
Repaircafé geeft eendenlamp van Fleuri tweede leven

‘Mijn huis is nu weer compleet’

‘Ik zag deze bijzondere lamp jaren geleden in de etalage 
staan van Dolores del Dia in Amsterdam, een vintage 
design winkeltje. Elke keer als ik er voorbij fietste, moest ik 
ernaar kijken. De lamp, een uniek Italiaans design, was echt 
prachtig, maar helaas ook prijzig. Het bleef dus bij kijken.’ 
Totdat Fleurie op een goede dag zag dat de betreffende 
winkel opruiming had. ‘Ik ben toen meteen binnengestapt 
en kocht de lamp met een flinke korting. Ik was echt 
ontzettend blij.’ In die periode verhuisde Fleurie van 
Amsterdam naar Monnickendam. ‘De lamp heb ik bewust 
apart verhuisd, want die is me heilig,’ vertelt ze. ‘Hij kreeg 
een plekje voorin de auto maar door alle verhuisstress en 

remacties raakte mijn aanwinst beschadigd. Ik baalde: had 
ik eindelijk een compleet huis van Wooncompagnie, deed 
mijn lievelingslamp het niet meer.’

In de wolken
Heel toevallig hoorde Fleurie over het lokale Repaircafé in 
De Bolder. ‘Ik pakte de lamp, ging erheen en de mannen 
wisten ‘mijn eend’ te repareren. De lamp is nog wel wat 
scheef, dat was niet zo snel te maken, maar hij dóet het 
weer. Ik was in de wolken en deed ook graag een vrijwillige 
bijdrage voor dit fantastische initiatief.’ Sindsdien bezoekt 
Fleurie het Repaircafé regelmatig. ‘Ik ben in de ban van 

Een plek waar je kapotte spullen door handige vrijwilligers gratis worden gerepareerd. 
Het kán in de verschillende Repaircafés die er in de regio worden gehouden. Bewoonster 
Fleurie Kloostra (44) raakt niet uitgepraat over dit initiatief. ‘Handige mannen maakten mijn 
favoriete eendenlamp en daar ben ik ze nog elke dag dankbaar voor,’ zegt ze.
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‘Het zijn vaak dingen waar je niet zo snel aan denkt, 
maar die wel degelijk werken,’ vertelt Marjan. ‘Zo zijn 
veel elektrische apparaten sluipverbruikers: ze verbruiken 
stroom, ook als ze uit staan. Mijn tip: haal de stekker uit die 
apparaten als je ze niet gebruikt. Of gebruik zogenoemde 
‘stand-by-killers’. Dat zijn kleine apparaatjes waarmee 
je een stopcontact als het ware uit zet. Ze zijn voordelig 
aan te schaffen. Bij sommige apparaten is het onhandig 
om ze van het stroom te halen omdat je ze anders 
steeds opnieuw moet instellen. Maar bij bijvoorbeeld een 
koffiezetapparaat, pc of spelcomputer is het goed te doen. 
Als je apparaten op deze manier van de stroom afhaalt 
kan dat, afhankelijk van het stroomverbruik, een besparing 
opleveren van 10 tot 20 procent op de energiekosten.’

Zet ‘m op 60
‘Daarnaast is het zo dat de meeste cv-ketels standaard 
staan ingesteld op 80 graden als het gaat om water voor 
je verwarming. Als je de ketel op 60 graden zet, bespaar 
je aanzienlijk, zónder comfortverlies. De woning voelt net 
zo behaaglijk en de douche blijft net zo warm. Door de 
ketel lager te zetten, kun je tussen de 120 en 140 euro per 
jaar besparen op je gasrekening.’ Op de site zetmop60.
nl staan handige instructiefilms over hoe je cv- ketels van 
verschillende merken lager kunt zetten. ‘Het is goed om te 
weten dat 80 procent van de energierekening doorgaans 
bestaat uit gasverbruik,’ vervolgt Marjan. ‘Dus voor de 
cv, warm water en het koken. Extra besparen op het 
gasverbruik kan door de radiator alleen open te zetten in 
de ruimte waar je actief bent, maar ook het plaatsen van 
folie achter de radiator blijft een goede tip. Probeer verder 
tocht bij ramen, deuren en de brievenbus te voorkomen. 
Gebruik een handdoek of ga op de creatieve tour en brei 
een tochthond -of slang.’ Water dat we verwarmen met 
gas is duur, stelt Marjan. ‘Kook je op gas, verwarm het 
water dan eerst in de waterkoker. Wil je er een eitje bij? 
Kook dat dan meteen mee. Al die kleine dingen zouden 
zomaar kunnen helpen, het zijn creatieve manieren waarop 
we onze portemonnee én het milieu kunnen sparen.’ 

Urgenda en Thuisbaas
Urgenda wil kwalijke klimaatveranderingen voorkomen, 
door samen te investeren in maatregelen en in 
ons gedrag. Dochteronderneming Thuisbaas helpt 
particulieren en corporaties om woningen energieneutraal 
te maken. Voor Wooncompagnie haalde Thuisbaas tien 
woningen in Warmenhuizen van het gas af. Er werden 
warmtepompen geïnstalleerd en zonnepanelen geplaatst. 
Het duurzame doel: een energierekening van nul euro.
Meer informatie over Urgenda vindt u op www.urgenda.nl.

Column
Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie, schrijft in het 
Woonvenster een persoonlijke column. Deze keer gaat hij in op het thema ‘besparen’.

De thermostaat laag en kort 
douchen. Wat valt er dan nog 
te bezuinigen?
Nog nooit zijn we ons zo bewust 
geweest van het thema ‘besparen’ 
als nu. De stijgende energieprijzen, de 
oorlog in Oekraïne en het besef dat we 
minder afhankelijk worden van fossiele 
brandstoffen: we móeten wel. Daar 
komt nog bij dat we duurzamer willen 
leven, om onze aarde te sparen.

Ook bij ons thuis is besparen volledig 
ingeburgerd. Zo staat de thermostaat 
standaard op zeventien graden. Wij zijn 
er, met een extra trui en een dekentje 
op de bank, inmiddels helemaal aan 
gewend. We douchen kort. Mijn record 
staat op één minuut en tien seconden. 
We doen ons best een steentje bij te 
dragen, en tegelijkertijd realiseer ik 
me dat onze situatie onvergelijkbaar 
is met die van mensen met een smalle 
beurs. Over deze groep mensen maak 
ik me oprecht zorgen. Je zal maar een 
beperkt leefgeld hebben en worden 
geconfronteerd met alsmaar stijgende 
energiekosten. Veel van deze bewoners 
hebben de cv al jarenlang laag staan 
en douchen al kort. Wat valt er dan nog 
te bezuinigen? 

We stelden deze vraag aan 
Marjan Minnesma van de Stichting 
Urgenda, expert op het gebied van 
duurzaamheid. Zij verzekerde ons 
dat er altijd nog valt te besparen. In 
deze editie van Woonvenster geeft 
Marjan uiteenlopende tips over hoe het 
allemaal toch anders en zuiniger kan. 

Het zijn vaak kleine tips, die samen een 
extra besparing kunnen opleveren. 

Als woningcorporatie doen we wat 
we kunnen om de energielasten van 
bewoners zo laag mogelijk te houden, 
onder meer met het plaatsen van 
warmtepompen in combinatie met 
zonnepanelen en het optimaal isoleren 
van woningen. Ook hierover leest u 
in deze speciale bespaareditie alles. 
Met als kers op de taart: bewoners 
in Purmerend die elkaar inspireren zo 
bewust mogelijk te leven, onder meer 
door samen te genieten van de natuur.

Aangemoedigd door dit bijzondere 
initiatief, wens ik u een mooie zomer. 
Een zomer waarin we ons hopelijk 
vaak kunnen verwarmen aan de meest 
energiezuinige warmtebron die er is: de 
zon. Veel leesplezier!

Stefan van Schaik,  
directeur-bestuurder

Maak van 
besparen 
een sport!
Besparen. Het is in deze 
tijd noodzakelijk. De 
energieprijzen rijzen de 
pan uit en we putten onze 
aarde steeds meer uit. Voor 
veel bewoners is besparen 
inmiddels een sport geworden. 
Geldt dat ook voor u? Wat is 
uw persoonlijke doucherecord? 
En kan de thermostaat 
misschien nóg lager? Deel uw 
ervaringen via woonvenster@
wooncompagnie.nl met ons, 
zodat wij andere bewoners 
kunnen inspireren met uw 
bespaartip.

En let ondertussen goed op, 
want de verleidingen liggen 
op de loer. Denk maar eens 
aan die grote televisie, extra 
koelkast of airconditioning. 
Om u te helpen nóg meer 
te besparen, geven we in 
dit Woonvenster praktische 
tips. Het zijn vaak kleine tips, 
die met elkaar een aardige 
besparing kunnen opleveren.

Tip #1: volg de 
meterstanden
‘Houd de meterstanden 
actief bij, zodat u nog 
bewuster wordt van uw 
energieverbruik. Veel 
energieleveranciers geven 
inzicht in wat u precies 
verbruikt, waarvoor en op 
welk moment. Ook zijn er 
speciale, onafhankelijke 
apps waarmee u de 
meterstanden kunt 
volgen. Heeft uw 
woning een hybride 
warmtepomp? Check 
dan regelmatig of 
het systeem draait. 
Zonnepanelen op 
het dak? Houd dan 
in de gaten dat deze 
daadwerkelijk 
energie opwekken.’  
Paul Stegers, teamleider 
Beheer & Onderhoud

Tip #2: Houd uw autobanden op spanning
Goed opgepompte banden besparen zo’n 2% van het 
brandstofverbruik. Wilt u meer tips, van besparing op 
gasverbruik tot minder hoeven tanken? 
Kijk dan op www.tegengas.nu.
Marjan Minnesma, 
directeur Stichting Urgenda

Marjan Minnesma van Urgenda 
geeft slimme bespaartips!
We douchen kort, zetten de thermostaat laag en letten op onze uitgaven. Je zou bijna 
denken dat er verder niets meer te besparen valt. ‘Dat lijkt zo, maar er zijn altijd kleine 
dingen die misschien toch een extra besparing kunnen opleveren,’ zegt Marjan Minnesma, 
directeur van Stichting Urgenda, een organisatie voor innovatie en duurzaamheid.

duurzaamheid. Als ik een auto 
nodig heb, huur ik een elektrisch 
exemplaar, ik hoop nog steeds 
op zonnepanelen en een groen 
dak en ik heb een ecotuintje. Ik 
zie dat als mijn kleine bijdrage 
aan deze wereld.’ Het wonen 
in Monnickendam bevalt haar 
heel goed. ‘De natuurlijke 
omgeving, de ruimte en de 
mensen: ik heb nu zoveel meer 
rust in mijn dagelijkse leven. 
Ik heb hier echt mijn plek 
gevonden.’

Repaircafé
Elke derde maandagmiddag 
van de maand is het Repaircafé 
in De Bolder te Monnickendam 
geopend. Ook op veel andere 
plekken in de regio vindt dit 
initiatief plaats, onder meer 
georganiseerd door Wonen Plus 
Welzijn (wonenpluswelzijn.nl).
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Eenmalige 
energietoeslag
Heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u misschien vanuit de 
gemeente een eenmalige energietoeslag. Dit helpt met het 
betalen van uw energierekening. U krijgt deze toeslag van 
de gemeente. Voor inwoners met een bijstandsuitkering of 
inwoners waarvan bij de gemeente bekend is dat zij een 
laag inkomen hebben, regelt de gemeente dit automatisch.

Zelf aanvragen
Inwoners die niet bij de gemeente bekend zijn, maar 
wel recht hebben op de energietoeslag, moeten de 
energietoeslag zelf aanvragen Deze aanpak verschilt per 
gemeente. Om precies te weten hoe de energietoeslag 
in uw gemeente werkt, kunt u het beste de website van 
de gemeente raadplegen, of contact opnemen met 
uw gemeente. Ook De Woonbond geeft hierover meer 
informatie op hun website woonbond.nl/vraagbaak.

Stijgende prijzen en uw huurbetaling
De stijgende prijzen van onder meer brandstof, bood schappen en energie gaan niemand 
in de koude kleren zitten. Als u moeite heeft met rondkomen, zijn deze toenemende kosten 
extra vervelend.

Per 1 juli is de BTW op energie verlaagd van 21% naar 9%. 
Dit scheelt een gemiddeld huishouden ongeveer 500 euro 
per jaar. Dat lost misschien niet alles op, maar geeft 
wellicht een beetje lucht.

Het is verleidelijk om het termijn bedrag van uw energie-
rekening naar beneden bij te stellen, zodat deze enigs-
zins betaalbaar blijft. Wij raden u aan dit niet te 
doen, wanneer uw energieverbruik, gelijk blijft. Bij de 
eindafrekening moet u dan waarschijnlijk in één keer 
veel bijbetalen.

Hulp bij huurbetaling
Komt u door de stijgende 
prijzen in de problemen met 
het betalen van uw huur? 
Neem contact met ons 
op, zodat we samen een 
oplossing kunnen bedenken. 
U kunt ons bellen via 088 
17 18 190 of bekijk onze 
video Huurachterstand via wooncompagnie.nl/video-
huurachterstand of scan de QR-code. 

Sandra en Randy van buurtvereniging Schoof-Halm:

Samen de buurt kleur en fleur geven
Genieten van de prachtige vogeltuin, een gezellige rommelmarkt of met buurtboot 
‘Zwerffie’ zwerfafval uit het gracht halen. De bewoners van de Halmstraat en Schoofstraat 
in Purmerend-Noord zitten niet stil. Sandra en Randy, de drijvende krachten achter 
buurtvereniging Schoof-Halm, weten daar alles van.

Aan de Halmstraat en Schoofstraat staan ruim 140 
woningen, waarvan bijna een derde van Wooncompagnie. 
‘Vijf jaar geleden richtten we deze buurtvereniging op,’ 
vertelt Sandra Mulder (50). ‘Wij willen kleur en fleur 
aan de buurt geven, maar er is ook kleur en treur. Als 
er onverhoopt iemand overlijdt, zorgen we namens alle 
bewoners voor een mooi rouwboeket. We zíjn er voor 
elkaar. Er is een WhatsApp-alarmgroep voor bewoners 
in nood en een buurtkwebbelgroep, voor wie iets wil 
vertellen of vragen.’ Randy de Boer (70): ‘We helpen 
elkaar hier graag. Als een bewoner niet meer in staat is 
de voortuin bij te houden, springen we bij. Zo houden we 
het aangezicht netjes. We organiseren jeu de boules- 
en tafeltenniswedstrijden, verzorgen presentjes op 
feestdagen en tijdens Burendag is er een rommelmarkt. 
Vanwege ons lustrum pakken we dit jaar extra uit, mede 
dankzij een bijdrage van Wooncompagnie.’

Twee prachtige bossen
Samen met bewoners toverde de vereniging twee 
stukken geadopteerde gemeentegrond om tot heuse 
pareltjes. Het eerste is het Halmbos: een uiterst beschutte 
plek onder de bomen, voorzien van houtsnippers en 
boomstronken die dienstdoen als bankjes. Een ideale 
plek om elke maand een verhalenmiddag voor kinderen 
te houden. Het Vogelbos is een paradijs voor wie van de 
natuur houdt. De bomen, planten en vogelkastjes trekken 
een scala aan gevleugelde vrienden aan en de egelkastjes 

bieden huisvesting aan stekelige ‘tuinscharrelaars’. ‘We 
hebben het Vogelbos aangelegd samen met een groep 
bewoners. Ook hiervoor kregen we een bijdrage, deze keer 
van NL Doet. De gemeente maakte het terrein ruim voor 
ons, zodat wij het konden inrichten. Samen met bewoners 
zorgen we ervoor dat het bos netjes blijft,’ zegt Randy, 
die daaraan toevoegt: ‘Maar vóór alles willen we hier 
genieten.’ 

Meer weten? Volg de buurtvereniging via Facebook 
(Schoof-Halmstraat).
Wilt u ook iets doen voor uw buurt, maar weet u niet waar 
u moet beginnen? Sandra en Randy helpen u graag op 
weg. Stuur een mail naar schooftuin@hotmail.com.

Doe u mee aan Burendag!
Wilt u, net als Sandra en Randy, iets leuk orga-
niseren voor uw buurt tijdens Burendag op zaterdag 
24 september 2022? Vraag eens om u heen en 
maak samen een plan! Op www.burendag.nl vindt 
u allerlei leuke tips en ideeën voor een geslaagde 
Burendag. Heeft u (al) concrete plannen? Dan 
kunt u bij uw Buurtteam een aanvraag doen voor 
een bijdrage. Zo zorgen we met elkaar voor veel 
gezelligheid in uw buurt.

Kent u de Buurtbonus al? 
Wilt u samen met uw 
buren zich inzetten 
voor uw straat, 
complex of buurt? 
Wooncompagnie 
waardeert dit 
initiatief, en 
ondersteunt dit 
met de Buurtbonus. 
Hiervoor kunt u 
een bijdrage van 
maximaal 20 euro 
per huishouden 
ontvangen. Uw 
Buurtteam vertelt u 
hier graag meer over.

Tip #3: ontdooi 
uw vriezer
‘De vriezer is één van de 
grootste energieverbruikers in 
een gemiddeld huishouden. 
Dit komt doordat deze dag en 
nacht aan staat, vaak het hele 
jaar. Bij een vriezer vormt zich in 
de loop van de tijd een ijslaag 
aan de binnenkant. En dat kost 
nog eens extra energie. Ontdooi 
daarom regelmatig uw vriezer, 
ook in de zomer.’
Henk van Gameren, 
voorzitter Samenwerkende 
Huurdersorganisaties
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I N  U W  B U U R T:  S C H A G E N

Maite krijgt sleutel van fonkelnieuw 
appartement Westerpark

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

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 verschillende 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 (buurtbeheerder), 

Eline (buurtconsulent), Beb (buurtbeheerder), Jojanneke 

(buurtconsulent), Marina (buurtbeheerder)

Aan de Marktstraat in Schagen beheert Wooncompagnie twee complexen. 
Eén complex valt op door een rode steen en omvat 18 woningen.

In het andere complex, met de gele stenen, bevinden 
zich 39 appartementen. De gevels van laatstgenoemd 
complex, die zeer vervuild zijn, zijn compleet aangepakt. 
Alle voegen zijn verwijderd, waarna de gevels zijn 
schoongespoten (gestraald). Daarna zijn de gevels 
opnieuw gevoegd en voorzien van een waterafstotende 
laag, om het intrekken van vocht te voorkomen. Hierdoor 
is het nieuwe voegwerk beter beschermd en blijft het 
complex er langer verzorgd uitzien. 

Verse verflaag
De gevels van het complex met de rode stenen zijn minder 
vervuild en worden alleen gereinigd. Beide complexen 
worden na de gevelwerkzaamheden voorzien van een 
verse verflaag. De werkzaamheden aan de gevels zijn 
gedaan door Koedooder uit Blokker, het schilderwerk door 
Helder Vastgoed uit Den Helder.

Bos bloemen
Bewoonster Vronie Rommers (81) is erg tevreden. ‘De 
gevels waren echt erg vervuild en op sommige plekken 
gewoon zwart. Als je ziet hoe het complex er nu uitziet, 
kun je je dat bijna niet voorstellen. Het is ongelooflijk 
opgeknapt. De mannen hebben keurig gewerkt, waren 
heel aardig en het resultaat is geweldig. Mij hoor je dus 
niet zeuren. Ik heb goed voor de jongens gezorgd, elke 
ochtend om half acht kregen ze koffie met een dikke koek 
erbij. Mijn vier zoons zitten in de bouw en zij zijn ook altijd 
blij als ze koffie krijgen, dus ik deed het graag. Toen het 
werk hier klaar was, kreeg ik als dank een bos bloemen 
van ze. Dat vond ik zó leuk.’

Maite Perez Y Perez (26) kan haar geluk niet op. ‘Ik heb echt superveel mazzel gehad. Het 
had maar weinig gescheeld of dit appartement was mijn neus voorbijgegaan. Dat ik hier toch 
mag gaan wonen, maakt me dus erg blij.’ 

‘Ik had me ingeschreven voor één van 
de zestien jongeren woningen,’ vertelt 
Maite. ‘Op een dag hoorde ik dat ik 
op de zeventiende plaats stond en in 
principe dus geen woning kreeg toe-
gewezen. Ik werd helemaal gek. Elke 
dag logde ik honderd keer in om te 
zien op welke positie ik stond. Het 
scheelde tenslotte maar één plek. 
Het was heel erg. Ik kon aan niets 
anders meer denken.

Totaal geobsedeerd
‘Ik heb in die tijd ook heel vaak met 
Wooncompagnie gebeld om te vragen 
hoe het ervoor stond. Ook had ik 

vragen over de woning, terwijl ik nog 
steeds op de zeventiende plek stond. Ik 
was een soort stalker, achteraf gezien is 
dat best gênant. Ik was gewoon totaal 
geobsedeerd. De vreugde was daarom 
extra groot toen ze dat bewuste 
telefoontje kreeg van het Verhuisteam. 
‘Ik bleek uiteindelijk toch nog op de 
zestiende plek te zijn geëindigd,’ zegt 
Maite. ‘Ik was echt ongelooflijk blij, ging 
helemaal uit mijn dak. 

Perfecte locatie
Maite: ‘Dit appartement is mooi, ruim 
en gasloos. Dat laatste is zeker in deze 
tijd erg welkom. En de locatie is perfect. 

Mijn ouders wonen op vijf minuten 
afstand en je zit zó in het centrum. Ik 
had het niet beter kunnen treffen. 

Over het complex
Alle 35 appartementen hebben een 
parkeerplaats onder het gebouw. Ook 
zijn er openbare parkeerplaatsen. Het 
complex krijgt overigens ook de nodige 
gevleugelde bewoners: in het gebouw 
zijn nestkassen gecreëerd voor vogels 
en vleermuizen. Het project kwam tot 
stand dankzij een samenwerking tussen 
ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen 
uit Heerhugowaard, de gemeente 
Schagen en Wooncompagnie.

Wat kan Wonen Plus Welzijn voor u doen?
Wonen Plus Welzijn is er voor iedereen die praktische diensten en/of advies nodig heeft om op 
een goede manier thuis te kunnen wonen. Zij biedt onder meer het Thuisabonnement.

Met een Thuisabonnement onder steunen vrijwilligers 
bewoners bij onder meer klusjes in en om huis, de 
boodschappen en het aanvragen van de Maaltijdservice. 
Voor huurders van Wooncompagnie is het abonnement 
extra voordelig. Verder organiseert de organisatie 
diverse sociale activiteiten. Zo zijn er Ontmoeten en 
Meedoen en de Matchgroep, waarbij deelnemers elkaar 
ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. Ook zijn er 
de Ontmoetingshuizen (voor mensen met geheugen-
problematiek) en het Repaircafé (waarbij kapotte 
apparaten gratis worden gemaakt door deskundigen).
Meer weten of lid worden? 
Kijk op www.wonenpluswelzijn.nl. 
Contact met WPW? Mail naar 
info@wonenpluswelzijn.nl of bel met 0224-273140.

Gevels Marktstraat stralen weer
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Luuk Franke (71) uit Blokker:

‘Samen de dialoog aangaan’
‘Ik woon in een prima appartement, aan de ingang van een park, mooier kan niet. Ik 
heb zelf ook weinig of eigenlijk geen klachten. Tijdens het Luisterpanel heb ik begrepen 
dat het in sommige gevallen anders kan zijn. Het is goed dit soort verhalen te ventileren. 
En het er met elkaar over te hebben. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat je, wat er 
ook speelt, altijd de dialoog blijft opzoeken. Je moet het samen doen. Met elkaar vind 
je vrijwel altijd een oplossing. Mijn ervaring is dat Wooncompagnie huurders serieus 
neemt. In de dertien jaar dat ik bij de corporatie huur, ben ik altijd correct behandeld. 
Ik heb dus geen klachten, wel een klein advies. Ik begrijp dat Wooncompagnie veel 
werkzaamheden uitbesteedt. Dat is logisch, want ze beheren een groot aantal 
woningen. Het is in mijn ogen wel van belang dat deze werkzaamheden goed worden 
gecontroleerd. Zo betalen wij in ons complex servicekosten, terwijl het schoonmaken 
van de gemeenschappelijke ruimtes enige tijd te wensen overliet. Dat bleek dus niet of 
nauwelijks te worden gecontroleerd. Je kunt als corporatie niet denken: het zal wel goed 
gaan en als er iets mis is, horen we het wel. Dat zou in mijn ogen dus anders kunnen. Ik 
denk dat het Luisterpanel veel heeft opgeleverd en dat Wooncompagnie op een aantal 
punten zeker actie zal ondernemen. Het panel is zeker voor herhaling vatbaar, maar dan 
uiteraard met andere huurders. Hoe meer bewoners hun verhaal delen, hoe beter.’

Het Luisterpanel: hoe 
kijken bewoners aan tegen 
Wooncompagnie?
Twee uur lang luisteren naar bewoners zonder dat je zelf iets kunt zeggen. Dat was de 
gedachte achter het Luisterpanel dat Wooncompagnie onlangs hield. De woningcorporatie 
nodigde twaalf bewoners uit die onder begeleiding van een onafhankelijke gespreksleider in 
gesprek gingen over uiteenlopende thema’s. Vanuit een andere ruimte keken en luisterden 
medewerkers van Wooncompagnie ‘live’ mee.

Vijf bewoners vertellen over hun deelname aan het panel. Waarom namen ze deel, wat 
doet Wooncompagnie goed en wat kan beter? Een bijzonder vijfluik.

Linda Deutekom (46) uit Winkel:

‘Een positieve ervaring’
‘Toen ik werd benaderd voor deelname aan het Luisterpanel, was ik meteen enthousiast. 
Ik vond het interessant, was nieuwsgierig naar hoe zoiets in zijn werk gaat. Daarnaast 
voel ik een bepaalde band met Wooncompagnie, want mijn vader was jarenlang 
betrokken bij de huurdersvereniging. Via het Luisterpanel krijgen bewoners de kans te 
vertellen waar ze in de dagelijkse praktijk tegenaanlopen en dat is een goede zaak. 
Veel dingen worden achter het bureau bedacht, maar wij wónen er. Zo hebben wij 
in de slaapkamer geen raam maar een balkondeur die naar binnen opengaat. Daar 
past alleen een speciaal, kostbare hor in. Niet echt praktisch, zeker niet als je het over 
betaalbaarheid hebt. Ik heb het Luisterpanel als heel positief ervaren. Ik denk dat we 
met elkaar de nodige tips en tricks hebben kunnen geven waar Wooncompagnie mee 
aan de slag kan gaan. Zoals het feit dat het soms lang duurt voordat Wooncompagnie 
met een oplossing komt. Voorbeeld daarvan is dat bepaalde schuren schimmelvorming 
blijken te geven. Wooncompagnie blijft dat type schuur gewoon bouwen, met een 
extra ventilatierooster, maar zonder resultaat. Ik denk dan: waarom kies je niet meteen 
voor een andere constructie? Soms is het goed om het roer resoluut om te gooien. 
Ik vind Wooncompagnie een heel goede, betrokken organisatie met oog voor haar 
bewoners en de omgeving. Zelf woon ik in Winkelmadepark: een prachtig project waar 
Wooncompagnie en alle bewoners trots op mogen zijn.’

Albert Huizinga (64) uit Purmerend:

‘Een hele opluchting’
‘Mijn deelname aan het Luisterpanel omschrijf ik als positief, maar vooral als een heel 
grote opluchting. We wonen bijna veertig jaar in dezelfde woning. We woonden de 
eerste twintig jaar met plezier, maar de jaren daarna kregen we te maken met extreme 
overlast. We hebben heel erg veel meegemaakt. Een compleet dossier hebben we 
opgebouwd. We hebben vele malen contact gezocht met Wooncompagnie, maar liepen 
steeds tegen een muur. Dat was frustrerend, we voelden ons niet gehoord. Dat ik tijdens 
het Luisterpanel ongestoord mijn hart kon luchten was een verademing. Ik kon eindelijk 
zeggen wat me dwarszat. Ik wil Wooncompagnie op het hart drukken: neem bewoners 
altijd serieus en toon altijd oprechte interesse. Zijn er overlastklachten, ga dan eens in 
de avond bij bewoners langs. Wonen doe je namelijk niet alleen tijdens kantooruren. 
Ik heb ook gemerkt dat, als het gaat om overlast, partijen als politie, gemeente en 
Wooncompagnie verantwoordelijkheden soms op elkaar afschuiven. Ze kunnen beter 
samenwerken, één vuist maken. Als een situatie lastig wordt, probeer het dan op te 
lossen. En als er onderweg iets fout gaat, bied dan je excuses aan. Dat Wooncompagnie 
iets met de actiepunten uit het Luisterpanel gaat doen staat vast. Ik ben inmiddels 
benaderd door een ontzettend aardige medewerkster met wie ik alles nog eens heb 
doorgenomen. Er is contact geweest met de buren en ik moet zeggen dat het na al die 
jaren weer wat rustiger wordt om ons heen. Mijn vrouw en ik kunnen dus, als het goed is, 
weer langzaam aan gaan genieten van onze mooie woning.’

Kees van Noorloos (71) uit Wieringerwerf:

‘Het kwam goed binnen’
‘Van de gespreksleider begreep ik dat de punten die in het Luisterpanel aan bod 
kwamen, goed zijn binnengekomen bij de toehoorders. Dat doet me goed, want daar 
deden we het uiteindelijk voor. Wat mij betreft komen we over een jaar weer bij elkaar 
om te kijken wat er daadwerkelijk is veranderd, dan houden we elkaar scherp. Ik ga er 
overigens wel vanuit dat de corporatie op bepaalde punten actie zal ondernemen. Dat 
is de hele opzet van het panel: ze willen de dienstverlening verder verbeteren. Zelf huur 
ik veertig jaar van Wooncompagnie en in al die jaren heb ik vooral positieve ervaringen 
opgedaan. Toen onze woning twee jaar geleden van top tot teen werd aangepakt, zijn 
we door het uitvoerende bouwbedrijf en Wooncompagnie goed geïnformeerd. En toen 
we merkten dat de panelen van onze nieuwe keuken loslieten, werd dat keurig opgelost. 
Wel vind ik dat de afdeling Klantcontact tussen de middag telefonisch moeizaam is 
te bereiken. Het duurt vaak erg lang voordat je iemand aan de lijn krijgt. Ik vind: sluit 
deze afdeling voor een uur en communiceer dat via een bandje óf zorg ervoor dat er 
voldoende medewerkers beschikbaar zijn. Ik vond het prettig om via het panel mijn 
mening te geven en tegelijkertijd te kunnen vertellen wat Wooncompagnie in mijn ogen 
goed doet. Daar kunnen ze ook wat mee.’

Laura Leeuwis (36) uit Monnickendam:

‘Ook positieve feedback’
‘Tijdens het Luisterpanel konden alle deelnemers hun zegje doen. Ik vond het vooral 
bijzonder om te ervaren hoe andere bewoners tegen bepaalde zaken aankijken. Er 
kwamen mogelijke verbeterpunten voorbij, maar er was ook zeker positieve feedback. 
Dat laatste is ook belangrijk, want dat geeft aan dat je als corporatie op de goede 
weg bent. Ik zie Wooncompagnie als een sociale corporatie. De medewerkers staan je 
netjes te woord en luisteren naar je. Toen we hier drie maanden woonden, kwam de 
buurtbeheerder langs met een pak stroopwafels. Gewoon om te vragen of de verhuizing 
goed was verlopen. Dat voelde als een warm bad, vooral ook omdat de Amsterdamse 
corporatie waar we daarvóór huurden niet bepaald klantvriendelijk en servicegericht 
was. Wat ik wel ervaar, is dat meer complexere huurderszaken bij Wooncompagnie 
minder snel worden afgehandeld. Zo duurde het twee jaar voordat bleek dat de 
muggenoverlast die we hadden simpelweg werd veroorzaakt door een kapotte 
waterpomp in de tuin van de buren. Ik heb de indruk dat bij overlastzaken intern soms 
onduidelijkheid heerst over wie precies actie moet ondernemen. Ik weet zeker dat de 
corporatie dit punt serieus neemt en ermee aan de slag gaat. Naast het verduurzamen 
van woningen vind ik het beleid van Wooncompagnie, om de prijzen van (sociale) 
huurwoningen laag te houden, heel erg goed. De corporatie doet dat terwijl de regering 
hier nauwelijks naar omkijkt. Dat is in mijn ogen de kern van volkshuisvesting.’
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Tip #5: Minder verlichting complexen
‘De openbare ruimten van onze appartementencomplexen verlichten we met led-lampen. Met deze 
duurzame verlichting besparen we op de energiekosten. Maar er valt nog meer winst te behalen. 
Bij sommige complexen is het namelijk niet noodzakelijk dat alle lampen branden. U of uw bewoners - 
commissie kan bij het Buurtteam informeren naar de mogelijkheden voor uw complex.’ 
Roos Schoppink, buurtconsulent Buurtteam Purmerend

Tip #4: Geef het de tijd!
‘Met korter douchen en de thermostaat lager zetten lever je inderdaad comfort in, maar het mooie is 
dat het op den duur vaak echt went. Het is dus belangrijk om het de tijd te geven. Ook als het gaat om 
besparing. Het eindresultaat zie je vaak pas in de jaarafrekening, maar je doorzettingsvermogen en 
geduld wordt uiteindelijk beloond.’  
Patrick Looys, energiecoach

Reactie 
huurverhoging 
huurdersvereniging
In de vorige editie van Woonvenster is de 
huurverhoging voor het komende jaar aangekondigd. 
De Samenwerkende Huurders Organisaties (SHO) 
hebben een lagere of geen huurverhoging bepleit. 
Wooncompagnie heeft besloten toch aan de door 
hen bepaalde huurverhoging vast te houden. 

Als Huurdersverenigingen doen wij ons best de 
woonlasten voor alle huurders en onze leden in het 
bijzonder zo laag mogelijk te houden. Dat is de enige 
kostenpost waar wij enige invloed op hebben. Dat 
vinden wij nu nog belangrijker dan ooit, omdat voor 
de meeste mensen de dagelijkse kosten de pan uit 
rijzen, terwijl het inkomen niet of nauwelijks gestegen 
is. Wij blijven knokken voor de laagst mogelijke 
woonlasten. Dat is de basis van ons bestaan en dat 
moeten én willen wij voor onze leden doen. 

Dat breng mij erop, bent u al lid van uw 
huurdersvereniging? Meer informatie daarover vindt 
u op devijfhoek.com (regio Purmerend/Waterland) 
en huurderskoepel.com (regio Schagen en Hollands 
Kroon).

Theo Appelman, secretaris SHO

Verzeker u van 
een verzekering
Begin dit jaar raasden Dudley, Eunice en Franklin over 
ons land. Deze stormen veroorzaakten op diverse 
plekken diverse schade. Maar wie betaalt deze 
schade? 

Omgewaaide schutting
Onze afdeling klantcontact kreeg hierover veel 
vragen. De meeste onduidelijkheid bestaat over 
een omgewaaide schutting. Wanneer deze niet 
door Wooncompagnie is geplaatst, zijn de kosten 
voor reparatie of het plaatsen van een nieuwe 
schutting voor uw eigen rekening. U kunt hiervoor 
een inboedelverzekering afsluiten. Hiermee verkleint 
u het risico op een flinke financiële tegenvaller. Deze 
verzekering dekt ook andere grote schades, zoals 
wateroverlast, inbraak en brand. 

Meer informatie over wat Wooncompagnie voor 
u verzekert en wat u zelf kunt doen om u te 
beschermen tegen onverwachte kosten door schade, 
leest u op onze website.  

Bewoners van Purmerend en de Beemster kunnen een beroep doen op een gratis 
energiecoach. Deze coach van WelzijnWonenPlus geeft bewoners persoonlijke bespaar-
tips. Paula Goulooze (87) uit Purmerend kreeg bezoek van energiecoach Patrick Looys.

‘Het bezoek van Patrick was leuk en leerzaam,’ vertelt 
Paula. ‘We hebben een rondje gemaakt door het huis en de 
balans opgemaakt. Zo heb ik nog niet overal ledverlichting 
maar gloeilampen. Daar komt verandering in, want dat 
blijkt veel op te leveren. Verder vond Patrick het een goed 
idee dat ik folie achter de radiatoren bevestig en de 
verwarmingsbuizen isoleer. Ook daar ga ik mee aan de 
slag. Ik heb alle deuren in huis altijd openstaan, dat vind ik 
prettig. Patrick adviseerde me vooral in het stookseizoen 
de deuren van ruimtes waar ik niet ben toch te sluiten en 
daar niet of nauwelijks te verwarmen, om onnodig stoken 
te voorkomen. Ik woon hier drieëntwintig jaar en heb de 
douchekop nooit vervangen. Volgens de energiecoach 
kan ik beter een energiezuinig exemplaar aanschaffen 
en ook dat ga ik doen. Ik ben blij met de adviezen, want 
alle kleine beetjes helpen. Ik probeer zo zuinig en bewust 
mogelijk te leven. Dat is goed voor het milieu en natuurlijk 
voor mijn portemonnee.’

Het gedrag aanpassen
‘Als energiecoach richt ik me vooral op woonsituatie en 
het gedrag van bewoners,’ vertelt Patrick Looys. ‘Als het 
gaat om het gebruik van gas is verwarmen de hoogste 
kostenpost, gevolgd door het douchen. Ook hier valt 
veel winst te behalen, vooral in een gezinssituatie. 
Mensen staan er vaak niet bij stil dat, met de huidige 
energietarieven, tien doucheminuten al gauw één euro 

kosten en dat is op jaarbasis best een groot bedrag. Een 
gezin van vier personen die elk vier maal per week tien 
minuten douchen, is hieraan jaarlijks € 832 euro kwijt. 
Wordt er per gezinslid slechts twee minuten per keer 
korter gedoucht, dan levert dat een besparing van 1664 
minuten op. Dat is dus € 166 minder aan energiekosten. 
Als dit gezin naast het korter douchen óók nog een 
waterbesparende douchekop gebruikt, zijn zij per jaar 
€ 465 euro kwijt. Een totale besparing dus van € 367 per 
jaar door twee eenvoudige aanpassingen.’

Uiteraard geeft Patrick ook de andere praktische 
bespaartips, zoals het bestrijden van tocht of de 
verwarming in het stookseizoen ’s nachts lager te zetten. 
‘Vaak kun je met kleine dingen, zonder veel kosten te 
maken, flink besparen. Ik vind het mooi om mensen 
hierin te stimuleren en adviseren.’ Het bezoek aan Paula 
Goulooze omschrijft Patrick als ‘gezellig en nuttig’. 
‘Mevrouw was erg hartelijk, stond open voor tips en dacht 
graag met me mee.’

Wilt u ook gratis advies van een energiecoach en woont u 
in de gemeente Purmerend of Beemster? Stuur dan een 
mail naar info@energiecoachpurmerend.nl of bel naar 
0299 426 364. Ook in andere gemeenten wordt veel hulp 
geboden om de energielasten te verminderen. Kijk voor 
meer informatie op de site van uw gemeente. 

Wat kan WelzijnWonenPlus voor u doen?
WelzijnWonenPlus helpt mensen in de 
regio Waterland en Purmerend zo lang 
mogelijk thuis te wonen. De focus ligt 
hierbij op ‘meedoen’ en ‘iedereen doet 
ertoe’. De vrijwilligersorganisatie biedt een 
scala van diensten: van een wijkbus, het 
Vriendschappelijke Huisbezoek, het project 
Samen Eten, de Boodschappenservice tot 
de Telefooncirkel. Ook wordt hulp geboden 
bij verhuizen, tuinieren, kleine klussen tot 
het werken met de computer. Daarnaast 
zijn er diverse sociale activiteiten. 
Kijk voor meer informatie op 
www.welzijnwonenplus.nl.

Woont u in de regio Hollands Kroon of Schagen? Dan kunt u terecht bij Wonen Plus Welzijn. Meer informatie hierover 
leest u op de Buurtpagina.

Bewoonster Paula Goulooze blij met adviezen energiecoach

‘Alle kleine beetjes helpen’
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Warmtepompen 
met zonnepanelen: 
een extra besparing
Wooncompagnie vindt het belangrijk dat de 
energiekosten voor bewoners zo laag mogelijk 
blijven. Zo wordt bij de vervangingen van 
cv-installaties altijd gekeken of er meer duurzame 
alternatieven zijn. Zoals het plaatsen van een 
warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. 

Door een woning te verwarmen met een (hybride of elektrische) 
warmtepomp wordt minder of zelfs helemaal geen gas meer 
verbruikt. Een warmtepomp gebruikt wel meer stroom dan een 
gasgestookte cv-ketel. Daarom worden ook zonnepanelen 
geplaatst. Met de panelen wordt een deel van de extra stroom die 
nodig is zelf opgewekt. En dat levert een maximale besparing op.

Wooncompagnie kijkt bij de vervanging van cv-ketels of de 
plaatsing van een warmtepomp met zonnepanelen praktisch 
en technisch gezien haalbaar is. Is dat het geval, dan krijgen 
bewoners automatisch een aanbod om deze combinatie aan 
te schaffen. Zij betalen hiervoor een maandelijkse bijdrage, die 
veel láger is dan de verwachte besparing. Bewoners die voor een 
warmtepomp met zonnepanelen kiezen, besparen dus aanzienlijk 
én sparen het milieu.

‘Het bevalt me heel erg goed’
In de woning van Annemiek Ruyter (65) in de Beemster werd begin 
dit jaar een hybride warmtepomp geïnstalleerd, in combinatie met 
tien zonnepanelen. ‘Het bevalt me heel erg goed,’ zegt ze. ‘Mijn 
gasverbruik is met maar liefst negentig procent afgenomen, dus ik 
denk dat ik heel veel bespaar.’ 

Annemiek bespaart niet alleen gas, ook water. ‘Al dertig jaar 
gebruik ik een keukenboiler voor mijn warme tapwater in de 
keuken,’ vervolgt ze. ‘De boiler, die ik huur, staat buiten in een 
keukenkastje en is goed voor dertig liter water per dag. Meer heb 
ik echt niet nodig. Als je de kraan opendraait, is het water meteen 
warm. Je verspilt dus niets. Sinds de boiler is geïnstalleerd, gebruik 
ik veertig procent minder water dan vroeger. Dat scheelt dus 
behoorlijk.’ 

Annemiek is zeer milieuvriendelijk ingesteld. ‘Toen ik hoorde 
dat de cv-ketel aan vervanging toe was, ben ik me meteen 
gaan verdiepen in andere mogelijkheden, zoals de hybride 
warmte  pomp. Dat was voor mij de oplossing. Ik ben blij dat 
Wooncompagnie er hetzelfde over dacht als ik.’ Ze koestert 
nog één wens: ‘Zodra ik het me kan veroorloven, schaf ik een 
inductiekookplaat aan. Dan ben ik echt helemaal van het gas af. 
Als je toch bezig bent, dan kun je het beter goed doen.’

Achter de Voordeur
Het zal je maar gebeuren: terugkomen van je 
welverdiende vakantie en je vindt in de brievenbus 
een dikke envelop van Wooncompagnie. Dat 
overkwam Annie Snel (73) nu 33 jaar geleden. Wie 
is Annie en welk nieuws bracht die envelop destijds? 
Annie werd geboren in Volendam. Voor anderen 
klaar staan werd haar met de paplepel ingegeven: 
als jong meisje voor de buren en later op allerlei 
andere manieren. Met haar man Henk woonde ze in 
Amsterdam waar ze 10 jaar lang samen 24 uur per 
dag werkten in de horeca. Annie bleef een bezige bij. 
Als vrijwilliger deed en doet ze nog steeds héél veel. 
Niet alleen mensen draagt ze een warm hart toe, 
ook de bloemen, bijen en vogels. Op haar balkon 
hangt een vogelhuisje waar elk jaar koolmeesjes 
nestelen. Met de liefdevolle hulp van Annie vliegen 
de jongen jaarlijks uit.

Geweldig nieuws
Die envelop bracht destijds totaal onverwachts 
geweldig nieuws. Een huis met een tuin in Edam. 
Annie, geboren in Volendam, kon haar geluk niet 
op. Later verhuisde ze nogmaals en inmiddels 
woont ze ruim 15 jaar in een woning op één hoog 
aan de rand van Edam. ‘Het is fantastisch wonen 
hier,’ zegt Annie, die eraan toevoegt dat ze wel een 
dagje ouder wordt. Dagelijks de trappen op en af 
valt niet altijd mee. Natuurlijk weet Annie dat post 
over een nieuwe woning niet meer onverwachts in 
de brievenbus zal vallen, maar stilletjes hoopt ze 
dat het geluk nog één keer aan haar zijde is.

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

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.
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