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NIEUWE NAAM, 
NIEUW JASJE

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.

Telefoon:  0223-536700
E-mail:  info@wsap.nl
Website:  www.wsap.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@wsap.nl of bel 0223-536700. 

Karrie: “Na een paar jaar in de ledenraad werd ik gevraagd 
voor de Raad van Toezicht. Ik vond het een eervolle vraag die 
ik met een volmondig ‘ja’ beantwoordde. Door de jaren heen 
heb ik ontzettend veel geleerd, we volgden veel cursussen 
en seminars. Met name sinds de nieuwe Woningwet is er 
veel veranderd en ik moet zeggen: het was soms best een 
uitdaging alle ontwikkelingen op de voet te volgen.”

HOOGTEVREES
Van alle bijeenkomsten die Karrie bezocht zal het laatste 
seminar haar duidelijk het langst bijblijven. “Na een 
turbulente rit dwars door Amsterdam vonden we eindelijk 
onze bestemming: een torenhoog gebouw. Mijn hartslag 
verhoogde snel toen ik hoorde dat het seminar op de 23e 
etage zou plaatsvinden. Met hoogtevrees en een angst 
voor liften kun je je voorstellen dat ik niet stond te juichen. 
Maar goed, even diep ademhalen en gewoon naar de 
grond blijven staren. Vervolgens sprak onze voorzitter de 
onvergetelijke woorden ‘…en nu maar hopen dat er geen 
brand komt’.  “Je begrijpt: het was een dag om nooit te 
vergeten.”

ACTIEVE VRIJWILLIGER
“Naast het oppassen op de kleinkinderen blijf ik de 
komende jaren actief als vrijwilliger bij Wonen Plus Welzijn 
en Vluchtelingenwerk. Sinds vorig jaar ben ik ook actief als 
‘Schuldhulpmaatje’ en ik ben administratief ondersteuner 
voor inwoners van ons mooie dorp. Wie weet kan ik in de 
toekomst ook nog iets betekenen voor de woningstichting. 
Het is voor mij erg belangrijk om betrokken te blijven. Zolang 
de gezondheid het toelaat wil ik actief zijn, de geraniums 
mogen voorlopig in het tuincentrum blijven staan.

Tot slot: “Van al het moois zal ik het contact met mijn 
collega’s ongetwijfeld het meest gaan missen. Ik wens mijn 
opvolger veel succes en wil mijn collega’s en onze directeur 
Ben Broxterman alle wijsheid toewensen en danken voor de 
ontzettend goede samenwerking!”

Inmiddels rijden we met opnieuw 
beplakte bussen en auto’s rond, is de 
benaming op ons kantoorpand aangepast 
en dragen onze collega’s nieuwe 
bedrijfskleding. Achter de schermen 
moet er best veel geregeld worden bij 
zo’n naamsverandering. Voor u verandert 
er niet veel – behalve dan dat we nu de 
telefoon opnemen met “Goedemorgen, 
u spreekt met Woningstichting Anna 
Paulowna…”. De verenigingsvorm was 
de laatste paar jaar voor ons een lastige 
manier geworden om ons werk efficiënt 
uit te kunnen voeren. We gaan er van uit 
dat we onze bewoners nu, als stichting, 
nóg beter van dienst kunnen zijn: we 
houden nu immers tijd over…toch? De 
tijd zal het leren, maar we gaan er ons best 
voor doen.

Met vriendelijke groeten,
Ben Broxterman, Directeur-bestuurder

Ons magazine GeWoon Nieuws zit in een nieuw jasje. In de vorige editie 
gaven we al aan dat we verder gaan als Woningstichting Anna Paulowna. 
We hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze 
huisstijl en ons logo op te frissen. Op 31 december 2018 neemt Karrie van Ruler 

afscheid van de Raad van Toezicht. Na acht jaar 
geeft ze het stokje door aan Jacob Kes. 
Ze blikt met veel plezier terug. 

“HET IS VOOR MIJ 
BELANGRIJK OM 

BETROKKEN TE BLIJVEN”

TERUGBLIK 
KARRIE VAN RULER
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Het project wordt uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met gemeente Hollands 
Kroon. AnneMieke Reesink (hoofd bewo-
nerszaken): “Oorspronkelijk hebben deze 
woningen geen achteruitgang. Tegen 
de achtertuin ligt een stuk openbaar 
groen en daarna volgt de stoep. Zowel 
de woningcorporatie als de gemeente 
wilden de woonomgeving in deze wijk 
verbeteren. Voor de leefbaarheid vonden 
we het nodig om de groenvoorziening 
aan te pakken, oorspronkelijke erfgrenzen 
te herstellen en bij deze woningen een 
praktische achteruitgang te realiseren. De 

tuinen krijgen een mooie schutting met 
poort. We zijn gekomen tot een plan waar-
in we samen optrekken, ook wat betreft 
uitvoering. We proberen werkzaamheden 
dus zoveel mogelijk op elkaar af te stem-
men.” De werkzaamheden bestaan uit het 
verwijderen van te hoge bomen en hees-
ters, het plaatsen van nieuwe schuttingen 
met poort en het aanplanten van nieuw 
groen. “Omdat de gemeente op termijn 
ook nog de riolering zal vervangen, zal 
er eerst tijdelijk gras worden aangelegd. 
Daarna zal de gemeente in overleg met de 
bewoners bepalen welke soorten planten 

en groen er wordt aangeplant.” Voor de 
nieuwe schutting konden bewoners kie-
zen uit een standaard (dichte) schutting, 
een open, gerasterde schutting of een 
half open schutting (met een raster). “De 
meeste mensen hebben een dichte schut-
ting gekozen; een paar huurders gaven 
de voorkeur aan een half open schutting. 
De eerste reacties zijn zeer positief. Je 
merkt dat de mensen zelf ook enthousiast 
worden van deze aanpak.”

Bedrijvigheid in de 
Meerkoetstraat, Sportlaan, 

Zijperlaan, Leeuwerikplein en 
het Gruttoplein in Kleine Sluis: 
met nieuwe schuttingen, een 

achteruitgang en de aanpak van 
het openbaar groen wordt een 

kleine metamorfose gerealiseerd.

KOM MAAR ACHTEROM: 
KLEINE METAMORFOSE 
VOOR DE BUURT

REACTIES 
VAN HUURDERS

“EVEN EEN PRAATJE 
MAKEN”

De heer van der Zon woont 
in de Meerkoetstraat. Hij is 

erg tevreden met de nieuwe 
schutting én het aanzicht 
van de straat. “Ook in mijn 
tuin is de oorspronkelijke 
erfgrens hersteld. Tja, zo 

werkt het nu eenmaal. En 
we hebben er wat moois 
voor teruggekregen. De 

hele straat ziet er een stuk 
beter uit. Ik vind het echt 

een prima initiatief. De 
werkzaamheden zijn goed 

gegaan, de werklieden waren 
erg behulpzaam. Zo had ik 
nog een stuk vlonder in de 
tuin liggen, dat hebben ze 

gewoon meegenomen. Ben 
ik er mooi vanaf. Inmiddels 
heb ik tegen de half open 

schutting een clematis 
geplant. Nee, ik wilde geen 

hoge schutting. Veel te 
benauwd. Ik kijk graag naar 

buiten en met zo’n lage 
schutting maak je sneller 

even een praatje.”

“ZIET ER EEN STUK 
FRISSER UIT”

Ook mevrouw Gerritsen 
woont in de Meerkoetstraat. 

Vanuit de tuin kijkt ze uit over 
de straat. “Het is geweldig 

opgeknapt. Niet alleen door 
de nieuwe schuttingen, maar 
ook door het verwijderen van 
de grote bomen. Alles oogde 

groen, bruin en donker. Nu 
ziet het er een stuk frisser 

uit. Met de nieuwe half open 
schutting kijken we uit over 

de straat. We hebben wel een 
klimplant tegen de schutting, 

maar die laten we dus 
niet te ver groeien. Anders 
zien we nog niks.” Over de 

werkzaamheden is ze positief. 
“Vriendelijke mensen, we 

hebben ze koffie gegeven. 
Kregen we daags erop ineens 
een pak koffie terug. Had niet 

gehoeven natuurlijk. Maar 
wel erg aardig.”
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CONVENANT 
VROEGTIJDIG 
SIGNALEREN 
HUURACHTERSTAND

Samen met gemeente Hollands Kroon 
en woningcorporaties Wooncompagnie 
en Beter Wonen is op maandag 
24 september een convenant 
gesloten. In het convenant staan 
gezamenlijke afspraken om vroegtijdig 
huurachterstanden te signaleren, 
inwoners te ondersteunen bij het 
oplossen van deze achterstanden en 
overige noodzakelijke hulpverlening 
aan te bieden. De organisaties zetten 
zich samen in om huurachterstanden 
te voorkomen, het aantal mensen 
met huurachterstand te verminderen 
en vroegtijdig mensen met 
financiële problemen in het vizier te 
krijgen. AnneMieke Reesink (Hoofd 
Bewonerszaken): “Met de meeste 
huurders gaat het gelukkig goed, maar 
er zijn ook altijd mensen met wie het 
(even) niet zo goed gaat. We willen 
graag in een zo vroeg mogelijk stadium 
hulp bieden. Daarom roepen we ook 
altijd op om het ons meteen te laten 
weten als het niet lukt om de huur 
op tijd te betalen. Met vroegtijdige 
signalering willen we voorkomen dat 
achterstanden verder oplopen.” 

Vroegtijdige signalering houdt onder 
andere in dat mensen proactief 
worden benaderd. Als we zien dat er 
een huurachterstand is, neemt onze 
woonconsulent contact op met de 
huurder. We vragen hoe het met ze 
gaat, vertellen dat we een achterstand 
hebben geconstateerd en bekijken 
welke vorm van ondersteuning of hulp 
eventueel gewenst is. In sommige 
gevallen zoeken we daarbij ook 
contact met de gemeente, zodat we 
samen naar een structurele oplossing 
kunnen werken.” In andere gemeenten 
is gebleken dat de aanpak van 
vroegtijdige signalering een positief 
effect heeft. Inwoners kunnen vaak op 
een andere manier geholpen worden, 
waardoor bijvoorbeeld een minnelijke- 
of wettelijke schuldregeling uitblijft. 
(bron: www.hollandskroon.nl)

Marieke Willems uit Anna Paulowna werkt als acupuncturist. Ze 
woont sinds juli samen met haar dochter (3 jaar) in de Dokter 
Veenislaan. Extra gezellig: ze hebben ook een hondje en een kat. 

KLODDERTJE ROZE
“Ik kreeg de sleutel van de woning op 10 juli. Samen met m’n vader en goede 
vrienden zijn we toen meteen aan de slag gegaan: we hebben alles opgeknapt 
en geverfd. De kleuren waren niet echt mijn smaak, dus er is best wat veranderd. 
Ik houd van de Scandinavische stijl, licht en veel hout en met de kleur groen. M’n 
dochter wilde graag roze op haar kamer. Het is een combinatie geworden van wit, 
roze en lichtgrijs.”

HANDIGE HULP
“Voor de inrichting heb ik allerlei nieuwe spulletjes gekocht. Een nieuw huis, een 
nieuwe, frisse start. Uiteindelijk ben ik best snel verhuisd, met dank aan alle hulp. 
Zo heeft mijn broer het laminaat gelegd en m’n vader en vrienden hebben ook 
hard gewerkt. En dat terwijl het natuurlijk best warm was deze zomer! Misschien 
dat ik ergens nog eens een wandplankje wil ophangen, maar verder is het 
helemaal af. 

SPELEN IN DE TUIN
“De tuin bestond grotendeels uit tegelwerk. Dus ook hier hebben we meteen de 
handen uit de mouwen gestoken. Er ligt nu gras met twee houten vlonders, zodat 
er lekker gespeeld kan worden. Ik vind het heerlijk buiten te zijn en gras in de tuin 
hoort er wel een beetje bij. Verder gaan we graag op pad, m’n dochter, de hond en 
ik. Naar en strand of het bos of naar de paarden.”

ALLES DICHTBIJ
“Ik woon nu vijf jaar in Anna Paulowna, echt een prima plek. Je vindt er alles wat 
je nodig hebt en meer: supermarkten, een treinstation. En natuurlijk Landgoed 
Hoenderdaell, daar komen we graag. De buurt is ook leuk, fijne buren en we 
hebben inmiddels ook kennisgemaakt met wat andere mensen uit de buurt. We 
zitten hier goed.”

NIEUW IN DE STRAAT

Op 18 april 2018 vond onze tweede 
jaarvergadering plaats en we 
verwelkomden meer dan zestig 
huurders in het multifunctioneel 
centrum Keijzershoff. De agenda 
bestond onder andere uit de 
verantwoording over afgelopen jaar 
met het jaarverslag en de jaarrekening. 
Daarna volgde een lezing over de 
toekomst van energie, verzorgd door 
de woonbond. Hierbij kwam ook 

de cursus ‘energiecoach’ ter sprake: 
vrijwilligers die huurders helpen om 
inzicht te krijgen in hun energieverbruik 
en hun energierekening. Na de pauze 
ging het programma verder met de 
planning voor het komende jaar. 
We hebben aangegeven dat onze 
aandacht met name uitgaat naar de 
thema’s participatie en zeggenschap, 
betaalbaar wonen en leven en 
energiebesparing en duurzaamheid. 

Wat betreft participatie en zeggenschap 
kwam ook de betrokkenheid van 
huurders via huurdersraadpleging 
en/of themagroepen aan de orde. 
Bij de afronding werden huurders 
vanzelfsprekend in de gelegenheid 
gesteld hun vragen te stellen. Al met 
al kijken we terug op een geslaagde 
jaarvergadering. 

JAARVERGADERING 2018
STICHTING HUURDERS-
ORGANISATIE WSAP

Veel mensen zijn op zoek naar manieren om hun woonlasten 
te verlagen. Eén van die manieren is het verlagen van de 
energierekening. Vaak kan er met eenvoudige maatregelen 
al fors worden bespaard, bijvoorbeeld met ledverlichting of 
radiatorfolie. En in het algemeen geldt: hoe meer inzicht je hebt in 
je energieverbruik, des te beter weet je waar je kunt besparen. Een 
coach kan daarbij helpen.

WAT DOET EEN ENERGIECOACH? 
Hij of zij geeft advies aan medehuurders over hoe ze energie kunnen 
besparen, onder andere over hoe om te gaan met verwarming, 
verlichting en ventilatie. De energiecoach geeft deze tips op verzoek 
van bewoners of in overleg met de huurdersorganisatie.

OOK ENERGIECOACH WORDEN?
Lijkt het u waardevol (en leuk!) om buurtgenoten te helpen met 
het besparen van energie? Word dan energiecoach! We zoeken 
enthousiaste vrijwilligers die als energiecoach hun kennis en 
ervaring willen uitbreiden en delen. Deze training wordt (kosteloos) 
verzorgd door de Woonbond, zodat u alle benodigde kennis en 
vaardigheden krijgt om aan de slag te gaan. Heeft u belangstelling 
of wilt u meer informatie? Neem een kijkje op www.shwap.nl/
energiecoach. Meteen opgeven? Dat kan via info@shwap.nl 
o.v.v. ‘cursus energiecoach’. Noem ook even uw naam, adres en 
telefoonnummer. 

CURSUS ENERGIECOACH: 
DOET U OOK MEE?
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Aart Blijdorp 
(voormalig voorzitter 
Woningbouw-
vereniging Anna 
Paulowna)
“Het is moeilijk 
te beoordelen of 
het toezicht nu 

streng genoeg is. Wel vraag ik me af 
of controles altijd even zorgvuldig zijn 
uitgevoerd. We hebben in de loop der 
jaren gezien dat bestuurders van met 
name grotere corporaties nauwelijks 
normen en waarden hanteerden. Als je 
dat meerdere jaren kunt doen, laat dat 
volgens mij zien dat de controles niet 
altijd adequaat zijn geweest: anders was 
er wel eerder ingegrepen, toch? Ik denk 
dat er bij kleinere corporaties kortere 
lijnen zijn, de stroom aan informatie is 
overzichtelijker. Strenger toezicht leidt 
tot betere controles. Maar dan moeten 
de sancties bij onrechtmatigheden ook 
worden toegepast.”

Op 24 mei 2018 was onze collega 
AnneMieke Reesink-Pranger 25 jaar 
in dienst bij onze organisatie: een 
mooie mijlpaal! AnneMieke is als hoofd 
bewonerszaken verantwoordelijk voor 
nagenoeg alles wat onze bewoners 
aangaat en dat doet ze al 25 jaar met 
veel energie en plezier. Als geboren 
Breezandse (dat is: een inwoonster van 
Breezand) en woonachtig in Kleine Sluis 
kent ze bijna iedereen en bijna iedereen 

kent haar. AnneMieke is een kei in heel veel werkzaamheden, maar haar 
specialiteit is toch wel het contact met onze huurders: dan is ze op haar 
best. Lastige gesprekken bestaan voor haar niet en ze lost de moeilijkste 
situaties met groot gemak en veel vriendelijkheid op. Dit alles maakt 
haar een alom gewaardeerd collega en een vertrouwd aanspreekpunt 
voor onze bewoners. Voor haar is belangrijk dat onze bewoners een 
goede woning hebben en vooral dat ze prettig bij ons wonen. En daar 
zijn wij dan alweer 25 jaar erg blij mee!

Op 1 september 
2018 vierden we 
nog een bijzonder 
jubileum: op deze 
dag was onze 
financiële spil van de 
organisatie én onze 
rots in de branding 
35 jaar in dienst. 
Zo’n jubileum is 
tegenwoordig een 
uitzonderlijke prestatie. Nico is bij ons begonnen in 
het tijdperk dat de financiële administratie nog echt 
handwerk was, met pen en papier. Langzamerhand werd 
er onder leiding van Nico steeds meer geautomatiseerd, 
maar toch is zijn werk inmiddels veel complexer dan 35 
jaar geleden. Behalve een liefde voor cijfers is Nico ook 
altijd zeer betrokken bij het welzijn van onze huurders: 
wie aan het belang van ‘zijn’ huurders komt, krijgt met 
Nico te maken. Duidelijk een man met een groot sociaal 
hart. Het lijkt erop dat Nico inmiddels meer dan de helft 
van zijn carrière bij ons achter de rug heeft, maar we 
hopen dat hij nog lang bij ons blijft. We kunnen hem 
niet missen!

Sigrid Denekamp 
(Secretaris van 
Stichting Huurders-
organisatie 
Woningstichting 
Anna Paulowna)
“Volgens mij wordt 
er goed toezicht 

gehouden op corporaties. Vanuit de 
overheid, op financieel vlak, op integriteit 
en op prestaties. En er is intern toezicht 
door de Raad van Toezicht. Daarnaast 
zijn er de huurdersorganisaties die de 
belangen van huurders behartigen. 
Ook zij houden toezicht en ze voeren 
gestructureerd overleg vanuit een 
onafhankelijke en zelfstandige positie. 
Meer toezicht zou niet nodig moeten 
zijn.”

Barend Westhuis 
(Makelaar, betrokken bij 
verkoop van woningen 
van Woningstichting 
Anna Paulowna): 
“In de afgelopen 
jaren zijn de 
woningcorporaties 

in toenemende mate gecontroleerd 
met een strenger toezicht vanuit de 
overheid. Men dient vaste procedures na 
te leven en er moet meer verantwoording 
worden afgelegd. Er geldt een hoge 
mate van inspanningsverplichting. De 
oorspronkelijke rol om zich bezig te 
houden met het exploiteren van sociale 
huurwoningen is weer volledig in beeld. 
Risicovolle projectontwikkeling is taboe. 
Overleg met de gemeente en inspraak van 
huurders zijn ook in de toekomst van groot 
belang om te komen tot een gezonde 
lokale huurwoningmarkt. Een prima aan te 
houden lijn.”

STELLING: WAT VINDT U?

HET TOEZICHT OP WONING-
CORPORATIES MOET VERDER 
WORDEN AANGESCHERPT. 
WE VROEGEN HET AART BLIJDORP, SIGRID DENEKAMP EN BAREND WESTHUIS:

ANNEMIEKE 
REESINK-PRANGER: 
25 JAAR IN DIENST!

NICO ZEINSTRA 
35 JAAR IN DIENST

GROOT ONDERHOUD VOOR 
SLUISWEG EN ZANDVAART 

Onlangs is de uitvoering van groot onderhoud 
aan de Sluiweg in Van Ewijcksluis en de Zand-
vaart in Breezand gestart. De werkzaam-heden 
worden in tijd gesplitst: eerst wordt het buiten-
werk gedaan en begin volgend jaar volgt het 
binnenwerk.

Dit najaar worden de spouwmuren geïsoleerd, de gevels 
worden gerenoveerd (reinigen en herstellen van voeg-
werk) en de daken worden vervangen. Rondom de feest-
dagen zullen de woningen buitenom gereed zijn om zo 
de overlast zoveel mogelijk te beperken. Vanaf januari 
gaat het werk dan verder met vervanging van keukens, 
badkamers, toiletten en buitendeuren.  

25
JAAR 35

JAAR
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WIE HEEFT ER NOG 
OUDE FOTO’S? 

In juni 2019 bestaat 
onze corporatie 100 jaar. 
We willen dit gedenk-
waardige moment gaan 
vieren en zijn voor deze 
gelegenheid op zoek 
naar foto’s uit de historie 
van de woningbouw-
vereniging. Dat kan 
zijn van de bouw van 
woningen, of een oude 
foto van bewoners, in 
hun huis of tuin, etc.  
Alles is welkom, als 
het maar iets met de  
kantoor, dan maken we eewoningbouwvereniging te maken heeft! 
Het is de bedoeling om alle oude foto’s op ons jubileumfeest te 
presenteren. Heeft u een of meer oude foto’s? Graag ontvangen we 
die via info@wsap.nl of kom even langs op ons kantoor, dan maken 
we een kopie. 

VOOR IN DE AGENDA: 

REPAIR CAFÉ ANNA 
PAULOWNA
Data in 2019:
Dinsdag 5 februari 2019 14.00 uur tot 17.00 uur
Dinsdag 9 april 2019 14.00 uur tot 17.00 uur
Dinsdag 18 juni 2019  14.00 uur tot 17.00 uur
Dinsdag 24 september 2019 14.00 uur tot 17.00 uur
Dinsdag 19 november 2019   14.00 uur tot 17.00 uur

Elke woning is voorzien van een zogenaamd comfortpakket. 
Dat pakket bestaat uit isolatie van de vloer (bodem), 
spouwmuurisolatie van de daken, het dichten van kieren en 
het aanbrengen van mechanische ventilatie. Deze maatregelen 
zijn uitgevoerd tegen een huurverhoging, maar bij gemiddeld 
energieverbruik is de huurverhoging lager dan de besparing 
op energiekosten. Hierdoor worden de woonlasten per maand 
verlaagd.

UITBREIDING MET ZONNEPANELEN
Naast het comfortpakket kregen huurders de keuze om hun 
pakket uit te breiden met zes zonnepanelen. Carolien Meijburg 
(woonconsulent): “Het is mooi om te zien dat in deze straten 
veel huurders inderdaad hebben gekozen voor uitbreiding met 
zonnepanelen. Naast de bijdrage aan een beter milieu dragen 
ook de zonnepanelen natuurlijk bij aan lagere energiekosten.”

NIEUWE REEKS 
HUURDERS GAAT 
AANGENAAM BESPAREN 

GROTE OPRUIMING OP ZOLDERS

Voor het isoleren en/of vervangen van de daken bij 
Aangenaam Besparen werd bewoners gevraagd hun 
zolder zoveel mogelijk leeg te maken: meteen een 
mooi moment voor een grote opruiming! De bewoners 
kregen een aantal grote afvalzakken (big bags) van 
Woningstichting Anna Paulowna om alle spullen die weg 
konden in te doen. In de straat stonden containers waar 
bewoners de zakken konden deponeren; mensen die dit 
niet zelf konden werden geholpen door de aannemer.

REACTIE VAN HUURDER
Mevrouw Beeftink woont samen met haar 
man al vijfitg jaar in de Cornelis Keijzerlaan: 
ze waren toentertijd zelfs de eerste 
bewoners. Door de jaren heen hebben ze 
de woning tot in het kleinste detail leren 
kennen. Mevrouw Beeftink: “Je beweegt 
eigenlijk steeds mee met de woning 
en daardoor heb je weinig besef van 
eventuele ongemakken of verbeterpunten. 
Omdat we hier al vijftig jaar wonen 
hebben we geen vergelijkingsmateriaal. 
Maar echt, nu de werkzaamheden zijn 
afgerond merken we pas hoe groot het 
verschil is. Voorheen was het bijvoorbeeld 
best fris boven, terwijl we nu ineens 
met zweet op ons voorhoofd aan het 
opruimen waren. En dan is het nog niet 
eens winter. Ik ben echt benieuwd hoe 
het in de echt koude maanden zal zijn. Het 
dak is compleet geïsoleerd en de muren 
zijn gevuld. Het kan niet anders dan dat dit 
een groot effect heeft op het wonen en 
hoe dat aanvoelt. En natuurlijk zijn lagere 
energielasten een mooie bijkomstigheid. 
We hebben daarom ook gekozen voor de 
uitbreiding met zonnepanelen. Da’s toch 
een win-winsituatie? Wat mij betreft gaat 
het komende tijd flink vriezen. Zonnetje 
erbij, heerlijk!”

Duurzamer en comfortabel wonen en besparen op energiekosten: de 
afgelopen weken zijn er weer een heel aantal woningen aangepast in het 
kader van Aangenaam Besparen. Het gaat 
om woningen aan de Cornelis Keijzerlaan, 
Klaas Keurisstraat, Burgemeester Perksingel, 
D.C. Rezelmanstraat , C.R. Waiboerstraat in 
Kleine Sluis en de Tulpenstraat in Breezand.

Vroegere werkbussen woningstichting
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BLIJF OP DE HOOGTE 
VIA FACEBOOK EN 
TWITTER!
Woningstichting 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@wsap.nl.

COLOFON
Dit magazine is een uitgave van 
Woningstichting Anna Paulowna. 
Verschijning: twee keer per jaar. 
Dit magazine wordt toegestuurd aan 
onze huurders en relaties. 

CONCEPT EN REALISATIE
ZINNIGS tekst en communicatie
www.zinnigs.nl
EINDREDACTIE
Woningstichting Anna Paulowna
VORMGEVING EN DRUK
Rowa Druk & Media, www.rowa.nl

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

Op 14 november 2018 gaat onze allround servicemedewerker Jan van Soest genieten 
van zijn AOW en van zijn pensioen. Jan heeft dan bijna 23 jaar bij onze corporatie 
gewerkt. Iedereen die Jan kent, en dat zijn héél veel mensen, weet dat Jan tot veel 
in staat is. Hij zal alles doen om onze bewoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Kenmerkend: wat Jans ogen zien, kunnen z’n handen maken. Hij kent elk schroefje en 
elke steen in ons woningbezit en hij heeft overal een oplossing voor. We zullen onze 
collega én zijn twee rechterhanden dan ook zeer gaan missen. We zijn Jan veel dank 
verschuldigd voor alle energie die hij meer dan twintig jaar in zijn werk stopte. Zijn 
pensioen is hem dan ook van harte gegund!

COLLEGA JAN VAN SOEST 
MET PENSIOEN

BOUW WONINGEN 
SMIDSWEG GESTART 

Begin september is de bouw van twaalf levensloopbestendige woningen aan de 
Smidsweg in Anna Paulowna gestart. Op woensdag 24 oktober vond een feestelijke 
handeling rondom de nieuwbouw plaats. De handeling werd verricht door leden 
van de klankbordgroep van bewoners en voormalig bestuursvoorzitter Harry Hager: 
ze begroeven een kist met een oude gasmeter bij wijze van historisch symbool.
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