
Jeltje en Wietze Waardenburg blikken terug op 56 jaar huren

‘Vroeger gingen we met de buren op vakantie’

Een verademing
‘Dolgelukkig waren we toen we 56 jaar geleden deze 
woning kregen,’ vertelt Jeltje. ‘We waren vier jaar samen en 
woonden in een houten Zweedse noodwoning, dus dit huis 
was een verademing. Toen we verhuisden was onze oudste 
zoon Arnold pas drie weken oud, dat maakte het extra 
bijzonder.’

Stoken op petroleum
Met de geboorte van zoon André, enkele jaren later, was 
het gezin compleet. ‘We zijn met niets begonnen, maar 
altijd gelukkig geweest,’ zegt Wietze. ‘Vanaf dag één 
genoten we van onze woning, ook al hadden we destijds 
enkel glas en stookten we op petroleum. Echt warm in huis 
was het nooit. In 1971 kregen we een gaskachel. Warm 
water kwam uit de boiler, dus lang douchen was er niet bij.’

Ongelooflijk comfortabel
‘Inmiddels hebben we cv en is onze hoekwoning van 
top tot teen geïsoleerd en voorzien van nieuwe kozijnen 
met hoogwaardig isolatieglas. Het is ongelooflijk 
comfortabel in huis en we verbruiken minder energie. 
Dat is echt niet te vergelijken met vroeger, de woning is 
er sterk op vooruit gegaan.’

Bij buren op verjaardag
Geldt dat ook voor het leven in de buurt? ‘Zoals 
alles is dat in al die jaren erg veranderd,’ zegt Jeltje. 
‘Vroeger gingen alle buren met elkaar om. We vierden 
samen verjaardagsfeesten en gingen zelfs met de 
buren op vakantie. Je hielp elkaar met alles en de 
achterdeur zat nooit op slot. Dat is nu anders.’

Ze zijn bijna 60 jaar getrouwd en wonen 56 jaar in dezelfde woning in Wieringerwerf. 
Hét moment voor Jeltje (82) en Wietze (81) Waardenburg om terug te blikken.
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Een koophuis is voor velen te duur, waarbij het inkomen 
weer te hoog is voor een sociale huurwoning. Met het 
toevoegen van zes iets duurdere huurhuizen bieden 
we ook voor deze groep mogelijkheden. De overige vijf 
woningen zijn voor huurders in de sociale huursector. 

Comfortabel en duurzaam
De woningen zijn verdeeld over twee blokken en 
hebben een oppervlakte van ongeveer 100 m2. 
Hiermee bieden ze voldoende ruimte aan onder meer 
gezinnen. Daarnaast voldoen de woningen aan de 
duurzaamheidseisen van deze tijd: alle woningen 
zijn gasloos, voorzien van zonnepanelen en een 
warmtepomp. Als de bouw volgens planning verloopt, 
vindt de oplevering eind van dit jaar plaats. 

Ze kregen een nieuw (geïsoleerd) 
dak met zonnepanelen en de gevels 
zijn bekleed met isolatiemateriaal 
dat is afgewerkt met eigentijdse 
steenstrips. Ook kregen de woningen 
nieuwe kozijnen en hoogwaardig 
isolatieglas. Groot voordeel van deze 
totaalrenovatie is dat de woningen 
er weer jaren tegen kunnen. Ook zijn 
ze extra comfortabel en duurzaam.

Het resultaat mag er zijn
‘Het was een zeer omvangrijk 
project en het heeft best lang 
geduurd, maar het resultaat mag 
er zijn,’ zegt André de Vries (75), 
één van de bewoners. ‘De woning 
ziet er mooi uit en is energiezuinig. 
Dat is welkom, zeker in een tijd dat 
de prijzen voor energie zo omhoog 
gaan. De zonnepanelen doen 
daar nog een schepje bovenop. 

Ze liggen pas op het dak, maar 
ik zag in het maandoverzicht van 
onze energieleverancier dat er al 
stroom was teruggeleverd. Daar 
ben ik uiteraard heel blij mee.’ 
Dankzij alle getroffen maatregelen 
maken de woningen een sprong van 
gemiddeld energielabel E naar A+.

Goed ventileren
Omdat isoleren en ventileren 
hand in hand gaan, zijn de 
woningen voorzien van een 
mechanisch ventilatiesysteem. 
Verder zijn bij de woningen, waar 
noodzakelijk, binnenwerkzaamheden 
verricht. Dit betrof maatwerk. In 
de woning van André de Vries 
werden de badkamer, toiletruimte 
en keuken aangepakt. Het project 
werd uitgevoerd door Aannemer 
Zaanderwijk uit De Goorn.

Een andere wereld
‘Onze buurt is nog steeds een fijne 
buurt. We hebben goed contact, 
iedereen zwaait naar elkaar. Ik weet 
dat dit in andere straten anders kan 
zijn. Er wonen de laatste jaren steeds 
meer verschillende mensen in de 
buurt en dat gaat niet altijd goed. 
Aan de andere kant: het is ook hoe 
je er zelf instaat. Ik maak regelmatig 
een praatje met een buurtbewoner 
uit Congo en ik zou zo bij haar 
aanbellen voor een kop koffie. Ik 
vind andere culturen leuk, ben 
geïnteresseerd in andere mensen. 
Soms begroot het me hoe de wereld 
verandert, mensen zouden wel wat 
verdraagzamer kunnen zijn.’

Samen genieten
Jeltje en Wietze staan midden 
in het leven. Wietze, die vroeger 
hovenier was, toverde de tuin om 
tot een waar pronkstukje. In de 
woning prijken zijn zelfgemaakte 
klassieke modelauto’s en aan de 
wand hangen de mooiste foto’s, 
een passie van Jeltje. Samen delen 
ze de liefde voor hun 50 jaar oude, 
door Wietze gerestaureerde groene 
snoek, waarmee ze in de zomer het 
land doorkruisen. ‘Ja, dan voelen we 
ons echt de koning te rijk,’ aldus het 
bijna ‘diamanten’ echtpaar. 

De naam van het systeem zegt het 
eigenlijk al: in no time kunnen een 
badkamer, toilet en eventueel keuken 
worden gerenoveerd. De bewoners 
uit Monnickendam zijn heel tevreden 
over de verrichte werkzaamheden. 
‘Het ziet er allemaal erg mooi 
uit, we zijn echt blij met het 
eindresultaat,’ zegt Hans Snel (85). 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd 
door Coen Hagedoorn Bouwgroep, 
die het Rapido-systeem bedacht.

Een mooi, duurzaam resultaat
‘Groot voordeel van dit systeem is 
dat we niet hoeven te slopen,’ legt 
werkorganisator Joey Broeren uit. 
’We werken in drie stappen: we 
vernieuwen de complete installatie, 
vrezen de leidingen in en brengen 
vervolgens kunststof panelen op de 
wanden aan.’ Dat betekent: geen 
bouw- en sloopafval, en minder 
transportbewegingen. Bovendien 
wordt er gewerkt met 100% 
recyclebare PVC en kan al het werk 
door één team worden uitgevoerd. 
Hierdoor is het systeem zo min 
mogelijk milieubelastend en dus 
duurzaam.

Woningen Middelie 
in een nieuw jasje
Vier woningen aan de Reigerstraat in Middelie ondergingen 
een enorme metamorfose. De woningen zijn van top tot 
teen aangepakt.

Een nieuwe 
badkamer en 
nieuw toilet 
in vijf dagen!
Wooncompagnie liet bij 
veertien woningen aan ’t 
Spil in Monnickendam de 
badkamer en het toilet 
vervangen. Dat gebeurde 
binnen een recordtijd van 
vijf dagen, volgens het 
Rapido-systeem. 

Nieuwe middenhuur
woningen erbij!

Ook buurtconsulent Marit Kaan van 
Buurtteam Hollands Kroon ervaart 
dat de wijken en buurten de laatste 
jaren in snel tempo veranderen: 
‘We zien onder meer een instroom 
van mensen die het moeilijk 
vinden om volledig zelfredzaam en 
woonbekwaam te zijn en daarbij 
aanvullende hulp nodig hebben. 

In de huidige maatschappij wordt 
van mensen gevraagd steeds langer 
zelfredzaam te zijn en een eigen 
verantwoordelijkheid te dragen. 
Dat is prachtig voor mensen die het 
kunnen, maar heel erg lastig voor 
wie daar niet toe in staat is en ook 
niet kan terugvallen op een sociaal 
netwerk. 

Sommige bewoners hebben 
hulp nodig en krijgen die niet. Of 
weigeren aangeboden hulp. Dit 
alles heeft invloed op hoe we met 
elkaar wonen en leven. Het is de 
uitdaging om dit samen in goede 

banen te leiden, want ook voor deze mensen moet er een plek zijn in de 
maatschappij en dus ook in wijken en woningen.’

In het plan Waterrijk in Oosthuizen bouwt Wooncompagnie elf eengezins woningen. 
Zes daarvan vallen in het middenhuur segment, waarmee we ook bouwen voor mensen die 
nu tussen wal en schip vallen. 

Samen voor een goede buurt

Wooncompagnie renoveert op verschillende plekken diverse woningen. 
Zo ondergaan tien woningen in ‘t Veld een totaalrenovatie, zijn in 
Zuidoostbeemster zes woningen verduurzaamd, met als resultaat van 
energielabel E naar A . Ook aan het Buurtplein in Purmerend is gestart met 
de renovatie van achttien woningen. 
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I N  U W  B U U R T:  WAT E R L A N D

Contact
Wij zijn bereikbaar 
via onze afdeling 
Klantcontact via 
088 17 18 190 of 
via klantcontact@
wooncompagnie.nl

Uw buurtteam

Wij zijn buurtteam Waterland e.o. en 
vinden het belangrijk dat u prettig 
woont, in een schone en veilige buurt. Wij 
zetten ons hier graag samen met u voor 
in. Als het nodig is, kunnen wij hiervoor 
ook verschillende lokale organisaties 
inschakelen.

Via Facebook houden wij u op de hoogte 
van allerlei leuke projecten en actueel 
nieuws. Volg ons via Wooncompagnie 
Buurtteam Waterland e.o.

v.l.n.r.: Sandra (buurtconsulent), Mark (buurtbeheerder) 

en Kim (buurtconsulent)

Tijdens de landelijke 
Burendag pootten ruim zestig 
buurtbewoners honderden 
bloembollen langs de rand van 
de gracht aan de Achterhaven 
in Edam. Een initiatief dat 
naar meer smaakte. Tijdens de 
Nationale Zaaidag op 22 april 
steken de buren daarom opnieuw 
de handen uit de mouwen. Zij 
gaan diverse planten langs 
de Noordervesting zaaien. Zo 
ontstaat daar straks één groot en 
kleurrijk bloemenlint voor bijen.

Insecten als bijen, hommels en 
vlinders zijn onmisbaar voor onze 
natuur en voedselvoorziening. 
Een bijen-bloemenlint levert 
nectar en pollen op, waarvan 
weer veel insecten kunnen leven. 
Ook komen er informatieborden, 
zodat voorbijgangers kunnen 
lezen wat het doel is van deze 
bloemenstrook. Benieuwd? 
U bent van harte welkom 
voor een wandeling over de 
Noordervesting in Edam.

Respijtzorg: een adempauze 
voor mantelzorgers
Zorgt u voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? En woont u in de 
gemeente Edam-Volendam? Wellicht is respijtzorg dan iets voor u. 

Respijtzorg
Met respijtzorg biedt 
WelzijnWonenplus mantelzorgers 
een adempauze. Een vrijwilliger 
neemt de zorg voor uw partner, 
kind, familielid of vriend van 
u over, zodat u even iets voor 
uzelf kunt doen. Denk aan een 
fietstocht of wandeling met uw 
vriend(in) waarna u lekker koffie 
gaat drinken, het oppakken van 

een studie of gewoon lekker 
een ochtendje alleen winkelen. 
De respijtzorgvrijwilligers van 
WelzijnWonenplus willen u graag 
van dienst zijn. 

Meer informatie
Respijtzorg is een initiatief van de 
gemeente Edam-Volendam. Bent 
u inwoner van deze gemeente en 
wilt u meer informatie hoe u zich 

als mantelzorger voor respijtzorg 
kunt opgeven? 
Bel met (0299) 323 101 of stuur 
een mail naar edamvolendam@
welzijnwonenplus.nl.

Barbara Teerhuis (44) werd aan-
gemeld door buurvrouw Daniëlle de 
Boer: ‘Dat zij mij in het zonnetje wil 
zetten, waardeer ik heel erg,’ zegt 
Barbara. ‘Al vind ik het de normaalste 
zaak van de wereld dat ik regelmatig 
iets voor buurtbewoners doe. Ik heb 
er de tijd voor, dus waarom zou ik 
een ander niet helpen? Als ik het gras 
maai dan neem ik meteen de tuin 
van mijn 82-jarige buurvrouw mee. 
En als ze in het voorjaar wat plantjes 
in de tuin wil, dan gaan we samen 

met de auto naar het tuincentrum. 
Voor deze buurvrouw hebben we 
aan het begin van de corona-
uitbraak ook een tablet geregeld, 
zodat ze betrokken kon blijven bij de 
buitenwereld.’ 

Schutting schilderen of container 
aan de weg zetten
Ook Arie Musscher (73) uit 
Monnickendam kreeg een taart. Hij 
werd opgegeven door buurvrouw 
Annemiek de Wit, voor wie hij 

regelmatig klaar staat. En niet 
alleen voor haar: ‘Alles wat in 
mijn vermogen ligt, doe ik voor 
de buren. De afvalcontainer aan 
de weg zetten, de klokken op 
zomertijd zetten of een schutting 
schilderen: ik help graag. Sommige 
buren zijn al op leeftijd en ik heb 
twee rechterhanden, dus waarom 
niet? Van sommige buren heb ik de 
sleutel, voor deze bewoners laat 
ik bijvoorbeeld de kat binnen. Ik 
moet zeggen dat deze hele buurt 
sociaal is en voor elkaar klaar staat. 
De actie van Buurtteam Waterland 
e.o. waardeer ik. Ik had echt nooit 
verwacht dat ik in het zonnetje zou 
worden gezet, maar het was een 
bijzondere verrassing.’

In actie voor de bij

Buren planten 
kleurrijk bloemenlint

Buren zetten Barbara en Arie in het zonnetje

‘Wat een bijzondere verrassing’
Ze waren allebei verrast en blij: de bewoners die in het 
kader van onze actie Bewoners in het Zonnetje een 
smakelijke taart ontvingen. We bezochten Barbara Teerhuis 
uit Marken en Arie van Musscher uit Monnickendam: 
twee uiterst behulpzame en betrokken bewoners.

Stichting Duurzaam Waterland steunt dit initiatief. Zij verstrekt 
subsidie aan particulieren en organisaties voor duurzame ideeën in 
de gemeente Waterland en Edam-Volendam. Van energiebesparende 
maatregelen tot het aanleggen van een bloemenlint. Alle 
mogelijkheden leest u op www.sdwaterland.nl.
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Doe maar duurzaam
‘Voorheen was ik nooit zo bezig met duurzaamheid, 
maar sinds ik deze woning kreeg toegewezen, kijk ik 
daar anders naar. Het is goed om te wonen in een 
gebouw dat milieuvriendelijk is. En ik wist niet dat 
duurzaam zo mooi kon zijn: dit houten complex ziet er 
echt prachtig uit,’ aldus Ron Stout.

Na mantelzorg een eigen stek
Ron zorgt op dit moment nog voor zijn moeder. 
‘Ik heb dat jaren graag gedaan, maar nu heeft 
zij professionele hulp nodig. Mijn moeder is recent 
verhuisd naar een kleinere woning, waar zij alle zorg 
krijgt die ze nodig heeft. Dat is een prettige gedachte. 
Voor mij breekt er dan ook een nieuw tijdperk aan. Ik 
krijg een eigen stek en de tijd om bepaalde dingen te 
ondernemen. Daar kijk ik naar uit.’ 

M’DAM is in zijn geheel opgetrokken uit CLT (cross 
laminated timber) en daarmee uniek voor Nederland. 
Houtbouw reduceert de CO2-uitstoot en is daardoor 
zeer duurzaam en milieuvriendelijk. Ook zorgt het voor 
een gezonder binnenklimaat. 

Nieuw appartement
in duurzaam 
wooncomplex
‘In dit appartement ga ik echt een nieuwe 
start maken. Het laminaat ligt erin, de 
gordijnen hangen; ik moet alleen nog wat 
meubels kopen. Alles is nieuw, dat is een 
goed gevoel.’ Ron Stout (63) kreeg onlangs 
de sleutel van zijn nieuwe appartement 
in M’DAM: een volledig circulair, houten 
wooncomplex aan de Pierebaan in 
Monnickendam. ‘Ik ben echt superblij met 
mijn nieuwe stek.’ 

Medio 2021 deelde Wooncompagnie haar nieuwe 
Koers. We blijven ons sterk maken voor een gevarieerde 
en betaalbare sociale huursector met plek voor 
iedereen. Toch gaan we een aantal belangrijke bakens 
verzetten. Want intussen zijn de opgaven op de 
woningmarkt er bepaald niet kleiner op geworden. De 

komende jaren geeft 
‘samen werken we aan 
fijne buurten’ aan waar 
onze focus ligt. 
In het overzicht ‘Het 
jaar 2021 in beeld’ 
ziet u hoe we het 
afgelopen jaar invulling 
hebben gegeven aan 
ons jaarplan. Bent u 
geïnteresseerd in ons 
complete jaarverslag? 
Medio april vindt u 
deze op onze website 
onder het kopje 
‘over ons’.  

Het jaar 2021 in beeld

Huuraanpassing

Nieuwbouw
Aantal 120

1,7%
Rentedekkingsgetal

49,3%
Solvabiliteit
(o.b.v. beleidswaarde)

Aantal ontruimingen

4
Huurachterstand

van de jaarhuur
0,53 % Passend

toewijzen96 %

Woningbezit verdeeld naar huurklasse

€0,- - €442,46
Goedkoop Betaalbaar Duur tot 

huurtoeslaggrens
Duur boven 
huurtoeslaggrens

€442,46 - €678,66
€678,66 - €752,33 > €752,33

1.640 11.314 605 106 13.665
Totaal

Aantal 
keuken-
vervangingen

406

0% 8,0
Klanttevredenheid

Het jaar in beeld

Tuinonderhoud
Nu de lente is aangebroken, begint het bij veel mensen 
te kriebelen om in de tuin aan de slag te gaan. En dat 
is prettig, want verzorgde tuinen en balkons geven 
buitenplezier én houden de buurt groen en leefbaar. 
Voor het aanleggen van de tuin geldt wel een aantal 
regels. Zo mag een heg of schutting in uw voortuin 
maximaal één meter hoog zijn en staan bomen 
minimaal twee meter van de erfgrens. 

Wilt u weten waar u rekening mee moet houden 
en welke regels gelden? Op onze website vindt u 
via de zoekterm ‘tuinonderhoud’ het antwoord op 
deze en andere ‘groene’ vragen. Of vraag het uw 
buurtbeheerder, die helpt u ook graag op weg.   

Uitleen tuingerei
Wilt u ook uw tuin onderhouden, maar heeft u daar 
niet het juiste materiaal voor? Geen punt: wij lenen 
verschillende soorten tuingerei uit. Neem contact 
met uw Buurtteam op als u van onze uitleen gebruik 
wilt maken.

Altijd op tijd betalen? Kies voor de automatische incasso!
Wanneer betaalt u de huur?
Het op tijd betalen van uw huur is erg belangrijk. U bepaalt zelf op welke dag van de maand u de huur betaalt, 
als de huur maar is betaald vóór de eerste dag van de volgende maand. Een voorbeeld: de huur voor de maand juni 
moet vóór 1 juli op onze rekening staan. Betaalt u te laat, dan ontstaat er een huurachterstand. Dit kan zorgen voor 
extra kosten en problemen.

Op tijd uw huur betalen
Wilt u er zeker van zijn dat de huur elke maand op tijd wordt betaald? En dat u altijd het juiste bedrag 
betaalt? Kies dan voor de automatische incasso. U geeft ons dan toestemming om elke maand de huur van 
uw bankrekening af te schrijven. Belangrijk is wel dat u voldoende saldo op uw rekening heeft. Hoe kunt u dit 
regelen?  Kijk op www.wooncompagnie.nl/ik-ben-huurder/direct-regelen/huur-betalen. Via deze link kunt u 
de automatische incasso aanvragen en op elk gewenst moment weer intrekken.

Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag? Het is goed om te weten dat Wooncompagnie de 
nieuwe huurprijzen naar de Belastingdienst stuurt. De belastingdienst past uw 
eventuele huurtoeslag automatisch aan.

Duurzaamheid
Met de huurinkomsten betalen we de verduurzaming van onze woningen én het 
bouwen van nieuwe woningen.  Heeft u zonnepanelen en maakt dit onderdeel 
uit van te betalen huur? Hierover berekenen we geen huurverhoging. Ook de 
huur van woningen met een E, F of G energielabel verhogen we niet.

Meer achtergrondinformatie over deze huurverhoging vindt u op onze website:  
www.wooncompagnie.nl/huurverhoging-2022/

Hart voor Oekraïne
Veel mensen uit Oekraïne hebben 
hun huis achter zich moeten 
laten, op zoek naar een veilig 
heenkomen. Wij vinden het 
hartverwarmend als u iets wilt 
doen. Op wooncompagnie.nl 
vindt u een speciale pagina over 
de opvang van vluchtelingen. 
Hier leest u onder meer waar u 
zich kunt laten informeren als 
u vluchtelingen bijvoorbeeld 
onderdak wilt bieden.

Huurverhoging 2022: 
wat betekent dit voor u?
Per 1 juli 2022 verhoogt Wooncompagnie de huur van uw 
woning met 2,1%. Ook dit jaar hebben we de huuraanpassing 
lager dan de inflatie (2,3%) kunnen houden. In de tweede 
helft van april ontvangt u een brief met het exacte bedrag. 
Deze brief komt per e-mail of met de post.

Fotograaf Marjolein Bijpost (43) uit Schagen heeft de Paul 
Peter Fotoprijs gewonnen, onderdeel van de wedstrijd 
Zilveren Camera 2022. De meest prestigieuze prijs voor 
fotojournalistiek en documentairefotografie in Nederland. 
Met haar fotoserie ‘Nolda & Neeltje’ eindigde ze op de 
eerste plaats in deze toonaangevende wedstrijd. Marjolein 
Bijpost, huisfotograaf van Wooncompagnie, nam de prijs 
vrijdag 11 februari in ontvangst. Wooncompagnie is trots 
op deze ongekende prestatie en dat geldt uiteraard ook 
voor de fotograaf zelf. ‘Dat ik was genomineerd vond ik 
al een hele eer; je ziet je naam toch staan in een lijst van 
gerenommeerde fotografen. Als je dan ook nog wint, is dat 
bijna niet te bevatten. Ik ben blij, trots en dankbaar.’

Marjolein Bijpost wint 
prestigieuze Fotoprijs
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Heeft u een tip of suggestie? 
Mail naar woonvenster@wooncompagnie.nl

Volg ons op social media

Voor al uw vragen aan Wooncompagnie:
telefoon 088 17 18 190  

 ma t/m vr 8.00 tot 17.00 uur

e-mail klantcontact@wooncompagnie.nl

postadres Postbus 160, 1620 AD, Hoorn (NH) wooncompagnie.nl

Column

Een zoektocht naar 
spullen begin steevast 
op Marktplaats…

Van huis uit ben ik spaarzaam opgevoed. Verspillen is 
zonde en als je iets kunt hergebruiken, dan doe je dat. 
Die instelling heb ik nog steeds. Sinds het prille begin ben 
ik dan ook een enthousiast bezoeker van Marktplaats. Als 
ik iets nodig heb, kijk ik altijd eerst even op deze website.

Zo vond ik laatst online een handkrachtmeter. Mijn vrouw 
Cynthia is fysiotherapeut en kan zo’n apparaat heel 
goed gebruiken in haar praktijk. We hebben bijna alles 
voor de praktijk, zoals een massagebank en bepaalde 
fitnessapparatuur, via Marktplaats aangeschaft. 
Waarom zou je iets nieuw kopen als je het, in goede 
staat en voor een veel lagere prijs, online kunt vinden? 

Ik ben een voorstander van hergebruik van producten. 
Juist daarom ben ik extra trots op het feit dat 
Wooncompagnie steeds vaker kiest voor andere, 
circulaire bouwmethodes. Een appartementencomplex 
dat in zijn geheel is opgetrokken uit hout of woningen 
die grotendeels in de fabriek worden gemaakt: het 
zijn duurzame projecten waar mijn hart sneller van 
gaat kloppen. Ze zorgen voor aanzienlijk minder 
milieubelasting, minder verkeersbewegingen en daarmee 
ook voor minder overlast voor omwonenden.

We willen als woningcorporatie anders bouwen, meer 
bouwen en zijn daarnaast volop bezig projecten waar 
mensen kunnen wonen zoals ze dat zelf willen. Mooi 
voorbeeld daarvan is de Friese Vlaak in Volendam, waar 
mensen verzorgd kunnen wonen, op hun eigen manier. 
Een ander inspirerend voorbeeld is Winkelmadepark in 
Winkel, waar bewoners samen zorgen voor een prettige 
woonomgeving.

Laatst zag ik in een dorp dat bewoners een stalletje 
langs de weg hadden gemaakt waar spullen werden 
aangeboden die ze niet meer gebruiken. Ik kon het niet 
laten om even van mijn fiets te stappen en een blik te 
werpen op het aanbod. Uit belangstelling en een beetje 
uit pure nieuwsgierigheid. Want je weet natuurlijk nooit 
wat je via zo’n stalletje op de kop kunt tikken.

Even voorstellen: Mieke Boon

We stellen u graag voor aan Mieke Boon. Mieke is een 
huurder van Wooncompagnie en maakt sinds kort deel 
uit van de redactie van Woonvenster. Ze verzorgt onder 
meer Achter de Voordeur, een nieuwe rubriek waarin 
huurders hun verhaal doen. In deze eerste aflevering 
deelt Mieke haar eigen verhaal.

Stefan van Schaik,  
directeur-bestuurder

OPROEP
Achter elke voordeur schuilt een bijzonder, mooi, leuk 
of ontroerend verhaal. Bent of kent u iemand die een 
verhaal wil delen, dan komt Mieke graag langs met 
een attentie en een luisterend oor. Doet u mee? Mail 
dan naar woonvenster@wooncompagnie.nl.

Achter de voordeur
‘Een eigen voordeur hebben is in deze tijd niet zo 
vanzelfsprekend en dat maakt dat ik extra blij ben met de 
mijne. Grappig detail is dat mijn huidige deur lijkt op die 
waarachter ik geboren ben. Een eenvoudige deur in een huis 
dat zij aan zij staat met andere woningen. Toen was dat een 
typische jaren 60-doorzonwoning waar ik met mijn vader, 
moeder en zusje woonde. We hadden nog geen verwarming 
en alleen een kachel in de woonkamer. Als het vroor, kregen 
de ramen prachtige ijsbloemen. Iedereen kende elkaar in 
de buurt, we speelden veilig buiten en waren gelukkig. Op 
heel veel plekken heb ik daarna geleefd: op een oude zolder, 
in een woontoren, in een vinexwijk en in een hutje in het 
regenwoud van Thailand. Elke plek passend bij een andere 
fase in mijn leven. Nu woon ik weer in een soortgelijk huis als 
waarin ik ben geboren. De kolenkachel is vervangen door 
centrale verwarming en ook de ijsbloemen zijn verleden tijd. 
Mijn omstandigheden zijn anders, maar de omgeving voelt 
hetzelfde. Een buurt waar het fijn wonen is, waar mensen klaar 
staan voor elkaar als dat nodig is. Daar draag ik met plezier 
mijn steentje aan bij.’
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