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CONTACTGEGEVENS
Bezoekadres:    
Molenvaart 93
1761 AC ANNA PAULOWNA

Openingstijden:   
Elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.
‘s Middags gesloten. 
Bezoek op afspraak.

Postadres:
Postbus 66
1760 AB  ANNA PAULOWNA

Telefoon:  0223-536700
E-mail:  info@wbvap.nl
Website:  www.wbvap.nl

ONDERHOUD
MELDING VAN STORINGEN 
EN REPARATIES

Storingen aan de centrale 
verwarming:
Deze kunt u altijd rechtstreeks melden bij 

ABM Installatietechniek via 
010-5140007.

Onderhoudsmeldingen en 
reparatieverzoeken:
Deze kunt u melden op werkdagen 
van 08.30 -10.00 uur via
telefoonnummer 0223-536700 (optie 1) 
of een bezoek aan het kantoor.

Spoedreparaties:
Deze kunt u van 8.30 tot 17.00 uur 
melden via telefoonnummer
0223-536700 (optie 1). 
Buiten kantooruren kunt u contact 
opnemen met ons callcenter op 
telefoonnummer 020-5112351.

WILT U REAGEREN OF 
HEEFT U IDEEËN?
Wilt u reageren op een van de artikelen 
uit dit magazine of heeft u ideeën voor 
het magazine en/of de woningbouw-
vereniging? Stuur dan uw reactie of idee 
naar info@wbvap.nl of bel 0223-536700. 

Op 26 maart ontving mevrouw Steenvoorden de sleutel van haar nieuwe 
woning in de Crocussenstraat in Breezand. Ze heeft anderhalf jaar in een 
wisselwoning gewoond. Voor het sloop- en nieuwbouwproject maakte ze 
deel uit van de klankbordgroep. 

KENNIS OVER WONEN
“Ik ben negen jaar actief geweest in 
uiteenlopende functies in de politiek. 
Daar heb ik geleerd kaders te stellen 
en te controleren en ik heb veel kennis 
opgedaan over het beleidsterrein wonen. 
Ook was ik samen met Mark van der Pal 
initiatiefnemer van het plan om vijftien 
starterswoningen te realiseren in Elshof 
Zuid. Na een lange weg zijn deze vorig 
jaar april opgeleverd. Het is mooi om 
nu het daadwerkelijke resultaat van alle 
inspanningen te zien.”

UITDAGINGEN VOOR 
WONINGBOUWVERENIGING
“Ik was snel enthousiast over de vacature 
voor de raad van toezicht van de 
woningbouwvereniging. Er liggen de 
komende jaren flinke uitdagingen te 
wachten zoals verduurzaming van de 
woningvoorraad en het afstemmen van 
het woningaanbod op de woningvraag. 
Vanuit een toezichthoudende rol draag 
ik daar graag mijn steentje aan bij. Een 
woningcorporatie wil het liefst een zo 
laag mogelijke huur in rekening brengen. 
Tegelijkertijd wordt de corporatie 
voor de opgave gesteld om de veelal 
verouderde woningvoorraad te renoveren, 
moderniseren en/of herbouwen, dit 
vraagt om forse investeringen. Een lastig 
spanningsveld waar je een balans in moet 
zien te vinden.’

LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN
“De bevolking van Anna Paulowna, 
Breezand en Van Ewijcksluis veroudert: 
ook wij krijgen te maken met 
vergrijzing. Dat zorgt ervoor dat de 
vraag naar seniorenwoningen en 
levensloopbestendige woningen 
flink groeit. De wachtlijsten voor deze 
woningen worden steeds maar langer. 
De overheid wil dat mensen met een 
zorgbehoefte steeds langer zelfstandig 

blijven wonen. Een goede samenwerking 
tussen woningcorporatie en gemeente is 
daarbij van onmiskenbaar belang.”

VEEL WERK VERZET
“De organisatie van de woningbouw-
vereniging is relatief klein. Dat brengt 
natuurlijk risico’s voor de continuïteit en 
kwaliteit van de dienstverlening met zich 
mee, daar ontkom je niet aan. Ik heb al 
kunnen zien hoe daarop wordt ingespeeld 
en dat stelt me gerust. Het is me 
opgevallen dat er veel werk wordt verzet 
met een relatief kleine groep mensen. 
Daar heb ik veel respect voor.”

NIEUWE MOGELIJKHEDEN
“Ik vind de hele ontwikkeling rondom tiny 
houses erg interessant. Als je alleen woont 
en je hebt niet veel ruimte nodig, waarom 
zou je dan wel voor veel ruimte betalen? 
Een klein huis betekent goedkoop 
bouwen en onderhouden en dus ook 
een lagere huurprijs. Wellicht dat de 
woningbouwvereniging in de toekomst 
ook een dergelijk project kan starten als 
blijkt dat daar vraag naar is. Ik ben er in 
ieder geval een warm voorstander van.”

Mark Versteeg woont in Anna Paulowna. 
Hij woont samen met Ilse en is vader van 

twee dochters

Sinds 1 januari 2017 is Mark Versteeg toegetreden tot de raad van toezicht. Geboren en getogen in Anna 
Paulowna en werkzaam als raadsadviseur bij de gemeente Den Helder. Eerder was hij actief in de gemeenteraad 
van Anna Paulowna en in de Provinciale Staten van Noord-Holland.

EVEN VOORSTELLEN: 
MARK VERSTEEG

Mevrouw Steenvoorden: 
“Twee keer verhuizen is best 
intensief. Zo’n project heeft 
een behoorlijke impact. 
Mede daarom wilde ik ook 
graag meedoen met de 
klankbordgroep. Het contact 
met de groepsleden en de 
woningbouwvereniging 
is goed verlopen. Wat het 
uiteindelijke resultaat betreft 
zijn er altijd zaken waar je heel 
blij mee bent en er zijn zaken 
die je het liefst misschien 
anders had gezien. Maar dat 
is persoonlijk: iemand anders 
heeft daar weer een eigen 
mening over en dat mag ook. 
Ik kijk er in elk geval naar uit 
om straks mijn draai te vinden 
op m’n nieuwe plekje.”
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AnneMieke Reesink (hoofd Bewonerszaken): 
“We hebben de bewoners van de Smidsweg 
al geïnformeerd over deze plannen toen we 
twee jaar terug startten met het vergelijk-
bare project in Breezand. In het najaar van 
vorig jaar hebben we een bewonersavond 
georganiseerd en de plannen verder toege-
licht. Meteen daarna zijn persoonlijke huis-
bezoeken gepland. Tijdens de huisbezoeken 
hebben we  de persoonlijke situatie van de 
betrokken huurders geïnventariseerd. Een 
belangrijk onderdeel hiervan is bespreken 
of bewoners naar een wisselwoning wilden 
of wie er bijvoorbeeld liever permanent 
een andere (huur)woning willen betrekken. 
Inmiddels heeft een aantal mensen al een 
woning toegewezen gekregen.”

KLANKBORDGROEP
“Ook voor dit project is een klankbordgroep 
gevormd, bestaande uit bewoners van ver-
schillende leeftijden en gezinssamenstellin-
gen. De groep heeft uitgebreid meegedacht 
over de indeling van de nieuw te bouwen 
woningen. Uiteindelijk hebben zij een door-
slaggevende stem gehad in het voorlopige 
ontwerp. Dit ontwerp wordt meegenomen 
als voorbeeld bij de aanbesteding. In sep-
tember zullen de geselecteerde aannemers 
hun voorstellen en ontwerpen presente-
ren. Ook hierbij is een afvaardiging van de 

klankbordgroep aanwezig. Het definitieve 
ontwerp wordt pas duidelijk als er een aan-
nemer is geselecteerd. We streven ernaar de 
nieuwe woningen eind 2018 of begin 2019 
op te leveren. We kunnen ons voorstellen 
dat het voor bewoners een heel intensieve 
periode is. Toch begrijpt iedereen wel dat 
dit een noodzakelijke stap is die genomen 
moet worden. Er komen natuurlijk prachtige 
woningen voor terug..”

Esmeralda van Kooi woont sinds 2010 in de 
Smidsweg en is lid van de klankbordgroep
“Met mijn twee kinderen van 16 en 14 jaar 
woonde ik zo’n zeven jaar in de Smidsweg 
en we verblijven nu in een wisselwoning. 
We schrokken eerst wel even van het 
nieuws en zagen op tegen twee keer 
verhuizen. Juist daarom wilde ik ook graag 
deel uitmaken van de klankbordgroep, 
zodat ik wat meer inzicht in het project zou 
krijgen. En ik hoop dat ik het gevoel en de 
wensen van ons allemaal zo goed mogelijk 
heb overgebracht, dat vind ik belangrijk. 
Tot nu toe ben ik zeer tevreden over het 
contact met de vereniging en de manier 
waarop alles verloopt. Ik zie onze wensen 
zeker terug in het voorlopig ontwerp. De 
rust in ons gezin is na de eerste verhuizing 
teruggekeerd en we wachten met plezier op 
ons nieuwe oude stekkie.”

Corry Kranenburg woont sinds 2012 in de 
Smidsweg en is lid van de klankbordgroep
“Toen ik hier vijf jaar geleden kwam wonen 
hoorde ik al snel geruchten over eventuele 
sloop. Ik heb er geen moeite mee dat het 
nu zover is. De keuze tussen renoveren en 
slopen is uitvoerig bekeken. Bij het eerste 
huisbezoek heb ik aangegeven graag terug 
te willen naar de nieuwbouwwoning. Ik 
wacht nu op een wisselwoning in Anna 
Paulowna, zodat ik gemakkelijk naar het 
station kan komen. Ik woon alleen, dus ik 
heb aangegeven dat ik flexibel ben in het 
moment van verhuizen. Als klankbordgroep 
hebben we uiteindelijk unaniem gekozen 
voor een bepaalde indeling van de woning. 
Deze had niet per se de voorkeur van de 
woningbouwvereniging zelf. Ik vind het 
echt een luxe een voorrecht dat we op deze 
manier en in deze mate mogen meedenken.”

REACTIES VAN HUURDERS

Het bestuur en de ledenraad van Woning-
bouwvereniging Anna Paulowna zijn 
per 31 december 2016 opgehouden te 
bestaan. Vanaf 1 januari 2017 werken we 
met een directeur-bestuurder en de raad 
van toezicht. In plaats van de ledenraad 
zal nu de nieuwe huurdersorganisatie 
namens de huurders overleg voeren 
met onze corporatie. Gelukkig gaat een 
groot deel van de ledenraad over naar de 
nieuwe huurdersorganisatie. Op 31 januari 
jongstleden namen we, tijdens een zeer 
gezellige bijeenkomst in Schagen, afscheid 
van het bestuur en van de ledenraad en in 
dit magazine verwelkomen we de nieuwe 
huurdersorganisatie.

Op de foto de leden van de nieuwe 
huurdersstichting: Kees Fraza, Jaap 
Oosterhaven, Nel Schouten, Wil Cadée, 
Ton Teeuwen, Zwaantien Bosboom en 
Sigrid Denekamp.

LID WORDEN VAN DE 
WONINGBOUWVERENIGING? 
Met onze nieuwe bestuurlijke samen-
stelling per 1 januari 2017 is er een 
belangrijkere rol voor onze leden 
weggelegd. De leden vergaderen 
vanaf 2017 twee keer per jaar, in juni 
en in december. De leden stellen 
onder andere ons jaarverslag vast en 
‘ontslaan’ de bestuurder en de raad 
van toezicht na afloop van het jaar 
van hun verantwoordelijkheid. Op 
de vergaderingen van de leden zal 
ook steeds ruimte worden gemaakt 
een actueel en/of inspirerend thema: 
niet alleen een mooi moment om 
elkaar te ontmoeten, maar ook 
om interessante onderwerpen te 
bespreken. Ook lid worden? Dat 
kan via www.wbvap.nl. We hopen 
u te zien op onze eerstvolgende 
vergadering!KEES FRAZA: 

VAN LEDENRAAD EN 
RAAD VAN TOEZICHT 
NAAR DE HUURDERS-
ORGANISATIE.
“Ik ben sinds 1998 huurder bij 
de woningbouwvereniging. 
Eerder huurde ik al ruim twintig 
jaar in Julianadorp. Sinds 2006 
was ik lid van de ledenraad en in 
2008 werd ik lid van de Raad van 
Toezicht. Nu we met ingang van 
de nieuwe Woningwet een nieuwe 
structuur hebben gevormd, ben ik 
toegetreden als lid van de onlangs 
opgerichte huurdersorganisatie 
Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna (HOWBVAP). Via deze 
weg hoop ik me weer verder in te 
kunnen zetten voor de belangen 
van onze huurders!”

AFSCHEID 
BESTUUR 
EN LEDEN-
RAAD

VOORZITTER 
HUURDERSORGANISATIE 
WIL CADÉE: “WE GAAN 
VOLOP AAN DE SLAG”

Van ledenraad en bestuur naar een 
huurdersorganisatie: begin dit daar 
vond de oprichting plaats met negen 
leden, waarvan zeven bestuursleden 
en twee (beleids)adviseurs. Wil Cadée 
werd gekozen tot voorzitter. Wil: “We 
gaan samen volop aan de slag. Als 
huurdersorganisatie hebben we meer 
inspraak dan een ledenraad heeft 
nadat in 2015 de nieuwe Woningwet 
van kracht werd. We hebben dan ook al 
diverse thema’s op onze agenda staan.”

BETAALBAARHEID EN ONDERHOUD
“Voorbeelden van thema’s die wij 
belangrijk vinden zijn onder andere 
betaalbaarheid van het huren, onderhoud 
van de woningen en duurzaamheid. Als 
stichting zijn we er voor de huurders, dus 
we proberen steeds te kijken naar hoe we 
hen goed kunnen vertegenwoordigen en 
tegelijkertijd goed met de woning-
bouwvereniging kunnen samenwerken.”

BESTUURSERVARING
“Zelf was ik eerder actief in de ledenraad 
en het bestuur. En vanuit m’n werk heb 
ik ook bestuurservaring opgedaan; 
deze ervaring breng ik weer mee in dit 

voorzitterschap. Zo brengt iedereen 
zijn eigen kennis en ervaring mee in de 
nieuwe stichting. We willen overigens 
ook gaan werken met themagroepen: 
werkgroepen die zich voor kortere 
tijd verdiepen in een bepaald actueel 
onderwerp of project. Iedereen die 
hiervoor belangstelling heeft, kan dat 
aan ons laten weten.”

OPEN EN LAAGDREMPELIG
“De kleinschaligheid van onze 
woningbouwvereniging maakt dat 
de organisatie open en laagdrempelig 
is. Je kent elkaar en kunt elkaar dus 
makkelijk even aanspreken. Die korte 
lijnen zijn denk ik een grote kracht. 
Naar mijn mening wordt er naar 
iedereen geluisterd en er wordt in 
harmonie samengewerkt.”

EERSTE ALGEMENE VERGADERING
“Als stichting houden we eens per jaar 
een algemene vergadering. De eerste 
zal in mei plaatsvinden, meer informatie 
daarover wordt nog bekend gemaakt. 
We verwelkomen graag zoveel mogelijk 
huurders zodat we goed met elkaar 
van gedachten kunnen wisselen. Want 
onze stichting bestaat dan wel uit zeven 
bestuursleden, maar we zijn er natuurlijk 
voor iedereen die huurt van WBVAP.”

SLOOP- EN NIEUWBOUW SMIDSWEG: 

EERSTE STAPPEN 
GEZET
Na de sloop en nieuwbouw van een reeks woningen in Breezand is bin-
nenkort de Smidsweg in Anna Paulowna aan de beurt. Begin 2018 zullen 
achttien woningen worden gesloopt. Daar komen twaalf nieuwe levens-
loopbestendige woningen voor terug. Inmiddels hebben diverse bewo-
ners een (tijdelijke) nieuwe huurwoning gevonden.
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VOORZITTER 
HARRY HAGER 
NEEMT AFSCHEID
Na twintig jaar lid te zijn geweest van de ledenraad 
en maar liefst twaalf jaar voorzitter van het bestuur, 
neemt Harry Hager met een terugblik afscheid van 
onze woningbouwvereniging. 

“Ik woon sinds 1974 in Anna Paulowna en vanaf het 
eerste moment heb ik het dorp ervaren als een betrokken 
gemeenschap. Na twaalf jaar heb ik mijn voorzitterschap 
beëindigd, mede ingegeven door de nieuwe Woningwet. 
De regelgeving is erg complex geworden, je moet continu 
bij blijven leren. Ik heb dan ook veel respect voor iedereen 
die bij de vereniging betrokken is, zowel als werknemer, via 
de huurdersstichting of via andere wegen. Het wordt er niet 
gemakkelijker op, maar het is goed te zien dat zoveel mensen 
zich voor ons huurders blijven inzetten.”

“Mijn betrokkenheid bij de woningbouwvereniging heb ik 
als zeer leerzaam en positief ervaren. Toen ik gevraagd werd 
als voorzitter zat ik al jaren in de ledenraad. Ik dacht eerst: 
voorzitter zijn is niets voor mij, geef mij maar praktische arbeid. 
Maar directeur Koelemij gaf mij het vertrouwen en ook het 
toenmalige bestuur hielp mij om m’n plekje te vinden. Door 
de jaren heen zijn er natuurlijk mensen gegaan en gekomen. 
De laatste jaren heb ik ook zeer prettig samengewerkt met Ben 
Broxterman.”

“Door de nieuwe Woningwet is onlangs de huurdersstichting 
opgericht, waarin onder andere leden van de voormalige 
ledenraad zitten. Zij gaan nu de belangen van de huurders 
behartigen. Ik wens hen alle wijsheid en saamhorigheid toe. 
Ook wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen dat mij is 
gegeven en ik wens iedereen het allerbeste toe. Zelf wacht 
ons na al die jaren een nieuw plekje aan de Rietgorslaan, van 
waaruit Tietie en ik hopelijk veel fietstochtjes en wandelingen 
met de hond kunnen maken. Jullie zien ons ongetwijfeld nog 
eens voorbij komen, alleen al omdat we in elk geval nog de 
post van de woningbouwvereniging gaan rondbrengen.”

WONINGTOEWIJZING 
VIA AANBODMODEL
Woningbouwvereniging Anna Paulowna gaat haar werkwijze 
op het gebied van woningtoewijzing veranderen. Vanaf medio 
mei 2017 worden de  woningen die vrijkomen geadverteerd 
op de website www. woonmatchkopnh.nl. Woningzoekenden 
kunnen bij interesse voor een bepaalde woning met één 
druk op de knop heel eenvoudig aangeven dat ze hiervoor 
in aanmerking willen komen. Alle woningzoekenden die 
ingeschreven staan zullen hierover tijdig geïnformeerd worden.

Met Wooncompagnie, Woningstichting Den Helder en 
Woningbouwvereniging Beter Wonen zijn wij in januari 
2015 gestart met een gezamenlijk digitaal systeem voor 
woningzoekenden en de woningtoewijzing. De andere drie 
corporaties werken al met dit zogenoemde aanbodmodel 
en straks geldt voor alle corporaties dezelfde eenduidige 
werkwijze. 

VOOR IN DE AGENDA: 

HET REPAIR CAFÉ 
ANNA PAULOWNA
Wilt u klein huisraad of textiel laten repareren? Kom dan naar
Repair Café Anna Paulowna aan Molenvaart 93 voor iedereen die 
bijvoorbeeld speelgoed of elektrische apparatuur wil laten repareren 
of een knoop op een jas wil laten zetten. Onze handige vrijwilligers 
zetten zich in om deze reparatie samen met u uit te voeren.

Dinsdag  27 juni 2017 van 14.00 uur tot 17.00 uur
Dinsdag 19 september 2017 van 14.00 uur tot 17.00 uur
Dinsdag 21 november 2017 van 14.00 uur tot 17.00 uur

STICHTING PRESENT 
HOLLANDS KROON
Stichting Present verbindt mensen 
die hulp goed kunnen gebruiken 
met mensen die deze hulp kunnen 
bieden. Present zet zich met name in 
voor mensen die leven in armoede, 
die een slechte gezondheid hebben of 
mensen die leven in sociaal isolement. 
Ze organiseren praktische en sociale 
projecten waarvoor vrijwilligers zich als 
groep of individu kunnen aanmelden. 
Voorbeelden van praktische projecten 
zijn: tuinen opknappen, schilderen, 
behangen en verhuizen. Sociale 
projecten zijn onder andere dagjes 
uit, activiteiten, inloopspreekuren voor 
vragen over computers en tablets en 
het taalcafé. Ook voor huurders van 
Woningbouwvereniging Anna Paulowna 
komt Stichting Present regelmatig in 
actie. Aanmelding voor deze projecten 
verloopt via welzijnsorganisaties 
of andere instellingen, zoals een 
woningbouwvereniging. Deze kunnen 
dus niet worden aangevraagd door 
particulieren. Maar…de stichting 
verwelkomt natuurlijk wél graag 
vrijwilligers.

OOK MEEDOEN?
Wilt u eenmalig of structureel iets 
betekenen voor mensen in uw 
omgeving? Stichting Present hoort 
het graag. Vrijwilligers kunnen 
aangeven welk soort activiteiten 
of projecten hun voorkeur hebben 
en u kunt zich zowel persoonlijk 
als met een (flex)groep opgeven. 
Daarnaast komen we graag langs om 
een korte informatiebijeenkomst te 
verzorgen. Meer weten? Op de website 
stichtingpresent.nl/hollandskroon kunt 
u meer informatie vinden, ook over onze 
projecten. Direct aanmelden kan onder 
het kopje ‘aanmelden als individu of 
groep’. Voor persoonlijk contact kunt u 
contact opnemen met Anja Kempeneers 
(algemeen coördinator) via 06-37278921.

Mariëlle Molenaar woont sinds januari met haar drie kinderen in de 
Pastoor Philipponastraat in Anna Paulowna. Er wachten nog wat 
klusjes, maar…er is -met fijne hulp- ook al heel veel gedaan. 

VAN DONKER NAAR LICHT
“De woning was vrij donker en de laatste aanpassingen waren al heel lang 
geleden gedaan. Dat geeft natuurlijk niets, maar dat is niet mijn smaak. En dus 
moest er heel wat gebeuren. Samen met mijn ouders en vrienden hebben we 
al veel aangepakt, waaronder de woonkamer en boven de slaapkamers van de 
kinderen. Daar ben ik erg blij mee en de kinderen ook. Er is een nieuwe vloer 
gelegd en de muren zijn nu heerlijk wit.”

NIEUWE KEUKEN
“Bij de mutatie hoorde het plaatsen van een nieuwe keuken door de woning-
bouwvereniging. Dat sloot natuurlijk mooi aan op de verbouwing van de woon-
kamer en de hal. Leuk om zelf de deurtjes en tegels uit te mogen kiezen en het 
ziet er weer top uit. Op de trap zit nu nog vloerbedekking, dat wil ik er uiteindelijk 
af halen.”

EIGEN SMAAK
“De kinderen hebben zelf het behang en de inrichting van hun kamer uitgezocht, 
naar hun eigen smaak. Mijn eigen slaapkamer moet nog worden gedaan, dat pak 
ik op een later moment weer op. Beneden wil ik ook nog graag een paar dingen 
aan de muur, waaronder een grote foto van de kinderen boven de bank. Dat heeft 
geen haast: ik denk liever wat langer na zodat ik zeker weten tevreden ben met 
het resultaat.”

BARBECUEËN
“De tuin is een klus op zich. Ik zou graag iets willen doen met de overkapping 
die nu achter in de tuin staat en de inrichting is niet wat ik zelf zou kiezen. Aan 
de andere kant kunnen we deze zomer prima in de tuin zitten, dus die barbecue 
steken we zeker aan. Maar eerst gaan we lekker op vakantie. De rest pakken we 
stap voor stap verder aan.”

NIEUW IN DE STRAAT

KORTING WONEN 
PLUS WELZIJN  
Veel huurders van onze woningbouwvereniging maken gebruik 
van de service van Wonen Plus Welzijn. Deze organisatie biedt 
onder andere praktische informatie, advies en begeleiding op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn. Voor praktische klussen in en 
om het huis biedt Wonen Plus Welzijn een Thuisabonnement. 
Als huurder van de woningbouwvereniging krijgt u € 2 korting 
op de maandelijkse abonnementskosten. 
Meer weten over Wonen Plus Welzijn? 
Kijk op www.wonenpluswelzijn.nl.
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BLIJF OP DE HOOGTE 
VIA FACEBOOK EN 
TWITTER!
Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna is actief op Facebook 
en Twitter. Via deze twee digitale 
platformen verspreiden we het 
laatste nieuws over onze vereniging 
en andere actualiteiten rondom 
huren, de gemeente en aanverwante 
zaken. Natuurlijk houden we tevens 
de website actueel en ontvangt u 
noodzakelijke informatie nog steeds 
per post, als vriend en/of volger 
verschijnt het laatste nieuws zo op 
uw beeldscherm. Daarbij bent u van 
harte welkom om te reageren op onze 
berichten.  

E-mailadressen
Naast de informatie die wij u als
huurder per post sturen, willen we
graag ons bestand met e-mailadressen
zo goed mogelijk actueel houden. Op 
deze manier kunnen we u ook digitaal
informeren, of een vraag stellen.
Voorlopig blijven wij de belangrijkste
informatie per post toesturen. Maar,
in de toekomst zullen we steeds vaker
overgaan op het informeren van
onze huurders per e-mail. Is uw 
e-mailadres nog niet bij ons bekend?
Geef deze dan door via: info@wbvap.nl.
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VORMGEVING EN DRUK
Rowa Druk & Media, www.rowa.nl

Dit magazine is bedoeld om u een 
beknopte indruk te geven van actualiteiten 
rondom Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna. U kunt geen rechten ontlenen 
aan de artikelen in dit magazine. 
Dit magazine is geproduceerd onder 
voorbehoud van druk- en zetfouten.

Nickéé den Das werkt sinds zeven jaar als interieurverzorgster van 
het kantoor van de woningbouwvereniging en een deel van woon-
centrum Vreedenhoff. Grappig detail: Nickéé nam deze baan over 
van… haar moeder Dia.

FLEXIBILITEIT
“Ik hielp mijn moeder weleens een handje mee, gewoon voor de gezelligheid. 
Toen zij met pensioen ging, nam ik haar functie over. Een poosje heb ik dit 
gecombineerd met mijn werk in een drogist. Ik ben nagenoeg elke avond aan het 
werk. De tijden plan ik zelf in, maar meestal ga ik aan de slag als onze kinderen 
naar bed gaan. Mensen vragen weleens of ik het geen opgave vind om elke 
avond aan het werk te gaan, maar ik zie het helemaal niet als belemmering. Het zit 
gewoon in mijn systeem. Ik vind het heerlijk dat ik de uren flexibel kan inplannen.”

OMGEKEERDE WERELD
“Wat andere mensen vaak ’s avonds doen, doe ik dan overdag - naast de zorg voor 
de kinderen en het huis. Sporten, bijvoorbeeld. Hoewel er ook avonden zijn dat 
ik extra vroeg ga werken en daarna pak ik een uurtje bootcamp mee. Die vrijheid 
schept, naast verantwoordelijkheid, zeker ook mogelijkheden.”

FIJNE COLLEGA’S
“Ik zie m’n collega’s natuurlijk niet zo vaak als dat ik op kantoor zou werken, maar 
toch wel regelmatig. Sommige mensen verwachten het niet altijd, maar ik word 
overal bij betrokken. Dat komt niet alleen doordat het een kleine corporatie is, 
maar vooral omdat het zo’n fíjne organisatie is met een warme groep mensen.”

MISSCHIEN…
…”besluit ik over een 
paar jaar wel om op 
zoek te gaan naar een 
baan om deze baan 
mee te combineren. 
Want ik wil er misschien 
wel iets anders bij doen, 
maar ik zou dit werk 
niet snel opgeven. Ik 
heb het naar m’n zin, 
dagelijks even flink 
doorpakken is heerlijk. 
En wat m’n collega’s 
betreft: die vind je 
niet zo gauw ergens 
anders. Voor mij biedt 
dit werk heel veel van 
waar ik blij van wordt, 
van zelfstandigheid tot 
gezelligheid.”

EVEN STOREN
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