
Jaap en Tiny Bessem uit Warder:

 Uit je dak met zonnepanelen
De negen panelen op het dak van hun woning geven Jaap (63) en Tiny (64) Bessem uit Warder 
letterlijk en figuurlijk energie. ‘We doen iets voor het milieu én besparen een flink bedrag.’

Zelf je energie opwekken
‘De brief van Wooncompagnie waarin stond dat we in 
aanmerking kwamen voor zonnepanelen, heb ik meteen 
getekend en nog diezelfde dag op de post gedaan,’ ver-
telt Jaap. ‘Zelf je energie opwekken, die kans laat je toch 
niet liggen? De panelen liggen nu ruim een jaar op het 
dak van onze woning en ik heb er nog geen dag spijt van 
gehad. Ze functioneren naar volle tevredenheid.’

Samen prestaties volgen
‘Steeds meer mensen en bedrijven houden zich bezig met 
het thema milieu en ik vind het mooi dat Wooncompagnie 
daarin meegaat. Zonnepanelen zijn heel rendabel. Mijn 
vrouw volgt het op haar telefoon en laat me regelmatig 
zien wat we opwekken. Daar sta je nog versteld van.’

Een flinke besparing
‘Eigenlijk zijn het lichtpanelen, want de zon hoeft niet 
te schijnen om energie op te wekken. Een beetje licht is 
genoeg. We betalen voor de panelen maandelijks een 
klein bedrag aan huur, maar die kosten vallen echt in het 
niet bij de opbrengsten. De panelen leveren ons netto 
tegen de vierhonderd euro per jaar op, dat is natuurlijk 
mooi meegenomen.’

Zelf veel gedaan
Jaap en Tiny wonen al 42 jaar met veel plezier aan 
de Westerweg en hebben er ‘alles aan gedaan om van 
hun woning een paleisje te maken’. ‘Zo hebben we een 
nieuwe keuken geplaatst en een vaste trap gemaakt naar 
zolder, om daar een kamer te realiseren voor één van 
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onze twee zoons. We deden dat met toestemming van 
Wooncompagnie en met hulp van familieleden.’

Nog meer wooncomfort
Ook heeft Jaap alweer jaren geleden het dak geïsoleerd 
en het huis voorzien van isolatieglas. ‘Inmiddels heeft 
Wooncompagnie dat dunnetjes overgedaan. Het huis is 
van top tot teen optimaal geïsoleerd en er is hoogwaar-
dig isolatieglas geplaatst. Onze woning is daardoor nog 
comfortabeler geworden.’ 

Onder de veranda
Jaap en Tiny zijn in Warder helemaal op hun plek. ‘We heb-
ben een goed huis en wonen in een leuke buurt. Wat wil je 
nog meer? We hoeven hier niet meer weg.’ Jaaps laatste 
aanwinst is een veranda achter de woning. Gebouwd naar 
eigen ontwerp. ‘We gaan over twee jaar met vervroegd pen-
sioen,’ zegt Jaap. ‘Ik zie ons daar al samen zitten, heerlijk.’

Meer weten?
Wanneer u binnenkort in aanmerking komt voor 
zonnepanelen, ontvangt u hierover bericht van ons. 
Nieuwsgierig of uw woning op de planning staat 
voor de langere termijn?  

Op onze website vindt u een overzicht tot 2023: 
wooncompagnie.nl/ik-ben-huurder/informatie/
gepland-onderhoud.  

Meer informatie over ons zonnepanelenbeleid 
vindt u op wooncompagnie.nl/ik-ben-huurder/
direct-regelen/zonnepanelen

Innovatief en 
duurzaam wonen 

Wooncompagnie en Finch zijn 
trots op het eerste resultaat 
van de samenwerking: een 
prachtig houten woongebouw 
M’DAM in Monnickendam. 

Er komen 20 sociale huurapparte-
menten in het plan, deze worden 
vanaf de zomer van 2021 aange-
boden op Woonmatch. Dankzij het 
industriele fabricageproces kunnen de 
woningen al worden geproduceerd, 
terwijl de grondwerkzaamheden 
plaatsvinden. Het totale bouwproces 
duurt slechts vijf maanden.

‘We zijn als corporatie niet voor  
tijdelijke oplossingen voor structu-
rele problemen. Het gebouw moet 
uitstraling en een lange levensduur 
hebben, kortom een prettig thuis 
voor onze huurders,’ aldus Stefan 
van Schaik, directeur-bestuurder 
van Wooncompagnie. In Finch 
Buildings heeft Wooncompagnie een 
gelijkgestemde partner gevonden 
die aansluit bij deze innovatieve en 
robuuste bijdrage aan het oplossen 
structurele problemen waar de  
sociale huur sector mee kampt. 

Modern, constant en duurzaam
Cross Laminated Timber (CLT) is een 
modern houtproduct dat voorziet in 
een breed scala aan toepassingen. 
Het CLT hout is zeer breed inzet-
baar en een duurzaam alternatief 
voor de traditionele bouwmaterialen 
zoals beton en staal. Bouwen in hout 
scheelt enorm veel in CO2-uitstoot. 

Huurprijzen worden niet verhoogd

De overheid heeft besloten dat de huurprijzen van 
sociale huurwoningen niet verhoogd mogen worden. 

De huren van vrije sectorwoningen, 
zorgcomplexen en bedrijfs- en 
maatschappelijke ruimte mogen 
van de regering wel verhoogd 
worden. Wooncompagnie kiest er 
bewust voor om dat niet te doen. 
Dat is goed nieuws voor álle huur-
ders van Wooncompagnie.

Gelijke monniken, gelijke kappen
De overheid heeft beloofd deze 
maatregel te gaan compenseren 
door middel van een korting op 
de verhuurderheffing. De verhuur-
derheffing is een heffing die moet 
worden voldaan door verhuurders 
van huurwoningen. De afgelopen 
jaren heeft Wooncompagnie veel-
vuldig op de barricaden gestaan 
tegen de verhuurderheffing. 
Wooncompagnie heeft zelf beslo-
ten ook de huren van de vrije 

sector huurwoningen, zorgcom-
plexen, bedrijfs- en maatschap-
pelijke ruimtes niet te verhogen. 
Voor Wooncompagnie een logisch 
gevolg van de verwachte compen-
satie van de verhuurderheffing. 
Wooncompagnie vraagt geen 
euro meer dan nodig. Een ver-
wachte lastenvermindering komt 
dan ook direct ten goede aan de 
huurders. 

Als het tegenzit
Mochten huurders problemen 
hebben met het betalen van de 
huur, adviseert Wooncompagnie 
in een vroeg stadium contact 
op te nemen. Samen bekijken we 
hoe we kunnen werken aan een 
oplossing. Niemand hoeft zich 
namelijk te schamen als het even 
tegenzit. 
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Condens vorming 
op ramen

In het voor- en najaar krijgen we 
veel vragen binnen van bewo-
ners over condens vorming aan 
de buitenzijde van de ramen. 

Op het eerste gezicht lijkt het 
raam lek of niet goed geïsoleerd. 
Gelukkig is het tegendeel waar. 
Deze condensvorming is name-
lijk het bewijs dat de ramen hun 
werk goed doen!

Hoe zit dat? 
Vaak zien we aan de buitenzijde 
condensvorming op ramen van 
enkelglas, maar ook op dubbel-
glas kan dit ontstaan. Dit komt 
door een lage temperatuur en 
hoge luchtvochtigheid. De con-
dens is meestal te zien in de och-
tenduren in het voor- en najaar. 
Wanneer de buiten temperatuur 
stijgt en de luchtvochtigheid 
afneemt, verdwijnt de condens 
ook weer. De condensvorming 
is dus het gevolg van het zeer 
hoog warmte-isolerende glas. 
Het bewijs dat uw ramen de kou 
goed buitenhouden!

Jaap en Reina uit Warmenhuizen blij met energieproject 

‘Geen energiekosten en meer comfort’
Bewoners van huurwoningen aan het Trogven hebben er nog nooit zo warm bijgezeten. 
‘We hebben koude winterdagen achter de rug, maar binnen was het zeer comfortabel,’ 
zegt bewoner Jaap Tinholt (74). 

De woning van Jaap en zijn vrouw Reina (74) is één 
van de acht bestaande huizen in Warmenhuizen die 
Wooncompagnie energieneutraal maakt, onder begeleiding 
van Urgenda. De bewoners gaan van het gas af en halen 
alle benodigde (zonne)energie van het eigen dak. Dit alles 
wordt uitgevoerd door de sociale onderneming ThuisBaas. 
Jaap: ‘Dat wij geen CO2 meer uitstoten geeft mij nog de 
meeste voldoening, want er moet echt iets gebeuren.’
‘Het milieu heeft ons altijd beziggehouden, we maken al 
jarenlang milieubewuste keuzes,’ vertelt jaap. ’Toen we 
hoorden dat Wooncompagnie deze woningen energie-
neutraal wilde maken, waren we meteen erg enthousiast. 
Als we Moeder Aarde leefbaar willen houden moet er nog 
veel worden gedaan, maar dit is een mooie tussenoplossing.’

Een flinke besparing
Hun woning heeft een week op z’n kop gestaan, maar Jaap 
en Reina zijn blij met het eindresultaat. ‘Ons huis is goed 

geïsoleerd, we wonen comfortabel en wekken energie op. 
Ondertussen sparen we het milieu én onze portemonnee. 
Onze maandelijkse energienota van ruim 120 euro is dank-
zij de 20 zonnepanelen voortaan nul. Alle aanpassingen 
hebben een huurverhoging van 50 euro per maand tot 
gevolg, maar dat hebben we er graag voor over.’

Een lucht-water-warmtepomp
De woningen in Warmenhuizen worden voorzien van een 
zogeheten lucht-water-warmtepomp. De pomp haalt 
warmte uit de buitenlucht en verwarmt daarmee het 
bestaande cv-water tot 30-45 graden. De radiatoren in de 
woning worden vervangen door convectoren met drie keer 
zoveel vermogen, waardoor het in huis altijd lekker warm 
is. Het benodigde warme water wordt door dezelfde pomp 
verwarmd en opgeslagen in een grote boiler op zolder. 
Groot voordeel is dat bij dit systeem geen gas en verbran-
ding nodig zijn en er dus geen sprake is van CO2-uitstoot.
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I N  U W  B U U R T:  S C H A G E N

Iris en Niko Lieshout uit Schagen verrassen buren

‘Juist nu hebben we elkaar nodig’
We leven in een vreemde tijd waarin we ons best doen 
er zoveel mogelijk voor elkaar te zijn. We doen even een 
boodschap voor de buren, zoeken elkaar (online) op en 
organiseren ludieke acties. 

Iris Lieshout (65) en haar man Niko (71) uit Schagen zijn daar een inspirerend 
voorbeeld van. Ze gingen kortgeleden met een dienblad vol lekkernijen bij de 
buren langs: een mooie aanleiding om een praatje te maken. Deze smakelijke 
actie werd door de buren erg gewaardeerd. ‘In deze tijd spreek en zie je minder 
mensen, terwijl we elkaar juist nu hard nodig hebben,’ zegt Iris.
‘Met elkaar in gesprek gaan, gezellig even bijpraten, het kan nog steeds,’ ver-
volgt Iris. ‘Woon je alleen of ken je iemand die alleen woont: ga de deur uit en 
bel eens aan. Heb je een vriendin in het zuiden van het land al lang niet gezien 
of gesproken? Pak dan een kop koffie of thee, ga gezellig videobellen en je 
voelt je meteen een stuk vrolijker. Een klein gebaar kan veel goeds doen, je kunt 
er enorm van opknappen.’

Mensenmensen
Zorgen voor elkaar, het zit Iris en Niko in de genen. ‘In ons werkzame leven 
speelde het contact met mensen een belangrijke rol en dat is nog steeds het 
geval,’ vertelt Niko. ‘We staan open voor anderen en doen veel vrijwilligerswerk.’ 
Zo is het echtpaar Lieshout al jarenlang vrijwilliger in de (palliatieve) zorg en 
betrokken bij uiteenlopende lokale activiteiten. Ook ontplooiden ze zelf acties, 
zoals Het Eetcafé. 

Samen eten, samen genieten
‘Het begon acht jaar geleden, toen we iets aardigs wilden doen voor een goede 
vriendin die net weduwe was geworden,’ vertelt iris. ‘We besloten haar elke 
dinsdag uit te nodigen voor een lekkere maaltijd bij ons thuis. Uiteindelijk had-
den we drie gasten aan tafel die alleen zijn. En als iemand niet kon, nodigden 
we een ander uit die ook alleen is. Na corona gaan we daar weer gewoon mee 
door: samen genieten van wat de pot schaft én van mooie tafelgesprekken.’

Andere bewoners inspireren
Iris wil met haar verhaal graag andere bewoners inspireren. Want je kunt altijd 
iets voor een ander betekenen: ‘Eet je elke dag alleen en ken je iemand die ook 
alleen is? Nodig elkaar dan eens uit. Breng een klein bloemetje uit eigen tuin 
aan de deur of doe een kaartje door de brievenbus. Of nodig iemand bij je thuis 
uit voor een kopje koffie, weliswaar op gepaste afstand. Het is allemaal nog 
steeds mogelijk.’ 

Een paar 
nachtjes in 
hotel Slot
Een groot aantal woningen aan 
de Beethovenlaan, Bachstraat 
en Wagnerstraat in Schagen 
ondergaat momenteel een 
grootscheepse aanpak van 
onderhoudswerkzaamheden. 
De huizen krijgen onder andere 
nieuwe kozijnen, een nieuw 
dak, een nieuwe gevel en wor-
den optimaal geïsoleerd. Voor 
sommige bewoners kan dit een 
extra grote opgave zijn. Zeker 
als ze ouder zijn en hulp nodig 
hebben. Samen zochten we 
naar een manier om deze men-
sen zoveel mogelijk te ontlasten.

‘De onderhoudswerkzaamhe-
den worden, zoals gebruikelijk, 
in bewoonde staat uitgevoerd,’ 
vertelt buurtconsulent Annette 
Goossens. ‘Vaak is dat goed uit-
voerbaar, maar op deze locatie 
wonen overwegend senioren. 
We hebben binnen dit project 
daarom op maat afspraken 
gemaakt. Samen hebben we 
gekeken wie tijdens dit inten-
sieve project extra ondersteu-
ning kan gebruiken.’ 

Bewoners die hiervoor in aan-
merking komen, kunnen als de 
meest ingrijpende werkzaam-
heden worden uitgevoerd, een 
paar dagen logeren in Hotel 
Slot, in hartje Schagen. Het ont-
bijt wordt beschikbaar gesteld 
door Wooncompagnie, de lunch 
en het diner (tegen een ver-
goeding) door de lokale res-
taurants Piet Pann en Havana. 
‘Deze samenwerking is fijn voor 
de bewoners, hun mantelzor-
gers en voor de ondernemers. 
We helpen elkaar en dat levert 
uiteindelijk alleen maar blije 
gezichten op. Hoe mooi is dat?’
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Meldt u zich ook aan?
buurtteamschagen@wooncompagnie.nl

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

 Digitaal borrelen met gratis hapjes
Gezellig digitaal borrelen met de buren en ondertussen genieten van allerlei gratis hapjes. 
Samen wat bijpraten, ervaringen uitwisselen en elkaar door deze onzekere tijd heen slepen. 
Dat is de bedoeling van de Buurtborrelbonusbox, een initiatief van uw buurtteam. Doet u mee? 

Hoe meld ik me aan?
We zoeken voor deze actie naar ambassadeurs: één huur-
der kan, als organisator, de box bij ons aanvragen: voor 
een aantal buren (minimaal vier huishoudens), de hele 
straat of een heel complex. Aanmelden kan via de mail: 
buurtteamschagen@wooncompagnie.nl. 

Hoe werkt het?
De organisator regelt een online buurtborrel in de 
vorm van een zogeheten teammeeting. Het is dus 
een borrel via uw computer, tablet of smartphone. 
Helemaal corona proof. U verzorgt zelf de drankjes, 
maar de hapjes regelen wij. De borrelbox wordt bij 
u thuisbezorgd en is gevuld met allerlei verse lekker-
nijen, beschikbaar gesteld door lokale ondernemers.  
Hoe leuk is dat?

Wat kan ik doen?
Het is de bedoeling dat u foto’s van de borrel met ons 
deelt. Wij plaatsen, als u daar toestemming voor geeft, de 
beelden op social media. Zo hopen we nog meer huurders 
enthousiast te maken voor dit initiatief.

Waarom een digitale buurtborrel?
We missen in deze tijd veel en zien elkaar minder dan nor-
maal. En dat terwijl we elkaar juist nu nodig hebben. Via deze 
actie willen we onze huurders een hart onder de riem steken 
en stimuleren vooral contact met elkaar te houden. Want juist 
in deze tijd is een goed contact met buren heel erg belangrijk.

Uw buurtteam

Wij zijn buurtteam Schagen 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 verschil-
lende lokale organisaties inschakelen.

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

v.l.n.r.: Moïra (buurtconsulent), Barbara (buurtbeheer-

der), Annette (buurtconsulent), Beb (buurtbeheerder), 

Jojanneke (buurtconsulent)
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Vergroen uw tuin 
met tips van Reinier de hovenier
Heeft u er wel eens aan gedacht om uw 
tuin te vergroenen? Een groene tuin is goed 
voor ons klimaat, zorgt voor een betere 
afvoer van regenwater én is boeiend. ‘Met 
meer groen komt een tuin echt tot leven,’ 
zegt Reinier Klok, hovenier en huurder van 
Wooncompagnie. ‘Je geeft ruimte aan 
insecten en vogels en dat maakt een tuin 
spannend.’ Groene tuintips van Reinier de 
hovenier.

Begin klein
‘Tegels eruit, groen erin: dat is een kreet die je steeds 
meer hoort,’ zegt Reinier. ‘Ik ben daar een groot voorstan-
der van, al wil ik bewoners wel adviseren klein te beginnen. 
Zo kun je ontdekken of een groene tuin bij je past, want 
meer groen betekent natuurlijk wel meer onderhoud. Haal 
er een paar tegels uit, verwijder het zand, voeg tuinaarde 
toe en plant bijvoorbeeld een struik die op deze plek goed 
groeit. Is de plek schaduwrijk of juist niet? Is het er vochtig 
of juist droog? Dat zijn zaken waar je rekening mee moet 
houden, anders loop je de kans dat je groenavontuur snel 
eindigt. Je kunt je laten adviseren bij een tuincentrum, 
maar ook online zijn er veel inspirerende sites.’

Maak het spannend
‘Zorg voor veel variatie. Daarmee creëer je, wat we noe-
men, biodiversiteit: door voor de juiste bomen en planten 
te kiezen, wordt een tuin aantrekkelijker voor insecten als 

bijen en vlinders. Deze insecten zorgen op hun beurt weer 
voor meer vogels in de tuin. Dat is leuk om te zien en goed 
voor Moeder Aarde. Het is sowieso goed om beestjes toe te 
laten in de tuin. Timmer een tuin dus niet helemaal dicht 
met schuttingen of maak in elk geval een klein gat in de 
schutting. Dan krijg je zeker af en toe bezoek van een egel. 
Hoe leuk is dat? Verder pleit ik niet voor ‘aangeharkte’ tui-
nen. Je moet een tuin natuurlijk goed onderhouden, maar 
er mag hier en daar best een takje of blaadje liggen, dat is 
een voedingsbodem voor kleine organismen.’

Doe het samen
‘Veel bewoners vergroenen hun tuin en kunnen elkaar han-
dige tips geven. Of op ideeën brengen. Ook gebeurt het 
dat bewoners samen een stuk grond adopteren en ver-
groenen. Zelf heb ik een stuk saai openbaar groen, naast 
mijn woning in Edam aangepakt. Dat deed ik in samen-
werking met Buurtteam Waterland. De borders zijn gevuld 
met struiken en planten die een aantrekkingskracht heb-
ben op kleine beestjes en vogels. Je weet niet wat je ziet. 
Elk seizoen groeit en bloeit er wel iets.’

Ervaar de voordelen en… geniet!
‘Bomen en planten zorgen voor de uitstoot van zuurstof. 
Een groene tuin zorgt dus voor gezonde lucht. Een bete-
gelde tuin houdt warmte vast en zorgt dat het extra warm 
wordt. Groen in de tuin zorgt voor een eigen microklimaat, 
waardoor het een stuk koeler wordt in de tuin. En voor 
de rest kan ik zeggen: geniet van al dat groen. Verdiep 
je in de planten en struiken, zie hoe ze gedijen en welke 
diertjes erop afkomen. Kortom, beleef plezier van wat er 
gebeurt in je eigen groene oase.’
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Maak kans op een tuinbon van 50 euro
Bent u trots op uw groene tuin? Maak dan een mooie tuinfoto en 
maak kans op een bon van 50 euro, te besteden bij een tuincen-
trum bij u in de buurt. We geven vier bonnen weg, eerlijk verdeeld 
over de regio’s Waterland, Schagen, Purmerend en Hollands Kroon. 

Stuur uw foto naar: woonvenster@wooncompagnie.nl.

Meer groen in uw tuin

Zelf aan de slag
Enthousiast om uw tuin te vergroenen en 
wilt u klein beginnen? Hieronder ziet u een 
aantal voorbeelden wat u al met een paar 
vierkante meter kunt doen. 

Japanse  
duizendknoop 
bestrijden
Hoewel we voorstander zijn van het 
vergroenen van uw tuin, is er één 
plant die u liever niet in uw tuin ziet. 
De Japanse duizend knoop is een 
snel groeiende woekerende plant 
waarvan de wortels schade kunnen 
toebrengen aan de woning, leidin-
gen en bestrating. Als de Japanse 
duizend knoop in uw tuin groeit, dan 
raden wij u aan de plant direct te 
verwijderen. Hiermee voorkomt u 
eventuele toekomstige schade die 
op u verhaald kan worden. Ziet u de 
plant in de openbare ruimte? Geef 
dit door aan de gemeente.

Niet bij het groenafval
Heeft u onverhoopt al een Japanse 
duizendknoop in uw eigen tuin? Knip 
de plant tot op de grond af. Herhaal 
dit vervolgens elke week. Zo raakt 
de plant uitgeput en komt deze na 
verloop van tijd niet meer terug. Voer 
het groenafval niet af via de com-
posthoop of de groene container of 
in de openbare ruimte. Het groen-
afval moet in de grijze container. 
Ieder klein scheutje van de plant kan 
namelijk ergens anders een nieuw 
plantje worden. Op deze manier 
voorkomt u zo goed mogelijk verdere 
verspreiding van de plant.

Zo herkent u de Japanse duizend-
knoop in het voorjaar. 

Foto: Juliën Keijzer, Hoek Hoveniers
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BLIJ MET MIJN BUUR

Heeft u een tip of suggestie? 
Mail naar woonvenster@wooncompagnie.nl

Volg ons op social media
 wooncompagnie  wooncompagnie

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

Samen mooie, duurzame 
momenten koesteren

Juist in deze tijd ‘zoek je elkaar op’. Ik merk 
dat ik vaker de telefoon pak en een vriend of 
familielid bel. 

Gewoon om even bij te praten, te laten weten dat je aan 
iemand denkt. In een periode dat alles niet meer zo van-
zelfsprekend is, merk je hoe belangrijk goede relaties zijn. 
Op het persoonlijke en maatschappelijke vlak.

Zo werken wij al geruime tijd aan het verduurzamen van 
ons woningbezit. Dat doen we samen met de huurdersver-
enigingen. Die relatie is ons veel waard, want de verenigin-
gen vertegenwoordigen de belangen van huurders en om 
hén gaat het uiteindelijk. We hebben afgesproken om ons 
in de eerste fase van verduurzaming vooral te richten op 
het verbeteren van wooncomfort en het beheersen van de 
woonlasten. En dus pakten we de woningen aan, in veel 
gevallen zonder daar huurverhoging voor te vragen.

Door onze woningen te isoleren hebben we de basiskwali-
teit van onze woningen verhoogd en het aardgasverbruik 
flink kunnen terugdringen. Bewoners profiteren van lagere 
energiekosten: ze merken het in hun portemonnee. Dat is 
een goede zaak. Onze woningen hebben nu ruimschoots 
gemiddeld energielabel B en daar kunnen we met elkaar 
alleen maar trots op zijn. 

Maar we zijn er nog niet en gaan een nieuwe fase in. We blij-
ven ook de komende jaren verder isoleren, maken projecten 
circulair en passen deze aan aan het verwachte klimaat en 
laten kansen om woningen aardgasvrij te maken niet onbe-
nut. Het is een lastige fase, want het gaat hier steeds vaker 
om kostbare ingrepen. Onze grote uitdaging: zoeken naar 
een weg om ook deze tweede fase samen succesvol door te 
komen. Mijn inspiratie? Die haal ik uit verhalen van tevreden 
bewoners. En uit de bevlogenheid van experts. Of uit dat ene 
telefoontje met een vriend die me raakt met een bijzondere 
anekdote. Zulke duurzame momenten koester ik graag.

Stefan van Schaik,
directeur-bestuurder

Arianne Metselaar verrast twee 
buren met een bloemetje:

‘Ze zijn zo lief voor me’
Sommige situaties zijn zo bijzonder, dat één ‘buurt-
bloemetje’ niet volstaat. Zoals in het geval van 
Arianne Metselaar (37) uit Middenmeer. Arianne 
woont in het complex Kroonwaard, waar ze altijd 
kan terugvallen op haar buren: de familie Van Assen 
én bovenbuurvrouw mevrouw Van Dok. Dat ver-
diende volgens Arianne twéé maal een mooi boeket.
Beide buren waren totaal verrast, toen ze uit han-
den van Arianne een bloemetje ontvingen. ‘Wat 
geweldig, dit hadden we nooit verwacht. Echt 
ontzettend leuk.’ Arianne genoot zichtbaar van de 
reactie van haar buurtjes en zei: ‘Jullie zijn heel 
lief voor me, ik ben blij met jullie. ’

Een fijne gedachte
Arianne zette de fleurige Wooncompagnie-actie 
samen met haar moeder, Jantien Hartmans, in 
gang. ‘Arianne heeft het syndroom van Down en 
kan zich goed redden, maar het is goed om te 
weten dat haar buren een oogje in het zeil hou-
den,’ vertelt Jantien. ‘Ik woon sinds een jaar in 
Schagen en ben 24 uur per dag stand by. Dat 
Arianne altijd kan terugvallen op haar buren geeft 
een goed gevoel.’

‘De buren staan echt voor Arianne klaar,’ vervolgt 
Jantien. ‘Zo was laatst de afstandsbediening van 
Ariannes televisie kapot. Meneer Van Assen twij-
felde geen moment en repareerde het apparaatje. 
Tot grote vreugde van Arianne die weer naar haar 
geliefde soap Goede Tijden Slechte Tijden kon kij-
ken. Mevrouw Van Dok komt regelmatig even een 
kopje koffie drinken. Daar geniet Arianne van.’
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