en omstanders terechtkunnen voor des
kundige hulp, advies en ondersteuning. Veilig
Thuis doorbreekt onveilige situaties en
zet mensen in beweging. Hierdoor
krijgen mensen weer perspectief
en uitzicht op een betere situatie. Mét of zonder elkaar.

Wil iemand uw woning in, vraag dan altijd
om een legitimatiebewijs. Medewerkers van
Elan Wonen zijn verplicht om hun legitimatiebewijs
te tonen als u daarom vraagt. Medewerkers van
bedrijven die voor ons werken, hebben ook een
legitimatiebewijs bij zich waaruit blijkt dat zij voor
het betreffende bedrijf werken. Vertrouwt u het
niet? Bel ons! Het telefoonnummer is
(023) 515 98 59. w

Meer informatie:
www.vooreenveiligthuis.nl. w

zicht! Dit betekent voor
veel bewoners lekker b
 uiten
zitten en genieten van de zon. Ook
wordt de BBQ weer volop gebruikt. Houd daarbij echter
rekening met uw b
 uren! Oftewel: voorkom overlast
door te veel geluid en/of rookontwikkeling. w
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Gasslang

niet levenslang
Uw gasfornuis is vaak via een gasslang
aangesloten op de gaskraan. Voor uw
eigen veiligheid en die van uw omgeving is het belangrijk, dat u de gasslang
jaarlijks controleert op beschadigingen
in de vorm van scheurtjes en lekken.
Het controleren en vervangen van de
gasslang valt onder de werkzaamheden
die een huurder zelf moet verrichten
of laten uitvoeren door een erkend
installateur. w

PUZZEL

Kruiswoord
Horizontaal
1 hindernis 6 vrees 10 Arabische titel 15 op elkaar 20 Europese taal 21 familielid 22 zuiver 23 pl. in Zeeland 25 plotseling
27 duivel 29 aantekenboek 31 meisje 33 lidwoord 34 kleinste deel 36 mankement 38 egaal 40 plaaggeest 41 loopstok
43 lof bewijzen 45 allee 46 stoomschip 47 Frans lidwoord 48 deel v.e. boom 49 gebouw in Amsterdam 50 mannelijk dier
52 doortochtgeld 54 schaakterm 57 ontkenning 59 kleintje 62 toiletgerei 65 vochtig 68 biersoort 70 grote kledingmaat
72 deel v.d. bijbel 73 bijbelse figuur 75 pl. in Italië 77 tragedie 79 pausennaam 80 deel v.h. jaar 82 godsspraak 84 werpstrik
86 een weinig 87 uiterst 89 wettig 91 stellig 93 spijl 95 innig 96 windrichting 97 boerenbezit 98 Russisch gebergte
99 soort schaatsen 100 berouw 101 beeldraadsel 102 treffen.

Verticaal
2 keukengerei 3 strafwerktuig 4 schenking 5 pl. in Gelderland 7 deel v.e. breuk 8 plakmiddel 9 vette rook 11 dringend
12 ondeskundige 13 metaal 14 gebergte in Zuid-Amerika 15 waterzuchtige zwelling 16 wortel 17 roem 18 aanvankelijk
19 oxidatie 24 uitdrukking 26 hoofddeksel 27 droog 28 troefkaart 29 papegaai 30 gereed 32 titel 35 domoor 37 snack
39 gulden 42 wapen 44 borrel 46 ongespannen 48 hardnekkig 51 klein kind 53 in orde 55 dwergstaat 56 deel v.d.voet 58 toets
60 vechtsport 61 eikenschors 63 omgeving 64 bijenproduct 66 leest 67 vloeistof 68 soort stekker 69 gokspel 71 bergplaats
72 muziektempel 74 vogeleigenschap 76 sluis 78 maand 80 honingdrank 81 namelijk 82 vruchtbare plaats 83 uitroep van
vreugde
85 hemellichaam
92 spinrag 1094 binnenschip.
1
2
3
4
5 88 Europeaan
6
7 90 waagstuk
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
1

19

2519 26
3325
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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 2015 was: elan energie.
Mevrouw Van der Graft uit Heemstede won de ‘mussenpot’.
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 wint een ‘berkenstam bijenhotel’ (zie pagina 18).
Zomer 2015
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ColofoN

Elan Thuis
is een uitgave van
Elan Wonen voor haar
huurders.
Redactie
José de Cock
Cees de Geus
Mark Joosten
Yvonne Mul
Tekstcorrectie
Tekstcorrectiebureau
Van der Snoek,
Haarlem
Drukwerk
Drukkerij Damen,
Werkendam

IETS VOOR U?

Te
huur:
bedrijfsruimten in

nieuwbouwcomplex
Hof van Dumont
Dit is dé kans om uw onderneming te vestigen
op een prachtige zichtlocatie bij de entree van
Haarlem: in het Hof van Dumont, aan de
Schipholweg! De units hebben een zogenaamd
split level, wat zorgt voor een verrassend effect.

Vormgeving
Opzet, Santpoort-Zuid
Fotografie
Ton Hurks
Fred Icke
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.

Deze bedrijfsruimten van circa 85 m2 maken deel
uit van een recent opgeleverd nieuwbouwproject

Interesse

dat bestaat uit koop- en huurappartementen met
op de begane grond diverse bedrijfsunits. De
ruimten worden casco verhuurd. Een afbouwpakket
behoort tot de mogelijkheden. De bestemming
van de ruimten is dienstverlening, kantoor met
loketfunctie en bedrijven met maatschappelijke
doeleinden. Dankzij een warmte-koudeopslag
installatie (WKO) die door Elan Energie B.V. wordt
geëxploiteerd, is voor dit complex het hoogste
energielabel A++ afgegeven. De huurprijs bedraagt
€ 125,- per m2 per jaar exclusief btw. w

Neem contact op met Hanson Bedrijfsmakelaars+,
telefoon (023) 532 99 55, of kijk op www.hanson.nl.

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

inbraak e.d. kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
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: klantenservice@elanwonen.nl
Web:
www.elanwonen.nl

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

Openingstijden
Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur
Elan Thuis wordt
gedrukt op papier met
het FSC-keurmerk
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Regionale Geschillencommissie
Antwoordnummer 1872 , 2000 WC Haarlem
www.geschillencommissie.net

Calamiteiten
Belt u Elan Wonen buiten de openingstijden,
dan wordt u automatisch doorverbonden met
de Meldkamer. Uiterste noodgevallen zoals
gesprongen waterleidingen, elektriciteitsstoringen,

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 b
 ewoning melden.

