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Wachten. Zucht. 

Niets zo vervelend als wachten, vooral als het 
onduidelijk is hoe lang het nog duurt. Voor de 
een is wachten totdat de reclame op televisie voorbij is een onoverkomelijke opgave, 
terwijl de ander al een leven lang wacht tot eindelijk ‘de ware’ een keer langskomt. 
En wat is dan een acceptabele wachttijd? Is dat de wachttijd die je voor jezelf als 
maximum stelt, of is dat de wachttijd die degene die jou laat wachten redelijk vindt? 
Is een wachttijd van acht tot tien jaar voor een geschikte huurwoning voor ouderen 
in een dorp als Anna Paulowna redelijk? Wij vinden van niet. De wachtende ouderen 
op onze lijst (95 ouderen willen direct een woning, 300 anderen willen nog wel even 
wachten) vinden ook van niet. Is tien jaar wachten om nieuwe seniorenwoningen te 
mogen bouwen op een zeer geschikte locatie een redelijke wachttijd? Bewoont niet 
1 op de 4 Nederlanders een huurwoning en neemt de vraag naar huurwoningen 
onder de vergrijzende bevolking niet progressief toe? Moet een huurder in Hollands 
Kroon gewoon wachten totdat hij een ons weegt? Waarom moeten 2.400 personen 
die een handtekening hebben gezet voor de bouw van voor ouderen geschikte 
huurwoningen zo lang op een antwoord wachten?  Waarom hoeft een koper niet te 
wachten? Waarom worden er trouwens vrijwel uitsluitend koopwoningen gepland, 
terwijl bekend is dat er hier een overschot aan koopwoningen en een tekort aan 
huurwoningen vastgesteld is? Deze vragen worden regelmatig aan ons gesteld en 
eerlijk gezegd wachten ook wij vaak op antwoorden. We wachten om ons geld te 
mogen uitgeven en om huurwoningen te bouwen met een groot verwacht fi nancieel 
verlies, want dat hoort nu eenmaal bij het bouwen van huurwoningen. De locatie 
wacht, de ouderen wachten, ons geld wacht, wij wachten. Wachten duurt lang. Zucht.

Met vriendelijke groet, Harry Hager, voorzitter
    Ben Broxterman, directeur

Voorwoord

Contactgegevens

Wilt u reageren of
heeft u ideeën?

Bezoekadres:    
Molenvaart 93
1761 AC ANNA PAULOWNA

Openingstijden kantoor:   
Elke werkdag van 8:30 uur tot 12:30 uur 

Onderhoud
Storingen aan installaties en onderhoudsklachten kunt u dagelijks van 8.30 uur tot 
10.00 uur doorgeven aan onze vereniging op telefoonnummer 0223-536700.

Voor storingen aan uw centrale verwarming belt u met: A.B.M. tel. 010-5140007.

Voor spoedklachten zijn wij uiteraard de gehele dag bereikbaar. 
Na kantoortijd (voor storingen die géén uitstel dulden):
• Storingen centrale verwarming: A.B.M. tel. 010-5140007;
• glasschades (indien u via onze vereniging bent verzekerd): van der Plas tel. 0223-521296;
• elektrastoringen: fa. Boekhout tel. 06-46200779;
• rioolverstopping (voor eigen rekening) VTG Riooltechniek tel. 0227-604744 
 (indien blijkt dat de verstopping voortkomt uit een technisch mankement voor rekening 
 van onze vereniging);
• problemen met de waterleiding etc.: Kaandorp Installaties, tel. 0223-522680.

Postadres:
Postbus 66
1760 AB  ANNA PAULOWNA

Telefoon:  0223-536700
Telefax:  0223-536709
E-mail:   info@wbvap.nl 
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info@wbvap.nl of bel 0223-536700. 

Niets zo vervelend als wachten, vooral als het 
onduidelijk is hoe lang het nog duurt. Voor de 

Harry Hager

een is wachten totdat de reclame op televisie voorbij is een onoverkomelijke opgave, 

Ben Broxterman



Vrouwenadviescommissie
“Halverwege de jaren ‘80 ben ik 
penningmeester geworden bij de 
woningbouwvereniging. Ook was ik 
actief in de vrouwenadviescommissie. 
We gaven advies over een goede en 
effi  ciënte inrichting van huurwoningen. 
Ik ben met directeur Jan Koelemij nog 
eens op bezoek geweest bij de Raad van 
State om in te spreken over de noodzaak 
van het bouwen van zorgwoningen. Die 
zijn er toen wel gekomen. Later werd 
het lastig verschillende functies bij de 
vereniging te combineren. In 1994 ben 
ik gestopt en gewoon lid gebleven.  
Daarnaast ben ik onder andere actief 
geweest bij de KVG (Katholieke Vrouwen 
Gilde). Ik schreef columns en trok de regio 
door met pen en papier om verhalen op 
te tekenen.”

Cijfers en letters
“Ik heb gewoon wat met cijfers en letters. 
Ik heb veel administratief werk gedaan, 

zoals bij de werktuigenvereniging hier 
in Anna Paulowna. Mijn eerste baan was 
bij een kleine uitgeverij. Daar werkten 
we allemaal mee waar nodig. Zaten 
we samen met de directeur folders te 
vouwen in het magazijn. En vervolgens 
ging ik weer verder met de facturen. Maar 
juist van die variatie, daar leer je veel van.”

Discussie
“Met elkaar een team vormen en 
besturen, dat is gewoon leuk en 
uitdagend. Het hoeft niet altijd allemaal 
gladjes te verlopen. Er mag best een keer 
pittig gediscussieerd worden, vooral als 
het ergens om gaat, als het nut heeft. En 
dan is het de kunst om uiteindelijk met 
z’n allen toch tevreden aan tafel te zitten.”

Huisbezoeken
“Als vrijwilliger bij Wonen Plus Welzijn doe 
ik regelmatig huisbezoeken in Breezand 
en Anna Paulowna. Ik bezoek oudere 
mensen die hier en daar wat begeleiding 
kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld met 
vragen over wonen of voorzieningen. Ik 
probeer hen zo goed mogelijk te helpen 
en als ik er niet uitkom dan zorg ik voor 
een doorverwijzing. Contact hebben met 
andere mensen is belangrijk én gezellig, 
ja toch?”

Penningmeester
“Ik zou juist wat rustiger aan doen, 
toen ik opnieuw werd gevraagd als 
penningmeester bij de woningbouw-
vereniging. Ik dacht: ‘waarom eigenlijk 
ook niet?’ De sfeer is goed en de mensen 
zijn betrokken en gemotiveerd. Het is 
hartstikke leuk om terug
 te zijn.”

“Ben ik misschien niet een beetje te oud voor dit soort zaken?”, 

aldus een lachende Thea Koenis. Maar zelfs als we de leeftijd in 

het midden laten, blijkt uit haar lange lijst van activiteiten dat 

ze meer omhanden heeft dan menig jonkie. Sinds kort is Thea 

opnieuw penningmeester bij de woningbouwvereniging.

Kom binnen!

Thea Koenis
“Hartstikke leuk om weer penningmeester te zijn”
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“Een pittige discussie 
op z’n tijd? Mag best.”



Sinds 1 januari van dit jaar is het dan 
ook mogelijk om een inschrijving als 
woningzoekende volledig digitaal te doen 
via de website www.woonmatchkopnh.nl. 
Onlangs hebben we een extra service aan 
Woonmatch toegevoegd: een functionaliteit 
die bij benadering de wachttijd van 
een woning voorspelt. Als u staat 
ingeschreven als woningzoekende bij onze 
woningbouwvereniging kunt u een optie 
nemen op bepaalde complexen. U kunt dan 
direct op het scherm zien wat de voorspelde 
wachttijd is voor één van de woningen 
in dit complex. We kunnen de toekomst 
helaas niet voorspellen. We kunnen wel een 
redelijke indicatie geven van de wachttijd. 

Nu de digitale wereld zoveel 
mogelijkheden biedt en men hier ook 
graag gebruik van maakt, worden 
de openingstijden van het kantoor 
aangepast. Per 1 november 2015 zijn 
bezoekers van harte welkom van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur 
tot 12.30 uur.

Wilt u toch liever ‘s middags langskomen?
Dan kunt u hiervoor telefonisch of per

e-mail een afspraak maken met een van 
onze medewerkers. We blijven uiteraard 
de gehele dag telefonisch bereikbaar.  
Reparatieverzoeken kunnen onveranderd 
worden ingediend van maandag tot en 
met vrijdag tussen 8.30 uur en 10.00 uur. 

De Belastingdienst laat weten dat 
vanaf 2016 de extra vrijstelling voor het 
vermogen van ouderen stopt. Het kan 
zijn dat deze verandering gevolgen heeft 
voor uw toeslagen, zoals uw huurtoeslag. 
Doordat de extra vrijstelling vervalt, 
kan uw vermogen te hoog zijn om nog 
voor huurtoeslag in aanmerking te 
komen. In 2016 mag het vermogen in uw 
huishouden per persoon niet hoger zijn 
dan € 21.437. Is het vermogen hoger? Dan 
moet u de huurtoeslag zelf stopzetten. 
Om een schatting te maken van de hoogte 
van uw vermogen op 1 januari 2016 
heeft de Belastingdienst het ‘Hulpmiddel 
afschaff en ouderentoeslag’ ontwikkeld. 
Deze kunt u vinden op www.toeslagen.
nl/2016. Komt uw vermogen te hoog uit? 
Zet uw huurtoeslag dan zo snel mogelijk 
stop met ingang van 1 januari 2016.  Als 
u de toeslag voor 1 november 2015 stopt, 
voorkomt u dat u later toeslag moet terug 
betalen. 

Wilt u meer weten over het vervallen van 
de extra vrijstelling en de gevolgen voor 
uw toeslagen? Kijk op
www.toeslagen.nl/2016.

Gaven we begin dit jaar nog het woord aan Meindert Wynia, 
inmiddels is wijkagent Tom Blekkenhorst een paar maanden 
werkzaam als het politiegezicht van Hollands Kroon. 
Blekkenhorst: “Ik woon zelf wat verderop in Noord-Holland en 
ik ben alweer 12,5 jaar in dienst bij de politie. Sinds mei 2015 

ben ik wijkagent in Hollands Kroon. Een erg mooie functie met diepgang en 
diversiteit. Het valt me op dat inwoners van deze gemeente hartstikke vriendelijk 
zijn en altijd wel contact zoeken: even naar elkaar zwaaien is vanzelfsprekend. Een 
ieder die contact wil opnemen kan bellen via het landelijk politienummer 0900-
8844. Ook kunt u contact opnemen via www.politie.nl/mijn buurt. 

Wijkagent 
Tom Blekkenhorst

Woningen met zorg in
Pastoor Verhoeffpark in Breezand

Extra vrijstelling 
vermogen van 
ouderen stopt

Wijziging
openingstijden kantoor

Gaven we begin dit jaar nog het woord aan Meindert Wynia, 

Wijkagent 
Tom Blekkenhorst

Tom Blekkenhor
st

Als verhuurder vinden we het belangrijk dat we onze klanten, de huurders, snel kunnen helpen op de door hen 

gewenste manier. Voor veel mensen betekent dit dat ze steeds vaker hun zaken digitaal en in hun eigen tijd regelen. 

Woonmatch voorspelt 
wachttijden woningen

Wijziging openingstijden

Woningbouwvereniging Anna Paulowna 
beschikt in het Pastoor Verhoeff park 
in Breezand over zestien woningen 
voor senioren met een zorgindicatie. 
De woningen maken deel uit van 
Woonzorgcentrum De Carrousel.  In dit 
gebouw zijn ook een recreatieruimte, 
een kapsalon en een thuiszorgteam van 
Woonzorggroep Samen aanwezig. 
In de gelijkvloerse woningen met één 
slaapkamer woont u zelfstandig, zoals 
u gewend bent, maar de zorg is wel 
altijd dichtbij. In de recreatieruimte 
worden vele uiteenlopende activiteiten 
georganiseerd. 

De woningen worden verhuurd 
door Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna. De zorg wordt geleverd door 
Woonzorggroep Samen. De wachtlijst 
voor de woningen is momenteel vrij kort.  

Heeft u zorg nodig en bent u 
geïnteresseerd in dit type woning? 

Neemt u dan contact op met onze 
woonconsulent Sandra Goutier (tel. 
0223-536700, s.goutier@wbvap.nl) 
of met Angela Teekamp, teamleider 
zorg en dienstverlening Carrousel/
Woonzorggroep Samen (tel. 06-10436954, 
a.teekamp@woonzorggroepsamen.nl).
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Als een van de laatste corporaties van 
Nederland ontkomt Woningbouw-
vereniging Anna Paulowna er helaas 
niet aan om een paar procent van 
het bezit in de verkoop te doen. De 
verhuurdersheffi  ng die de corporatie nu 
voor het derde jaar moet afdragen aan 
het Rijk slaat een groot gat in het budget 
van de woningcorporaties. De opbrengst 
van de verkochte woningen is nodig 
om onder andere te worden gebruikt 
voor diverse levensduurverlengende 
onderhoudswerkzaamheden en nieuw 
te bouwen levensloopbestendige 
huurwoningen. 

Eerder dit jaar heeft Woningbouw-
vereniging Anna Paulowna 59 woningen 
aan de Nieuweweg te Anna Paulowna en 
de Hyacintenstraat en Narcissenstraat in 
Breezand te koop aangeboden aan de 
huidige huurders. Inmiddels zijn twee 

woningen verkocht. Met een enquête 
onder ongeveer 400 huurders is onderzocht 
of men interesse heeft in de aankoop 
van de woning. Bij een aantal blokken 
woningen is zodanig positief gereageerd 
dat besloten is om de woningen van deze 
blokken te koop aan te bieden. Dit heeft 
geleid tot nog eens 85 eengezinswoningen 
die het stempel ‘verkoopwoning’ hebben 
gekregen. De geënquêteerde bewoners 
zijn inmiddels geïnformeerd of hun woning 
in aanmerking komt voor verkoop.

Vrije verkoop
‘Verkoopwoningen’ waarvan door de 
huidige huurder de huur wordt opgezegd, 
worden op de vrije markt verkocht. Deze 
woningen worden aangeboden via social 
media en kunnen worden bezichtigd 
tijdens het Open Huis dat door onze 
verkoopmakelaar Makelaardij Westhuis 
organiseert. Tijdens dit Open Huis worden 

inschrijff ormulieren verstrekt met een 
richtprijs van de woning. Geïnteresseerden 
kunnen middels dit formulier inschrijven 
op de woning. 
Wanneer een huurder van Woningbouw-
vereniging Anna Paulowna een voormalige 
huurwoning op de vrije markt koopt wordt 
een korting verstrekt van € 3.000,- op de 
verkoopprijs.

Interesse?
Wij nodigen u van harte uit om de woning 
te bezichtigen. Houdt u bovendien onze 
website en Funda in de gaten. Als u 
persoonlijk op de hoogte wilt worden 
gesteld van een Open Huis, kunt u dit 
aangeven via info@wbvap.nl of telefonisch 
via 0223-536700 (Sonja Roodenburg of 
AnneMieke Reesink-Pranger).

Eerder informeerden we u al het plan om 
zonnepanelen (PV-panelen) te plaatsen 
op de daken van onze woningen. 
Binnenkort gaan we hiermee van start, in 
samenwerking met Tautus, een bedrijf dat 
maatschappelijk vastgoed verduurzaamt. 
Hun missie is om hierbij zoveel mogelijk 
positieve maatschappelijke eff ecten te 
bereiken. 
Tautus ontzorgt onze vereniging doordat 
het bedrijf én investeert én alles regelt: 
naast fi nanciering wordt tevens de 
inkoop van panelen, het onderzoeken 
van de woningen en de installatie 
georganiseerd.  Ook nemen zij de 
communicatie met bewoners op zich. 

Niet elke woning van Woningbouw-
vereniging Anna Paulowna komt 
in aanmerking voor zonnepanelen. 
Uitsluitend woningen met een eigen dak 
met een recent bouwjaar en/of een reeds 
uitgevoerde dakvervanging dat geschikt 
is voor plaatsing van zonnepanelen zijn 
geselecteerd. Hiernaast kunt u zien of uw 
woning tot de ruim 320 woningen behoort 
die in aanmerking komen voor dit project. 

Als dit het geval is wordt u binnenkort 
uitgenodigd voor een informatieavond. Op 
deze avond wordt u nader geïnformeerd 
en kunt u zich aanmelden voor dit project.  
Tautus neemt vervolgens contact op voor 
advies op maat inclusief het aantal panelen 
en het rendement. Daarna kan een afspraak 
voor installatie worden gemaakt. 

Maandelijkse bijdrage
Voor de zonnepanelen betaalt u een 
maandelijkse bijdrage. U krijgt hiervoor 
goedkope stroom geleverd van uw 
zonnepanelen tegen een prijs die 15% 
lager is dan de gemiddelde stroomprijs. Uw 
besparing is gegarandeerd groter dan de 
maandelijkse kosten. Hoeveel uw voordeel 
werkelijk is hangt af van het aantal panelen 
op uw dak. Doordat u een maandelijkse 
bijdrage betaalt en niet - zoals bij de 
aanschaf van eigen panelen - een groot 
bedrag ineens, leveren de zonnepanelen 
vanaf de eerste dag direct geld op. Samen 
met u draagt Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna met de plaatsing van 
zonnepanelen bij aan de opwekking van 
CO2 neutrale en duurzame energie. Staat 

uw adres vermeld in onderstaande lijst, 
dan kunt u binnenkort een uitnodiging 
verwachten voor de informatieavond. We 
verwelkomen u graag!

Weth. Berbeelaan  1 t/m 15  (oneven nrs.)
Weth. Berbeelaan 22 t/m 44  (even nrs.)
Weth. Berbeelaan 35 t/m 61  (oneven nrs.)
Van Foreeststraat 1 t/m 45  (oneven nrs)
Van Foreeststraat 2 t/m 30  (even nrs.)
J. van Gijtenbeekstraat  2 t/m 48  (even nrs.)
Gruttoplein 1 t/m 21  (oneven nrs.)
Kemphaanlaan 2 t/m 120  (even nrs.)
Leeuwerikplein 1 t/m 21  (oneven nrs.)
Meerkoetstraat 62 t/m 128  (even nrs.)
Dr. Olreelaan  2 t/m 32  (even nrs.)
Ds. Pareaulaan  1 t/m 27  (oneven nrs.)
Mr. Raapplein  1 t/m 15  (oneven nrs.)
Sportlaan 1 t/m 19  (oneven nrs.)
Dr. Veenislaan  2 t/m 16  (even nrs.)
Dr. Veenislaan  15 t/m 25 (oneven nrs.)
Burg. Warnerslaan  28 t/m 72  (even nrs.)
Zijperlaan 1 t/m 11  (oneven nrs.)

Plaatsing van zonne-
panelen van start

Verkoop woningen

Plaatsing van zonne-
panelen van start
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Vanuit Syrië een nieuw huis en een nieuw thuis hier in de Noordkop. Van een leven in voortdurende 

spanning en angst naar een leven van rust en stilte, want: “Hier horen we geen bommen meer”. Onlangs 

kregen de familie Damlakhi en de familie Alhaddar door onze woningbouwvereniging een woning 

toegewezen in Anna Paulowna. Hoe hebben zij hun komst naar Nederland beleefd? Hoe beleven zij het 

wonen in Anna Paulowna? Jalal Alhaddar: “Voor het eerst in mijn leven voel ik me mens.”

De familie Damlakhi woont nu een paar 
maanden in Anna Paulowna. Ze hebben 
-letterlijk en fi guurlijk-  een lange weg 
afgelegd. Via Jordanië en Amerika zijn 
ze naar Nederland gekomen. In Syrië 
zelf waren ze reeds drie keer verhuisd: 
steeds probeerden zij ver genoeg van 
de oorlog weg te gaan, tot hun enige 
optie nog was om het land te verlaten. 
Van hun huis is na bombardementen 
niets meer over. “Ons huis en ons 
nieuwe huis hier zijn ongeveer even 
groot, met ook zo’n voor- en achtertuin. 
Boven is het nu wat ruimer. Verder lijken 
de woningen erg op elkaar.” 

Voordat de familie een woning kreeg 
toegewezen, verbleven zij in het 
asielzoekerscentrum in Almere. “Daar 
zijn we zes maanden geweest. Hoewel 
we heel blij waren veilig te zijn, is het 
erg moeilijk om zonder privacy te leven. 
Vooral mijn dochter had het zwaar. Ze 
heeft veel heimwee naar Syrië en ze 
huilde veel. Dat zal nog wel een poos 
zo blijven, ook al weet ze dat we geen 
andere keuze hadden dan weg te gaan.”

Vertrouwen
In Amerika deed de familie navraag 

over Nederland. “Veel mensen vertelden 
ons dat de mensen in Nederland 
vriendelijk zijn. Toen we aankwamen 
zijn we tien dagen in de vluchthaven 
op Schiphol gebleven. Vooral de eerste 
tijd leefden we in grote spanning. We 
waren ontzettend bang om iemand te 
vertrouwen. Dat hebben we elke dag 
een beetje moeten leren. We zijn heel 
dankbaar dat Nederland ons opneemt en 
iedereen is aardig, met name de mensen 
van Vluchtelingenwerk. We zijn hen erg 
dankbaar.” 

Toen de familie vanuit Almere een woning 
kreeg toegewezen in Anna Paulowna, 
voelden ze voor het eerst sinds lange 
tijd iets van hoop. “Het is bijna niet te 
beschrijven hoe het voelt om een veilige 
plek te hebben waar je kunt wonen. Er 
waren veel zaken waar we aan moesten 
wennen, maar dat is niets vergeleken 
bij de voortdurende angst waar we in 

geleefd hebben. Als in Syrië iemand het 
huis verliet, wist je niet of diegene nog 
terug zou keren. Altijd hoorde je lawaai 
van mensen, wapens, onrust. 

Contact met famile
“We hebben nog veel familie daar. 
Een paar keer per week proberen we 
contact te zoeken, maar er is vaak geen 
elektriciteit. Soms zien we op het nieuws 
dat er weer bombardementen zijn 
geweest. Dan proberen we onze familie 
te bellen. Het kan een paar dagen duren 
voor we dan weten dat ze er nog zijn. 
Alleen, we weten niet voor hoelang. We 
maken ons elke dag zorgen, terwijl we 
hier ondertussen proberen om naar de 
toekomst te kijken. De kinderen gaan 
naar school, leren Nederlands. Zelf willen 
we ook heel graag Nederlands leren. 
We willen graag iets betekenen voor 
Nederland. Nu we hier samen wonen 
hebben we nieuwe hoop gekregen. We 
waren alles kwijt. Nu zien we uit naar de 
toekomst. Het is niet te beschrijven hoe 
dat voelt.”

Een nieuw thuis 
in Anna Paulowna

Familie Damlakhi
“We willen graag iets betekenen voor Nederland”

De familie Damlakhi. Meneer Damlakhi 
en een dochter staan niet op de foto. Een 

andere dochter woont in Amerika.

“Onze woning hier lijkt 
erg op ons huis in Syrië”
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Ook de familie Alhaddar woont sinds 
een paar maanden in Anna Paulowna. 
Voortdurende luchtaanvallen en niet 
zeker zijn dat je thuis veilig bent: met 
slechts een paar spullen begonnen zij 
aan een angstige reis op weg naar een 
nieuw bestaan. 

Hetzelfde deed Jalal Alhaddar ruim 45 
jaar geleden eerder al eens, toen hij als 
jongen van vijftien van Palestina naar 
Syrië vluchtte. “Ik heb erg lang in Syrië 
gewoond, maar het was daar nooit echt 
veilig voor ons. Ik ben vorig jaar via 
Turkije naar Griekenland gegaan. Een 
levensgevaarlijke tocht, maar in Syrië 
blijven was geen optie meer. Drie keer is 
de oversteek mislukt. De vierde keer lukte 
het wel en via Griekenland ben ik toen 
naar Nederland gekomen. Op Schiphol 
heb ik de eerste agent die ik tegenkwam 
verteld dat ik vluchteling ben. Ik had 
geen idee wat me te wachten stond, ik 
was overal bang voor. Bij iedereen die 
op je afstapt vraag je jezelf af wat er gaat 
gebeuren.” 

Opnieuw leren vertrouwen 
De twee zoons van Jalal wonen inmiddels 

ook in Anna Paulowna. Eén 
van hen met zijn gezin, de 
andere zoon wacht op hereniging met 
zijn vrouw en kinderen. Hun verhaal 
kenmerkt zich door dezelfde gevaren 
en angsten. Met een boot maakten zij 
de oversteek van Libië naar Italië. Van 
de honderd opvarenden hebben slechts 
35 mensen de overkant gehaald. Een 
traumatische ervaring. “Bij aankomst in 
Nederland zijn we elke dag wat rustiger 
geworden. We waren erg verbaasd dat 
de mensen hier het beste met ons voor 
hebben, we hebben echt opnieuw 
moeten leren om mensen te vertrouwen. 
Vanuit het asielzoekerscentrum in 
Ter Apel hebben we hier een woning 
toegewezen gekregen.” Wie de 
kleinzoons vraagt hoe ze het vinden in 
Anna Paulowna, ziet driemaal een grote 
glimlach verschijnen. “We vinden Anna 
Paulowna heel erg mooi. Omdat het een 
plek is waar het veilig is voor ons. In Syrië 
woonden we ook in een dorp.” 

Pas drie weken in Nederland
Jalals vrouw Nadia is pas drie weken 
geleden naar Nederland gekomen. Haar 
zoons had ze toen twee jaar niet gezien. 
Vragend naar hoe ze de overgang van 
Syrië naar Nederland beleeft, heeft ze 
een veelzeggend antwoord: “Ik hoor 
geen bommen meer. Het is hier stil. Ik 
kan het bijna niet geloven. ” De woorden 
van Jalal zelf zijn al even treff end: “Het is 
bijna niet uit te leggen hoe dankbaar we 

zijn dat we hier mogen zijn. Ik wil mijn 
best doen iets te kunnen bijdragen aan 
de samenleving hier. Ja, we moeten nog 
verder wennen. Je moet de omgeving 
leren kennen, je weet niet hoe alles 
werkt, waar we onze boodschappen 
kunnen halen. Of het weer veel kouder 
is? Weet u? Als ik zie wat mijn gezin heeft 
moeten doorstaan, is het weer helemaal 
niet belangrijk. Het belangrijkst is dat 
we er nog zijn en dat er mensen zijn die 
vinden dat wij ertoe doen. Voor het eerst 
in mijn leven voel ik me mens. Echt.” 

Met dank aan Moustafa Hamo
Deze gesprekken zijn mede mogelijk 
gemaakt door de vrijwillige vertolking van 
Moustafa Hamo, zelf ook afkomstig uit 
Syrië. Hij woont sinds twee jaar met zijn 
gezin in Dirkshorn. 

Elke gemeente in Nederland krijgt jaar-
lijks de opdracht om statushouders met 
voorrang te huisvesten. Het aantal te 
huisvesten personen is afhankelijk van 
de grootte van de gemeente. In Hollands 

Kroon werken Wooncompagnie, Beter 
Wonen en Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna gezamenlijk aan deze taak van 
de gemeente. In 2015 was de opdracht 
voor gemeente Hollands Kroon om 81 

statushouders te huisvesten. Voor 2016 is 
dit aantal voorlopig op 107 gesteld. Met 
dit artikel willen we twee gezinnen en 
hun verhaal aan u voorstellen.

Jalal Alhaddar
“Het weer? Dat is totaal onbelangrijk”

Tweemaal een hartelijke ontvangst met 
Arabische ko�  e en vers fruit.

De familie Alhaddar. Een zoon staat niet 
op de foto. Een dochter woont nog in Syrië,
een dochter woont in Brazilië.  

Woningtoewijzing aan statushouders

“We zijn ontzettend 
dankbaar dat we hier 

mogen zijn”
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Voor het verhuizen...
...”moest er best nog het een en ander 
gebeuren. Er is een nieuwe vloer gelegd 
en alle wanden zijn gewit en gesausd. 
Ook heb ik best wat kasten gekocht, 
want in de andere woning zaten nog 
inbouwkasten waar ik volop gebruik van 
maakte. Tijdens het inpakken van m’n 
spullen heb ik dan ook kritisch bekeken 
wat ik wilde weggooien en wat ik wilde 

meenemen naar dit huis. Verder kocht 
ik een nieuw vloerkleed en nieuwe 
overgordijnen.”

De verhuizing
“Door de korte afstand tussen de twee 
woningen heb ik zelf regelmatig heen en 
weer gelopen met een tas met spullen. Dat 
wat ik kon dragen heb ik overgebracht, 
ook wel met hulp van een buurman. Ook 

heb ik zelf tegels verplaatst. Steeds vier 
tegels in een kruiwagen en dan sjouwen 
maar. De grote meubels zijn door mijn 
kinderen en kleinkinderen verhuisd, met 
een aanhanger. 

Na de verhuizing
“Het was even zoeken hier en daar hoe ik 
m’n spulletjes zou opbergen. Nog steeds 
verander ik af en toe wat.  En ik wil nog 
een extra lamp, naast de televisiekast. 
Dat komt wel. Ik voelde me hier al snel 
thuis, het is nu echt mijn plek. Dat komt 
ook door de mooie familiefoto’s van 
ministeck, daar mag ik graag naar kijken. 
Ik hoef geen trap meer te lopen en dat 
bevalt heel goed. Deze zomer heb ik 
achter het huis fi jn van de zon kunnen 
genieten. Het meeste is betegeld, ik heb 
echt geen groene vingers. Als ik kan zitten 
en de was kan drogen ben ik tevreden. 
Met de buren maak ik regelmatig een 
praatje; ik ben zelf een makkelijke prater, 
dat scheelt.”

Rikkert Westra verhuisde begin mei 
van het Pastoor Verhoeff park in 
Breezand naar een bovenwoning aan 
de Jonkerlaan in Anna Paulowna: 
“Helemaal top wat mij betreft!”

Voor het verhuizen...
...”heeft mijn vader eigenlijk alleen de 
keuken geschilderd. Die was helemaal 
roze, niet echt mijn kleur om het zo maar 
te zeggen. Verder waren alle muren al 
voorzien van neutraal wit en grijs behang, 
dat ziet er nog goed uit. Ook de wat 
d o n k e re 

laminaatvloer is prima. Boven hoefde er 
eigenlijk ook niets te gebeuren. Ik heb 
zelf twee nieuwe lampen gekocht en 
verder was ik voorzien met de meubels 
en spullen uit mijn oude huis. Ik kon er zo 
intrekken.”

De verhuizing
“Het verhuizen ging snel. Ik heb steeds 
‘s avonds beetje bij beetje mijn spullen 
ingepakt. Daarna heb ik één weekend 
gebruikt om over te gaan naar de 
Jonkerlaan. Ik kon een vrachtwagen lenen 
van mijn werk en heb samen met een 
vriend alles verhuisd. Dat verliep zonder 
slag of stoot.”

Na de verhuizing
“Ik woon hier bijna een halfj aar en ik heb 
het prima naar m’n zin. Op den duur wil 
nog wat kleine zaken aanpakken, zoals 
een ander fornuis. Ik ben nu de eettafel 
aan het opknappen, van donker naar 
licht. Dat doe ik in de spaarzame vrije 

avonduurtjes. Het is fi jn dat ik geen tuin 
heb, dat zo voor mij lastig bij te houden 
zijn. Dan zou je beter een balkon hebben: 
ik vind het zonde als je een tuin hebt waar 
het onkruid meters hoog staat en nu kan ik 
evengoed buiten zitten. De buitenant van 
de woning is pas helemaal opgeknapt, 
zowel voor als achter. Het balkon heeft 
nu een glazen wand, het toont erg 
netjes. Net als in Breezand heb ik goed 
contact met de buren, met name met de 
onderbuurvrouw. Leuk toch, zo kun je 
nog eens wat voor elkaar betekenen.”

Rie Spigt-Schouten verhuisde ook in mei: van Pastoof Verhoeff park 35 naar nummer 
78:  “Goed dat ik nu beneden woon, met een heerlijk plekje om buiten te zitten.”

d o n k e re 

Nieuw in de straat

8



Herinrichting 
Pastoor Verhoeffpark

Aan het woord: 
Rikkert Westra
“Toen ik begin dit 
jaar de brief kreeg 
over verhuizen dacht 
ik: ‘ik laat het gewoon op me af komen’. 
De bijeenkomst die werd georganiseerd 
vond ik verhelderend. Voor mij 
persoonlijk heeft dit alles niet zo’n 
impact, maar ik zag dat andere mensen 
zich wel wat zorgen maakten en dat 
kan ik me goed voorstellen. Sommige 
buren woonden al jaren in het Pastoor 
Verhoeff park en dan is een plotseling 
verhuisbericht niet leuk. Vooruitlopend 
op het persoonlijk gesprek met de 
woonconsulent ben ik me vast gaan 
oriënteren op mogelijke nieuwe 
woningen. Ik wilde -als het mogelijk 
was- graag een woning zonder tuin en 
met iets meer ruimte. Dat is gelukt en 
daar ben ik erg tevreden mee. Al met al 
heb ik steeds goed contact gehad met 
de woningbouwvereniging. Belangrijk, 
want voor veel mensen is het niet niks, 
zo’n verhuizing.”

Aan het woord: 
Rie Spigt-Schouten
“Vragen, veel 
vragen. Dat is wat er 
in me opkwam toen 
ik de brief ontving. 
Ik woonde al 33 
jaar op nummer 
35 met alleen 
maar fi jne buren om me 
heen. We kwamen niet bij elkaar over 
de vloer, maar we zochten elkaar buiten 
regelmatig op. Samen bloembakken 
vullen, de kerstboom buiten versieren...
hartstikke gezellig. Maar goed, toen 
het nieuws eenmaal bekend was ben 
ik ook snel gaan nadenken over waar 
ik dan misschien wilde wonen. Deze 
woning op nummer 78 stond al een 
poosje leeg. Tijdens de bijeenkomst heb 
ik meteen gezegd dat ik hier wel wilde 
gaan kijken en twee dagen later was 
het al zover. Eerst zou ik begin april al 
de sleutel krijgen. Helaas werd dat half 
mei, een paar weken later dus. Vond ik 
op zich jammer, want dat was voor mij 
een wat drukke periode. Gelukkig heb 
ik veel hulp gekregen van mijn kinderen 
en kleinkinderen. Al met al heb ik er wat 
moois voor terug gekregen.”

over verhuizen dacht 

Rikkert Westra Rie Spigt-Schouten
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Op dit moment werkt de 
woningbouwvereniging aan de 
herinrichting van het Pastoor 
Verhoeff park. Dit complex 
is in 1969 gebouwd en dus 
alweer ruim veertig jaar oud. 
De laatste jaren is gebleken dat 
het toen gebouwde aantal van 
tachtig tweekamerwoningen 
teveel is voor een kleine kern 
als Breezand. Daarnaast waren 
de woningen aan renovatie 
toe. Veertien woningen zijn 
inmiddels aangepast en er zijn 
twee woningen toegevoegd. 
In aansluiting hierop is met 
zorginstelling ‘s Heerenloo 
overeengekomen om een 
blok van veertien woningen te 
realiseren voor de huisvesting 
van cliënten van ‘s Heerenloo. 
Begin 2015 zijn de toen nog 
zittende huurders geïnformeerd 
over de plannen en direct 
daarna zijn huisbezoeken 
gedaan. Bij die bezoeken in 
van elke huurder zijn/haar 
woonwens geïnventariseerd. 
Inmiddels hebben alle huurders 
naar tevredenheid een andere, 
passende woning gekregen. 
Begin 2016 zullen de woningen 
het nodige onderhoudswerk 
ondergaan om deze geschikt te 
maken voor huisvesting door 
‘s Heerenloo. 



De geboren Amsterdammer Theodorus 
J. Waller vestigde zich in 1862 in de 
Anna Paulownapolder. Hij koos voor de 
Boermansweg en ging wonen in hoeve 
Flevo, met 56 hectare grond. Uit de 
polderkohieren blijk dat de grond bij de 
hoeve in de jaren ‘80 van het decennium 
was uitgebreid tot maar liefst 66 hectare. 
Theodorus Waller was tevens mede-
eigenaar van Valkenhof aan de Stoomweg 
en beheerde daarnaast grond voor 

anderen. Van 8 februari 1887 tot 30 januari 
1901 was hij burgemeester. Voor die tijd 
was hij wethouder, van 1870 tot 1887. 
In 1901 overleed Waller, waarna hoeve 
Flevo werd verkocht. De boerderij werd 
jarenlang bewoond door Fam. P. Keijzer, 
waarnaar de ‘Keijzershoff ’ is genoemd. 
Tegenwoordig is Boermansweg 5 de 
plek van de familie Heijnen die er bed & 
breakfast Flevohoeve runnen. 

In Memoriam: 
Jan Vlaming
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Onlangs ontvingen wij het droevige 
nieuws dat Jan Vlaming is overleden. Jan 
was toegewijd voorzitter van onze raad 
van toezicht. Directeur Ben Broxterman: 
“Elke maand hadden we overleg over de 
woningbouwvereniging, vergaderingen 
en ontwikkelingen in corporatieland. Uit 
zijn inzet kwam altijd naar voren dat Jan 
zeer begaan was met minder bedeelden. 
Hij was steeds op zoek naar manieren 
waarop de woningbouwvereniging 
goedkope woningen van goede kwaliteit 
kan blijven verhuren. Als persoon 
kan hij worde getypeerd als een zeer 
geïnteresseerd iemand, eerlijk en 
oprecht. Hij heeft enorm veel werk voor 
onze vereniging verricht. In het bestuur, 
in de ledenraad en al weer zo’n twintig 
jaar in de raad van toezicht. Hij was 
iemand die zich met hart en ziel heeft 
ingezet. Een man met klasse en we zijn 
hem zeer dankbaar voor al zijn werk.”

Deze foto en de toelichting zijn beschikbaar 
gesteld door Vereniging Oud Anna Paulowna. 

Voor meer informatie kijk op 
www.museumannapaulowna.nl.

Toentertijd



‘s Heeren Loo heeft meerdere locaties 
in de regio? 
“Ja zeker. Ik heb bijvoorbeeld locaties in 
Julianadorp, Den Helder, Wieringerwerf 
en Schagen onder mijn hoede. Op deze 
locaties, die dus buiten het terrein van 
Noorderhaven vallen, wonen veelal 
mensen met een licht verstandelijke 
beperking. Op de momenten dat zij thuis 
zijn, is er altijd begeleiding aanwezig. 
Overdag gaan cliënten doorgaans naar 
hun werk of naar dagbesteding.”

En nu komt er ook een locatie in 
Breezand.
“Dat klopt. Het past binnen de visie van 
‘s Heeren Loo om cliënten waar mogelijk 
in de wijk te laten wonen. In het Pastoor 
Verhoeffpark wordt een complex van 
veertien woningen gereed gemaakt: 
dertien woningen bestemd voor cliënten 
en één woning die fungeert als centraal 
steunpunt. Hier komen cliënten te 
wonen die nu nog op een woongroep op 
Noorderhaven wonen. Op hun nieuwe 
plekje krijgen ze allemaal een mooi 
eigen appartement met woonkamer, 
slaapkamer, badkamer en  keuken. Er 
is vanzelfsprekend wel een plek om 
samen te komen, maar deze ruimte staat 

niet meer centraal. Met deze nieuwe 
woonlocatie kunnen we de zorg beter 
afstemmen op de persoonlijke wensen 
van cliënten.”

Wanneer kunnen de cliënten verhuizen? 
“We rekenen op begin volgend jaar. 
Eerder dit jaar hebben de huurders 
die er woonden een nieuwe, passende 
woning gekregen. Binnenkort start de 
woningbouwvereniging met onderhoud, 
zoals vervanging van kozijnen en 
keukens en het plaatsen van dubbel 
glas. Vervolgens gaan wij de woningen 
verder inrichten met onder andere 
vloerbedekking en gordijnen. Daarna 
kunnen we gaan verhuizen: we willen 
de groep in één keer verhuizen zodat 

iedereen tegelijk in Breezand woont. 
We hebben regelmatig contact met 
de woningbouwvereniging over de 
vorderingen van de werkzaamheden. 
Het is leuk om dit project samen vorm te 
geven.”

Hebben de cliënten en medewerkers er 
zin in?
“Zeker weten, hoewel ik natuurlijk 
niet voor iedereen kan spreken. De 
cliënten zien uit naar een grotere, eigen 
woonruimte en meer mogelijkheden om 
zelfstandig te leven. Voor mijn collega’s 
betekent dit een andere manier van 
werken, een nieuwe uitdaging. We leven 
er stap voor stap naartoe. Als iedereen 
z’n draai gevonden heeft, hopen we 
dat we iets kunnen betekenen voor 
de naaste omgeving. Wellicht kunnen 
onze cliënten zich inzetten voor het 
Hertenkamp of kunnen we samenwerken 
met Woonzorggroep Samen.”
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Voor sommige mensen klinkt ‘s Heeren Loo wellicht heel bekend, anderen kennen het terrein Noorderhaven 

in Julianadorp dat onderdeel is van de zorginstantie beter. ‘s Heeren Loo Zorggroep is in heel Nederland 

actief in ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Volgend jaar opent ‘s Heeren Loo 

een locatie in het Pastoor Verhoeffpark in Breezand. Aan het woord is manager Michael Ooteman.

Partner in beeld: 
‘s Heeren Loo

“Onze cliënten 
krijgen een mooie, 

eigen woning. 
Echt een plekje 
voor zichzelf.”



Als woonconsulent... 
...”komt er van alles op mijn pad. Ik houd 
me met name bezig met communicatie 
en het contact met onze huurders. Zo 
ben ik betrokken bij het Repair Café en 
de klusworkshops Boor zoekt Vrouw. 
Daarnaast pak ik klachten op die 
gaan over overlast. Soms organiseren 
we bemiddelingsgesprekken tussen 
huurders. Het is altijd fi jn om te zien dat 
mensen vaak nader tot elkaar komen in 
een rustig gesprek.”

Je houd je ook bezig met de website 
en andere middelen. 
“Ja, dat is een heel andere manier van 
communicatie: de middelen die we 
inzetten om in verbinding te komen met 
huurders en andere betrokkenen. De 
laatste weken hebben we gewerkt aan 
een nieuwe website. We proberen zoveel 
mogelijk te werken vanuit de wensen 
van onze huurders: hoe kunnen we de 
website zo inrichten dat iedereen snel 
vindt wat hij of zij zoekt? We willen de 
nieuwe website zo gebruiksvriendelijk 
mogelijk maken. Ook zijn we actief 

op Facebook en waar mogelijk sturen 
we informatie per mail. We ontvangen 
graag van zoveel mogelijk mensen hun 
mailadres zodat we ze digitaal kunnen 
bereiken.”

Je vindt het contact met huurders het 
allerleukst?
“Absoluut. En met mijn collega’s 
natuurlijk. Het is fi jn om mensen te 
kunnen helpen. Niet alleen als ze een 
klacht hebben, maar in het algemeen: 
als woningcorporatie willen we dat onze 
huurders zo prettig mogelijk kunnen 
wonen. Dat is waar we ons dagelijks 
voor inzetten. En in een kleinschalige 
organisatie als deze heb je een breed 
takenpakket en contact met veel 
verschillende mensen.”

Woon je zelf ook in Hollands Kroon?
“Nee, ik woon in Callantsoog met mijn 
man Patrick en onze twee kinderen 
Steijn en Minke. Vorig jaar zijn we in ons 
eigen huis getrouwd, een mooie dag 
waar we met plezier op terugkijken. We 
wonen natuurlijk dicht bij het strand, 
dus daar ben ik vaak te vinden. Of ik sta 
op de tennisbaan: ik speel competitie en 
ik doe regelmatig mee met toernooien.”

Colofon
Dit magazine is een uitgave 
van Woningbouwvereniging 
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
Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna
www.wbvap.nl

Fotografi e
Janny van der Fluit

Vormgeving en druk
Rowa Druk & Media, www.rowa.nl

Dit magazine is bedoeld om u een be-
knopte indruk te geven van actualitei-
ten rondom Woningbouwvereniging 
Anna Paulowna. U kunt geen rechten 
ontlenen aan de artikelen in dit ma-
gazine. Dit magazine is geproduceerd 
onder voorbehoud van druk- en zet-
fouten.

Van een baan waarin alles 

steeds meer draaide om 

cijfers en commercie naar een 

wereld die draait om mensen 

en welzijn: sinds vijf jaar voelt 

woonconsulent Carolien 

Meijburg zich helemaal thuis 

bij Woningbouwvereniging 

Anna Paulowna. 
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Even storen . . .

De woningbouwvereniging is ook 
te vinden 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 
noodzakelijk informatie nog steeds 
per post, maar 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. 

Blijf op de 
hoogte via 
Facebook 
en Twitter!


