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COlUmNGrischa lowinsky

Complex
De investeringskracht van Elan wonen neemt door het 
regeringsbeleid af. Desondanks blijven we bouwen, 
binnen de smalle financiële marges die onder andere 
de verhuurdersheffing ons overlaat. Bij de Schoterbrug 
levert het project ‘Land in Zicht’ ons 80 nieuwe huur-
appartementen op aan de westkant van het Spaarne.
Een groot sloop/nieuwbouwproject in Boerhaavewijk-
Noord zorgt in de eerste fase voor 36 eengezins-
woningen. In de amsterdamsebuurt maakt sloop van 
een gezinswoningen rond het Drilsmaplein plaats voor 
30 appartementen en 10 eengezinswoningen. En langs 
de Schipholweg levert realisatie van het Hof van Dumont 
en later het Hof van Leijh, Elan wonen ook een flink aan-
tal nieuwe woningen op. alle nieuwbouwprojecten die ik 
noem, bevatten een flink aantal sociale huurwoningen.
Dat is keihard nodig, want huisvesting van speciale 
doelgroepen neemt een steeds grotere hap uit onze 
‘sociale voorraad’. In dat verband vraag ik speciale 
 aandacht voor vergunninghouders: vluchtelingen die in 
Nederland asiel aanvroegen én kregen. Het is aan 
 gemeenten deze mensen te huisvesten. Elan wonen 
werkt hier als corporatie met een sociale opgave graag 
aan mee. In 2015 helpen wij twee keer zo veel ver-
gunninghouders aan een woning als in 2014. als ik 
 anderen die voorrang krijgen – onder wie stadsver-
nieuwingsurgenten – meetel,  resteren er steeds minder 
woningen voor woning zoekenden met nog  langere 
wachttijden als gevolg.
Ik begrijp dat het een complex probleem is, maar mijns 
inziens maakt het rijk zich er te gemakkelijk van af. 
In het ergste geval leidt het in regio’s met veel meer 
vraag naar dan aanbod van (huur)woningen tot 
 afname van draagvlak voor de huisvesting van vluchte-
lingen. Dat vind ik ongewenst. Ik hoop dat onze 
 overheid dit inziet en meewerkt aan oplossingen. 
 Bijvoorbeeld door leegstaand rijks of gemeentelijk 
vastgoed er versneld voor in te zetten. w         

Grischa Lowinsky,
directeur 

‘Al onze nieuwbouw
projecten bevatten een 
flink aantal sociale 
huurwoningen’



Het is al jaren traditie bij Elan wonen. Huurders die hun huidige 
 woning vijftig jaar huren, worden beloond. Ze krijgen bloemen, een 
VVV-bon en een gratis serviceabonnement zolang ze in hun huis 
 wonen. ook worden ze in de maand november van het jubileumjaar 
uitgenodigd op de koffie bij Elan wonen-directeur Grischa Lowinsky. 
Ieder jaar is het weer een gezellige, feestelijke ochtend, waarop 
wordt teruggeblikt op de afgelopen vijftig jaar. w

Vijftig jaar huurder bij Elan Wonen? 

Dat wordt beloond!
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KORT nIEUWS

Leuk

Maand gratis huren voor drie huurders
Een financieel mazzeltje. Dat wil iedereen wel! Drie huurders 
van Elan wonen zijn in de prijzen gevallen omdat zij de huur via 
automatisch incasso betalen. Twee van hen ontvingen de 
‘ één-maand-gratis-huren-cheque’ uit handen van directeur 
 Grischa Lowinsky. 
Ieder jaar verloot Elan wonen drie keer één maand gratis huur 
onder huurders die automatisch betalen. Het gaat dan om de 
‘kale huur’. Voorwaarde is wel dat Elan wonen iedere maand 
probleemloos de huur van de rekening heeft kunnen afschrijven.
wie weet valt u de volgende keer in de prijzen, als u tenminste 
via  automatisch incasso betaalt. w

Onderverhuur aan 

 toeristen? Niet doen!

Het lijkt leuk, kamers of een woning onder -
ver huren via websites als airbnb en wimdu. Maar 
dat is het niet. want het is niet toegestaan en u 
kunt hierdoor uw woning kwijtraken, blijkt uit een 
 recente gerechtelijke uitspraak. In de rechtszaak 
ging het om een huurder die zijn huurwoning via 
internet aanbood. De rechter bepaalde dat de 
 onderverhuur bij commerciële, telkens kort-
durende verhuur aan toeristen, ontruiming recht-
vaardigt. De huurder verloor dus de rechtszaak én 
zijn woning.

Maak melding!
Heeft u het vermoeden dat er iets niet klopt in een 
van de huurwoningen van Elan wonen? Dan kunt 
u ons dit melden. Zo kunnen wij misstanden 
 aan pakken en woningen vrijmaken voor mensen 
die al  jaren wachten op een  woning. Uiteraard gaan 
we vertrouwelijk met uw melding om. Meld het via 
 wijkantenne@elanwonen.nl neem telefonisch con-
tact met ons op. Telefoonnummer (023) 515 98 59. w  op de foto van links naar rechts: Elan wonen-directeur Grischa Lowinsky, 

mevrouw Egberts, de heer Prikker en mevrouw Van rijn. De derde 

huurder ontving de prijs op een ander moment.
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InFORMATIE

Perfecte manier
Zo heropende Cafer Kacmaz in februari zijn 
 rijwielzaak in een ‘echt’ winkelpand aan de 
 Floris van adrichemlaan in Haarlem. Cafer: “Het 
was voor mij de perfecte manier om te starten. 
Ik begon met één garagebox en eindigde met drie. 
Toen dit pand vrijkwam, in de buurt van mijn vaste 
klanten, heb ik de stap gewaagd. Het is ongeveer 
honderd meter verderop. Ik heb nu meer magazijn-
ruimte en een afgescheiden werkplaats. Ik ben er 
blij mee.”

Diverse ondernemers
In de Ekamastraat zijn diverse ondernemers actief. 
Neem er eens een kijkje! U vindt er onder meer 
een dameskapper, een herenkapper, een schoon-
heidsspecialiste, een rollatorservice, een bedrijf 
dat computers repareert en een verhuurbedrijf 
voor Turkse feestkleding. w

In 2011 bouwde Elan Wonen in de Haarlemse 

 Boerhaavewijk een aantal garageboxen om tot bedrijfs-

panden. Tegen kostprijs van elektra kunnen startende 

ondernemers in de Ekamastraat hun eigen bedrijf 

 beginnen. We  proberen op die manier jongeren de kans 

te geven hier iets moois te starten én tegelijk de buurt 

iets te bieden. Dat heeft al succesverhalen opgeleverd.

Van garagebox naar eigen zaak

‘ Het was 
voor mij de  

perfecte manier  
om te starten’
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‘ Wij servicemonteurs 
kunnen heel veel, 

maar het oplossen van 
sociale problemen is 

een vak apart’
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‘Huurders ontvangen de  

Servicemonteurs graag’
Allrounders. Zo kun je de vier 

servicemonteurs van Elan Wonen 

omschrijven, die dagelijks Haarlem, 

Heemstede en IJmuiden door kruisen 

om kleine en soms ook grotere 

 reparaties te verrichten. Elan Thuis 

reed een paar uur mee met een van 

de servicemonteurs:  Mathieu  Paris. 

Mathieu werkt sinds vier jaar bij 
Elan wonen. Met veel plezier, want hij 
heeft afwisselend werk. “Geen dag is 
het zelfde”, verzekert hij, terwijl hij zijn 
bus met vaste hand door Haarlem-
oost stuurt. “Mijn drie collega’s en ik 
zijn er voor alle reparatieverzoeken die 
bij Elan wonen binnenkomen, telefo-
nisch, via de site van Elan wonen of 
huurdersportaal www.mijn. elanwonen.nl, 
in de meeste gevallen door huurders 
die voor € 3,40 per maand een service-
abonnement hebben afgesloten.”
Mathieu is opgeleid als timmerman, 
maar als servicemonteur draait hij zijn 
hand evenmin om voor het werk van 
een elektricien, loodgieter, schilder en 
slotenmaker. “we zijn redelijk allround, 
ja”, bevestigt hij. “Dat maakt deze func-
tie ook zo afwisselend. of het nu gaat 
om een sleutel die in het slot is 
 afgebroken, een lekkende kraan, een 
klemmende deur, een tochtend raam of 
een kapotte lamp, wij komen zo snel 
mogelijk langs en repareren het.”

Hoog serviceniveau
Dat ‘zo snel mogelijk’ is daarbij een 
 relatief begrip: wie zichzelf heeft buiten 
gesloten wordt direct geholpen, maar 
met het verhelpen van een klemmende 
deur is uiteraard iets minder haast ge-
moeid. Mathieu: “Toch zijn we er altijd 
binnen een paar dagen. Ik vind het 
 serviceniveau erg hoog, zeker als je 
 nagaat dat een serviceabonnement 
maar € 3,40 per maand kost.”
Het onderhoud van de cv-ketels in 
 woningen van Elan wonen is uitbe-

steed aan diverse loodgietersbedrijven. 
Maar Mathieu en zijn collega’s zijn niet 
te  beroerd om een radiator te ontluch-
ten. De werkplaats en het magazijn in de 
Noorwegenstraat maken duidelijk dat ze 
ook toiletpotten plaatsen en kranen ver-
vangen. op de vrijdagochtend dat 
Elan Thuis meerijdt, zijn dergelijke werk-
zaamheden niet aan de orde. Mathieu 
spreekt van ‘een rustige dag’. Eerst rijdt 
hij naar de Diakenhuisweg in de Zuider-
polder (Haarlem), waar een huurder een 
kapotte buitenlamp heeft gemeld. 
De servicemonteur komt al snel tot de 
conclusie dat niet de buitenlamp stuk is, 
maar de sensor die er bij zonsondergang 
voor moet zorgen dat alle buitenlampen 
branden. Bij een andere huurder ontdekt 
hij waarom een net ontluchte radiator 
toch nog niet goed werkt. “Hij hangt 
scheef en moet opnieuw gesteld worden.”

Met open armen
In de Hannie Schaftstraat in de Slacht-
huisbuurt vervangt Mathieu even later 
het slot van een portiekdeur. Gemiddeld 
kan hij per dag acht reparatieverzoeken 
afhandelen. “je komt een probleem 
 verhelpen, dus de meeste huurders ont-
vangen me met open armen”, vertelt hij. 
“Maar soms stuit ik achter een voordeur 
op symptomen van grote sociale pro-
blemen. als iemand er bijvoorbeeld zo’n 
troep van heeft gemaakt dat er sprake is 
van een onleefbare situatie, schakel ik 
binnen Elan wonen de deskundigen op 
dat gebied in. want wij servicemonteurs 
kunnen heel veel, maar het oplossen van 
sociale problemen is een vak apart.” w

RepORtaGe
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EEn GOEDE BUUR

Gelukkig hebben we de foto’s nog!
Een goede buur… is beter dan een verre vriend. Dat blijkt 

keer op keer, tijdens activiteiten die veelal door de bewo-

nerscommissies van Elan Wonen worden georganiseerd. 

Soms is het al weer even geleden, maar gelukkig hebben 

we dan altijd de foto’s nog.

Straatfeest Wouwermanstraat 
Dat wil zeggen: meestal. Van het vierde straatfeest in de 
Haarlemse wouwermanstraat hebben we geen foto’s, maar 
wel een beeldend verslag dat duidelijk maakt dat het op 
27 september weer een doorslaand succes was. wat een 
 leuke, levendige straat is het toch, met tientallen actieve én 
creatieve bewoners die bijna allemaal zijn vereeuwigd in een 
uniek boekje over de wouwermanstraat.  

Bingobuffet  Vondelkwartier
Georganiseerd door de actieve bewonerscommissie 
 Vondelkwartier, trok een ‘bingobuffet’ op 6 september circa 
zestig bewoners. Terwijl ze streden om leuke prijzen, deden 
ze zich tegoed aan een heerlijk Indisch buffet.

Burendag Zuiderpolder
Tijdens de Burendag op 26 september in de Zuiderpolder 
smaakte ook het diner bij Kooklocatie de Kantine absoluut 
naar meer. aansluitend verzorgde de heer Bal een met dia’s 
geïllustreerde lezing over het ontstaan van Haarlem, waarna 
werd afgesloten met heerlijke snij bonbons en koffie.   

Koffiemomentje De Archipel
over koffie gesproken: voor het zwarte vocht was zelfs 
een hoofdrol weggelegd tijdens het ‘Barista koffiemomentje’, 
voor bewoners van De archipel. op 30 september kwamen 
zo’n vijftig buren op de geur van verse espresso en cappuc-
cino af. Het weer werkte mee en er werd gezellig bijgepraat, 
uiteraard onder het genot van een door de barista gemaakt, 
heerlijk kopje koffie. w

WOU
WER
MAN
STR
AAT
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WELZIJn

Roads is een van de organisaties 

waar Elan Wonen mee samenwerkt 

in de buurten, wijken en gebou-

wen waar de corporatie actief is. 

In  appartementencomplex Nieuw 

Meerwijk vertelt Sylvia Oltmans wat 

‘haar’ organisatie zoal doet.

als ‘trajectcoach re-integratie’ is Sylvia 
al ruim dertig jaar in dienst van de 
 welzijnsorganisatie die onder het motto 
‘roads werkt!’ in haar huidige vorm 
 actief is in de regio amsterdam, 
 amstelveen, Haarlem en Haarlemmer-
meer. Bij roads werken circa 175 men-
sen. “we bieden dagbesteding, vrij-
willigerswerk en werkervaringsplaatsen 
aan”, legt Sylvia uit. “Daarbij zijn we 

gespecialiseerd in het coachen en re- 
integreren van mensen met  psychische 
en/of psychosociale problemen. 
we gaan altijd uit van mogelijk heden, 
niet van beperkingen. we zoeken naar 
wat mensen nog wel kunnen. we bege-
leiden ze op de weg naar werk of werk-
hervatting en blijven daarna als het 
ware meewandelen om ervoor te 
 zorgen dat het goed blijft gaan.”

Spreekuur
onder de cliënten van Sylvia bevinden 
zich uiteraard ook huurders van 
Elan wonen. Namens roads houdt 
 Silvia  iedere woensdag spreekuur in 
Nieuw Meerwijk. “Van 11.00 tot 12.00 
uur  kunnen bewoners bij mij terecht. 
 Bijvoorbeeld als ze problemen hebben 
met of vragen hebben over het gedrag 
van een buurman of buurvrouw.”

‘Ombudsvrouw’
In aanvulling op de werkzaamheden 
van huismeester Cor van Essen heeft 
Sylvia op die manier als een soort 
 ‘ombudsvrouw’ in Nieuw Meerwijk al 
de nodige sluimerende conflicten in de 
kiem gesmoord. Mooi meegenomen is 
dat ze de ‘sociale kaart’ van Haarlem 
goed kent en op de hoogte is van de 
 diverse regelingen. “als iemand een 
brief van de Belastingdienst of de 
 Sociale Verzekerings Bank (SVB) niet 
snapt, kan hij of zij ook bij mij terecht. 
Laatst klopte er een vrouw van bijna 
90 jaar bij mij aan die geen kinderen 
heeft en zich opeens zorgen maakte over 
haar uitvaart. Ze had nog niets geregeld 
maar wilde uiteraard wel dat het, als het 
ooit zover zou zijn, echt háár begrafenis 
zou worden. Het gaf veel voldoening om 
haar daarbij op weg te helpen.” w 

Gelukkig hebben we de foto’s nog!

‘Roads werkt!’

‘Roads gaat  
altijd uit van  

mogelijk heden, niet  
van  beperkingen’
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PORTRET

Geboren in een groot katholiek gezin in Haarlem, ging Harrie Hablous (68) al op zijn 

zestiende van school af en aan het werk. Nadat een abrupt einde was gekomen aan zijn 

carrière in de grafische sector, gaf hij ruim baan aan de creativiteit en fantasie waar hij 

tot dan toe weinig mee had gedaan. Welkom in de wondere wereld van Harrie Hablous!

Hablous is huurder van Elan wonen en 
woont sinds begin vorig jaar in de Beelen-
laan in Heemstede. Zijn kleurrijke apparte-
ment heeft hij omgedoopt in atelier Tide and 
Time. Een deel van zijn fotografische en 
 grafische werk was vorig jaar te zien in de 
burgerzaal van het Heemsteedse raadhuis. 
Bij de opening van de expositie, op donder-
dag 4 september 2014, droeg Hablous 
 enkele van zijn gedichten voor, terwijl er 
 Indiaanse sjamanenmuziek viel te beluiste-
ren. Het zegt veel over de veelzijdigheid van 
de autodidactische kunstenaar, die absoluut 
niet in een hokje kan worden gestopt. 
“ Tegenwoordig heb ik een aantal muzen die 
me stimuleren en inspireren”, vertelt hij. 
“Maar veel van mijn werk voert ook terug 
naar mijn grote passie: water. Mijn fascinatie 
voor de schoonheid en kwetsbaarheid van 
water kan niet los worden gezien van het 
 tropisch zeeaquarium dat ik vroeger heb 
 gehad. Daarnaast heb ik veel gereisd, door 
onder andere Spanje, Egypte en Corsica. 
En ik loop veel langs het strand, van 
 Zandvoort naar  Langevelderslag. onderweg 
geef ik het kind in mezelf ruim baan. alles 
wat ik zie, voel,  ervaar en vind, kan terug-
keren in mijn  grafische werk, mijn foto’s en 
mijn pin-heads.”

Kleine kunstwerken
Deze ‘pin-heads’ zijn overal te zien in atelier 
Tide and Time. Het zijn wonderlijke, kleurige 
fantasiefiguren, die Hablous maakt van on-
der andere schelpen en blikjes. als kleinoden 
kunnen de kleine kunstwerken op eigen 
 benen staan, maar ze figureren ook op de 
 foto’s die de kunstenaar maakt en soms op 
de computer bewerkt. “Maar vaak is dat niet 
eens nodig. Het licht, de rimpelingen, het 
kleurenspel op de bodem… water is van 
zichzelf al ongelooflijk fotogeniek.”
Hablous danst heel graag, kan goed luiste-
ren en zich in anderen inleven en borrelt 
over van de creatieve en filosofische ideeën. 
Deze worden in atelier Tide and Time omge-
zet in gedichten en thema’s als ‘Eilanden van 
licht’, ‘Blikveld’ en ‘Een getijdegebied van 
werkelijkheid en fantasie’. Hij noemt zichzelf 
geen kunstenaar. “Ik ben kunstzinnig bezig”, 
zegt hij, terwijl hij in de woonkamer een 
weids gebaar maakt dat de vele tentoon-
gestelde foto’s en pin-heads omvat. “Dit ben 
ik. Dit is mijn leven. En dat voor iemand die 
ooit directeur was van een fabriek met 
 twintig man personeel…” w      

De wondere wereld

NaaM
Harrie Hablous

HoBBY
Fotografie,
kunst en
‘pin-heads’ 

van Harrie Hablous
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De wondere wereld

‘Veel van mijn 
werk voert terug naar 

mijn grote passie: 
water’

van Harrie Hablous
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mIJN HUISDIeR eN IK

De liefde voor huisdieren heeft mevrouw Van reenen 
van Frits, haar twee jaar geleden overleden man. “Pas 
toen onze dochter al vier jaar was, heb ik me over mijn 
kattenfobie heen kunnen zetten”, lacht ze. “Toen was 
het hek ook meteen van de dam. Net als mensen die 
eerst heel veel roken en daarna, als ze zelf gestopt zijn, 
heel fanatiek tégen roken zijn.”

Geen overlast
omdat ze er sinds twee jaar alleen voor staat en bijna 
geheel rolstoelgebonden is, is mevrouw Van reenen 
het aantal katten aan het afbouwen. “we hadden er 
 jarenlang dertien, nu zijn het er nog zes. Door omstan-
digheden hebben we zelfs ooit een paar maanden lang 
zesentwintig katten in huis gehad. Dat was absoluut te 
veel van het goede. Het is onmogelijk om ze dan alle-
maal voldoende aandacht te geven. Nee, overlast ver-
oorzaakten ze niet. Mijn standpunt is altijd geweest 
dat buren geen last mogen hebben van mijn beesten. 
Daarom kunnen mijn katten de tuin ook niet uit.”

‘Bezint eer ge begint…’ 
Mevrouw Van reenen omschrijft een maine coon-kat 
als ‘groot, gemakzuchtig en sociaal’. “Ze komen niet 
snel op je schoot zitten, maar zijn wel graag in je 
buurt. En het zijn kletskousen: ze praten wat af.”  
De Haarlemse is bestuurlijk actief voor diverse katten-
organisaties, waaronder de rasclub Maine Coon en 
 Felikat, en houdt zich vooral bezig met welzijn en 
 gezondheid. “Elke dag ben ik er wel een paar uur voor 
in touw. Ik geef ook voorlichting, bijvoorbeeld over 
 fokken, vachtverzorging of het opvoeden van kittens.”
‘Bezint eer ge begint’, zou ze mensen op het hart 
 willen drukken die de aanschaf van een kat overwegen. 
“Denk er goed over na. Een kat kost geld. En door ’m 
de hele dag buiten te laten lopen, zadel je de hele buurt 
ermee op. Zeker raskatten kun je heel goed binnen 
houden. Nog iets: laat een kater castreren en een poes 
steriliseren. Dat voorkomt dat het aantal katten hand 
over hand blijft toenemen.” w

‘Het begon met een

  kattenfobie…’

Lia van Reenen heeft zes katten van 

het halflangharige ras maine coon. 

Jarenlang waren het er dertien, die de 

woning in de Haarlemse Elsa Brändström-

straat deelden met minimaal twee honden en vier 

 landschildpadden. “En dan te bedenken dat ik ooit 

een kattenfobie had…”

‘ 26 katten 
in huis was te 
veel van het 
goede’ 

raS
maine coon

BaaSjE 
lia van Reenen
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KaN IK U HelpeN?

In het winkelpand waarin voorheen een slagerij zat, 

opende begin dit jaar Anand’s Roti Shop zijn deuren. De 

winkelstrip aan de  Hannie Schaftstraat in de Haarlemse 

Slachthuisbuurt wordt over enkele jaren gesloopt, maar 

volgens eigenaar Armand van der Linden is er zeker geen 

sprake van een kort stondig horeca-avontuur. 

Met een eigen horecazaak ging voor Van der Linden en zijn 
vrouw Natasja althuisius een langgekoesterde wens in ver-
vulling. “Ik heb altijd al een  familiebedrijf gewild. Zelf werk ik 
al jaren in het natuursteen, maar mijn kinderen hadden daar 
geen zin in. Een rotishop sprak ze wel aan. De keuze voor de 
Hannie Schaftstraat heb ik heel bewust gemaakt: tot de 
sloop, die medio 2016 is  gepland, hoop ik hier een grote 
klantenkring op te bouwen. Die ik dan in de toekomst kan 
meenemen naar een nieuwe vestiging in het Hof van Leijh. 
In dat complex, dat aan de  andere kant van de Hannie 
Schaftstraat wordt gebouwd, wil ik graag mijn zaak hebben.”

Grote doelgroep
aan vestiging in het Hof van Leijh zal een heel ander kosten-
plaatje hangen, weet Van der Linden. “Daar staat tegenover 

dat ik daar op een prachtlocatie zit, met een  
heel grote  doelgroep in de directe omgeving. Bovendien 
hoop ik dat ik tegen die tijd een goede naam heb opge-
bouwd, met heerlijke Hindoestaanse en javaanse gerechten 
van topkwaliteit.”

Van der Linden leerde koken van zijn moeder, een Hindoe-
staanse die al een paar keer is komen kijken hoe haar zoon, 
schoondochter en kleinkinderen en aanhang het doen in 
anand’s roti Shop. “Ze is tevreden”, lacht Van der Linden. 
“Terecht, denk ik, want je likt je vingers erbij af. onze uit-
gebreide kaart telt alleen al meer dan twintig verschillende 
broodjes en een aantal bijzondere specialiteiten. wat te 
 denken van een medaillon van botervis met mangosaus en 
kandra-tiki, een soort baars, met een saus van ketjap. Het 
spreekt voor zich dat we met verse groenten werken, zoals 
amsoi, antroewa, tajerblad en kousenband.”

Levendigheid en sjeu
Van der Linden is tevreden over Elan wonen. “Maar ik denk 
dat zij ook blij zijn met ons: tot de sloop zorgt de rotishop 
toch voor levendigheid en sjeu in de buurt. over de eerste 
weken ben ik dik tevreden. Mensen weten ons nu al goed te 
vinden. Het lijkt wel of ze zaten te wachten op een goede 
 rotishop…” w   

aDrES
Hannie Schaftstraat 33

BEZorGING
(023) 535 38 36 of viaThuisbezorgd.nl

oPENINGSTIjDEN
anand’s roti Shop is zeven dagen 

per week geopend van 11.00 
tot 23.00 uur.

 ‘ Het spreekt voor 
zich dat we met verse 

groenten werken’

Anand’s Roti Shop 
toekomstgericht familiebedrijf
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WIJKBUDGet

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.

Plantenbakken en droogloopmat
Het wijkbudget van de amsterdamsebuurt is in 2014 onder 
meer besteed aan plantenbakken aan de Zomerkade. 
De  dames Baars (links op de foto) en Prins vullen en ver-
zorgen samen de plantenbakken. Mevrouw Baars: “Twee keer 
per jaar voorzien we de bakken van planten en bollen. In de 
winter zetten we er winterviolen en heide in. In de zomer 
 kiezen we voor  zomerse beplanting. we rijden een paar keer 
naar het tuincentrum om de spullen op te halen. Leuk om te 
doen en de buurt fleurt er mooi van op.”

Droogloopmat
In de seniorenflat aan de Van Beresteynstraat in Haarlem is 
de entree een stuk fleuriger geworden. In de hal staat tegen-
woordig een prachtig gevulde bloembak. Maar de entree is 
ook schoner en veiliger geworden door de nieuwe droog-
loopmat. ook hier is het wijkbudget dus goed besteed! w

gekocht van het wijkbudget

BEwoNErSCoMMISSIE : amsterdamsebuurt   

aaNTaL woNINGEN : 908

TE BESTEDEN IN 2014 : € 4.670,-
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WIJ... DE WIJK

De Bewonerscommissie Zuidwest behartigt de 
belangen van de huurders van 194 woningen, 
verdeeld over het Houtvaartkwartier en de 
Leidsevaartbuurt. “omdat het spoor er dwars 
doorheen loopt, hebben de bewoners van 
 beide wijken  weinig met elkaar”, legt de heer 
woort uit. “Het heeft dan ook weinig zin om 
het jaarlijkse wijkbudget te besteden aan, 
ik noem maar wat, een gemeenschappelijke 
buurtborrel of -barbecue. In plaats daarvan 
hebben we bijvoorbeeld eens  gekozen om 
 iedereen een blusdeken te geven.”
Door omstandigheden was de heer woort 
 begin vorig jaar overgebleven als enig BC-lid. 
Gelukkig leverde een oproep vier nieuwe leden 
op: Els wouters, Frans-Bart Cornelisse,  
juan Tomas Moreno en angele Ferron.

Vinger aan de pols
Na de zomer werd een enquête gehouden, die 

in de eerste plaats duidelijk maakte dat ver re-
weg de meeste huurders  tevreden zijn over 
hun woning en de buurt(en). “Een aantal 
 bewoners kampt echter met vochtproblemen”, 
weet de heer woort. “In overleg met Elan wonen 
onderzoeken we die klachten en  kijken we wat 
eraan kan worden gedaan.”

Bewonerscommissie Zuidwest heeft de eerste 
vergaderingen nu achter de rug en houdt onder 
andere op onderhouds gebied de vinger aan de 
pols. waaraan het wijkbudget in 2015 wordt 
besteed, is nog niet bekend. “In de enquête 
 hebben we gevraagd om suggesties”, vertelt 
de heer woort. “Een van de meest concrete 
ideeën was een kleurig mozaïek in de 
 Leidsevaartbuurt. Ik verwacht dat in het 
 Houtvaartkwartier niemand er problemen mee 
heeft, als het hele wijk budget een keer ‘aan de 
overkant’ wordt besteed.” w

Bewonerscommissie Zuidwest maakt 
geslaagde doorstart 

“Een van de 
meest concrete ideeën 

was een kleurig 
mozaïek in de 

 Leidsevaartbuurt’

Voorzitter Klaas Woort 

is de  constante factor in 

 bewonerscommissie Zuidwest, 

die een kwijnend bestaan leidde 

maar vorig jaar een  geslaagde 

 doorstart heeft gemaakt. Dat het 

spoor het werkgebied in tweeën 

deelt, blijft lastig.  
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DUURZAAM

‘Elan Energie’ levert via  
WKO op duurzame wijze warmte en koude 

Elan Energie BV werd enkele jaren geleden opgericht om 80 appartementen aan de Haarlemse 

Nederlandlaan op duurzame wijze van energie te voorzien. Met het Hof van Dumont en op 

termijn ook het Hof van Leijh komen daar langs de Schipholweg nog eens ruim 200 huur- én 

koopwoningen bij. Het toverwoord: ondergrondse warmte- en koudeopslag (WKO).

Elan wonen heeft ‘Elan Energie’ opgericht omdat 
een woningcorporatie voorheen niet zelf energie 
mocht opwekken en verkopen. “En dat is precies 
wat we aan de Nederlandlaan en langs de Schip-
holweg doen”, vertelt projectleider Mark joosten. 
“Via de wKo voorzien we woningen en winkels op 
duurzame wijze van warmte en koude. Het unieke 
bij het Hof van Dumont is dat het niet alleen om 
onze eigen huurders gaat, maar ook om huurders 
van Ymere én om huiseigenaren.”
want binnen het Hof van Dumont verhuurt 
Elan wonen zelf 40 appartementen. De andere 
59 appartementen zijn eigendom van Ymere of 
van particulieren. Zij nemen allemaal warmte en 
koude af van Elan Energie BV. “op termijn komen 
daar 113 huurappartementen en eengezins-
woningen bij in het Hof van Leijh, dat naast het 
Hof van Dumont komt”, blikt joostens collega 
wiebe Fennema vooruit. “Verspreid over beide 
 hoven gaan we  bovendien ook de commerciële 
ruimtes van warmte en koude voorzien.”

Machinekamer
Het hart van het duurzame wKo-systeem bevindt 
zich in het Hof van Dumont. Fennema: “Het is net 
de machinekamer van een schip. alles komt daar 
samen. Vier leidingen met een diameter van zo’n 
20 centimeter staan in verbinding met twee 
 bronnen: een koudebron op 110 meter diepte en 
een warmtebron op 175 meter diepte in de aard-

korst. En vanuit de machineruimte lopen er ook 
leidingen naar het energiedak van 1000 m2 op het 
dak van het Hof van Dumont.”
Volgens joosten is het principe van wKo op zich 
heel eenvoudig. “De warmte die het energiedak in 
de zomer verzamelt, wordt opgeslagen in de onder-
grondse warmtebron en ’s winters gebruikt om de 
woningen en winkels te verwarmen. De koude die 
in de winter wordt gebufferd in de ondergrondse 
koudebron, wordt in de zomer gebruikt voor het 
koelen van de woningen en winkels.”

EPC: 0,4
In de machinekamer fungeren twee cv-ketels als 
back-up. De woningen en winkels zijn zelf niet 
aangesloten op het aardgasnet. Fennema: “De 
 ervaring leert dat koken op elektriciteit heel snel 
went, net als het zeer comfortabele binnenklimaat 
dat voortvloeit uit de vloerverwarming en -koeling 
en de goede isolatie van de woningen en winkels.”
De combinatie van wKo, het energiedak en 
 optimale woning- en winkelisolatie, levert een 
Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) op van 0,4. 
joosten: “op dit moment is dat het summum. 
Na de  Nederlandlaan, geven het Hof van Dumont, 
en in de toekomst ook het Hof van Leijh, een 
 nieuwe en uiterst duurzame dimensie aan 
Elan Energie.” Fennema: “In alle opzichten zijn 
het naast het milieu vooral de bewoners die ervan 
profiteren. En zo hoort het ook.” w
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‘Elan Energie’ levert via  
WKO op duurzame wijze warmte en koude 

‘Vooral de bewoners 
profiteren ervan. 

En zo hoort 
het ook’’

Links projectleider wiebe Fennema en rechts projectleider Mark joosten in de binnentuin van Hof van Dumont.
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aRtIKel

Drie huurders

winnen iPad mini 
Begin dit jaar namen nog eens drie 
huurders een iPad mini in ontvangst. 
Directeur Grischa Lowinsky vertelde 
 enthousiast dat al bijna tweeduizend 
huurders hun zaken regelen op Mijn 
Elan wonen. “Dat is echt een mooi 
aantal. Het huurdersportaal is ook een 
goede aanvulling op onze dienst ver-
lening. op ieder moment, 24 uur per 
dag en 7 dagen per week, kunnen huur-
ders een reparatieverzoek indienen en 
inplannen, gegevens wijzigen of 
 facturen bekijken.”

Ook kans maken op een iPad mini?
wilt u ook kans maken op een iPad 
mini? Maak dan snel uw persoonlijk 
 account aan op het huurders portaal. 

Al anderhalf jaar kunnen huurders van Elan Wonen hun 

huurderszaken digitaal regelen via het huurdersportaal. 

Onder de huurders die gebruikmaken van het huur-

dersportaal en die hebben aangegeven de e-nieuwsbrief 

van Elan Wonen te willen 

ontvangen, werden vorig jaar 

al drie iPads mini verloot. 

V.l.n.r.: de heer Van Uden, de heer en mevrouw Cania met zoontje jaden en  

Grischa Lowinsky. Mevrouw Van Huet kon de iPad mini niet persoonlijk in 

ontvangst nemen, maar heeft die inmiddels ook ontvangen.

Het is heel eenvoudig! U kunt op Mijn Elan wonen inloggen 
via de knop ‘inloggen huurder’ die u rechtsboven op   
www.elanwonen.nl vindt. als u een account heeft aange-
maakt, kunt u op uw profielpagina aangeven dat u graag de 
e-nieuwsbrief van Elan wonen wilt ontvangen. Dan maakt u 
kans om een iPad mini te winnen.

Inloggegevens kwijt?
Bent u uw inloggegevens 
kwijt? Neem dan   
contact op met onze 
klanten service via  
mail@elanwonen.nl 
of (023) 515 98 59. w

Mevrouw Cania: ‘ Ik vind het fijn om 
 alles  online te regelen. Al is het om 
11 uur ’s avonds. Ik heb niets meer te 
maken met openingstijden’

De heer Van Uden: ‘ Ik log regelmatig 
in op  mijn .  elanwonen . nl om zaken te 
 bekijken en te  regelen’

Mijn 
Elan Wonen 

steeds vaker 
bezocht
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nATUURTIPS

Mussen  
broeden in uw tuin!

Het aantal mussen in Nederland gaat 
achteruit. Een tekort aan broedplekken is 

een van de oorzaken. Mussen maken graag 
nesten onder de dakpannen, maar bij nieuwere 

huizen is dat vaak niet meer mogelijk. Deze kera-
mieken pot biedt een goede broedplek. Hang hem 

op het noorden of noordoosten. Kans maken op de 
mussenpot? Vul dan de puzzel op pagina 23 in.
 Niet gewonnen? U kunt het artikel kopen via  

www.landschapnoordholland.nl/
   webwinkel. w

Expositie ‘Bewoners van grachtenpanden’
Fotograaf arjan Bronkhorst publiceerde het boek ‘Bewoners van 
25 grachtenhuizen in amsterdam’. De bijbehorende expositie 
van twintig portretten van bewoners van grachtenpanden  
kunt u van half maart tot 1 juni 2015 zien op Huis Leyduin, 
Leidsevaartweg tussen nr. 49 en 51 in Heemstede. Geopend: 
maandag t/m vrijdag van 11.00-15.00 uur. Entreeprijs: € 2,50.  
Kijk op www.grachtenhuizen.org voor meer informatie. w

Drie huurders

winnen iPad mini 
Bijzondere voorjaarsbloeiers 

Uit in de 

Natuur
Het echtpaar Broekens liet Landschap Noord- 

Holland (LNH) een klein maar soortenrijk bosje na. 
 Normaal is het hek dicht, maar binnenkort kunt u 

mee op excursie met de boswachter. Kent u ze? 
Sneeuwroem, sterhyacint en voorjaarszonnebloem? 
Nee? wandel dan mee door het bos op vrijdag 13 maart van 
10.00 tot 11.30 uur. Verzamelplaats: infopaneeltje van  LNH op de kruising 
van de waterlandweg en de Doodweg (verlenging Van Lenneplaan) in 
Driehuis. Kosten: volwassenen € 7,- en kinderen tot 12 jaar € 3,-. Beschermers van LNH krijgen 
korting. reserveer op www.gaatumee.nl. w

U kunt ze in uw tuin of groene balkon ver-
wachten: koolmezen. Ze wegen gemiddeld 
 zeventien gram en kunnen flink hard zingen. 
Maar hoe houdt u het mannetje en het vrouw-
tje uit  elkaar? Het mannetje heeft een brede 
zwarte ‘stropdas’ over zijn borst, het vrouw-
tje een heel smalle. Met zijn zwarte kruin, 
witte wang vlakken en gele borst een zeer 
herkenbaar en fraai tuinvogeltje. w 

Vogels met stropdas
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WERK In UITVOERInG

Dat kan omdat de woningen voor een groot deel vooraf geprodu-
ceerd zijn. De woningen zijn niet alleen efficiënt en kwalitatief goed 
geproduceerd, ze zijn ook energiezuinig en comfortabel. Het is voor 
Elan wonen de eerste keer dat zij prefab laat bouwen. 
De sleutels worden eind maart aan de nieuwe bewoners over-
handigd. Vijf woningen zijn voor bewoners die terugkeren naar de 
amsterdamsebuurt, de andere vijf woningen komen als vrijesector-
huurwoning beschikbaar. w

In de Dr. Schaepmanstraat in Haarlem staan 

nu tien ruime eengezinswoningen op de plek 

waar honderd jaar lang (!) twaalf kleine huizen 

stonden. Opvallend was het tempo waarin 

werd gebouwd: het casco van een huis werd in 

één dag geplaatst. 

Nieuwbouw Amsterdamsebuurt: 

één huis per dag

‘ Het casco 
van een huis,  
in één dag 
geplaatst’
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mIJN StRaat(Naam)

Net als grote delen van Schalkwijk is ook de 
 Professor Donderslaan de afgelopen jaren een 
 multiculturele straat geworden. En één ding is 
 zeker: bij bewoners met Somalische, Marokkaanse 
of Turkse roots doet de naam ‘Professor Donders’ 
geen enkel belletje rinkelen. Hoe anders is dat bij 
Marjon Lemstra, die al sinds 1990 in de straat 
woont en lid is van de bewonerscommissie. “Een 
geneesheer”, zegt ze resoluut, om haar woorden 
meteen te preciseren:  “Een oogheelkundige.”  

Geschiedenis
Bij Henk van ommen ligt het op het puntje van z’n 
tong. “Ik heb het nog opgezocht, want ik woon hier 
nog maar een paar maanden en heb me verdiept in 
de geschiedenis van de straat en het huis. Dat vind 
ik interessant.” we overvallen hem een beetje, want 
hij is op de fiets onderweg naar zijn vader in het 
reinaldahuis. jolanda rodermond (foto) geeft direct 
het goede antwoord, terwijl ria Pronk de tijd neemt 
om even na te denken. “Het moet hoe dan ook 
een geneesheer zijn geweest, want dit is de 
‘ geneesherenwijk’. alle straten in deze buurt zijn 
 vernoemd naar beroemde artsen.” w

Franciscus Cornelis Donders (1818-1889) was een Nederlands 

hoogleraar geneeskunde en fysiologie. Hij verrichtte veel 

onderzoek naar oogfysiologie en was, dankzij de specialisatie 

op het gebied van de oogheelkunde, de belangrijkste 

Nederlandse medicus van zijn tijd. In 1858 richtte hij in 

Utrecht het ‘Nederlandsch Gasthuis voor ooglijders’ op, dat 

uitgroeide tot een vermaard ziekenhuis voor oogheelkunde. 

De huidige indeling, verklaring en correctie van oog  -

afwijk ingen is aan professor Donders te danken.

‘Professor Donders? 
Dat moet een genees-
heer zijn geweest’
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TIPS & WEETJES

Sommige mensen denken dat geen onderhoud 
meer wordt uit gevoerd bij woningen die op de 
 nominatie staan om gesloopt te worden. Dit is 
een mis verstand. Noodzakelijk  onderhoud wordt 
altijd uitgevoerd. Denk hierbij aan lekkage, ruit-
herstel en storingen aan de centrale ver warming. 
Er worden geen verbeteringen meer aangebracht, 
maar wel reparaties  uit gevoerd. w

Per 1 januari 2015 trad Henk  Huisman, 

na een mooie staat van dienst, 

af als voor zitter van de raad van 

 commissarissen van  Elan Wonen. 

Rashied Nurmohamed heeft de 

uit daging van het voorzitterschap 

opgepakt. Hij maakte als vicevoor-

zitter al deel uit van de raad van 

 commissarissen. De open sollicitatie-

procedure voor een nieuw lid van de 

raad  is inmiddels afgerond.  w

Huurtoeslag 
aangevraagd?

Heeft u er al aan gedacht om huurtoeslag aan 
te vragen? Kijk of u hier recht op heeft op 

www.belastingdienst.nl. 
ontvangt u al  huur toeslag? Geef wijzigingen 
in uw  inkomen en/of huur altijd direct door 

aan de  Belastingdienst. w

Weet waar u aan begint!
Hennepteelt in uw woning betekent dat u uw 
 woning kwijtraakt. Elan wonen start  altijd een 
juridische  procedure als ontdekt wordt dat er 
in een  woning hennep wordt  geteeld. w

Onderhoud 
 sloopwoningen

Nieuwe voorzitter 
raad van commissarissen

Bereken of u recht heeft 
op een vergoeding
wilt u weten of u recht heeft op een  vergoeding van uw gemeente, 
bijvoorbeeld voor bijzondere (ziekte)kosten,  
sport of een computer voor uw schoolgaande 
 kinderen? Dat ontdekt u in tien  minuten op 
www.berekenuwrechtplus.nl. U beantwoordt 
een aantal vragen over uw levens situatie 
en  inkomen en weet direct waar u recht 
op heeft. Met de uitkomst kunt u een 
aanvraag doen bij het  wmo-loket van 
uw  gemeente. w 
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pUZZel

Kruiswoord

Onderhoud 
 sloopwoningen

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

100 10 77 6 102 25 87 38 60 18 80

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

100 10 77 6 102 25 87 38 60 18 80

Horizontaal
1 huisvuil  6 tamelijk  10 Europese hoofdstad  15 humorloos  20 evenaar  21 via  22 hemellichaam  23 vrouwenverblijf   
25 medemens  27 land in afrika  29 ski-onderdeel  31 werkweigeraar  33 opening  34 egaal  36 offertafel  38 serie  40 profeet   
41 zuigdop  43 insecteneter  45 bijbelse figuur  46 tot en met  47 Frans lidwoord  48 huiduitwas  49 snelle loop  50 mannelijk dier  
52 scheepstouw  54 vogeleigenschap  57 vogeleigenschap  59 nauwe doorgang  62 ijzerhoudende grond  65 zelfkant  68 handvat  
70 bijwoord  72 soortelijk gewicht  73 mestvocht  75 wreed heerser  77 vertegenwoordiger  79 voordat  80 muggenlarve  82 vis   
84 beddengoed  86 zandheuvel  87 ontroering  89 leerkracht  91 slot  93 Europese hoofdstad  95 soort schaatsen  96 uitgestrekt  
97 honingdrank  98 hardvochtig  99 kei  100 opplakbriefje  101 ondergrondse  102 hengselvat.
Verticaal 
2 blunder  3 waterdier  4 voelspriet  5 aardig  7 keukengerei  8 erfelijkheidsdrager  9 zangstuk  11 naar beneden  12 akelig  13 vallei  
14 reusachtig  15 mom  16 delfstof  17 bijbelse figuur  18 bijenhouder  19 vrees  24 Europeaan  26 vierhandig zoogdier  27 inkeping  
28 indien  29 plaaggeest  30 pers. vnw.  32 geestdrift  35 heftig  37 vleesgerecht  39 oude lengtemaat  42 verharde huid  
44 ongevuld  46 telwoord  48 babybedje  51 United Nations  53 en omstreken  55 eenstemmig  56 zemelaar  58 laag  60 autostalling  
61 priem  63 helper  64 haarkrul  66 erbarmen  67 kaartenboek  68 schor  69 voorkant  71 zangnoot  72 loopstok  74 afslagplaats 
bij golf  76 soort hert  78 kloosterzuster  80 Ierland  81 laatstleden  82 zitmeubel  83 gebarenspel  85 naarling  88 gesloten  
90 gebouw in amsterdam  92 keurig  94 vertrager.

De oplossing van de puzzel in Elan Thuis najaar was: Ledlampen.
De heer Vleugel uit Haarlem won het vogelhuisje voor binnen.

Stuur de oplossing van deze puzzel vóór 15 april naar Elan wonen, Postbus 1646, 2003 Br Haarlem. Mailen mag natuurlijk 
ook: mail@elanwonen.nl. De winnaar wint een ‘mussenpot’ (zie pagina 19).



Elan Wonen  
Postbus 1646, 2003 Br Haarlem
Meesterlottelaan 301, 2012 jj Haarlem

Tel.: (023) 515 98 59
E-mail: mail@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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IetS VOOR U?

BeWONeRSINfORmatIe

Te huur:  

maisonnette in  
De 3 Hoven

De woningen hebben op de eerste woonlaag een 
hal, een toilet en een woonkamer met open keuken. 
op de tweede woonlaag is een ruime hal, een apart 
tweede toilet, een berging met wasmachine-
aansluiting, een badkamer en drie slaapkamers. 
De woningen hebben een balkon op het zuiden en 
beschikken over een extra berging op de begane 

Interesse

In het groene hart van de Europawijk in 

Schalkwijk staat het in 2005 gebouwde  complex 

De 3 Hoven. Hier verhuurt Elan Wonen acht 

maisonnettes in de vrije sector.

grond. Verder zijn de woningen voorzien van een  
video-intercom.
De nettohuurprijs van de woningen is € 1.135,53 en 
de servicekosten bedragen € 18,80 per maand. om 
in aanmerking te komen voor deze woning, is een 
gezamenlijk brutomaandinkomen van minimaal 
€ 4.200,- vereist. w

Heeft u interesse? Neem contact op met onze afdeling Wonen,  
telefoon (023) 515 98 90, of kijk op www.elanwonen.nl/de3hoven.


