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Vliegende start
Als nieuwe directeur van Elan Wonen had ik op mijn  
eerste officiële werkdag, maandag 2 november, een  
vliegende start. Minister Stef Blok van Wonen bracht een 
bezoek aan Haarlem. Samen met collega’s van andere 
corporaties, wethouders en vertegenwoordigers van de 
diverse huurderscommissies is hij rondgeleid door  
Haarlem-Oost en Schalkwijk. Het werkbezoek was een 
uitgelezen kans om met de minister over het huur- en 
toewijzingsbeleid in gesprek te gaan.

Maar laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is 
Chris Schaapman, ik ben 47, getrouwd en heb drie 
 kinderen. Ik woon in Den Haag, was directeur bij de 
 gemeente Alphen a/d Rijn. 
Sinds 1 november ben ik dus de nieuwe directeur van 
Elan Wonen. De wisseling van de wacht betekent niet dat 
alles nu anders wordt. Op mijn eerste werkdag heb ik dat 
ook tegen de medewerkers van Elan Wonen gezegd: 
“Kwaliteit is en blijft het uitgangspunt in alles wat we 
doen. Wat onze functie ook is binnen de organisatie, 
met z’n allen hebben we daarbij het belang van onze 
huurders voor ogen.”

Ik heb altijd een sterke feeling gehad met wonen en 
woonomgeving. In 1994 kwam ik in Den Haag in het 
‘stedelijk overleg stadsvernieuwing’ en een jaar later ging 
ik werken bij het ministerie van Volkshuisvesting. Betaal-
baar wonen, leefbare wijken en buurten en oog hebben 
voor elkaar. Het zijn begrippen die me op het lijf zijn  
geschreven. Dat realiseer ik me eens te meer nu ik  
de woningen, de medewerkers én de huurders van 
Elan  Wonen leer kennen. De uitdaging voor mij is om 
er voor te zorgen dat Elan Wonen kwaliteit blijft bieden, 
in de vorm van goede, betaalbare huurwoningen in 
 wijken, die we als corporatie met u als bewoner leefbaar 
houden. w

Chris Schaapman,
directeur

‘ Kwaliteit is en blijft het 
uitgangspunt in alles 
wat we doen’
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Amsterdamsebuurt steeds fraaier
Onder luid applaus onthulden wethouder Joyce Langenacker en 
 directeur Grischa Lowinsky eind september twee gevelstenen. Tijdens 
de bouw van de appartementen is de honderd jaar oude gevelsteen 
terug gezet en werd een nieuwe steen geplaatst om de nieuwbouw op 
deze plek te markeren. Ruim een jaar geleden startte Elan Wonen in de 
 Amsterdamsebuurt in Haarlem met dit nieuwbouwproject. In de 
Dr. Schaepmanstraat en aan het Drilsmaplein werden respectievelijk 
tien eengezinswoningen en dertig appartementen (sociale huur en vrije 
 sector) gebouwd. De Amsterdamsebuurt wordt steeds fraaier, gaf wet-
houder Langenacker in haar toespraak aan. “De nieuwbouw rondom 
het Drilsmaplein in combinatie met al eerder door Elan Wonen 
 gere noveerde woningen, geeft het plein een vertrouwd maar ook 
 eigentijds gezicht.”  w

Bij Elan Wonen kunt u veel zaken 
 digitaal regelen via Mijn Elan Wonen. 
In dit huurdersportaal kunt u op ieder 
moment een reparatieverzoek indienen 
en inplannen, uw facturen bekijken of 
uw gegevens wijzigen.

iPad mini
Heeft u zich nog niet aangemeld op het 
huurdersportaal? Doe dat dan snel. 
U kunt op Mijn Elan Wonen inloggen 
via de knop ‘inloggen huurder’ die u 
rechtsboven op www.elanwonen.nl 
vindt. Als u vóór januari 2016 een 
 account aanmaakt en op uw profiel-
pagina aangeeft dat u de e-nieuwsbrief 
van Elan Wonen wilt  ontvangen, maakt 
u kans op een iPad mini. Onder de aan-
meldingen verloten wij ook dit jaar 
 namelijk weer drie iPads mini. 
 Winnaars hiervan krijgen in  januari 
2016 bericht. De actievoorwaarden 
vindt u op onze website. 

Inloggegevens kwijt?
Bent u uw inloggegevens kwijt? 
Mail dan naar  
klantenservice@elanwonen.nl.  
Bellen kan ook: (023) 515 98 59.  w

 
 

 
 Maak kans op een 

 
 

      iP
ad mini

Meld 
u aan!

Mijn 
Elan Wonen

Meer info  
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INFORMATIEKORT NIEUWS

Leuk

Die conclusie kun je trekken als je 
wordt rondgeleid door de woning. 
Het oppervlak is de afgelopen maanden 
dankzij diverse uit- en op bouwen ver-
dubbeld: van circa 75 naar 155 m2. “Een 
bevriende architect, Roeland Pellis, 
voelde goed aan wat we wilden en heeft 
ook een aantal van zijn eigen ideeën 
kunnen toepassen”, legt Marc uit. 
“ Uiteindelijk zijn alleen de voorgevels 
en de zijmuren blijven staan. De rest is 
vernieuwd. Nee, we hadden zeker niet 
net zo goed een nieuwbouwhuis kun-
nen kopen. Dit is  helemaal ons huis, 
een huis met karakter bovendien, in een 
buurt met een  lange geschiedenis.”

Absolute eyecatcher
Marc en Manon woonden al in  de 
 Amsterdamsebuurt en wilden per se in 
de wijk blijven wonen. “Je zit vlak bij 
het centrum en vlak bij de A9. In een 
buurt die dankzij de kluswoningen en 
de sloop/nieuwbouw steeds gemêleer-

der, aantrekkelijker en gewilder wordt.”   
Als je op straat staat en tegen de voor-
gevel aankijkt, lijkt de woning van 
Marc, Manon en hun drie dochters 
klein en bescheiden, maar eenmaal 
 binnen verrast het moderne en uiterst 
ruime interieur. Bijzonder is ook dat 
alle kozijnen van driedubbel glas zijn 
voorzien. En absolute eyecatcher is het 
enorme kozijn dat aan de achterkant de 
eerste en de tweede verdieping met 
 elkaar  verbindt. Marc: “Het zorgt voor 
veel licht in de slaapkamers en het uit-
zicht is prachtig.” Manon: “Kijk maar. 
We kunnen de Bakenesser kerk, de 
 koepelgevangenis én een klein stukje 
van de Grote Kerk zien.”

Puntjes op de i
In de woning moeten nu alleen nog wat 
puntjes op de i worden gezet, waarna 
Marc en Manon ook wat moois willen 
maken van hun nog steeds ruim tien 
meter diepe tuin op het westen. w 

Ze waren zo in trek, de  woningen in 

onder meer de  Haarlemse Adriaan 

Loosjesstraat die Elan Wonen vorig 

jaar als  ‘klushuis’ verkocht, dat er 

moest worden geloot. Marc van den 

Berg en zijn vriendin Manon trokken 

aan het langste eind.

  Klushuis wordt droomwoning    

‘ Uiteindelijk 
zijn alleen de 

voorgevels en de 
zijmuren blijven 

staan.’ 

www.klushuishaarlem.nl en 
www.mijnstekhaarlem.nl.
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‘Huurders 
plukken straks de 

vruchten’ 

Klantenservice Elan Wonen 
gebruikt nieuw KlantVolgSysteem 

Robert Vreeken heeft een paar hectische 
maanden achter de rug. Als Teammanager 
Klantenservice, Verhuur en Verkoop bij  
Elan Wonen was hij nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van het KlantVolgSysteem. 
Daarnaast zat hij aan de knoppen bij het op-
zetten van de nieuwe Klantenservice, die 
meer en meer wordt gevoed door het online 
huurdersportaal. “Van meet af aan lag de lat 
hoog”, vertelt Vreeken, terwijl op de achter-
grond medewerkers van de  Klantenservice 
op vriendelijke en  deskundige wijze het ene 
na het andere  telefoontje afhandelen. Nu we 
een tijdje draaien, eerst een paar maanden 
‘onder water’ zoals dat heet en sinds kort 
ook ‘live’, durf ik te zeggen dat we goed op 
weg zijn.”

Tachtig procent
Het is de bedoeling dat de medewerkers van 
de Klantenservice op termijn tachtig procent 
van alle binnenkomende klantvragen en  
-verzoeken zelf afhandelen. Vreeken: “Dat 
betekent dat ze heel allround moeten zijn. 
Zowel op technisch als financieel gebied 
moeten ze weten waar ze over praten en 
het juiste  antwoord geven of intern de juiste 
 actie  ondernemen.” Het hoge afhandelings-
percentage heeft volgens Vreeken veel 
 impact op de rest van de organisatie. 
“De specialisten binnen Elan Wonen 
 kunnen zich daardoor meer richten op de 
kerntaken. Uiteindelijk plukken onze huur-
ders daar ook de vruchten van.”

Kennisbank
Een belangrijke bron van informatie voor de 
Klantenservice is de kennisbank. “Mede-
werkers van Elan Wonen voeden de kennis-
bank met actuele informatie, naar aanleiding 
van vragen en verzoeken van huurders en 
veranderingen op juridisch, financieel en 
technisch gebied”, legt Vreeken uit. 
 “Iedereen weet dus dat de kennis die in de 
kennisbank te vinden is altijd up-to-date is. 
Dat maakt het voor de medewerkers van de 
 Klantenservice makkelijker om vragen vlot, 
helder en eenduidig te beantwoorden.”

Keihard
Vreeken is zeer te spreken over de mede-
werkers van de Klantenservice, die afkomstig 
zijn van verschillende afdelingen binnen 
Elan Wonen. “Ze werken keihard. Op maan-
dagochtend is het aan de telefoon soms zo 
druk, dat ik moet bijspringen. Hierbij doe ik 
dan ook graag een oproep aan alle huurders: 
heeft u een reparatieverzoek of een vraag die 
niet al te dringend is, maak dan gebruik van 
mijn.elanwonen.nl.”

Veel belangstelling
Het nieuwe KlantVolgSysteem bij Elan Wonen 
kan zich op grote belang stelling van collega-
corporaties verheugen. Vreeken: “Het loopt 
storm. Zoals het hoort bij de trans parante 
organisatie die Elan Wonen wil zijn, delen 
wij graag onze kennis en ervaring met  collega- 
corporaties die nieuwsgierig zijn naar onze 
klantvriendelijke en efficiënte  werkwijze.” w 

RepoRtage

Iedere klantvraag die bij  

Elan Wonen binnenkomt, 

wordt sinds kort efficiënter 

en eenduidiger beant-

woord. Met dank aan de 

nieuwe Klantenservice, 

die intensief gebruikmaakt 

van het huurdersportaal 

en een nieuw KlantVolg-

Systeem. Teammanager 

Robert Vreeken geeft tekst 

en uitleg.
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EEN GOEDE BUUR

Doen. Of beter gezegd: samen doen. Dat is het motto 
van de Maakplaats, een grote werkruimte vol gereed-
schap en materiaal die – mede dankzij bijdragen van de 
 corporaties die in Schalkwijk actief zijn – kon worden 
gerealiseerd. “ Kinderen, jongeren en volwassenen kun-
nen hier onder deskundige begeleiding mooie dingen 
maken en tegelijkertijd ontdekken wat ze leuk vinden en 
waar ze goed in zijn”, legt Wendy uit. “Voor ouderen is de 
Maakplaats een van onze  ‘trekkers’ om ze te verleiden uit 
huis te komen, achter de geraniums vandaan. Ook in 
Schalkwijk komt veel eenzaamheid voor. Ouderen kunnen 
in de Maakplaats creatief bezig zijn en ondertussen 
leeftijd genoten ontmoeten.”

Lekker chillen
Voor een andere belangrijke doelgroep van DOCK, jon-
geren, is de Maakplaats volgens Susanne een van de 
magneten om ze van de straat te krijgen. “Afhankelijk 
van hun leeftijd vervelen ze zich, weten ze niet wat ze 
moeten doen en hebben ze geen idee wat ze later willen 
worden. In De Kleine Ringvaart hebben we een ruimte 
waar ze lekker kunnen chillen, een kleine muziekstudio 
én de Maakplaats. Alle faciliteiten zijn aanwezig om 
 lekker aan de slag te gaan en spelenderwijs te ontdek-
ken waar hun hart ligt.”

Blijven inspireren
Onder jongeren is de belangstelling voor de Maakplaats 
groot, maar vanaf een jaar of dertien veranderen hun 
 interesses. Susanne: “Dan is het de uitdaging om te 
 blijven inspireren. We hebben ook pubers veel te bieden. 
Ik ben ervan overtuigd dat het vruchten gaat afwerpen.” 
Wendy: “Reken maar. We zijn trouwens nog naarstig op 
zoek naar gepensioneerde vakmensen die het leuk 
 vinden om hun kennis en ervaring over te  dragen op 
jongeren. De Maakplaats is er zeker ook voor hen.” w

Henk Dekker 
held van Nieuw Meerwijk  

Maandag 13 juli 2015. Die datum zal Henk Dekker (88) de rest 

van zijn leven niet meer vergeten: omdat hij kalm bleef en snel 

handelde, beperkte een brand in Nieuw Meerwijk zich tot twee 

 appartementen.

‘Samen doen’

WElzIjN

Met De Kleine Ringvaart heeft DOCK Haarlem er sinds 

maart een nieuwe locatie in Schalkwijk bij. Jong-en-oud 

kan hier terecht voor uiteenlopende activiteiten die een 

 gezamenlijk doel hebben: de zelf redzaamheid van mensen 

versterken en de leefbaarheid in de wijk verbeteren. Team-

leider Wendy Prince en projectleider Susanne van Leeuwen 

lichten een nieuw initiatief toe: de Maakplaats.

‘ Ik bleef 
heel rustig en 
heb  meteen 
112 gebeld’

www.dock.nl/haarlem.
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is het motto van  
de Maakplaats

elanthuis

V.l.n.r.: vrijwilliger Ton, Wendy Prince, Susanne van Leeuwen.

Geboren en getogen in Amsterdam, woont de 
heer Dekker al ruim twintig jaar in Haarlem waar 
hij na het overlijden van zijn vrouw naartoe ver-
huisde. “Ik heb altijd met veel plezier in mijn 
 appartement op de bovenste verdieping in Nieuw 
Meerwijk gewoond. Tot die bijna fatale maandag-
ochtend…”
De heer Dekker herinnert het zich nog heel goed. 
“Normaal doe ik ’s avonds altijd de gordijnen 
dicht en word ik tussen half negen en negen uur 
’s ochtends wakker. Ditmaal zat ik rond acht uur 
op de rand van mijn bed. Waarom weet ik niet. 
 Omdat ik de gordijnen niet had dicht gedaan, zag 
ik opeens op het balkon van mijn buurman vlam-
men uitschieten boven het tussenschot. Ik bleef 
heel rustig en heb  meteen 112 gebeld.”

Vol rook
Terwijl de brandweer onderweg was en de heer 
Dekker een jas zocht, stond zijn hele appartement 
plotseling vol rook. “Het ging zó snel. Sindsdien 
vraag ik me af: wat als ik, net als anders, pas om 
half negen wakker was geworden en de gordijnen 
wél had dicht gedaan? Dan had ik het waarschijn-
lijk niet na kunnen vertellen…”
Als de heer Dekker er niet zo snel bij was geweest 
en niet zo rustig was  gebleven, verzekerde een 
brandweerman hem, dan zouden de gevolgen veel 
groter geweest zijn. “De eerste nacht in de logeer-
kamer van Nieuw Meerwijk heb ik geen oog dicht 
gedaan”, vertelt hij. “Maar sindsdien slaap ik weer 
goed.”

Tweedehandsmeubels
Sinds de brand woont de heer Dekker in een 
 ander appartement in Nieuw Meerwijk, dat zich 
op de begane grond bevindt. “Omdat bijna al mijn 
spullen verloren zijn gegaan, heb ik het ingericht 
met tweedehandsmeubels. Ik voel me hier thuis 
en ben heel tevreden over de ondersteuning door 
Elan Wonen. Het bevalt zelfs zo goed dat ik heb 
besloten om in deze woning te blijven wonen.” w
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PORTRET

Opgericht in 1890, is Rederijkerskamer Alberdingk Thijm een van de oudste toneel-

verenigingen van Haarlem. Hein Kruijver (69) maakte op zijn zeventiende zijn debuut. 

In het Museum Haarlem praat hij enthousiast over zijn grote passie: toneelspelen. 

Op de planken
Voor hij afgelopen zomer naar het centrum 
van Haarlem verhuisde, woonde Hein 
 samen met zijn vrouw bijna veertig jaar 
lang met veel plezier in een woning van 
Elan  Wonen aan het Hondsbos in Schalkwijk. 
Een tijdelijke expositie in Museum Haarlem 
over 125 jaar Rederijkerskamer Alberdingk 
Thijm blijkt een prima katalysator voor een 
gesprek over Heins grote passie: toneel-
spelen. “Het zit in de familie”, lacht hij, 
 terwijl hij wijst op een vergeelde zwart-wit-
foto. “Kijk, dit zijn mijn vader en moeder. 
Ze hebben elkaar bij Alberdingk Thijm ont-
moet. Zonder de toneelvereniging was ik er 
misschien wel niet geweest…”
Niet alleen Hein maar ook zijn broers en zus 
traden in de voetsporen van hun ouders. 
“Toen mijn moeder vijftig jaar verbonden 
was aan de toneelvereniging, hebben we 
met z’n allen op de planken gestaan in 
‘Een  zomerzotheid’ naar een boek van Cissy 
van Marxveldt. Dat was heel bijzonder.” 

Eigen oefenruimte
Sinds ‘Een zomerzotheid’ is Hein altijd lid 
geweest van Alberdingk Thijm, dat ruim der-
tig leden telt en een eigen oefenruimte heeft 

in de Lange Wijngaardstraat. Hij had grote 
rollen in onder andere, ‘De thuiskomst’, 
‘Harvey’ en ‘Jan Rap en z’n maat’. Maar hij 
 beperkt zich vanwege heel veel andere activi-
teiten de laatste jaren tot kleinere rollen én 
 bestuurswerk voor de vereniging. “Vergis je 
niet, het instuderen van de teksten voor een 
hoofdrol kost enorm veel tijd en energie. 
Daar moet je echt andere zaken voor opzij 
zetten.”
Zelf haalt Hein ook veel voldoening uit 
 improviseren. Zo heeft hij jarenlang een 
 Urker visserman anno 1905 gespeeld in het 
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en deed hij 
met Les Pleemetz aan straattheater. “En 
laatst, toen de expositie werd geopend, ben 
ik nog in de huid van Alberdingk Thijm 
 gekropen. Dat was heel leuk om te doen.”

Hechte band
Op nul beginnen, maandenlang repeteren en 
uiteindelijk een volle zaal vermaken met een 
goede, inspirerende voorstelling. Het schept 
volgens Hein een hechte band tussen de 
 leden van Alberdingk Thijm. “En neem van 
mij aan: na 125 jaar is de vereniging nog 
steeds springlevend.” w  

‘Zonder de toneelvereniging 
was ik er misschien wel niet geweest…’

‘mijn vader 
en moeder hebben  

elkaar bij

Alberdingk Thijm 
ontmoet’

NAAM
Hein Kruijver

HOBBY
Toneelspelen

Meer info  Op 20 november wordt in de Haarlemse Stadsschouwburg 
‘Tartuffe’ gespeeld. Kijk op www.alberdingk-thijm.nl.
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Kan IK u Helpen?

De zaken gaan goed, verzekert Kees. “We zitten hier nu een 
jaar of acht en groeien nog iedere dag. Het gaat zelfs zo goed 
dat we meer ruimte nodig hebben. Als ik hier niet kan uit-
breiden, koop ik elders in Haarlem misschien wel een pand.”

Oud en nieuw
ScooterLoods verkoopt nieuwe scooters van merken als 
 Vespa, Piaggio, Kymco, Sym en Peugeot. Daarnaast is er een 
ruim aanbod van tweedehandsscooters. Met zijn compag-
non Terry Venema importeert Kees scooters van het 
 Nederlandse merk Capri. De fabrieken zijn gevestigd in 
 China. “China is een belangrijk land voor ons”, vertelt Kees. 
“De laatste dagen van december staan bij ScooterLoods in 
het teken van de verkoop van vuurwerk. Het vuurwerk impor-
teren we zelf. Binnenkort komen er zeventien zeecontainers 

mIJn HuISDIeR en IK

De liefde van Frits voor duiven is lang  geleden ook 
overgeslagen op zijn vrouw. Samen wonen ze al 
 jaren aan de Zuidertuindorpslaan in het Haarlemse 
Ramplaankwartier, waar de tuin op het  zuiden 
 ideaal is voor het houden van duiven.  “Onder de 
naam Tervoort-Hasert Combinatie doe ik samen 
met een collega-duivenmelker mee aan wedstrij-
den”, legt Frits uit. 

Stikzenuwachtig
Frits is lid van de Haarlemse postduiven vereniging 
De Snelvliegers. Bij een wedstrijd  worden de vogels 
met een speciale vrachtwagen naar  Frankrijk of 
 Portugal gebracht en daar allemaal  tegelijk losge-
laten. “Dan begint het lange wachten”, vertelt Frits. 
“Hoe lang de duiven er over doen om  terug te 
 komen, is onder andere  afhankelijk van de wind. 
Bij goed weer gaan we met een drankje in de tuin 
zitten, ondertussen de hemel  afspeurend. De eige-
naar van de duif die het eerste terug is, heeft 
 gewonnen.”
Hoewel er tegenwoordig elektronische hulp mid-
delen aan te pas komen in de duivensport, is de 
spanning volgens Frits nog net zo groot als vroeger. 
“Het went nooit. Hoe presteren mijn duiven? 
 Halen ze allemaal wel de eindstreep? Ik ben iedere 
keer weer stikzenuwachtig.”

Geen roofbouw
In landen als China wordt soms wel drie ton neer-
geteld voor een topduif. Ook in Nederland kan er 
aardig aan de sport worden verdiend, maar hoewel 
Frits bekend staat als een ‘sterke vlieger’ die regel-
matig in de prijzen valt, staat het hobby aspect voor 
hem voorop. “Zo mogen mijn buren  absoluut geen 
last hebben van mijn hobby. En hoe fanatiek ik ook 
ben, ik pleeg geen roofbouw op de vogels. Dat is het 
me niet waard, daarvoor houd ik te veel van duiven.” w

De liefde van huurder Frits Hasert (75) voor duiven begon al in zijn 

jeugd in Haarlem-Noord, waar bijna iedereen destijds duiven hield. 

De vogels spelen nog steeds een belangrijke rol in het leven van de 

duivenmelker.

vormt het ‘scooterhart’ van Haarlem 

‘ Een goede duif 
heeft een intelligente 

kop, een mooie vleugel  
en een goede bouw’

ScooterLoods is een scooterzaak aan het Van Zeggelenplein in Haarlem-Oost. De naam heeft volgens  eigenaar 

Kees Makkelie (links op de foto) alles te maken met het begin van zijn bedrijf. “Voor de verhuizing naar het  

Van Zeggelenplein zaten we in een loods in Badhoevedorp, vandaar de naam.”

ADRES
Van Zeggelenplein 77, (023) 535 00 91

OPENINGSTIJDEN
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur

zaterdag 9.00 - 17.00 uur

MEER INFO
www.scooterloods.nl 
 www.scootershop.nl

‘ We draaien zo  
goed dat we meer 

ruimte nodig hebben’

naar Nederland. De inhoud wordt aan het eind van het jaar 
via 43 winkels verkocht aan particulieren.” Dankzij de aan-
wezigheid van vuurwerkbunkers die aan alle wettelijke eisen 
voldoen, transformeert ook het winkelpand van Scooter-
Loods eind december in een populair verkooppunt. 

Elektrisch uitbreiden
Als Kees Makkelie samen met filiaalmanager Mo poseert 
voor de fotograaf, blijkt hoe fraai de kleurige scooters con-
trasteren met de strakke, witte muren. In de werkplaats ach-
ter de keurige showroom sleutelen de monteurs aan scooters 
die rijklaar gemaakt worden of worden gerepareerd. Kees: 
“Ik ben ook van plan om elektrische fietsen te importeren uit 
China.” Hij wijst om zich heen. “Maar dat lukt alleen als ik 
hier kan uitbreiden of naar een andere locatie verhuis.” w

ScooterLoods

‘Liefde voor duiven
begon al in mijn jeugd’    
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WIJKBuDget WIj... DE WIjK

Op de foto van de bewonerscommissie (BC) Boerhaavewijk-A staat Janine helemaal rechts. “Ik woon 
hier nu een jaar en vind het leuk om meer mensen in de wijk te leren kennen en  samen iets  extra’s te 
doen voor de buurt”, legt ze uit.
Voorzitter van de nieuwe BC is Paul Broekman. Samen met Ruth Winia zat hij in de commissie die 
nauw betrokken was bij de renovatie van de Elan Wonen-flats in de Van de Beltstraat. “Ik werd daar zo 
enthousiast van dat ik in overleg met Elan Wonen-wijkcoach Dirk van Duijn besloten heb een BC op te 
richten. Ik wilde meer doen in de wijk. Dat kan nu en dat is heel mooi.”

Helpende handen
Penningmeester Gerard Hameteman woont al 24 jaar in Boerhaavewijk. Hij kent de buurt dus goed en 
heeft samen met zijn vrouw Ingrid al verschillende buurtbarbecues georganiseerd en kerststukjes rond-
gebracht. “Ik ben erg blij dat er weer een BC is. Nu kan ik nog meer leuke dingen voor de buurt doen.”
Ingrid Hameteman is als algemeen bestuurslid toegetreden tot de BC. “Ik woon met veel plezier in de 
wijk en wil er graag iets voor betekenen. Zo maken we de wijk samen nog gezelliger.” 
Ruth Winia en David Veltman hebben aangegeven dat ze de BC willen ondersteunen bij de activiteiten, 
maar meer helpende handen zijn welkom. Lijkt het je ook wat? Stuur dan een mail naar  
janine_eleveld@telfort.nl. w

Bewonerscommissie 
Boerhaavewijk-A 
wil leuke dingen doen voor bewoners

Met een buurtfeest wil de nieuwe 

 bewonerscommissie Boerhaavewijk-A  

op zondag 13 december haar 

 visitekaartje afgeven. “We willen leuke 

 activiteiten organiseren waar iedereen 

aan mee kan doen”, aldus secretaris 

Janine Eleveld.

V.l.n.r.: David Veltman, Ingrid Hameteman, Gerard Hameteman, Ruth Winia,  

Paul Broekman en Janine Eleveld.

Mooi
Ieder jaar stelt Elan Wonen een wijkbudget beschikbaar aan alle wijken waar de 

corporatie woningen bezit. Dit bedrag kunnen de bewonerscommissies besteden 

aan activiteiten die de leefbaarheid in de buurt ten goede komen.

Door de nieuwe Woningwet veranderen de ‘spelregels’ van het wijkbudget.  

Kijk voor meer informatie op www.elanwonen.nl/wijkbudget.

Hofdames in hun 
element op landgoed
‘Hofdames’ noemen ze zichzelf, de 22 bewoon-
sters van het Teylers Hofje aan de Koudenhorn in 
Haarlem. Het wijkbudget besloten ze dit jaar te 
besteden aan een culinair getint bezoek aan 
 Landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek. 

Wij-gevoel
Op zaterdag 29 augustus was het  zover. 
De  verwachting dat het bezoek de saamhorigheid, 
het wij-gevoel en de leefbaarheid ten goede zou 
komen, kwam helemaal uit.

Top!
De foto’s spreken volgens hofdame Ingrid 
 Paardekooper-Overman voor zich. “Het was 
een zeer  geslaagde dag met fantastisch eten en 
heerlijk weer. Het was top!” w

gedaan van het wijkbudget

BEWONERSCOMMISSIE : geen
   
AANTAL WONINGEN : 22

TE BESTEDEN IN 2014/2015 : x 250,-
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DUURzAAM

Duurzame toekomst voor huurders
én vleermuizen in en om Tuindorpslaan 

Elan Wonen greep planmatig onderhoud aan om 89 woningen in en om de Haarlemse 

 Tuindorpslaan flink te verduurzamen. Frank de Koning licht het project toe.

“De woningen hadden gemiddeld energielabel E 
en zijn naar C gegaan. De schil van alle woningen 
is helemaal geïsoleerd. Op een enkel raampje na 
is al het enkele glas dat er nog in zat vervangen 
door HR++-glas. De kruipruimten en de spouw-
muren zijn gevuld met isolerende korrels. En de 
schuine daken waren aan de binnenkant van 
 platen voorzien, waar we van buitenaf isolerend 
materiaal achter konden spuiten. Ook is er 
 geschilderd, zijn slechte vloeren vervangen en zijn 
vochtproblemen opgelost.” 

Comfortabeler binnenklimaat
Gedurende de werkzaamheden bleken 22 vloeren 
zo slecht dat ze moesten worden vervangen. 
“Vooral huurders die een nieuwe vloer hebben 
 gekregen, ondervonden  hinder van de werkzaam-
heden”, realiseert De Koning zich. “Gelukkig heb-
ben alle bewoners  er wel iets voor terug gekregen: 
een goed geïsoleerde woning, een comfortabeler 
binnenklimaat en naar verwachting aanzienlijk 
 lagere energielasten. Het energiezuiniger maken 
van de woning gaat altijd gepaard met een rede-
lijke huurverhoging. Bewoners verdienen dit op 
iets langere termijn terug met een lagere energie-
rekening.”

Duurzaam ventilatiesysteem
Door de isolatie gaat er aanzienlijk minder warmte 
verloren en zijn de woningen kierdicht  geworden. 
De Koning: “Ventilatieroosters en  mechanische 
ventilatie zorgen ervoor dat er toch voldoende fris-

se lucht binnenkomt. Het gekozen systeem draagt 
bij aan de duurzaamheid van de woningen, want 
er wordt niet meer ververst dan nodig.” 

Spreekbuis
Bij het project in het Ramplaankwartier vormde de 
aannemer, A3 Hoogland Vastgoedonderhoud, het 
eerste aanspreekpunt voor de bewoners. “Van het 
spreekuur van de aannemer maakten de bewoners 
bijna geen gebruik. Gelukkig fungeerde de actieve 
bewonerscommissie als spreekbuis tijdens de 
bouwvergaderingen,” blikt De Koning terug.

Vleermuizen
Dat het project nog niet is afgerond, komt door… 
vleermuizen. “In de kieren en gaten van vijf 
 woningen bleken ongeveer twintig van die 
 beschermde zoogdieren te nestelen”, vertelt 
De Koning. “Nu hebben we  onder de goten ver-
vangende schuilplaatsen  gerealiseerd, waar de 
vleermuizen hopelijk naar toe ‘verhuizen’. Pas 
daarna kunnen we de laatste woningen onder 
 handen nemen.”
Dat Elan Wonen terdege rekening houdt met de 
beschermde dieren, komt volgens De Koning niet 
alleen omdat de wet het voorschrijft. “We vinden 
niet alleen energiezuinige woningen maar ook een 
grote biodiversiteit belangrijk. Vleermuizen horen 
daarbij. Eén ding staat vast: niet alleen de huur-
ders, ook de vleermuizen kunnen weer jaren voor-
uit in de Tuindorpslaan.” w

‘ Huurders 
genieten nu van  

goed geïsoleerde en 
comfortabele woningen 

én lagere 
energielasten’



Een dagje hulpboswachter zijn in Noord-Holland
Elke dag buiten in de prachtige natuur werken. Lijkt 
u dat ook zo fijn? U kunt een hele of  halve dag mee 
komen werken op een locatie naar keuze in 
Noord-Holland. Er is gereedschap aanwezig en u 
krijgt een duidelijke instructie. Doet u ook mee? 
Aanmelden kan op www.natuurwerkdag.nl. 

Soep met (uilen)ballen
Niet iedereen is dol op de nade-

rende winter. Maar deze periode 
heeft ook zijn voordelen.  

U bent op woensdag 16 december 
van harte welkom op het kantoor van 
Landschap Noord-Holland in Heiloo. 
Tussen 18.00 - 20.00 uur  staat er 
een  maaltijdsoep voor u klaar.  
En kunt u een braakbal van een kerkuil uitpluizen.  
Daarin vindt u zeer waarschijnlijk botjes van verschillende soorten muizen. 
Zo ontdekt u wat de kerkuil eet. Een boeiende en actieve avond. Meldt u 

zich wel even aan op www.gaatumee.nl!

NATUURTIPS

Wandeling in Heemskerk
Rond kasteel Marquette in Heemskerk ligt een heel bijzonder weidevogelgebied 
van PWN en Landschap Noord-Holland, dat De Kampen heet. In het grasland 
 achter het  kasteel lopen twee duinbeken. Een ideaal gebied voor grutto’s en  andere 
weide vogels die hier vooral in het voorjaar zitten. Het kasteelbos bij Heemskerk 
is een bezoek meer dan waard. U kunt deze route gratis downloaden op  
www.landschapnoordholland.nl/route/wandelen-rondom-marquette.
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Vogels 
 van dichtbij  bekijken

Wilt u ook vogels op uw balkon of in uw 
tuin? Dat kan. Deze transparante voedertafel 

plakt u met zuignappen tegen uw raam. Er is ruim-
te voor water en voor vogelvoer. Vanuit uw luie stoel 

kunt u zo van heel dichtbij genieten van vogelbezoek. 
Vul de puzzel op pagina 23 in en maak kans op de 
 ‘birdfeeder’. Niet gewonnen? U kunt het product ook 
kopen op www.landschapnoordholland.nl/webwinkel.

VooR De (D)RaaD eRmee!

In de rubriek ‘Voor de (d)raad ermee!’ reageert de bewonersraad op een stelling of vraag.

Hoeveel invloed 
                            heeft de bewonersraad? 
‘ Tijd voor    
bewonersparticipatie 
nieuwe stijl’

Zoals al eerder gemeld denkt de bewonersraad na over veranderingen 
in de bewonersparticipatie bij Elan Wonen. Wij willen dat het voor een 
bredere groep bewoners weer aantrekkelijk wordt om zich voor korte of 
langere tijd bezig te houden met onderwerpen rondom wonen en huren. 

Vier leden van de bewonersraad werken samen met medewerkers van 
Elan Wonen aan het moderniseren van de bewonersparticipatie. In juni 
heeft adviesbureau Fraey een masterclass verzorgd en de groep geïnfor-
meerd over belangrijke trends en ontwikkelingen. Met de opgedane 
 kennis en inspiratie zijn bewoners en medewerkers nu bezig om werk-
bare aanpassingen te bedenken. Het uit breiden van de invloed en 
 zeggenschap door bewoners maakt daar zeker deel van uit. 

Passend toewijzen
Elan Wonen voert momenteel de Woningwet 2015 in. De bewonersraad 
merkt dat hij door Elan Wonen serieus wordt betrokken bij alle verande-
ringen. Zo gaan per 1 januari nieuwe regels in rondom het passend 
 toewijzen van woningen aan woningzoekenden die recht hebben op 
huurtoeslag. Op 24 augustus is hierover een extra bewonersraadsver-
gadering georganiseerd waarin de nieuwe regels werden gepresenteerd. 
De bewonersraad werd gevraagd een aantal uitgangspunten te beoorde-
len en de volgorde van belangrijkheid te bepalen. De raad heeft aan-
gegeven veel waarde te hechten aan slagingskansen en keuzevrijheid 
voor alle woningzoekenden binnen de sociale doelgroep van 
Elan  Wonen. Op basis van deze keuze werkt Elan Wonen het beleid 
rondom passend toewijzen verder uit. 

Betrokken
Wij hebben ervaren dat het maken van gefundeerde en afgewogen 
 keuzes tegelijkertijd heel leuk en heel lastig is. Het feit dat Elan Wonen 
ons op deze wijze heeft betrokken bij de invulling van de nieuwe regels, 
waarderen wij erg. Het smaakt wat ons betreft naar meer. w

Namens de bewonersraad,
Cor Beerthuizen, voorzitter
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Uit in de 

Natuur



Daan  Verduin (links) en Ymkje Hoekstra.

mIJn StRaat(naam)

De Van Oosten de Bruijnstraat is een lange straat 
in Haarlem-West, die loopt van de Pijlslaan 
naar de Westergracht en onderweg langs het 
 uitgestrekte complex van voetbalvereniging  
Geel-Wit scheert. 

Maar naar wie de straat is vernoemd? 
Na een rondje bellen met de bewoners in de 
Van Oosten de Bruijnstraat is het bij het tiende 
 telefoontje raak. Het juiste antwoord wordt 
 gegeven door Ton Deen (nr. 99). Samen met zijn 
vrouw Tineke (zie fot0) maakt hij zich op voor zijn 
60-jarig huwelijksfeest.  Tussen de voorbereidingen 
door wil hij best even vertellen wie Van Oosten de 
Bruijn was. “Een schrijver. Alle straten in deze 
buurt zijn vernoemd naar schrijvers. Heeft Van 
Oosten de Bruijn het  later nog tot burgemeester 
geschopt? Dat verbaast me niets. Dat komt in de 
beste families voor:  begonnen als metselaar, is 
een oom van me later ook burgemeester gewor-
den.” w

Geboren in Amersfoort, in 1727, verhuisde Gerrit Willem 

van Oosten de Bruijn na een studie Rechten in Utrecht 

naar Haarlem. Daar werd hij lid van meerdere genoot-

schappen, waaronder Teylers Tweede Genootschap. 

Verder was hij regent van het Hofje van Noblet en auteur 

van een herziening van Samuel Ampzings ‘Geschiedenis 

van Haarlem’. In 1789 en 1790 was de oranjegezinde  

Van Oosten de Bruijn burgemeester van Haarlem. 

Hij overleed in 1797 in zijn Amersfoortse buitenhuis 

‘Randenbroek’.

‘Van Oosten de Bruijn?

Dat was toch  
een schrijver?’
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WERK IN UITVOERING

Van buiten zien ze er nog steeds hetzelfde uit, de veertig senioren woningen in de 
 schaduw van wooncentrum De Blinkert. “Maar op het gebied van brandveiligheid en 
energiezuinigheid is er de afgelopen maanden heel veel gebeurd”, verzekert projectleider 
Mark Joosten van Elan Wonen. “De bouwmuren tussen de woningen zijn brandwerend ge-
maakt. De kruipruimten en de spouwmuren zijn gevuld met isolatieparels, op de vliering-
vloer is een isolatiedeken gekomen en de keukenmuur is van een isolatieplaat voorzien.”

Persoonlijke benadering
Dankzij de energetische maatregelen zijn ook de energielasten van de  woningen flink 
 verlaagd. In ruil daarvoor gingen alle veertig bewoners akkoord met een kleine huur-
verhoging. “Met dank aan een bewoners coördinator die namens Hemubo alle  huurders 
benaderden”, blikt Joosten  terug. “Die persoonlijke benadering wierp vruchten af. Zoals 
het hele proces eigenlijk, met dank aan de bewoners, een succesverhaal is.”
Dat zijn projectcommissieleden Gerda van Roode, Dieuwke de Vries en Loes van der 
 Putten roerend met Joosten eens. “Van meet af aan was de communicatie met de 
 bewoners heel goed”, vindt mevrouw De Vries. 

Soepel bouwproces
Mevrouw Van der Putten roemt de zorgvuldigheid waarmee de aannemer te werk is 
 gegaan. “Alle werkzaamheden konden van buitenaf  worden uitgevoerd. Mede daardoor 
bleef de overlast tot een minimum beperkt. Alleen aan het eind, moesten de bouwvakkers 
binnen zijn om een paar zaken te installeren.”
Uit alles blijkt tijdens het gesprek dat Joosten en de leden van de  projectcommissie zich 
in de slotfase van een soepel verlopen bouw proces bevinden. “Er werd goed naar ons 
 geluisterd”, zegt mevrouw Van Roode. “Dat iedere woning nu van een watermeter is voor-
zien, was ons idee. Net als de speciale trappetjes die de aannemer heeft getimmerd en 
gebruikt om de ligusterhagen te beschermen waar we heel zuinig op zijn.” w

Het was niet niks wat er moest 

gebeuren in de Blinkertlaan in het 

groene Ramplaankwartier in 

 Haarlem. Omdat er vooral senioren 

wonen besloot Elan Wonen, in 

overleg met aannemer Hemubo 

Bouw, om het bouwproces nog 

zorgvuldiger dan anders aan te 

pakken. Met  succes.

Succesverhaal in de Blinkertlaan
V.l.n.r.: Dieuwke de Vries, Gerda van Roode,  

Loes van der Putten en Mark Joosten.

‘ ‘Die persoonlijke 
benadering wierp 

vruchten af’



Meer info  
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TIPS & WEETjES puZZel

KruiswoordLege woning 
= 

klankkast
Heeft u weinig spullen in uw woning 
staan? Dan horen uw buren veel geluid 
vanuit uw woning en is uw woning een 
klankkast geworden. U vermindert 
 leefgeluiden door in ieder geval vloer-
bedekking aan te brengen, maar ook 
gordijnen en diverse vormen van wand-
bekleding helpen. Op deze manier 
zorgt u ervoor dat uw woning huiselijk 
wordt en dat uw  buren geen hinder van 
u ondervinden. w

Passend  
toewijzen 
van woningen
Vanaf 1 januari 2016 hebben woning-
corporaties vanuit de nieuwe Woning-
wet te maken met  nieuwe toe wijzings-
regels. De huurprijs van een toe te 
wijzen woning moet beter passen bij 
het inkomen van een woning zoekende. 
Elan Wonen gaat werken met flexibele  
huurprijzen. Dit om de slagingskansen 
en de keuzevrijheid van verschillende 
 groepen  woningzoekenden op peil te 
houden. 
Wilt u precies  weten hoe dit werkt?  
Kijk dan op www.elanwonen.nl/ 
passendtoewijzen w

Buren-
Alert

*)  U moet zich wel eerst als deelnemer aan Buren-Alert hebben aangemeld.

Buren-Alert is een gratis systeem waarmee buurtbewoners elkaar 

razendsnel kunnen waarschuwen. Bijvoorbeeld bij een inbreker, 

brand of een buurtbewoner die zijn of haar kind kwijt is. Zo maak je 

met elkaar je buurt veilig en is de kans op schade en (persoonlijk) 

leed minimaal.

Hoe werkt het?
Als u uw buren wilt waarschuwen, belt u (085) 273 32 25 *). U kunt direct 
een bericht  inspreken en de verbinding verbreken. Binnen een minuut 
gaat bij alle deelnemende buren (binnen een straal van 300 meter) de 
telefoon over. Als zij opnemen, horen zij uw ingesproken bericht. Zo is 
de buurt razendsnel gewaarschuwd en wordt schade en leed met elkaar 
voorkomen! w 

www.burenalert.nl
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

79 80 81 82 83 84 85 86

87 88 89 90 91 92 93 94

95 96 97 98

99 100 101 102

© www.puzzelpro.nl

64 7 87 24 66 42 27 67 14 99 19 98 23 93 60 75 16 74 100 2 56 29 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

79 80 81 82 83 84 85 86

87 88 89 90 91 92 93 94

95 96 97 98

99 100 101 102

© www.puzzelpro.nl

64 7 87 24 66 42 27 67 14 99 19 98 23 93 60 75 16 74 100 2 56 29 32

Horizontaal: 
1 sterke drank  6 gevolg  10 moedig  15 sterrenbeeld  20 bamboebeer  21 bouwland  22 zemelaar  23 brilslang  25 uitgave   
27 plant  29 opplakbriefje  31 meisje  33 kloosterzuster  34 markttent  36 troep herten  38 eetgerei  40 aanwijzend vnw.  41 enig  
43 dokter  45 bot  46 Greenwichtijd  47 public relations  48 vrucht  49 pl. in Gelderland  50 een zekere  52 afslagplaats bij golf  
54 telwoord  57 jaartelling  59 man van adel  62 Ned. voetbalclub  65 vochtig  68 losgerafelde draad  70 dominee  72 buisverlich-
ting  73 gesneden hengst  75 magma  77 geestdrift  79 wees gegroet  80 gokspel  82 schelpdier  84 pakken  86 Ned. rivier  
87 zonder tussenruimte  89 keukenapparaat  91 slingerplant  93 door water omgeven land  95 vervoermiddel  96 hardnekkig  
97 deksel  98 in elkaar  99 serie  100 jaargetijde  101 koningstitel  102 laster.
Verticaal: 
2 oordeel  3 aanwijzend vnw.  4 speelballetje  5 bloedvat  7 hiaat  8 takje  9 eikschiller  11 oplettend  12 niveau  13 teer  14 muggen-
larve  15 nieuwerwets  16 bijbelse figuur  17 vlaktemaat  18 keukengerei  19 planeet  24 draaikolk  26 Spaanse titel  27 grappen-
maker  28 boogbal  29 pl. in Gelderland  30 voorzetsel  32 inwendig orgaan  35 vierhandig zoogdier  37 honger  39 per persoon  
42 pl. in Limburg  44 vlug  46 kleur  48 idee  51 en dergelijke  53 voegwoord  55 eenstemmig  56 heldere ster  58 schone jongeling  
60 uitholling door stromend water  61 vordering  63 land in Noord-Amerika  64 toiletgerei  66 Europese hoofdstad  67 peilstift  
68 spraak  69 interest  71 heilige  72 snack  74 troefkaart  76 heidemeertje  78 delfplaats  80 ondeskundige  81 eb en vloed  
82 vriend  83 paars  85 ooit  88 roem  90 vaas  92 houding  94 bijbelse figuur.

De oplossing van de puzzel in Elan Thuis zomer 2015 was: Huurwoning wordt Droomhuis.
De heer Verbaan uit Haarlem won het ‘berkenstam bijenhotel’.

Stuur de oplossing van deze puzzel vóór 30 december naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR Haarlem.  
Mailen mag natuurlijk ook: mail@elanwonen.nl. De winnaar wint een ‘birdfeeder’ (zie pagina 19).



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

Tel.: (023) 515 98 59
E-mail: klantenservice@elanwonen.nl
Web:  www.elanwonen.nl

Openingstijden
Maandag t/m donderdag  8.30 - 16.30 uur
Vrijdag  8.30 - 12.00 uur

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

inbraak e.d. kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per 
week melden. De Meldkamer regelt dat zo 
 spoedig mogelijk  contact met u wordt opge nomen 
om het probleem te verhelpen.

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

Regionale Geschillencommissie
Antwoordnummer 1872 , 2000 WC Haarlem
www.geschillencommissie.net

wijkantenne@elanwonen.nl
Naar dit e-mailadres kunt u suggesties en ideeën 
voor leefbaarheid (in uw buurt) mailen. Hier kunt u 
ook woonfraude en onrechtmatige  bewoning melden.
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Colofon 
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IetS VooR u?

BeWoneRSInfoRmatIe

Te huur:  

appartementen in 
 woongebouw Dreef

Elan Wonen verhuurt in Dreef driekamerapparte-
menten(vrije sector), met een opper vlakte van 
83 tot 107 m2. De luxe appartementen zijn ver-
deeld over vier woonlagen. Zo zijn de woningen 
voorzien van vloerverwarming, een keuken met 
inbouw apparatuur en een videofooninstallatie. 
Voor elk appartement is er een parkeerplaats in de 
parkeerkelder onder het gebouw. w

Interesse

Vlak bij de sfeervolle winkelstraat van Heemstede, 

de Binnenweg, ligt woongebouw Dreef. De locatie 

bevindt zich midden in het dorp waar u alle 

voorzieningen bij de hand heeft. Met de auto 

bent u binnen vijftien minuten op de stranden 

van Zandvoort en Bloemendaal. 

Neem contact op met onze afdeling Wonen,  
telefoon (023) 515 98 59.


