
Irene en Sander blij met hoekwoning in middensegment

Eindelijk een vaste stek!

‘We huren nu een eengezinswoning in Purmerend, in 
de particuliere sector,’ vervolgt Sander. ‘De woning en 
wijk bevallen prima, maar de huur is hoog. Ook brengt 
particulier huren onzekerheden met zich mee: je weet nooit 
hoe lang je in een woning kunt blijven wonen.’ Voor Irene 
en Sander leek huren in de particuliere sector de enige 
optie. ‘We verdienden te veel voor een sociale huurwoning 
en kopen was niet haalbaar. Zeker niet met de hoge 
huizenprijzen. We konden voor ons gevoel dus niet echt 
veel kanten op.’ Dat gevoel veranderde plotseling toen 
Sander op een goede dag de site van Woonmatch bezocht. 
‘Ik moest op die site zijn in verband met de verhuizing 
van de oma van mijn vriendin,’ vertelt hij. ‘Bij toeval viel 

mijn oog op het nieuwbouwplan Waterrijk. Daar werden, 
naast sociale huurwoningen, woningen gerealiseerd in het 
middensegment. Ik dacht meteen: dat is ideaal voor ons. We 
schreven ons in en werden tot onze verbazing én vreugde 
ingeloot.’

Mooie uitstraling
Ze hadden voorkeur voor een hoekwoning en kregen die 
ook toegewezen. ‘We zijn daar uiteraard erg blij mee,’ zegt 
Irene. ‘Dit huis heeft een mooie uitstraling: modern en toch 
klassiek. De woning is ruim, gasloos, heeft zonnepanelen en 
vloerverwarming, ook op de eerste verdieping. Daarnaast 
is de huur van de woning aanzienlijk lager. We gaan zeker 

Irene (24) en Sander Altena (31) ontvingen deze week de sleutel van hun hoekwoning in 
Oosthuizen. Samen met zoontje Raily (4) betrekken zij een nieuwe huurwoning in het 
middensegment. ‘Deze woning is voor ons een unieke kans,’ zegt Sander.
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Toch namen buurtbewoners en het Buurtteam van 
Wooncompagnie de moeite om buurman Jan te verrassen. 
Ze zaten allemaal in het complot, verzamelden anekdotes 
voor de speech, en geruime tijd later stonden een 
compleet draaiorgel en heel veel blije buren op de stoep 
bij Jan. Jan was totaal overvallen. Dat gold overigens niet 
voor zijn vrouw Emma, want zij zat ook in het complot. 
Want Jan mocht natuurlijk niets weten. Anders had hij 
het eerbetoon waarschijnlijk vroegtijdig afgeblazen. Want 
waarom zo’n drukte maken over zoiets ‘normaals’?

‘Veel te veel eer’
Toch kon Jan Hartman er niet omheen: directeur-
bestuurder Stefan van Schaik overhandigde hem het 
erelintje. Dit omdat hij zich al jarenlang met veel energie 
en passie inzet voor zijn complex en buurtbewoners. 
En de directeur-bestuurder ging nog een stapje verder: 
hij benoemde Jan tot erebuurtbewoner. Iets wat de 
buurman in kwestie uiteraard ‘veel te veel eer’ vindt. 
Maar juist dát maakt het lintje zo waardevol. ‘Bewoners 
die zich bekommeren om hun buurt en buren vormen 
de stille kracht. Ze zijn, net als Jan, bescheiden en liefst 
onzichtbaar. Toch vinden we het belangrijk deze mensen 
te vinden, naar hen te luisteren én ze te eren. Het uitreiken 
van dit erelintje, was voor mij ook een eer om te mogen 
doen,’ aldus Stefan van Schaik. 

Een feestje
En wat doe je als je wordt geconfronteerd met zoveel 
onverwachte aandacht? Dan maak je er het beste van. 
Al doe je het voor de buurt. Want zo is de nuchtere Jan 
Hartman ook wel weer. En een feestje werd het, in de 
Hermanus Reyntjeslaan. Met vrolijke muziek, gevulde 
speculaas en warme drankjes. Een feestje met trotse 
buren en inderdaad: erebuurtbewoner Jan. Al wil hij liever 
zo niet worden genoemd. Want een goede buur, wat is 
daar nou zo bijzonder aan?

Buren helpen met kleine klusjes. Iets betekenen voor je buurt. Jan Hartman (75) uit 
Monnickendam vindt het de gewoonste zaak van de wereld. Want dat soort dingen doe je 
gewoon. Omdat je nu eenmaal zo bent grootgebracht. Omdat je graag betrokken bent bij 
anderen. Omdat het ín je zit. En daar hoef je niets voor terug te hebben. 

Buurman Jan uit Monnickendam ontvangt erelintje

‘Elkaar helpen, dat is toch gewoon?’

Column
Bewoners als Jan 
mogen we eren
‘Iedereen kent wel iemand die altijd voor 
anderen klaarstaat. Iemand die net die extra 
stap zet om een buurt leefbaar te houden. Deze 
bewoners vinden het vaak vanzelfsprekend dat 
ze zo betrokken en behulpzaam zijn.

En juist dat maakt ze bijzonder. Om deze mensen eens in het 
zonnetje te zetten, hebben we als corporatie het ‘erelintje’ in 
het leven geroepen. Het eerste lintje reikten we onlangs uit in 
Monnickendam, aan Jan Hartman. Jan doet voor buurtbewoners 
allerlei klusjes, al vindt hij dat zelf ‘maar heel gewoon’.

Wij hebben als corporatie oog voor mensen die de leefbaarheid 
in wijken en buurten vergroten. Daar naast houden we vast aan 
onze hoofdtaak: mensen in verschillende omstandigheden een 
fijne woning bieden. In de diverse fasen van hun leven. We merken 
dat een aantal groepen daarin nog onvol doende wordt bediend. 
Zoals woning zoekenden die te veel verdienen voor een sociale 
huurwoning en net te weinig om een huis te kopen. Voor deze 
doelgroep bouwen we woningen in de zogeheten middenhuur. Zoals 
in Oosthuizen. In dit Woonvenster geven we u een doorkijkje naar 
dit bijzondere nieuwbouwproject.

Door de vergrijzing groeit ook de behoefte aan verschillende 
woonvormen voor ouderen. Zelfstandig kunnen blijven wonen is voor 
veel mensen op leeftijd een groot goed. Ook als dat lastiger wordt. 
Daarom realiseren wij voor deze doelgroep specifieke woonvormen, 
zoals woningen in de nabijheid van zorg. Of woonvormen waar 
ouderen zelfstandig wonen en samen kunnen leven. 

We willen niet alleen ánders bouwen, vooral ook méér bouwen. 
Want de woningnood is hoog. Het is noodzakelijk dat we er, met 
elkaar, alles aan doen om de woningnood onder controle te krijgen. 
En we hebben geen tijd te verliezen, want de wachtlijsten voor 
een sociale huurwoning zijn veel te lang. Alice Crajé uit Broek in 
Waterland kan daarover meepraten. Zij woonde ooit met haar 
gezin in een kleine noodwoning. Totdat ze op een goede dag een 
persoonlijke brief stuurde naar de toenmalige koningin Juliana. 
Met succes. Op Kerstavond, 50 jaar geleden, maakte ze kennis met 
haar nieuwe woning. Tegenwoordig is er helaas meer voor nodig 
dan een brief aan de koning(in) om aan een woning te komen. 
Wat niet wegneemt dat het verhaal van mevrouw Crajé de boeken 
ingaat als een mooie, inspirerende kerstgedachte. Ik wens u veel 
leesplezier, fijne feestfagen en een voorspoedig 2023!

Stefan van Schaik, directeur-bestuurder

Wooncompagnie gaat een proef 
doen met het splitsen van woningen. 
De proef bestaat uit het opsplitsen 
van een grote woning naar twee 
kleinere woningen. We gaan in 
totaal vijf een gezinswoningen naar 
twee woningen voor één à twee-
persoonshuishoudens ombouwen.

Afgelopen zomer hebben we hiervoor een 
aannemer gezocht. We gaan nu samen de volgende 
fase in. Hierin bespreken we onder andere de 
werkzaamheden en voorlopige ontwerpen. Als het 
voorwerk en de procedures voor vergunningen goed 
verlopen, zijn we van plan om eind 2023 te starten 
met de eerste proefwoning.

Woning 
splitsen

dertig procent minder huur betalen, dat is mooi 
meegenomen.’ De twee zijn ook erg te spreken 
over de locatie. ‘De omgeving is erg landelijk. 
Vanuit de keuken kijken we uit over de landerijen,’ 
zegt Sander, die het heerlijk vindt om naar een 
kleinere kern te verhuizen. ‘Ik kom oorspronkelijk 
uit een dorp en ben gek op rust.’ 

Samen genieten
In plan Waterrijk in Oosthuizen leverde 
Wooncompagnie in totaal elf huurwoningen 
op. Zes daarvan vallen in het zogeheten 
middenhuursegment. Het betreft iets 
duurdere huurhuizen, speciaal bedoeld voor 
woningzoekenden die, door hun inkomen, tussen 
de wal en het schip dreigen te vallen. Zoals Irene 
en Sander. ‘We gaan er in alle opzichten op 
vooruit,’ zegt Irene tot slot. ‘En het belangrijkste is: 
we kunnen hier zo lang blijven wonen als we willen. 
Dat geeft rust, zeker als je een gezin hebt.’
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Aan de Brugstraat ter hoogte
van de Havenkade in Midden-
meer is Wooncompagnie medio 
oktober gestart met de bouw 
van 24 woningen. De sociale 
huurwoningen zijn verdeeld 
over drie blokken. Aannemer 
Wit Wognum is inmiddels 
voortvarend van start gegaan.

Rug-aan-rugwoningen
Op deze plek worden zo ge-
naamde rug-aan-rugwoningen 
gebouwd. Dit zijn woningen 
die met de achter gevels tegen 
elkaar aan staan, waardoor 
de beschikbare ruimte 
optimaal wordt gebruikt. 
Naar verwachting worden de 
woningen in de zomer van 2023 
opgeleverd. Voor meer informatie 
kijk op wooncompagnie.nl/
nieuwbouw.

Bram Bakker (66) nam onlangs afscheid als buurtbeheerder 
en geniet nu van een welverdiend pensioen.

‘Ik werkte 43 jaar als Allround Vakman bij Wooncompagnie, waarvan de laatste 
tweeënhalf jaar één dag per week als buurtbeheerder,’ vertelt hij. ‘Elke woensdag 
bezocht ik vier complexen. Groot voordeel was dat ik klussen direct kon klaren, 
want ik had altijd mijn bus met gereedschap bij de hand. Die werkwijze past echt 
bij me, ik ben een doener. Het mooie van het werk is dat je voor bewoners het 
aanspreekpunt mag zijn, een luisterend oor. Als bewoners een vraag hadden, ging 
ik altijd bij ze langs.’

‘Persoonlijk contact vind ik erg belangrijk. Je bent als buurtbeheerder toch de 
ogen en oren van Wooncompagnie en achter de voordeur, daar gebeurt het. In de 
complexen wonen veel ouderen en tijdens zo’n gesprek ontdek je wat er speelt. 
Merk je dat een bewoner hulp nodig heeft, dan zorg je er met elkaar voor dat die 
hulp er komt. Ik heb dit werk met enorm veel plezier gedaan, binnen een hecht 
buurtteam waarin iedereen voor elkaar klaar staat. Waar maak je dat nog mee?’

‘Zeven jaar werkte ik als 
accountmanager bij een 
groothandel in meubels,’ vertelt 
Mark (30). ‘Op een gegeven moment 
haalde ik minder voldoening uit 
mijn baan. Ik ging wat om me 
heen kijken, zag de vacature van 
buurtbeheerder voorbijkomen en 
was meteen enthousiast. Je gaat 
als buurtbeheerder echt de wijk in, 
ontmoet veel verschillende mensen 
en kunt iets voor ze betekenen. 
Het gaat ergens over. Over hoe 
mensen wonen en leven. Dat 
maatschappelijke aspect spreekt 
me erg aan.’ Volgens Mark sluit 
deze baan goed aan bij wie hij is. 
‘Ik ben geïnteresseerd in mensen en 
heb respect voor iedereen. Inmiddels 
ben ik met de nodige huurders in 
contact geweest en ik heb echt het 
gevoel dat ik hier op mijn plek ben. 
Dit werk is uitdagend, afwisselend 
en geeft voldoening. Ik merk dat 
ik, sinds ik dit werk doe, een stukje 
gelukkiger ben.’

‘Iets voor anderen doen’
‘In de eerste weken dat ik bij deze 
corporatie werkte, maakte ik kennis 
met verschillende afdelingen. Ook liep 
ik mee met een buurtbeheerder. Dat 
was heel interessant. Wooncompagnie 
is een sociale, betrokken organisatie, 
ik voelde me er meteen welkom. 
Datzelfde geldt voor het buurtteam 
waar ik deel van uitmaak. We zijn 
allemaal anders, maar hebben 
hetzelfde DNA. We willen allemaal 
iets voor anderen doen.’ Wat wil hij 
in zijn werk bereiken? ‘Dat bewoners 
mij weten te vinden als ze vragen, 
opmerkingen of suggesties hebben. 
Ze kunnen me mailen of bellen of 
gewoon even aanschieten als ik een 
complex of wijk bezoek. Als ik iets 
opmerkelijks zie, bel ik het liefst ook 
even aan. Dat praat makkelijker. Het 
allerbelangrijkste dat we met elkaar 
willen bereiken is natuurlijk dat mensen 
prettig wonen. Zich thuis voelen in de 
woning en woonomgeving. Daar doen 
we het uiteindelijk voor.’

‘Genoten van het contact met bewoners’

Bouw 24 sociale 
huurwoningen 
aan de Brugstraat 
van start Gratis energiebesparende maatregelen t.w.v. € 70,

Gemeente Hollands Kroon helpt haar inwoners graag verder met energie besparen. Dit is goed voor het 
klimaat én uw portemonnee. Om u een kleine stap op weg te helpen, biedt de gemeente een subsidie aan 
waarmee u eenmalig voor maximaal € 70,- aan gratis energiebesparende producten kan aanschaffen.

Geld terug over aangeschafte producten
Heeft u al energiebesparende producten gekocht, maar nog geen gebruik gemaakt van de regeling? Dan kunt u uw 
geld terugvragen via de ‘geld terug regeling’. Meer informatie vindt u op duurzaambouwloket.nl/rrew-hollands-kroon

Op 1 november zijn 471 woningen in Opmeer en Medemblik 
overgedragen aan woningstichting De Woonschakel.

Als opvolger is De Woonschakel een logische keuze. Zij zijn de grootste 
plattelandscorporatie van West-Friesland en hebben, net als Wooncompagnie, 
grote aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en betaalbaarheid. 
Voor bewoners verandert er op zich vrij weinig. De huurovereenkomsten lopen 
onder precies dezelfde voorwaarden door.

Een persoonlijke verrassing voor mevrouw Wijnker
Na de officiële ondertekening bij de notaris bezochten directeur-bestuurders 
Ab Gieling van De Woonschakel en Stefan van Schaik van Wooncompagnie 
de oudste bewoonster in Nibbixwoud. Zij verrasten mevrouw Wijnker met een 
feestelijke verjaardagstaart en een bos bloemen. Mevrouw Wijnker vierde 
onlangs haar 93e verjaardag. 

Woningen Opmeer en 
Medemblik overgedragen 
aan De Woonschakel

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

Uw Buurtteam

Wij zijn Buurtteam Hollands Kroon 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 en Instagram houden wij u 
op de hoogte van allerlei leuke projecten 
en actueel nieuws. Volg ons via 
Wooncompagnie Buurtteam Hollands 
Kroon.

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

Jessica (buurtconsulent), Marja (buurtconsulent), 

Niels (buurtconsulent), Arnoud (buurtconsulent).

Even voorstellen: buurtbeheerder Mark Commandeur

‘Ik ben hier echt op mijn plek’
Misschien heeft u hem al door de wijk zien lopen: Mark Commandeur, de nieuwe 
buurtbeheerder van Buurtteam Hollands Kroon e.o. Waarom koos hij voor deze baan, 
wat zijn de eerste ervaringen en wat wil hij bereiken? Een eerste kennismaking.
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Het gebeurt ons allemaal wel eens. De 
sleutel vergeten of de deur gaat dicht en 
de sleutels liggen nog binnen. Wat nu? 

Wooncompagnie heeft geen reservesleutel van 
de woningen. Het is daarom verstandig een 
reservesleutel achter te laten bij iemand in de buurt 
die u vertrouwt. Zo voorkomt u hoge kosten en 
gedoe als u een keer uw sleutel vergeet.

Bent u buitengesloten, of heeft u een afgebroken 
sleutel?
In zo’n geval kan Wooncompagnie u helpen uw 
slot weer open te maken. Hier zijn wel kosten aan 
verbonden. Deze kosten zijn voor uw rekening. 

Optimaal isoleren
Het overgrote deel van de 14.000 
woningen van Wooncompagnie 
heeft inmiddels al energielabel A of 
B. In 2024 zijn ook de allerlaatste 
woningen met een minder goed 
label optimaal geïsoleerd. Ook 
plaatsen we de komende vijf jaar 
bij 3.700 woningen zonnepanelen. 
Daarnaast krijgen voor 2028 zeker 
2.000 woningen een warmtepomp. 

We onderzoeken of het mogelijk 
is om dit aantal in die periode te 
verdubbelen. 

Duurzame stap vooruit
Ook loopt het planmatig onderhoud 
van de woningen door, zodat 
voor zoveel mogelijk huurders 
een duurzame stap vooruit wordt 
gezet. Bij onderhoudsprojecten 
waar de cv-ketels moeten worden 

vervangen, wordt waar mogelijk 
direct een hybride of all electric-
ketel teruggeplaatst. En wanneer 
een woning van huurder verandert, 
zorgen we ervoor dat de volgende 
bewoner gasloos kan koken. Met 
al deze maatregelen gecombineerd 
verwacht Wooncompagnie in 
2023 voor alle woningen uit 
te komen op een gemiddeld 
energielabel A.

Nieuwe video

Hoe 
verwarmt u 
uw woning 
zo voordelig 
mogelijk?

Voor Woonvenster gebruiken wij Houtvrij 
Offset papier. Deze papiersoort is - net als al 
het papier wat Wooncompagnie gebruikt - FSC 
gecertificeerd. Hiermee zijn we er zeker van 
dat het materiaal afkomstig is uit verantwoord 
beheerde bossen en houden we de wereldwijde 
bossen in stand.

Van het bewonerspanel hebben wij enkele reacties 
ontvangen over de sterke geur van Woonvenster. 
De geur is het sterkste in de eerste uren na het 
drukken. Daarna neemt dit langzaam af. Wij kunnen 
u geruststellen. De natuurlijke inkt die gebruikt wordt 
valt niet onder de gevaarlijke stoffen. Ze zijn dus 
niet giftig of schadelijk voor uw gezondheid. 

stockbeeld

Milieuvriendelijk papier 
voor Woonvenster

Op welke temperatuur 
kan ik de thermostaat 
’s nachts het beste 
zetten? Hoe kan ik zelf 
de temperatuur van 
de cv-ketel verlagen 
en hoe ga ik om met 
de radiatoren in mijn 
woning? Heeft ventileren 
geen slechte invloed op 
mijn energierekening?

Op deze 
en andere 
vragen krijgt 
u antwoord 
in onze 
nieuwe video 
‘verwarmen 

woning’. In de video geeft u 
zelf aan op welke manier u uw 
woning verwarmt. Vervolgens 
krijgt u een advies hoe u uw 
woning zo zuinig mogelijk kunt 
verwarmen. U vindt de video op 
onze website wooncompagnie.
nl/video-verwarmen-woning of 
scan de QR-code. 

‘Elke besparing is er één’
Bij de vorige uitgave van Woonvenster was een bon ingesloten voor het aanvragen van 
gratis isolatiefolie. Deze actie liep ruim vier maanden en leverde ruim 2.500 verzonden 
foliepakketten op. Maar wat doet Wooncompagnie qua beheer en onderhoud nog meer op 
het gebied van duurzaamheid? We vertellen het u graag. 

Sleutel vergeten of uzelf 
buitengesloten. Wat nu? 

Paula Bijpost treedt toe tot bestuur 
huurdersvereniging NiedorpC

‘Samen kunnen we proberen een einde te maken aan die lange 
wachtlijsten, bijvoorbeeld door onze stem te laten horen bij het maken 
van prestatieafspraken met gemeenten,’ zegt Paula. ‘Daarnaast wil ik me 
inzetten voor starters die hulp kunnen gebruiken. Ook voor jongeren is dit geen 
makkelijke tijd. Door de woningnood starten veel van hen niet in de woonplaats 
waar ze vandaan komen. Dat betekent dat ze niet worden omringd door 
familie en vrienden. Ik zou het goed vinden als er meer aandacht is voor deze 
groep.’ Ook zou er voor jongeren lokaal meer moeten worden georganiseerd, 
vindt Paula.

Het kan nog beter
Paula Bijpost werd voorgesteld tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van 
huurdersverenigingen. Op uitnodiging van de corporatie konden leden van De 
Huurderskoepel, De Vijfhoek en bewonerscommissies na twee jaar weer écht bij 
elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomst, die het thema ‘duurzaamheid’ had, 
spraken onder meer Marjan Minnesma van Urgenda en Henk van Gameren, 
voorzitter van de Huurderskoepel. ‘We zijn trots op de duurzame stappen die 
Wooncompagnie zet, maar wat ons betreft kan het nog beter. De woningen 
van de corporatie hebben nu een gemiddeld energielabel B, dat zou in 
onze ogen A of A+ mogen worden. Gelukkig zitten Wooncompagnie en de 
huurdersverenigingen op dit punt steeds meer op één lijn,’ aldus Henk.

‘Meer aandacht 
voor jongeren’

De huurdersvereniging: meer weten, meehelpen of lid worden?
De huurdersverenigingen komen op voor uw belangen als huurder. 
Wilt u weten wat zij voor u kunnen betekenen? Neem dan een kijkje op 
www.huurderskoepel.com of www.devijfhoek.com. 

‘Via de huurdersvereniging kan ik een bijdrage leveren 
aan wijken en buurten. Ik wil me vooral richten op 
jongeren die vaak lang moeten wachten voordat ze 
een sociale huurwoning krijgen. Zelf stond ik acht jaar 
ingeschreven als woningzoekende voordat ik een huis 
kreeg toegewezen. Ik weet dus wat het is.’ Dat zegt 
Paula Bijpost (29), die onlangs toetrad tot het bestuur 
van huurdersvereniging Niedorp.
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Alice Crajé (78) uit Broek in Waterland vertelt met veel 
enthousiasme en humor over haar avontuurlijke verleden. 
Zij herinnert zich hoe de woonark van haar ouders door een 
sleepboot over het IJsselmeer naar Amsterdam-Noord werd 
gesleept. De drie kleine kinderen waren aan boord van de 
sleepboot genomen. De destijds driejarige Alice zag de ark 

zo slingeren dat de ramen half onder water verdwenen. 
Ook figuurlijk kwam Alice in haar leven voor veel uitdagingen 
te staan. Ze trouwde met een jongere man en samen kregen 
ze in korte tijd vier kinderen. 

Het gezin vond met wat hulp een kleine noodwoning waar 
ze vier jaar woonden. Dat betekende improviseren. Voor de 
komst van een tweeling werd er een kamertje aangebouwd. 
De geboorte vond daar plaats in een koude winternacht bij een 
temperatuur van 17 graden. Binnen welteverstaan. De luiers 
hingen te drogen boven het bed en om de kachel. De tweeling 
sliep om beurten in de wieg en de kinderwagen, maar er 
kwam een moment dat het zo niet verder kon. De oudste twee 
kinderen hadden speelruimte nodig. De gemeente gaf bevel 
de noodwoning te verwijderen, maar had geen vervangende 
woonruimte. Alice zag geen andere uitweg dan Koningin 
Juliana een brief te schrijven. En met succes. Op die bewuste 
Kerstavond ruim 50 jaar geleden stonden ze met het hele 
gezin door de ramen te gluren van hun ‘nieuwe’ huis. Ze konden 
hun geluk niet op. Een mooier kerstcadeau was niet denkbaar.

Achter de Voordeur
Woningnood bestaat al sinds het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Vooral starters hebben 
het nu moeilijk en dat was vroeger niet anders. 
Kerstavond ruim 50 jaar geleden staat dan ook in 
Alice haar geheugen gegrift.

Komend voorjaar gaat onze huisfoto-
grafe Marjolein op pad met haar 
camera. Ze maakt professionele foto’s 
van bewoners in en om hun woning. 
Deze foto’s gebruiken we voor ons 
bewonersblad Woonvenster, onze 
website en folders.

Een blijvende herinnering
Wilt u ook zo’n mooie blijvende her in-
nering? Geef u voor 1 februari 2023 op 
via woonvenster@wooncompagnie.nl.

Vermeld hierbij uw adres en met 
hoeveel personen u op de foto wilt. In 
februari laten we u weten of Marjolein 
bij u langskomt.

Een cadeaubon van € 40,-
De eerste twintig deelnemers 
ontvangen de gekozen foto’s digitaal 
met daarbij een cadeaubon ter 
waarde van € 40,-. Met deze bon kunt 
u de mooiste foto laten afdrukken op 
bijvoorbeeld canvas.

Doet u 
ook mee 
aan onze 
fotoshoot? 

wooncompagnie.nl

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)

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.

Puzzel mee!
En maak kans op 
een boodschappen 
cadeaubon t.w.v. € 75,--.

In dit Woonvenster vindt u diverse 
kerstbomen. In iedere boom staat 
een letter. Verzamel alle letters 
en maak hier een woord van. 

Heeft u het woord gevonden?
Mail uw oplossing voor 16 januari 
2023 naar woonvenster@
wooncompagnie.nl onder 
vermelding van ‘Prijspuzzel 
Woonvenster’. Vermeld in de 
e-mail uw oplossing, naam, adres 
en telefoonnummer. De vijf 
prijswinnaars ontvangen 
persoonlijk bericht.
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