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GOED VENTILEREN: 
HOE WERKT DAT?

TERUGBLIK OP 
ONS JUBILEUM

AANGENAAM BESPAREN: 
HET DAK ERAF



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 woning-
stichting? Stuur dan uw reactie of idee 
naar info@wsap.nl of bel 0223-536700. 

Laat ik maar met de deur in huis vallen: deze keer gaat het wéér over 
‘gasloos’. Ik hoor u denken, “moet dat nou, alweer over gasloos?”, het ene 
na het andere bericht verschijnt hierover. Tegelijkertijd weten we er samen 
nog weinig van! En daarmee bedoel ik dat er nog eigenlijk niemand 
is die al precies weet hoe we de kwestie ‘gasloos’ exact gaan oplossen 
in Nederland. Als relatief leek denk ik dat de overgang naar gasloos 
beduidend meer om het lijf gaat hebben dan toen we overgingen van 
‘bedraad’ naar ‘draadloos’.  Dat was een kwestie van twee AA-batterijtjes 
in een klein kastje duwen en klaar! Zo simpel zal het met de transitie naar 
gasloos niet zijn, ga ik vanuit.

Overigens zijn er ook genoeg stemmen die roepen dat gasloos helemaal 
niet nodig is. We hebben genoeg gas voor nog honderd jaar en “laat 
ze verderop eerst maar eens stoppen met kolen en zo”. Tja, het is een 
onderwerp waar we nog lang over zullen discussiëren. Feit is overigens 
wél dat (bijna) alle landen hebben afgesproken dat we met z’n allen in 
het jaar 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we dan uitsluitend 
nog energie gebruiken van zogenoemde hernieuwbare bronnen - als zon, 
wind, biomassa en aardwarmte -  voor alle gebouwen en voor verkeer 
en vervoer. Noodzakelijk, omdat de fossiele brandstoffen opraken en de 
opwarming van de aarde moet worden beperkt. Je ziet overigens dat het 
per land verschilt hoe men de stappen naar 2050 aan het maken is.

Binnen Nederland is de discussie ook nog lang niet klaar. We weten nog 
niet welke energiebronnen er in de toekomst worden gekozen voor ons 
woningbezit. We concentreren ons bij Woningstichting Anna Paulowna, 
net als de meeste woningcorporaties, in eerste instantie op het isoleren 
van de buitenschil van de woningen. Dat zijn het dak, de gevels, het 
glas en de vloer. Ongeacht welke hernieuwbare energiebron(nen) we 
straks kiezen is het van belang om zo min mogelijk energie door de 
buitenschil van de woning te laten verdwijnen. Zonder overdrijven 
kunnen we inmiddels zeggen dat de woningen die al geïsoleerd zijn via 
ons concept Aangenaam Besparen een spectaculaire vermindering van 
de energiekosten geven. Dat is mooi! Het werkt dus! We gaan nog een 
aantal jaren door met het isoleren van ons bezit. Als we over een jaar of 

vier de meeste woningen uit ons 
bestaande bezit volledig hebben 
(na)geïsoleerd zal er misschien 
duidelijkheid zijn over de nieuwe 
energiebronnen die we dan in 
ons gebied gaan gebruiken. We 
zijn benieuwd. Het kan nog vele 
kanten op. Ik neig naar zonne- en 
windenergie. Of wordt het toch 
waterstof…? 

Ben Broxterman 
Directeur-bestuurder  

VOORWOORD
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BRAM ERNENS ONDERSCHEIDEN
VERRASSING TIJDENS JUBILEUMONTBIJT: LINTJE VOOR GROTE BETROKKENHEID IN DE REGIO

Drijfveer
“Ooit ben ik door Jan Koelemeij, toen 
directeur van de woningstichting, 
gevraagd om bestuurslid te worden. 
Het was heel wat anders dan mijn werk 
voor de bank, dat sprak me aan. Maar 
het belangrijkste vond (en vind) ik dat 
íedereen in een goed huis moet kunnen 
wonen, ongeacht het inkomen. Prettig 
wonen is een belangrijke basisbehoefte. 
Dat was mijn voornaamste drijfveer om 
me in te zetten voor de woningstichting. 
Na bestuurslid werd ik voorzitter en later 
nog voorzitter van de Raad van Toezicht. 
Mooie functies, die ik zo goed mogelijk 
heb proberen te vervullen.”

Liever klein en zelfstandig
“Door de jaren heen is het gesprek over 
fuseren meer dan eens gevoerd. Ik ben 
eigenlijk altijd van mening geweest dat 
het krachtiger is om klein en zelfstandig 
te blijven. Op die manier kun je meer 
ad hoc inspelen op ontwikkelingen 
en gebeurtenissen. Dat is waar 

Woningstichting Anna 
Paulowna sterk in is en 
hopelijk nog heel lang 
blijft.”

Motorclub en 
cliëntenraad 
“Ik ben nu nog actief 
voor een vereniging 
van eigenaren, 
motorclub MIOS, 
stichting Avondgloren 
en de cliëntenraad 
van Noordwest 
Ziekenhuisgroep. Vroeger deed ik dit 
altijd naast mijn werk, tegenwoordig 
heb ik hier overdag tijd voor. Ik doe alles 
met veel plezier, dan is het makkelijk 
volhouden.”

Rolling Stones
“Het moment dat de burgemeester 
vertelde dat ze het woord tot één 
iemand in het bijzonder wilde richten 
was natuurlijk een grote verassing. Je 

zit nietsvermoedend aan tafel, totdat je 
hier en daar wat begint te herkennen 
in wat er wordt gezegd. Ja, dan begint 
er langzaam iets te dagen. Echt een eer 
om deze Koninklijke onderscheiding te 
ontvangen. En dan ook nog eens een 
onvoorstelbaar mooi schilderij van Jos 
Groneschild, waarop ik ben afgebeeld als 
lid van de Rolling Stones en mijn familie 
in het publiek op de eerste rij staat. Hij 
hangt boven onze eettafel, ik geniet er 
elke dag van. 

Een grote verrassing voor Bram Ernens tijdens het jubileumontbijt in juni: hij ontving van burgemeester 
Rian van Dam een Koninklijke onderscheiding. Bram is onder andere veertig jaar actief geweest voor onze 
woningstichting. Naast de benoeming als Lid van de Orde van Oranje-Nassau kreeg hij een persoonlijk 
schilderij aangeboden.

Bram Ernens ontvangt de onscheiding 
van burgemeester Rian van Dam

Bram Ernens en burgemeester Rian van Dam
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De werkzaamheden zijn uitgevoerd door 
aannemingsbedrijven ToekomstGroep 
en Wit Wognum. Al met al een flinke 
klus met behoorlijk wat impact. Carolien 
Meijburg (woonconsulent): “Het werk is 
best ingrijpend, zeker als er aan beide 
kanten van de straat tegelijkertijd wordt 
gewerkt. Als woningstichting proberen 

we met de aannemers zo goed mogelijk 
samen te werken om de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. Op tijd informeren 
hoort daarbij, maar ook netjes werken en 
goed contact houden met alle bewoners. 
Er gaat weleens iets mis, dat kan gebeuren. 
Het gaat erom dat we het dan snel samen 
oplossen. We zijn blij om te horen dat 

de bewoners over het algemeen positief 
terugkijken op de werkzaamheden en alles 
er omheen.” 

Deze zomer zijn 78 woningen in Breezand verduurzaamd in het kader van Aangenaam Besparen. De woningen 
in de Poldermanstraat, de Leen Pietersestraat en de Pieter Bergmanstraat zijn voorzien van bodem isolatie en 
een compleet nieuw geïsoleerd dak. Ook is de spouw van de woning nageisoleerd en mechanische ventilatie 
aangebracht. Daarnaast konden huurders kiezen voor zonnepanelen.

AANGENAAM  BESPAREN 

ZONNEPANELEN EN VOGELNESTJES
We krijgen regelmatige vragen over vogels die nestjes bouwen onder de zonnepanelen. Men is bang dat dit risico’s met zich 
meebrengt, bijvoorbeeld brandgevaar. Vogelnestjes onder de panelen leiden echter niet tot extra risico’s, omdat de panelen op de 
dakpannen liggen en niet zijn geïntegreerd in de daken. Er hoeven dus geen maatregelen genomen te worden.

Op de foto’s: de werkzaamheden leiden tot 
veel bedrijvigheid in de straat.
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De heer Steenvoorden: “We wonen 
hier al sinds 1988, dus we hebben al wat 
verbouwingen meegemaakt. In 1995 
was er een grote renovatie binnenshuis; 
deze keer vond het werk vooral buiten 
plaats. Nee, we zagen er niet tegenop. We 
dachten ‘laat maar komen’. Bovendien had 
de aannemer even verderop al eerder een 
woning aangepast volgens Aangenaam 
Besparen, bij wijze van proefwoning: 
we wisten wat ons te wachten stond. Ik 
vond het mooi om te volgen en ik heb 
ontzettend veel foto’s gemaakt. Heel even 
hadden we last van een kleine lekkage, 
kan gebeuren. Dat hebben ze snel 
verholpen. Het échte resultaat moeten 
we nog afwachten maar we merken al dat 
de temperatuur in huis niet zo snel meer 
zakt. Of we zonnepanelen hebben? Ja, die 
hadden we vorig jaar al. Werkt fantastisch.”

Mevrouw Vlaar: “Of alles goed is gegaan 
tijdens de verbouwing? Ja zeker! Hoewel 
het even spannend werd toen het weer 

ineens omsloeg, precies toen het dak van 
ons huis werd getild. Daar had niemand 
op gerekend. Gelukkig lag er zeil boven 
dus de vloer bleef zo goed als droog. Al 
met al hebben we wel een halve emmer 
water opgedweild. Dat valt niemand te 
verwijten, het was zo onvoorspelbaar. We 
wonen in een hoekwoning en we merkten 
al snel dat de muur een stuk minder koud 
is en dat er minder kou uit de hal en de 
gang komt: vanaf de vliering voelde je de 
tocht altijd door het huis trekken. Dat is nu 
niet meer zo. Ook ’s nachts blijft het huis 
warmer. Het effect van de zonnepanelen 
wachten we af maar we horen van 
anderen goede berichten. We vertrouwen 
erop dat het voordeel straks vanzelf 
zichtbaar wordt.”

Mevrouw Berbee: “Rationeel begrijp 
ik natuurlijk heel goed waarom er 
wordt gekozen voor zo’n ingrijpende 
verbouwing aan de woning: het is een 
enorme vooruitgang. Gevoelsmatig was 

het toch anders: het is wel je huis waar 
ineens het dak wordt afgetild, daar zag 
ik best een beetje tegenop. Maar toen 
het zover was liet ik het rustig over me 
heen komen. Het werk verliep goed, net 
als het contact met de woningstichting 
en de aannemer en zijn team. Dat wil ik 
trouwens wel benadrukken: echt íedereen, 
van stagiair tot uitvoerder, heeft heel goed 
werk verricht. Beleefd, netjes, kundig. 
En ik merkte al snel effect, vooral dat 
het niet meer tocht. De temperatuur is 
gelijkmatiger. Verder ben ik erg tevreden 
over de afzuiging in de badkamer, een heel 
mooi systeem. Het is nu vooral wachten op 
de stroom van de zonnepanelen, na een 
storing doen ze het inmiddels. Ik ben erg 
benieuwd wat dat met de energiemeter 
doet. Ondertussen geniet ik in elk geval 
van mijn comfortabele woning.”

Met dank aan de foto’s van de heer 
Steenvoorden, waarvan enkele zijn gebruikt 
voor dit artikel.

Ook volgend jaar worden er weer woningen van Woningstichting Anna Paulowna uitgerust met het Aangenaam 
Besparen-pakket. Deze bewoners van de Leen Pietersestraat zijn in elk geval blij met de manier van uitvoeren én 
het resultaat.
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WINNAARS 
KLEURWEDSTRIJD
Speciaal voor ons honderdjarig 
bestaan maakte Tonny Sijm een 
feestelijke kleurplaat. We hebben heel 
veel prachtige, kleurrijke kleurplaten 
teruggekregen op 6 juni, bedankt 
daarvoor! 

Uit de inzendingen wonnen vijf 
kinderen een cadeaubon met hun 
kleurplaat:
1e prijs voor Britt Ester
2e prijs voor Isis Gharbaran
3e prijs voor Noah Lastdrager
4e prijs voor Senne Smits
5e prijs voor Rosalie Spek

Op de foto van links naar rechts:
Noah Lastdrager, Britt Ester en
Isis Gharbaran. 
Op de andere foto: Rosalie Spek

Net voor de zomer kreeg Dominque Huizinga samen met haar 
dochter Jenna de sleutel van haar woning aan het Meester Raap-
plein in Anna Paulowna. Met de woning zijn ze al hartstikke blij, maar 
extra leuk is dat Dominiques zus Jennifer een paar huizen verderop 
woont. 

FLINK DOORPAKKEN
“Een week nadat we de sleutel kregen moest er al verhuisd worden; onze oude 
huurwoning was opgezegd. We hebben in een paar dagen tijd flink doorgepakt, 
samen met mijn broer, zus en vriendinnen hebben we heel veel gedaan. De 
woonkamer was nét af. Van voornamelijk geel naar stoer grijs, fris wit en één 
zeegroene muur, best een metamorfose. Ik ben erg tevreden over het resultaat. En 
als het groen gaat vervelen dan kan er altijd nog een andere kleur op.”

VAN HUISJE NAAR HUIS
“Hoewel ik een paar jaar geleden ook blij was met ons oude plekje is het fijn om nu 
in een ruimer huis te wonen. We hebben nu een tuin in plaats van een inpandig 
balkon en de slaapkamer is groter dan precies het formaat van het bed. Ik hoef echt 
geen paleis, maar een prettige leefruimte is gewoon fantastisch. Van alle woningen 
waar ik kans op maakte wilde ik deze woning het allerliefst. Het is bizar dat we dus 
uiteindelijk voor dit huis in aanmerking kwamen. Het moest zo zijn, zeggen ze dan.”

NOG GENOEG TE DOEN
“Er is al veel gebeurd, maar er is ook nog genoeg te doen. Neem de trap; da’s 
nog best een klus. Opnieuw verven wordt denk ik niet zo mooi dus ik wil ‘m laten 
bekleden. Dat staat warmer, het voelt warmer en het klinkt minder hard.. Over het 
verven van het trapgat denk ik nog na. Misschien kan ik dat beter door iemand 
anders laten doen. Dat geschuifel op zo’n schuine ladder is niets voor mij. Ook moet 
de achtertuin nog verder bijgewerkt worden. De schutting is niet zo stevig meer, die 
moet vervangen. En er mogen nog planten bij, bijvoorbeeld zo’n grote palm. Niet 
alles kan in één keer, dat geeft ook niet. Ik vind het al leuk dat ik het tuinieren ontdek, 
ik heb er plezier in.”

DONKERBLAUW
“We voelen ons al helemaal thuis, ook 
al zijn we vanuit Den Helder hierheen 
gekomen. Mijn dochter mocht zelf de 
kleur van haar slaapkamer kiezen. Dat 
werd donkerblauw, lekker knus. Meer 
kleur in huis is eigenlijk nieuw, eerder 
was ik vooral fan van licht en wit. Nu 
heb ik meer zin in kleur, dus daar zijn 
we voor gegaan. Groot voordeel vind 
ik hier dat  het buiten net zo leuk is 
als binnen. Jenna kan zo vanuit huis 
de speeltuin in. En we kunnen lekker 
in de tuin zitten. Of zomaar even 
langslopen bij m’n zus, heerlijk!”

NIEUW IN DE STRAAT
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Sinds de herziene Woningwet (2015) 
hebben huurders van een corporatie 
het recht om te onderzoeken of 
ze een wooncoöperatie kunnen 
oprichten. Hiermee zouden collectieven 
van huurders de mogelijkheid 
kunnen krijgen om eigenaar te 
worden van hun woningen. Er 
bestaan ook beheercoöperaties: 
een groep van huurders die 
vergaande verantwoordelijkheden 
in het onderhoud en beheer van 
de woningen aangaan. Er zijn 
verschillende corporaties bezig met 
het vormgeven van deze woon- en/of 
beheercoöperaties. Bij Woningstichting 
Anna Paulowna is het nog niet zover; 

belangstellende huurders zijn van harte 
welkom hun ideeën te delen. 

Als huurdersorganisatie overleggen 
we met onze huurders en zo 
vertegenwoordigen we hun belangen 
bij de woningstichting. We delen 
ideeën en ervaringen tijdens de 
jaarvergadering en we vragen huurders 
actief mee te denken in themagroepen. 
Uit overleg is onder andere gebleken 
dat de input van huurders bijzonder 
wenselijk is bij nieuwbouw. Door de 
samenwerking met de Woningstichting 
Anna Paulowna willen we bereiken dat 
de nieuwe woningen als een gegoten 
jas gaan voelen.

Aankomende nieuwbouwlocaties 
zullen binnenkort bekend worden. Als 
u als huurder van de woningstichting 
geïnteresseerd bent in de ontwikkeling 
hiervan, laat het ons dan weten. Er is 
behoefte aan praktisch advies, waarbij 
wooncomfort en woonervaring 
voorlopig zwaarder wegen dan de 
obstakels van wetgeving.

Graag zien we u bij één van 
de themagroepen, u kunt zich 
aanmelden via www.shwap.nl of bij 
Woningstichting Anna Paulowna.

 INFORMATIEPAGINA STICHTING HUURDERSORGANISATIE WONINGSTICHTING ANNA PAULOWNA

UW BELANGEN ALS 
HUURDER

GEVOLGEN VOOR DE HENNEPKWEKER
Het hebben van hennepplanten is niet 
toegestaan. Niet in huis, niet in tuinen 
of op balkons. Als een hennepkwekerij 
wordt ontdekt, dan wordt deze geruimd 
door de politie. De kweker wordt vervolgd 
door Justitie en hierop volgt mogelijk 
een gevangenisstraf. Bovendien moet de 
kweker de kosten van de ruiming betalen, 
de naheffing van de Belastingdienst en 
energieleverancier èn de rekening voor 
alle schade in de woning. 
De huurovereenkomst wordt ontbonden, 
hetzij via de rechter, hetzij door de 
huurder zelf om dure juridische kosten te 
vermijden. De hennepkweker moet de 
woning verlaten. 

SIGNALEN 
Soms merken omwonenden niets van 
de fraude. Maar er kunnen ook signalen 
zijn, zoals altijd dichte gordijnen, 
afgeplakte, vochtige of beslagen ramen, 
een zoemend geluid (van een ventilator), 
stankoverlast en/of gesjouw met grote 
verhuisdozen of vuilniszakken.  

SAMENWERKING
Woningstichting Anna Paulowna werkt 
nauw samen met gemeente, politie en 
Liander om hennepkwekerijen op te 
sporen en te ontmantelen. Ook de hulp 
van oplettende bewoners is hierbij van 
belang. 

Vermoedt u dat er ergens een 
hennepkwekerij is, dan kunt u dit 
melden bij de politie (0800-8844) of 
Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). 
Ook kunt u (anoniem) contact opnemen 
met Woningstichting Anna Paulowna, 
AnneMieke Reesink via info@wsap.nl of 
telefonisch via 0223-536700.  

HENNEP
Woningstichting Anna Paulowna voert een zerotolerancebeleid voor 
hennepkwekerijen. Dit heeft meerdere redenen. Buren in de directe 
omgeving ervaren overlast van stank en ongewenst bezoek. Dit komt 
de leefbaarheid niet ten goede. Maar vooral: er is in woningen met een 
hennepkwekerij een grotere kans op brand, bijvoorbeeld als gevolg van 
kortsluiting. Daarom worden illegale activiteiten hard aangepakt. 
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In elke woonwijk komt het weleens voor: burenruzie. Of het nu gaat om geluidsoverlast, overlast van 
huisdieren of een overhangende tak. Vaak proberen mensen er eerst zelf uit te komen. Lukt dat niet? 
Dan kan er buurtbemiddeling worden ingeschakeld. 

Last van beslagen ramen, 
schimmelplekken of een bedompte 
geur in huis? Mensen, dieren, 
koken, douchen, de vaatwasser, een 
aquarium…samen zorgt dit alles voor 
veel vocht. Goed ventileren voorkomt 
vochtoverlast en zorgt voor frisse lucht 
en zuurstof in huis, ook (of juist!) in 
de herfst en winter. Daarnaast kan 
goed ventileren energie besparen: het 
opwarmen van een vochtige woning 
duurt langer dan bij een droge woning. 

Hieronder een aantal tips in het kort - pak 

voor meer informatie de speciale folder over 
ventileren erbij (als bijlage bij dit magazine).
1. Zorg ervoor dat uw woning niet te koud 
wordt. Laat ’s nachts de temperatuur niet 
onder 15 á 16 graden komen.
2. Bij het koken: zorg ervoor dat u niet 
alleen tijdens het koken, maar ook minstens 
nog een kwartier daarna ventileert.
3. Ventileer tijdens het douchen en nog 
een half uur daarna. Nog beter: wis ook het 
aanhangende water van tegels en de vloer 
met een wisser.
4. Zet meubels vrij van de buitenmuren. Een 
paar centimeter is voldoende.

5. Veel mensen in huis? Zet een raampje 
open of de deur op een kier.
6. Als het mogelijk is, droog dan de was bij 
voorkeur niet binnenshuis. 
Tot slot: Huisstofmijten en schimmels 
hebben veel minder kans in een droog huis. 
De beste manier om huisstofmijt in een 
woning te beperken is vochtbestrijding. 
(Bron: brochure Ventileren…Waarom?)

HEEFT U VRAGEN?
Heeft u vragen of wilt u advies voor uw 
woning? Neem dan contact op via 
tel. 0223 – 536700 of info@wsap.nl.

In samenwerking met gemeente 
Hollands Kroon is buurtbemiddeling 
nu (ook) beschikbaar voor huurders. 
Buurtbemiddelaars zijn getraind om te 
bemiddelen bij conflicten.

WAT IS BUURTBEMIDDELING? 
Buurtbemiddelaars proberen buren 
weer met elkaar te laten praten en 

helpen bij het gesprek. Ze zijn neutraal, 
geven geen oordeel en hebben een 
geheimhoudingsplicht. Ze begeleiden 
het gesprek en proberen om de buren 
er gezamenlijk uit te laten komen. Iedere 
inwoner van Hollands Kroon mag bij 
problemen gratis gebruikmaken van 
buurtbemiddeling. Voor informatie kunt 
u contact opnemen met de coördinator 

buurtbemiddeling  via 088-3215000 
of buurtbemiddeling@hollandskroon.
nl. Na een intakegesprek bepaalt de 
coördinator of de klacht geschikt is voor 
buurtbemiddeling en kunnen er twee 
bemiddelaars worden geselecteerd. Meer 
weten? Kijk op www.wsap.nl. 

GOED VENTILEREN: EEN AANTAL TIPS

BUURTBEMIDDELING 
NU OOK BESCHIKBAAR 
VOOR HUURDERS

DEMENTIEVRIENDELIJK
Woningstichting Anna Paulowna heeft van Woonzorggroep Samen het stokje overgenomen om het 
predicaat ‘dementievriendelijke organisatie’ te ontvangen. Alle medewerkers van onze organisatie hebben 
een training gevolgd om signalen van dementie te herkennen en om mensen met dementie het beste 
tegemoet te treden, bijvoorbeeld als iemand met een vraag langskomt 
of aan de telefoon. Op deze manier streven we ernaar onze service en 
dienstverlening nog verder te verbeteren. Wilt u meer weten of zelf een 
korte online basistraining doen? Kijk op www.samendementievriendelijk.nl.
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VOOR IN DE AGENDA: 

REPAIR CAFÉ 
ANNA PAULOWNA 
2020
Klein huisraad, textiel en kleding, speelgoed of elektrische 
apparatuur…u kunt het allemaal laten repareren bij Repair Café Anna 
Paulowna. Onze handige vrijwilligers zetten zich van 14 uur tot 17 uur 
in om deze reparatie (samen met u) uit te voeren.

Dinsdag 4 februari 2020 14.00 uur tot 17.00 uur                     

Dinsdag 7 april 2020 14.00 uur tot 17.00 uur                                      

Dinsdag  16 juni 2020 14.00 uur tot 17.00 uur                   

Dinsdag 22 september 2020 14.00 uur tot 17.00 uur                     

Dinsdag 17 november 2020 14.00 uur tot 17.00 uur

Aart Blijdorp 
(voormalig voor-
zitter Woningbouw-
vereniging Anna 
Paulowna): 
“De 
woonomgeving 
is een zorg voor 

zowel gemeente als woningcorporatie. 
Ook de woningcorporatie heeft er 
belang bij dat haar huurders in een 
prettige, en veilige woonomgeving 
kunnen wonen. Een goede 
woonomgeving heeft ook invloed op het 
totale woongenot van huurders.”

Mark Versteeg 
(voorzitter Raad van 
Toezicht): 
“Eens. De 
openbare ruimte 
is voor iedereen 
en niet alleen 
voor mensen 

in een sociale huurwoning. De 
verantwoordelijkheid voor het inrichten, 
beheer en onderhoud moet daarom 
worden gefinancierd door de overheid. 
Het zou niet eerlijk zijn als huurders van 
sociale woningen dubbel bijdragen aan 
de woonomgeving via de corporatie. 
De huurinkomsten zijn bovendien hard 
nodig voor het verduurzamen van het 
woningbestand. Zo vloeit de betaalde 
huur deels weer terug naar onze 
woningen en huurders.”

Sigrid Denekamp 
(Stichting 
Huurdersorganisatie 
Woningstichting 
Anna Paulowna 
ofwel SHWAP): 
“Oneens, door te 
kunnen zorgen 

voor een goede woonomgeving hou 
je de woning interessant voor de 
bewoners, die aansluit bij de behoefte 
van de bewoners, bijvoorbeeld door een 
speeltuintje, voetbalveldje of park.”

STELLING: WIE VINDT WAT?

WONINGCORPORATIES MOETEN ZICH 
NIET BEZIG HOUDEN 
MET DE WOONOMGEVING. 
DAT IS DE TAAK VAN DE GEMEENTE. 
WE VROEGEN HET AART BLIJDORP, MARK VERSTEEG EN SIGRID DENEKAMP:

GOED VENTILEREN: EEN AANTAL TIPS
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Woningstichting Anna Paulowna kijkt 
terug op een feestelijke dag ter ere van het 
honderdjarig bestaan van de organisatie. In 
alle vroegte werden op donderdag 6 juni 
huurders en relaties verwelkomd voor een 
gezamenlijk ontbijt. ’s Middags trok het team 
de wijk in om huurders te trakteren op een 
kop koffie met wat lekkers.

HONDERDJARIG BESTAAN 
GEVIERD MET HUURDERS 
EN RELATIES

Directeur Ben Broxterman: “We wilden 
het honderdjarig bestaan samen vieren 
met onze huurders en met iedereen 
waar we, vaak al heel lang, prettig met 
samenwerken. Het was harstikke leuk om 
te zien dat een grote groep bij het ontbijt 
aanschoof om elkaar te ontmoeten en 
samen te eten. Het deed ons ook goed 
dat het complete college van B&W 
aanwezig was.”

Later op de dag maakten de collega’s van 
de woningstichting een ronde door Anna 
Paulowna en Breezand: tijd voor koffie 
en thee en een traktatie, ook voor de 
kleinsten. Kinderen konden meteen de 
eerder verstuurde jubileumkleurplaat 

inleveren. “We voelden ons echt jarig. 
Alle belangstelling en felicitaties waren 
hartverwarmend en we willen iedereen 
hartelijk danken voor de betrokkenheid 
bij onze woningstichting!”
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Foto’s 
van de 

jubileumdag: 
een 

overzicht
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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 
stichting 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.

Sinds september heen-en-weert Cees Trap vier dagen per week 
van- en naar de overkant: en de overkant is (in dit geval) natuurlijk 
Texel. Langzamerhand wordt hij steeds meer een bekend gezicht 
bij huurders, vooral als het gaat om mutaties en ook bij renovaties 
en nieuwbouw. 

CEES TRAP

LOOPBAAN
Cees: “Ik ben onder andere werkzaam 
geweest als timmerman, uitvoerder en 
meubelmaker. Voordat ik naar Anna 
Paulowna kwam was ik opzichter bij 
een woningbouwvereniging met 
woningen op Texel en in Den Helder. 
Bij Woningstichting Anna Paulowna 
gaat mijn aandacht vooral uit naar 
verhuizingen en hoe we deze nóg 
beter kunnen laten verlopen.”

ADVIESGESPREK
“Als huurders aangeven te willen 
verhuizen dan kom ik langs voor 
een adviesgesprek. Ook kijk ik wat er 
gedaan moet worden om de woning 
op te leveren in goede staat, ook wel 
de ‘oorspronkelijke staat’ genoemd. 
Daarna volgt er een eindinspectie. Bij 
nieuwe huurders neem ik de staat van 
de woning op dat moment op en ik 
kom nog een keer langs als ze er net 
wonen – een soort servicegesprek om 
te vragen of alles in orde is.”

PRACHTIG GEBIED
“Ik vind de omgeving van Anna 
Paulowna buitengewoon mooi. Echt 
een prachtig gebied om te wonen. 
En te werken, zoals ik nu mag doen. 
Vanaf de boot naar de polder rijden 
is voor mij echt genieten, met de zon 
die langzaam boven de dijk uitkomt. 
Vroeger wilde ik boer worden en als 
ik hier over het land kijk dan komt dat 
gevoel meteen weer boven. En ja, Texel 
is natuurlijk óók mooi. Samen met 
mijn vriendin woon ik in Oosterend. 
Meubels maak ik nog steeds, maar 
alleen voor familie en vrienden en 
voor thuis. Daarnaast schaats en fiets 
ik graag.”

WELZIJN VAN MENSEN
“Als medewerker bij de 
woningstichting werk ik mee aan 
één van de eerste levensbehoeften 
van mensen: een huis, een thuis. 
Dat vind ik zó waardevol. De ene 
dag ontmoet je een stel dat voor 
het eerst gaat samenwonen en daar 
ontzettend naar uitkijkt, de andere dag 
verhuist een ouder iemand naar een 
seniorenwoning en dat kan soms best 
een moeilijke stap zijn. Ik vind het mooi 
om daar vanuit mijn werk zo goed 
mogelijk bij te ondersteunen. En ik ben 
er nog niet zo lang, maar ik zie dat mijn 
collega’s er hetzelfde in staan. Het voelt 
als een warm bad en ik heb er zin in!”
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