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Vol
verhalen
Woonborg is ontstaan in 2001, na een fusie van de
Algemene Woningbouwvereniging Roden (AWR)
en de Drents Groninger Woningbouw (DGW).
Twee organisaties met een rijke historie.
De historie van Woonborg gaat 100 jaar terug.
Het begon op 1 januari 1918 toen de Stichting
Zuidlaarder Woningbouw van start ging. In datzelfde
jaar werden ook de stichtingen Vriezer Woningbouw,
Anlooër Woningbouw en de Harener Woningbouw
opgericht.
Woonborg bouwt dus voort op het werk van vele

met Woonborg en ook betrokken blijven. Dat merkte

voorgangers. Een geschiedenis vol verhalen. Diverse

ik bijvoorbeeld toen ik laatst een kop koffie dronk met

mensen die al tientallen jaren een woning bij

Johan Dijk. Hij was 12 jaar directeur van Woonborg.

Ik vind het heel

Woonborg huren vertellen me er regelmatig

Ik was onder de indruk van zijn herinneringen en hoe

over. Hoe zij vroeger woonden en hoe de

enthousiast hij over zijn jaren bij Woonborg sprak.

buurt vroeger was. Ook medewerkers van

opvallend dat

Woonborg die er al jaren werken weten

Met Dik Niewold, die 40 jaar bestuurslid en

mensen zich

vaak nog precies welke woningen wanneer

voorzitter van diverse huurdersverenigingen was,

gebouwd zijn en wie waar woont of heeft

haalde ik onlangs ook herinneringen op. Hij kwam

verbonden voelen

gewoond.

na ons gesprek zelfs nog een keer langs om een tas

met Woonborg

De historie van Woonborg, die voel je.

vol krantenknipsels en documenten uit zijn archief
te brengen.

Woonborg heeft een ziel. Ik vind het heel
opvallend dat mensen zich verbonden voelen

100 jarig Woonborg. Dat gaan we natuurlijk vieren.
We organiseren dit najaar een winactie én in
september een groot kinderfeest met minimarkt in de
Sprookjeshof in Zuidlaren. In dit Woonblad leest u er

Oproep: materiaal en hulp voor
historieboekje

meer over.

Heeft u krantenknipsels, oude huurcontracten

Ik hoop u te ontmoeten in de Sprookjeshof en bij

of andere documenten die iets vertellen over de

andere bijeenkomsten in dit jubileumjaar. En wilt

historie van Woonborg? We horen het graag van

u een keer apart met mij een kop koffie drinken

u. Ons plan is namelijk om een historieboekje te

om herinneringen op te halen, dan kan dat. Neem

gaan maken.

contact op en ik zorg voor een traktatie bij de koffie.

Vindt u het leuk om mee te werken aan dat
historieboekje over Woonborg? Laat het ons

Esther Borstlap

weten. Redacteuren, meedenkers, fotografen of

directeur-bestuurder

archief-experts: iedereen is welkom. Stuur uw
reactie naar redactie@woonborg.nl, dan nemen
we contact met u op.
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Bewoners betrokken bij bouw van hun nieuwe appartement
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Roelfsema Zuidlaren

Betrokken
bewoners
In juli krijgen de bewoners van ‘het Roelfsema’ de sleutel
van hun gloednieuwe appartement. Ook Ineke Brugge
en haar man Jan. Ruim 54 jaar woonde Ineke aan de
Berkenweg. De verhuizing is dus een hele stap.

heel fijn om een keer te mogen kijken
in je nieuwe huis. Dan is het niet meer
zo vreemd allemaal. Ik vind het fijn dat
we toen al konden kennismaken met de
andere huurders. Ik hoop dat we het daar
leuk hebben met mekaar.”

Ruim een jaar geleden hoorden

Maar Ineke is erg blij met haar nieuwe

Het oude huis heeft Ineke spic en span

Ineke en haar man dat Woonborg

woning. “Alles gelijkvloers, een mooi

achtergelaten. “Zodat die nieuwe huurder

appartementen ging ontwikkelen in

groot balkon, winkels dichtbij – je kunt er

er met een goed gevoel binnenkomt.

het Roelfsemacomplex. “Jan zei: daar

lopend heen. Jan is niet meer zo mobiel

Nu moet het nieuwe huis nog echt mijn

gaan we heen! Maar ik wist het nog zo

maar hier kan hij zelf naar de winkel

plekje worden.”

net niet. We schreven ons toch maar

voor een boodschapje en een praatje.

in en toen kregen we bericht dat we

We zitten hier meer tussen de mensen.”

een appartement toegewezen hadden

Woonborg verhuurt in het Roelfsemacomplex

gekregen. Onze dochter zei: mam,

Kijken en kennismaken

20 appartementen. 12 aan de Stationsweg

jullie hebben nou de kans, doe het nou,

“Complimenten voor de Woonborg.

en 8 aan de Koningstraat.

wanneer krijg je zo’n kans weer?”

Zoals ze ons betrokken hebben bij de
bouw! Echt geweldig. Ze hebben ons

Alles gelijkvloers, een

een keer uitgenodigd om te komen kijken
toen onze nieuwe woning in aanbouw

mooi groot balkon,

was. Dat werd heel feestelijk gedaan

winkels dichtbij

allerlei leuke versieringen, super, super.

met een hapje en een drankje en met
Een paar weken daarna gingen we wat
met mekaar drinken in een restaurant in

Weggaan was moeilijk

het dorp en konden we vragen stellen

Ineke werd geboren aan de Berkenweg.

over ons appartement”, zegt Ineke. Ze

Op haar twaalfde verhuisde ze met

vindt het geweldig dat ze een aantal

haar ouders naar nummer 67. Opa en

dingen zelf kon bepalen. “Er kwam een

oma woonden op nummer 65 en daar

standaardkeuken in, maar die kon je

kwam zij met Jan te wonen toen haar

tegen bijbetaling laten uitbreiden. Je kon

grootouders overleden. “Ik heb mijn vader

kiezen uit een aantal kleuren voor de

verzorgd toen hij ziek werd en daarna

tegeltjes in de keuken en in de badkamer.

mijn moeder. Toen zij overleed, kreeg

We kregen informatie over het elektrisch

ik voor het eerst nieuwe buren. Dat was

koken, op een inductieplaat. Daar heb

wennen hoor, maar we kunnen het heel

je nieuwe pannen voor nodig. Het

goed met mekaar vinden. Dus je begrijpt,

appartement is niet helemaal gasloos

het weggaan was moeilijk.”

maar het is heel luxe hoor. Het is gewoon

Ñ Jan en Ineke Brugge voor het nieuwe
appartementencomplex in Zuidlaren.
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Mijn huis van de toekomst

Jasmijn van
Leeuwen (10 jaar)
uit Zuidlaren
Als we haar spreken zit Jasmijn met haar moeder en
broertje middenin de verhuizing naar de Havezathelaan.
Het nieuwe huis is nóg dichter bij school dan het oude huis.
“Ik zou later niet in een al te groot huis

Het nieuwe huis heeft dat niet maar als ik

willen wonen en het staat in een woon-

in bad wil kan ik ook gewoon naar oma

wijkje. Het lijkt misschien wel op mijn

gaan, want oma woont hier zo’n dertig

nieuwe huis en op mijn oude het huis.

meter vandaan. In mijn droomhuis heb ik

Je kunt er met vier mensen wonen. Maar

ook een grotere slaapkamer dan in het

misschien is mijn droomhuis ook wel een

nieuwe huis. Maar wel met zulke mooie

boerderijtje, in een wijkje met meer boer-

blauwige kleuren op de muur. Daar ben ik

derijtjes. Er is veel ruimte voor dieren, het

echt heel blij mee.”

is heel belangrijk dat de dieren het fijn
hebben. Ik heb nu een eigen pony, een
Shetlandpony, en die staat daar in een
groot weiland met een heleboel andere
pony’s en paarden. En mijn droomhuis
heeft ook veel plek voor honden om te
spelen.
Mijn droomhuis heeft twee wc’s. Dat had
het oude huis ook, in het nieuwe huis
hebben we er maar één. Mijn droomhuis
heeft ook een bad – ik ga graag in bad.

Jasmijn

: “Mijn
droomh
uis staa
ijkje. Er
t in een
is veel r
uimte v
oor die
ren.”

woonw

Wat is jouw
droomhuis?
Denk jij weleens na hoe jij
later wilt wonen? Heb jij een
idee hoe jouw droomhuis er
uitziet? Woonborg wil graag
van kinderen weten hoe zij
denken over wonen in de
toekomst.

We nodigen alle kinderen uit om ideeën

Doe je mee?

met ons te delen. Dat kan een tekening

Stuur je reactie naar Woonborg.

zijn, een filmpje, een foto van je ideale
toekomsthuis, een bouwsel van LEGO of

Ons adres:

een verhaal.

Woonborg

Alles is goed. En alles is welkom!

Christian van Wijhe & Dinie Rotman

En wie weet: nodigen we jou uit om

Tynaarlosestraat 1

eens over je ideeën te praten.

9481 AA Vries

Dinie Rotman (beleidsmedewerker) en

Of stuur een mail naar:

Christian van Wijhe (projectontwikkelaar)

d.rotman@woonborg.nl
Bellen kan ook: (0592) 303600
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Oproep: Denk mee met Woonborg
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2017 in cijfers
Betaalbaar wonen
zet Woonborg voorop

1

We willen zorgen voor
voldoende
én goede huizen

2

€ 495

Gemiddelde
huurprijs

Passend
toegewezen
woningen

Huurprijzen
3.347
Aantal woningen

8

8-9

802
415
huur

≤ € 417,34

≤ € 597,30

≤ € 640,14

99,7%

225

6

< € 710,68

> € 710,68

1.652

maanden
gemiddelde
zoektijd

woningen
verbeterd

Huurders willen we in de gelegenheid stellen om
energie te besparen en op te wekken

3

95

40

woningen
3 labelstappen
omhoog

woningen
Nul
op de meter

900
3

woningen
voorzien van
zonnepanelen

woongebouwen
voorzien van
zonnepanelen

Steeds betere dienstverlening

4

Klanttevredenheid

7

3

2016

7

5

8

2.700

deelnemers
reparatie-abonnement

600

2017

streef
cijfer

huisbezoeken deelnemers
reparatie-abonnement

85%
Reparaties uitgevoerd
door eigen vakmensen

9

De Haanstraat/Dreesdestraat, Roden
5

De woningen op deze pagina

Aandacht voor de
woonomgeving

zijn met 2 of 3 labelstappen
verbeterd. De huurverhoging is
€ 12,50 per labelstap. Met alle

55

bewoners is een energie-

3

deelnemers
huurderspanel

berekening gemaakt. Door

projectcommissies

betere isolatie en de opbrengst
van de zonnepanelen verdienen
de bewoners de huurverhoging
weer terug.

50

bezoekers
burendag

200

50

bewonersavonden
over
renovatie- en
nieuwbouwprojecten

Voor en na de renovatie.

bezoekers
minimarkten
Nieuwe kozijnen, overal dubbelglas,
dakisolatie, zonnepanelen.

6

gezonde en verstandige
bedrijfsvoering

€ 17,1

miljoen
investeringen

Korhoenlaan, Haren

€ 5,5

miljoen
onderhoud

€ 439,-

bedrijfskosten
per verhuurde eenheid

€ 790

in Nederland
Nieuwe luifels boven de nieuwe

Deze gegevens komen uit het Jaarverslag 2017. De 6 punten

voordeuren als 'extraatje'.

vindt u in ons Ondernemingsplan 2018-2021.
Meer lezen? Kijk op woonborg.nl

De woningen zijn geïsoleerd en

Ons jaarverslag vindt u op jaarverslag.woonborg.nl

voorzien van 12 zonnepanelen.
Het dak werd aan de binnenkant
geïsoleerd.
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Woningverbetering

100 jaar actie

Win

’n klusjesman
Heeft u een muur die nodig een
likje verf nodig heeft?
Of een kast die verplaatst moet
worden? Een spiegel of poster
die opgehangen moet?

Iedereen heeft wel een klus in huis waar

Geef u vóór 1 september 2018

je maar niet aan toe komt. Daarom

op via de antwoordkaart of geef

organiseren wij speciaal voor onze

een klusjesman cadeau!

huurders de jubileumactie: win ’n

Vergeet niet uw telefoonnummer

klusjesman.

te vermelden én de klus die u
graag wilt laten doen.

Jan Lanting, Roel Pater en Jacob
Wildschut komen woensdag 10 oktober

Alle winnaars krijgen in

bij huurders op bezoek om een klus in

september bericht.

huis te doen. Een jury kiest per vakman

Deze actie is alleen voor huurders van

3 tot 4 klussen uit.

Woonborg. (Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd)

Ik wil kans maken op een gratis klusjesman
van Woonborg

Ik wil een gratis klusjesman cadeau geven aan
een andere huurder van Woonborg

Mijn naam:

Mijn naam:

Adres:

Adres:

Woonplaats:

Woonplaats

Telefoonnummer:
Dit is de klus:

Dit cadeau is bedoeld voor:
Naam:
Adres:
Woonplaats:

Knip de kaart uit en stuur deze in een
ongefrankeerde envelop naar:

Woonborg
Jacob Wildschut, Roel Pater en Jan Lanting
Antwoordnummer 10703
9480 VB Vries

Telefoonnummer:
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Woensdagmiddag 12 september 2018

Kinderfeest & minimarkt

Maak kans op gratis kaartjes voor de
Sprookjeshof.
Wees er snel bij. Op = op.
- Ga naar de website 100jaar.woonborg.nl
- Vul uw gegevens in
- U krijgt een bevestiging via de mail
- Uw toegangskaartjes liggen op 12 september
voor u klaar in de Sprookjeshof

Goed om te weten!
Woonborg kan maximaal 500 gasten in de
Sprookjeshof ontvangen. Mochten alle kaartjes

100 jaar actie:
Maak kans op gratis toegangskaartjes!

weggegeven zijn, dan komt u op een reservelijst.

Ga naar: 100jaar.woonborg.nl

Kinderen én volwassen hebben een toegangskaartje
nodig om in de Sprookjeshof te gaan. Wilt u als
begeleider met de kinderen mee, vergeet dan niet dat

Op woensdagmiddag 12 september van
14.00 – 18.00 uur organiseren we voor al onze
huurders een kinderfeest en minimarkt in de
Sprookjeshof in Zuidlaren. U kunt per huisadres
4 gratis toegangskaartjes aanvragen.
Het toegangskaartje is gelijk een waardebon voor
gratis patat, drinken en een ijsje. Wilt u wel langskomen, maar wilt u niet in het park? Dan bent u van
harte welkom op onze minimarkt. Daar praten we
u graag bij over nieuwbouw, renovaties en andere
projecten.

u ook voor uzelf een kaartje aanvraagt.

f Zuidlaren

© Sprookjesho

© Sprookjeshof Zuidlaren

Sprookjeshof
Zuidlaren

Deze NIEUWSbrief is een uitgave van Algemene Huurdersvereniging WOON
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NIEUWSbrief /2
Samen aan de slag
Beste huurder

Samen sterk

Onze tweede nieuwsbrief van 2018

Regelmatig is er een provinciaal overleg

Ook bij de Prestatieafspraken werken

is opgenomen in het midden van

met alle huurdersorganisaties in Drenthe.

we per gemeente samen met een andere

het Woonblad. Een plek, die haast

Afhankelijk van het onderwerp proberen

huurdersorganisatie. De Prestatieafspraken

symbool staat voor de manier waarop

we gezamenlijk naar buiten te treden.

zijn afspraken die jaarlijks worden vastgelegd

Algemene Huurdersvereniging WOON

Zo ontstond in de aanloop naar de

tussen de gemeente, de corporatie(s) en

en Woonborg met elkaar samenwer-

gemeenteraadsverkiezingen het Drents

de huurdersorganisatie(s). Ze gaan over de

ken. Samenwerken betekent niet dat

Huurdersmanifest, waarin we onze wensen

acties die ieder gaat ondernemen in het

we het op alle punten met elkaar eens

voor de sociale volkshuisvesting bekend

belang van de sociale volkshuisvesting.

hoeven te zijn. Samenwerken betekent

maakten aan gemeenteraadsleden.

Een belangrijk onderwerp is nog steeds het

dat we elkaars ideeën willen leren ken-

zicht krijgen op of er wel of geen voldoende

nen en waar mogelijk elkaar kunnen

Als vervolg organiseerden we de Lijst-

woningen beschikbaar zijn en wat een

versterken. Die samenwerking zoeken

trekkersdebatten, vaak in samenwerking

acceptabele zoektijd is voor een actief

we ook met anderen. Daarover meer in

met andere huurdersorganisaties die actief

woningzoekende. Ons standpunt is dat dit

deze nieuwsbrief.

zijn in ´onze´ gemeenten. In Noordenveld

maximaal een jaar mag zijn.

was dat MEVM, de huurdersorganisatie
@HuurdersverenigingWOON
@AH__Woon

van Actium. In Aa en Hunze werkten

Samen met alle huurdersorganisaties in

we om diezelfde reden samen met de

de provincie zijn we aangesloten bij het

Deelmacht, de huurdersorganisatie van

woonlastenonderzoek dat we met de

corporatie De Volmacht. In Tynaarlo gingen

corporaties, net als in 2014, laten uitvoeren.

we samen met HBV Eelde Paterswolde

In 2014 waren de uitkomsten schokkend.

aan de slag, de huurdersorganisatie van

Ongeveer 30 procent van de huurders bleek

SEW. De Lijsttrekkersdebatten konden

problemen te hebben met het betalen van de

rekenen op veel belangstelling en de

woonlasten. We houden ons hart vast voor

lijsttrekkers zelf moesten zich nood-

de uitkomsten dit jaar, die we in het najaar

gedwongen meer bezighouden met het

verwachten.

onderwerp sociale woningbouw dan in
hun verkiezingsprogramma´s kon worden

Wederom samen met alle Drentse

gelezen.

huurdersorganisaties werken we aan een
plan om met de corporaties één ‘loket’
voor woningzoekenden te creëren. Hier
kunnen geïnteresseerden zich inschrijven,
zodat men zich niet meer bij verschillende
corporaties apart hoeft in te schrijven.
Deelnemers krijgen op de website dan ook
alle beschikbare woningen in Drenthe te zien.
Als alles meezit kan het nieuwe ‘loket’ medio
2019 online zijn.

Lijsttrekkersdebat Tynaarlo
(foto Johan Wolfard)

Samen uit, samen thuis?

Samen verder!

Wettelijk hebben huurdersorganisaties

NOM-woning als bij nieuwbouw. Ook zijn

En met samen bedoelen we ook echt samen.

adviesrecht of instemmingsrecht bij een

we zo gezamenlijk bezig het Sociaal Plan te

Daarom hebben we alle huurders uitgeno-

wijziging in het beleid van een corporatie.

vernieuwen. Hierin worden de ´spelregels´

digd een enquête in te vullen over wat zij

AH WOON en Woonborg kiezen ervoor om

opgenomen, die gelden bij renovatie of bij

van AH WOON verwachten en over wie ons

al bij de ontwikkeling van nieuw beleid met

sloop-nieuwbouw.

daarbij een handje wil helpen. AH WOON
zoekt namelijk denkers en doeners! Heeft

elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen we
over en weer en in een vroeg stadium beter

Omdat dit jaar onze Overeenkomst

u de enquête gemist? En wilt u alsnog uw

elkaars ideeën leren kennen en die wegen.

Huurbeleid afloopt, moet er een nieuw

mening geven? Neem dan even een kijkje op

Als we er dan samen toch niet helemaal

huurbeleid komen. We hebben ons hierbij

onze website of neem contact op met ons

uitkomen en ´samen uit, samen thuis´ niet

laten bijstaan door de leden in de Werkgroep

secretariaat (zie onderstaande gegevens).

gehaald kan worden, blijft er altijd nog de

Huurbeleid. Halverwege het overleg bleken

mogelijkheid over om gebruik te maken van

de standpunten van AH WOON en Woonborg

het adviesrecht.

te ver uiteen te liggen en liep het overleg vast.
We hebben uiteindelijk moeten besluiten

Op deze wijze hebben we samengewerkt

uit het overleg te stappen, waarna we een

aan de Energie Prestatie Overeenkomst

negatief advies hebben uitgebracht voor

(de EPV), die een aanvulling is op het

het nieuwe huurbeleid. In het najaar willen

huurcontract voor huurders in een NOM-

we een huurdersbijeenkomst organiseren,

woning (´nul´ op de meter). Dit kan aan

waarin we aan Woonborg zullen vragen zelf

de orde zijn bij zowel renovatie tot een

dit nieuwe beleid toe te lichten.

Samen doen!
Het bestuur van AH WOON

We gaan ook verder met het uitreiken van de

wil heel graag samenwerken

BesteBuurBloem. Kent u een huurder van

met haar leden. De Algemene

Woonborg, die wel een bloemetje verdient?

Ledenvergadering van 16 april

Die in de vakantie uw plantjes water geeft,

was daar een mooi voorbeeld

altijd klaarstaat voor een of meerdere buren,

van! Het grootste deel van deze

even zonodig op een buurkind wil passen,

bijeenkomst was interactief.

chronisch ziek is of vanwege een andere

In kleine groepjes konden

Jelly van den Bosch overhandigt de adviesnotitie

reden een steuntje in de rug kan gebruiken?

aanwezige huurders hun

AH WOON-kwaliteit aan Thea Lourens, Manager Woon-

Geef hem of haar op via :

mening geven over wat een

diensten en Jan van Goor, Manager Projecten

secretariaat.ahwoon@gmail.com. Vergeet

acceptabele zoektijd voor een

daarbij niet te vermelden waarom deze

woningzoekende is, over de betaalbaarheid

Maar ook de werkgroepen hebben hun

van woonlasten, de gewenste kwaliteit van

steentje bijgedragen in dit proces. Zij geven

een woning, over leefbaarheid in de buurt en

het bestuur van AH WOON advies over

de gewenste dienstverlening van Woonborg.

bepaalde onderwerpen. Gemiddeld komt een
werkgroep zo´n zes keer bijeen. De eerdere
Werkgroep Woonvisie heet nu Werkgroep
Prestatieafspraken. Deze werkgroep

huurder deze mooie attentie verdient.

Nog geen lid?

hebben we gevraagd ons te informeren

AH WOON behartigt al bijna 30 jaar de

over hun straat, buurt of gemeente. Dus

belangen van alle huurders van Woonborg.

eigenlijk vragen wij hen onze extra ogen

En toch zijn er nog huurders die geen lid zijn

en oren te zijn. Voor deze Werkgroep is

van AH WOON. Wij kunnen het ons haast niet

aanvulling zeer welkom. Wilt u ook uw

voorstellen, want de kosten kunnen het toch

steentje bijdragen? Laat het ons weten! De

niet zijn. Voor € 6,00 per jaar bent u namelijk

Werkgroep Woonvisie bracht de notitie AH

al lid. Aanmelden kan via ons secretariaat:

WOONkwaliteit uit met onze ideeën over de
basiskwaliteit van wonen. Met Woonborg

Algemene Huurdersvereniging WOON

bespreken we de punten uit die notitie die

secretariaat.ahwoon@gmail.com

Werken in groepjes tijdens de Algemene

nog geen deel uitmaken van de Woonborg-

WOONFOON: 06-44392795

Ledenvergadering (foto: Tieme Dekker)

praktijk bij nieuwbouw en renovatie.

www.ahwoon.nl
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Herdenkplek piloot 2e wereldoorlog

Blekenweg Haren
Op 8 februari 1945 stortte een Spitfire neer op een woonhuis in het Harense
Tuindorp. De 21-jarige piloot Donald Taylor uit Nieuw-Zeeland was op slag dood
en ook Hermann Cloppenburg en Willy Fricke,
de Duitse spoorwegarbeiders die in het huis
waren ingekwartierd, kwamen om. Sinds 4 mei
hangt er een plaquette tussen nummers 10 en
12 op de Blekenweg.

Rond half drie ’s middags is het op die vierde mei
nog stil aan de Blekenweg. Tussen twee woningen
hangt de Nieuw Zeelandse vlag – daar zit de gedenkplaat onder. Bij nummer 10 doet de familie Fiks
de deur gastvrij open voor alle persmensen. Terwijl
iedereen wacht op het gezelschap van familie van de
omgekomen piloot en oud-buurtbewoners schenken
Albert en Janny koffie en thee. Ze vertellen ze wat
ze weten. “We hadden al wel eens over gehoord
Albert en Janny Fiks wonen aan de Blekenweg 10 in Haren.
Op de gevel van hun huis is een herdenkplaat geplaatst.
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van dat neergestorte vliegtuig. Maar toen stonden
deze huizen er nog niet”, zegt Janny. Albert heeft
de avond ervoor de heer Munk geholpen met het
ophangen van de plaquette. Janny: “Heel bijzonder
dat dit nu op ons huis hangt. Door die foto van de
piloot en de namen van de Duitse bewoners komt de
geschiedenis dichtbij. Het gaat om mensen die zijn
omgekomen. Ze herdenken is belangrijk.”
Piet Bruiniers en Jaap Bakker halen herinneringen op

De Harense amateur-historicus

uit hun kindertijd.

Dirk Munk speurde jarenlang
naar de familie van de omgekomen piloot. Via facebook

namen van Duitsers er op”, zegt Dirk. Hij is al

lukte dat uiteindelijk. Colin

begonnen om hun familie op te sporen. “De een

Holms en hij hielden intensief

kwam uit de buurt van Oldenburg, de ander uit de

contact en Colin wilde met zijn

buurt van Wolfsburg.”

vrouw Rae naar de doden-

Amateur-historicus

herdenking komen. Dat moest

Een paar buurtboefjes van toen die er met hun neus

een dag worden om nooit te

bovenop stonden zijn er ook. Piet Bruiniers, toen 6,

vergeten, vond Dirk. Hij orga-

groeide op in het buurtje en woont er nog steeds.

niseerde een tocht langs de

“Ik herinner het me nog. Het is mooi om na zoveel

Dirk Munk (links) met

laatste momenten van de piloot: het viaduct over het

jaar te weten wie er bij omgekomen zijn.” In zijn

de familie van de

rangeerterrein waar hij Duits treinmaterieel beschoot,

beste Engels geeft hij Colin en Rae tekst en uitleg.

omgekomen piloot.

de lijnwerkplaats waar ooit de watertoren stond en

“The sand was very smurry and was on the house.”

die hij met zijn vleugel raakte en de Blekenweg waar

“So lucky that no one was hurt”, zegt Colin. Jaap

hij uiteindelijk neerstortte. Tijdens de rondrit hebben

Bakker, toen 14: “Als kind zie je geen gevaar. Ik

Colin en Rae nog geen weet van het gedenkteken,

stal ook brandstof bij het rangeerterrein. Wir sollen

dat op initiatief van Dirk bij de Blekenweg hangt.

schiessen zeiden de Duitsers als ze me betrapten,

Ontroerd onthult Colin de plaquette. “Toen ik met

maar dat deden ze niet.”

hem trouwde, voelde ik dat er een tragedie in de
familie was. Deze dag en dit monumentje betekent

Egbert Vos was 15 toen

heel, heel veel voor mijn man”, vertelt zijn vrouw

het gebeurde. Na de

zachtjes.

watertoren te hebben

Op de gedenkplaat staan ook de namen van de

geraakt, stortte de Spitfire

Colin Holms tijdens

omgekomen Duitsers. “Dit is misschien wel het

op het land van zijn familie,

de onthulling van de

allereerste oorlogsmonument in Nederland met

brak door een houtwal en

Egbert Vos maakte als

vloog Tuindorp 125-126

kind een hartje van plexi-

binnen, zoals het daar

glas uit de cockpit van de

toen heette. “De modder

neergestort Spitfire.

plaquette.

vloog in het rond en er
was een heel groot gat in
de grond. Later moesten wij dat dichtmaken en toen
vond ik stukjes plexiglas van de cockpit. Daar heb ik
ringetjes en een hartje van gemaakt.” Het hartje heeft
hij altijd bewaard. Toen hij hoorde dat de neef van
de piloot de plaquette kwam onthullen, zocht hij dit
laatste stukje op. Op 4 mei overhandigde hij het na
afloop van het officiële gedeelte aan een zichtbaar
ontroerde Colin.”
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Het huis van…

Bianca Bakker
Bianca (44) en haar hulphond Doeras wonen al vijfeneenhalf jaar
met veel plezier aan de Blekenweg in Haren. “Het is er heerlijk
rustig, de buren zijn geweldig en Doeras kan lekker de tuin in.”
“Eerst woonde ik in een appartement van
Woonborg aan het Jufferpad. Op een
gegeven moment beviel dat niet meer zo.
Vooral ’s nachts en in de weekenden was
het wat luidruchtig bij de skatebaan daar
vlakbij. Dus als ik lekker wilde slapen,
moest ik uitkijken naar wat anders. En
mijn hond kon er niet zelf de tuin in lopen,
dat was ook een minpunt. Ik stond alweer
ruim tien jaar ingeschreven bij Woonborg
en kwam met stip bovenaan toen ik op dit
huis aan de Blekenweg reageerde.”

Zon
“Met een visuele beperking is een huis bekijken natuurlijk lastig, maar grote oppervlaktes zie ik redelijk goed van dichtbij. Ik
kon zien dat het huis een grote kamer met
open keuken had, en een mooie slaapkamer op de begane grond. Het was niet
zulk mooi weer maar de mensen vertelden

Bianca Bakker: “Ik heb het hier goed getroffen, ook met de buurt.”

van welke kant de zon kwam en vanaf
hoe laat ongeveer. Dat bleek wel goed te

Behelpen

Doeras

zitten, tussen twee uur en half drie komt

“In november kwam ik hier wonen. De

“Ik kan hier nu heel zelfstandig wonen,

de zon hier achter.”

oude keuken was er al uit, zodat de vloer

met wat hulp. Doeras maakt laatjes en

aangelegd kon worden. Na een week

deuren voor me open en dicht, en hij

Keuken

maakten monteurs van Woonborg een

kan dingen opzoeken of oprapen. Mijn

“Ik heb ook een loopbeperking en maak

provisorisch aanrechtje met een gootsteen

begeleider Iris helpt me op vrijdag met

regelmatig gebruik van een rolstoel. Dus

erin, zodat ik in elk geval water kon ge-

boodschappen doen en eten koken, en we

het was fijn dat er in dit huis niet veel

bruiken en een aanrechtje had. Die week

doen leuke dingen samen.

drempels zijn, maar een aangepaste

zonder keuken redde ik me best, met

keuken was er niet. Ik heb een keukenblad

de waterkoker en het afwasteiltje op de

Ik heb het hier aan de Blekenweg heel

op mijn hoogte nodig, waar ik vanuit de

eettafel, water uit de badkamer, en eten

goed getroffen, ook met de buurt. Je loopt

rolstoel aan kan werken. Ik moest zelf een

van mijn ouders en kennissen uit de mag-

niet bij mekaar de deuren plat maar je

aanvraag indienen bij de gemeente, voor

netron. Half februari kwam de nieuwe

maakt wél gezellig een praatje. En als er

de Wmo (Wet maatschappelijke onder-

keuken, want ja, twaalf weken levertijd!

wat is ga je naar elkaar toe, dan help je

steuning). Ze kwamen kijken, keurden het

Ik had drie dagen monteurs over de vloer,

mekaar. Zo simpel is het gewoon. Ik red

goed en gaven Woonborg opdracht om

dat was best druk, je zit met elkaar in

me prima maar als ik hulp zou vragen,

een keuken te plaatsen.”

een ruimte. Maar het was allemaal goed

stonden ze zo op de stoep.”

geregeld en zij werkten keurig netjes.”

30 jaar
De Jasmijnsteede aan de
Jasmijnlaan in Roden viert
dit jaar het 30 jarig jubileum.
De Jasmijnsteede is een
woonvorm voor ouderen,
die in 1988 door een groep
actieve huurders in Roden is
opgericht.

Uitgangspunt was (en is nog steeds) dat iedereen er

met elkaar gezellige dingen gedaan zoals koffie

zelfstandig woont, maar dat er dank zij de woon-

drinken in de gemeenschapsruimte ´de Kern´. In

vorm makkelijker contact is te leggen met de ´buren´

die ruimte kunnen de bewoners ook bijvoorbeeld

Er worden (voor wie dat
wil) uitjes georganiseerd
zoals samen uit eten

dan in een gewone straat. Ook

hun verjaardag vieren. Er worden (voor wie dat wil)

kunnen er gezamenlijke activiteiten

uitjes georganiseerd zoals samen uit eten of naar een

worden ontwikkeld.

theatervoorstelling gaan. In de zomer gaan bewoners
ook dagjes uit.

De Algemene Woningbouwstichting Roden, een van de voor-

Af en toe komt er een woning vrij. De Jasmijnsteede

of naar een theater-

gangers van Woonborg, liet in

kan dan een nieuwe huurder voordragen bij Woon-

voorstelling gaan

overleg met de initiatiefnemers een

borg. Hij of zij moet voldoen aan de inkomenseisen

speciaal wooncomplex bouwen.

voor een sociale huurwoning en ouder zijn dan

Het wooncomplex dat nu van

50 jaar. Hebt u belangstelling voor de Jasmijnsteede,

Woonborg is, heeft 14 woningen.

of wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen

Op de begane grond zijn 2 verschillende woontypes:

met Hendrika Haaiema, telefoon 06 – 1232 9903

4 met 1 slaapkamer en 3 met 2 slaapkamers. Op de

of Fokje Wekema, telefoon 06 – 2892 6458.

bovenverdieping hebben de 7 woningen 1 slaapkamer en een zolder. Verder heeft
het complex een gemeenschapsruimte en is er een logeerkamer
en een hobbykamer beschikbaar.
Achter het complex is er een grote
gemeenschappelijke tuin.
Jammer genoeg is geen van de
oprichters meer in leven. Toch
zijn er bewoners, die al heel
lang in de Jasmijnsteede wonen.
Sommigen wel 21 jaar. Er worden

Woonborg Woonblad editie 1 - 2018

Jasmijnsteede in Roden
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Vernieuwd
Huurprijsbeleid
Woonborg heeft vanaf dit jaar een vernieuwd
huurprijsbeleid. Het vernieuwde beleid sluit aan
bij de koers die Woonborg in 2015 heeft ingezet.
Dat betekent dat woningen van Woonborg
bereikbaar zijn én blijven voor woningzoekenden
met een lager inkomen.

Balans tussen hart en hoofd
Met het vernieuwde huurprijsbeleid vanaf 2018
zocht Woonborg naar een goede balans tussen
hart en hoofd. Het hart ligt bij de huurders.
Woonborg wil hen goede en energiezuinige
woningen bieden. Betaalbaar wonen, in een
prettige woonomgeving: dát vindt Woonborg
belangrijk.
Om investeringen in het woningbezit de komende
jaren te kunnen blijven betalen, zijn extra
huurinkomsten nodig. Woonborg gebruikt het

Wat bepaalt de huurprijs?

hoofd om slim te investeren en verantwoord om te

Het vernieuwde huurprijsbeleid van Woonborg

blijven gaan met het eigen huishoudboekje.

houdt rekening met 3 factoren:
1. type woning
2. huurprijs die de huidige bewoners betalen

Hoe hoog wordt de huurverhoging?

3. inkomen van de huurder

De overheid bepaalt elk jaar wat het percentage is van de
huurverhoging. De percentages zijn in 2019 bekend. Voor
huurders van Woonborg betekent dit het volgende:

Huurverhoging in 2019
Vanaf 2019 is de huurverhoging gekoppeld
aan wat de huidige bewoners betalen en wat de
woning waard is.

1. Is er geen verschil tussen de huurprijs die de huidige
bewoners betalen en wat de woning waard is? De
huurverhoging is 0%.
2. Betalen de huidige bewoners een beetje minder dan
wat de woning waard is?

Huurprijs en de waarde van
de woning
Huurders krijgen een huurverhoging als er een

De huurverhoging is een inflatieverhoging +
een laag percentage.
3. Betalen de huidige bewoners veel minder dan wat

verschil is tussen de huurprijs die zij betalen en de

de woning waard is?

waarde van de woning.

De huurverhoging is inflatieverhoging +

De huurverhoging is een inflatieverhoging +

een hoger percentage.

een percentage.
De nieuwe huurprijs ligt altijd op of onder de
huurtoeslaggrens. Dat was in 2018 € 710,68.

Huurprijzen bij Woonborg

Als de huur hoger wordt dan de huurtoeslaggrens,

Huurwoningen in Nederland hebben een

dan wordt het tot die grens aangepast.

wettelijke maximale huurprijs. Woonborg vraagt
die maximale huurprijs niet, maar een percentage.
• woningen voor ouderen: 72%
• woningen voor gezinnen, met 3 of meer
slaapkamers: 63%

Wilt u meer lezen over het huurprijsbeleid,
kijk dan op www.woonborg.nl

• overige woningen, zoals kamers of
jongerenwoningen: 65%
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Padkamp/Boskamp Roden

Nieuwbouw Nul op de Meter

Ó Aan de Padkamp en Boskamp staan 10 nieuwe levensloopbestendige

Ó Alle woningen zijn Nul op de Meter. Op de daken op de zonkant

woningen en 2 gezinswoningen.

Ó Dit voorjaar was er een kijkmiddag voor de
nieuwe bewoners.

liggen zonnepanelen.

Ó Medewerkers van Woonborg waren erbij

Ó Bewoners maakten van de kijkdag gebruik

om vragen te beantwoorden.

om kamers op te meten.

Ò


In de levensloopbestendige woningen
zijn de badkamer en
een slaapkamer op
de begane grond.

Ó Links op de voorgrond de twee
gezinswoningen. Deze woningen hebben
3 slaapkamers.

Ó Aan de Secretaris Buiteveldlaan / Boskamp komen 28 nieuwe levensloopbestendige
woningen. Ook deze worden Nul op de Meter.
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Roelfsemacomplex is klaar

20 appartementen
in centrum Zuidlaren

Ó Boven de winkels aan de Stationsweg zijn
12 appartementen.

Ó Aan de Koningstraat zijn 8 appartementen

Ó Aan de achterkant van
het gebouw zijn eigen
Ó Alle appartementen hebben

parkeerplaatsen.

2 slaapkamers en open keuken.

Ó Galerij aan de achterkant van de Stationsweg. Dit deel
van het complex heeft een lift.

Verhuizen naar een
nieuwbouwwoning is
een hele stap en voor
veel mensen ook best
spannend. Je kiest immers
vanaf een tekening een
nieuwe woning en je
moet maar afwachten hoe het
in het echt wordt. Daarom
organiseren we kijkdagen op
de bouwlocatie zodra dat mogelijk is.

en daar maakten alle bewoners gebruik

In het nieuwe Roelfsemacomplex aan de

van. Iedereen kon zijn eigen woning

Stationsweg en Koningstraat in Zuidlaren

bekijken en kennismaken met de nieuwe

deden we dat ook. Samen met de

buren. In het Roelfsemacomplex heeft

aannemer organiseerden we een kijkdag

Woonborg 20 appartementen.
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Buurtontwikkeling afgerond

Kookles in
Noord Es

Half juli vierden bewoners van
de Heerdelaan en Ericalaan
in Zuidlaren het einde van

Voordelen inductie

het nieuwbouwproject in

- minder warmteverlies, want de pan staat recht-

hun buurt. Toegegeven: in

streeks op de warmtebron

de tuinen en het openbaar

- Inhoud is sneller heet

groen moest er op dat moment

- schoonmaak van de kookplaat is gemakkelijk

nog wat gebeuren, maar

- geen open vuur, dus veiliger

alle woningen waren klaar.
Aannemer Dijkstra Draisma

Nadelen inductie

organiseerde als afsluiting

- de juiste stand instellen is soms lastiger dan op gas

van dit project een speciale

- pannenkoeken bakken, wokken en sudderen zijn

workshop ‘koken op inductie’.
Er werden spinaziepannen-

soms wat lastiger kookklussen
- sommige kookplaten maken meer lawaai

koekjes gemaakt, couscous
met rode biet, quiches met
geitenkaas, hapjes met tonijn
en pesto van basilicum. Ondertussen deelden de bewoners onderling tips over
koken op inductie uit en werd volop genoten van het
lekkere eten.

Koken op inductie?
Nul op de Meter-woningen zoals in Noord Es in
Zuidlaren zijn volledig elektrisch. Er is geen gasaansluiting en koken doen bewoners op een keramische
kookplaat of op een inductie kookplaat. Sommige
gebruikers zijn er heel enthousiast over en willen niets
anders meer, anderen missen het koken op gas.

Koken op inductie: 3 tips
- gietijzeren pannen kunnen op inductie,
ook als ze eerder op gas zijn gebruikt
- kies eerst een hoge stand, en daarna een
lagere stand
- alle schoonmaakmiddelen zijn te gebruiken,
maar vermijd agressieve middelen (zoals Cif)
en gebruik geen schuurspons
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Puzzel
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In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Als alle hier-

©www.ruiterpuzzel.nl

onder opgegeven woorden in het diagram zijn weggestreept, blijft er een aantal letters over. Lees
deze letters regel voor regel van boven naar beneden, zo vindt u de oplossing. Veel puzzel plezier.
AANDENKEN

BUITENLUCHT

GEZELSCHAP

MOOI

RESTAURANT

WANDELING

AANKOMST

CAMPER

GEZOND

MOTEL

RUGZAK

WARM

APPARTEMENT

CAMPING

IJSJE

MUG

RUSTPAUZE

WINKELEN

AUTO

CARAVAN

INCHECKEN

MUSEA

STRAND

ZEE

AVONTUURLIJK

DISCO

INENTEN

ONDERWEG

SURVIVAL

ZEILEN

BED AND BREAKFAST

DROMEN

KOEPELTENT

ONTSPANNEN

TENT

ZOMER

BELEVENIS

ERVARINGEN

KUST

PAS

TOER

ZON

BOEKING

FOTO’S

LANDSCHAP

PRET

VAKANTIE

ZONNEN

BOS

GAZON

LEUK

REIS

VRIJ

Stuur uw antwoord voor 1 september 2018 naar Woonborg.

De oplossing van de puzzel in de

Onder de juiste zendingen verloten we vijf tegoedbonnen.

wintereditie van het Woonblad was:

Mail uw oplossing naar info@woonborg.nl of stuur een kaartje naar

GOEDE VOORNEMENS

Woonborg, Postbus 3, 9480 AA Vries.

Prijswinnaars zijn: F.J. Trebels (Tynaarlo),

Vergeet niet uw naam en adres erbij te zetten!

M. van der Wal (Eexterveen), D. Bathoorn-Huisman
(Vries), C. Kremer-Poeder (Roden), H. Dekker (Peize).
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Vooraankondiging
Huurderspanel
Donderdagmiddag
15 november organiseren
we een bijeenkomst over
langer zelfstandig thuis wonen.
De deelnemers vormen samen
het Huurderspanel 2018.

Gespreksonderwerp: langer
zelfstandig thuis wonen

30 deelnemers

Dit keer willen we graag met u van

maken en iedereen de gelegenheid willen

gedachten wisselen over een actueel

geven om mee te praten, is het maximum

onderwerp dat veel mensen direct raakt:

aantal deelnemers 30 personen.

Omdat we de groep niet te groot willen

langer zelfstandig thuis wonen.

Meer informatie & opgave
De vragen waar we met u als

Heeft u belangstelling voor dit huur-

Huurderspanel over willen praten, zijn

derspanel of wilt u meer weten? Neem

bijvoorbeeld:

dan contact op met Baukje de Jager,

- Wat is er voor nodig om op een

beleidsmedewerker. U kunt zich ook bij

goede manier ook op oudere leeftijd

haar opgeven.

zelfstandig thuis te kunnen wonen?
- Wat betekent het voor de omgeving als
iemand thuis meer zorg nodig heeft?

Mail: b.de.jager@woonborg.nl
Telefoon: (0592) 30 36 68

- Wat betekent het voor Woonborg
dat huurders langer zelfstandig thuis
wonen?

Colofon

Nieuw woonruimteverdeelsysteem

Woonblad is het magazine voor
huurders van Woonborg. Het verschijnt
tweemaal per jaar. Oplage: 5.000
Vormgeving: Tieme Dekker | fotografie:
Jan Buwalda en Tieme Dekker |
illustratie: Sanne Bruinsma |
teksten: Helma Erkelens, Detty Brink,
AH WOON | druk: Zalsman
Groningen B.V.
Heeft u tips voor onderwerpen of heeft
u opmerkingen of vragen? Stuur dan
een mail naar redactie@woonborg.nl
De acht Drentse woningcorporaties

foto vertegenwoordigers van de acht

en hun huurdersverenigingen gaan

woningcorporaties en de huurders-

Aan de inhoud van deze uitgave

samen een woonruimteverdeelsysteem

verenigingen.

kunnen geen rechten worden ontleend.

maken. Woningzoekenden kunnen

of bel ons op (0592) 30 36 00.

dan op één plek zich inschrijven en

Meer informatie vindt u op

reageren op beschikbare huurwoningen

ww.woonborg.nl

van alle Drentse corporaties. Op de
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Kantoor Woonborg, Vries

Reparaties en vragen over onderhoud

Tynaarlosestraat 1

- een afspraak inplannen voor een reparatie kan via het Klantportaal op

Postbus 3, 9480 AA Vries

www.woonborg.nl
- een reparatie melden kan ook via de mail: reparatie@woonborg.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag:

- telefonisch doorgeven kan via (0592) 30 36 30
(voor spoedgevallen ook buiten kantooruren)

09.00 – 16.00 uur
vrijdag van 09.00 – 12.00 uur

Riool, ontstoppingen, dakgoten en glasschade
Bent u lid van het combinatiefonds? Dan kunt u onderstaande bedrijven benaderen

Inwonersplein, Roden

bij vragen of problemen.

Schoolstraat 50

- Riool, ontstoppingen en dakgoten: Peter Kuil BV - (050) 503 57 54

9301 KC Roden

- Glasschade: glasverzekering De Samenwerking - (0800) 022 61 00
Online een storing doorgeven, afspraak maken of schade melden kan via:

Openingstijden:

www.peterkuil.nl en www.samenwerkingglasverzekering.nl

maandag t/m vrijdag
08.30 – 12.00 en 13.00 – 17.00 uur

Onderhoud installaties

Elke dinsdagmiddag is een medewerker

Installaties worden onderhouden door het bedrijf Gaslijn en Mebatherm.

van Woonborg aanwezig.

U krijgt over onderhoud automatisch bericht. Heeft u een storing dan kunt u
Gaslijn of Mebatherm rechtstreeks benaderen. Voor spoed zijn ze 24 uur per dag
bereikbaar. Vul een contactformulier in via www.gaslijn.nl of
www.mebatherm.nl of bel naar onderstaande telefoonnummers.

Cv-installaties
- Gaslijn: gemeenten Aa en Hunze, Haren en Tynaarlo: (050) 534 77 88
- Mebatherm: gemeente Noordenveld: (050) 502 79 79
Tijdens het onderhoud van uw cv-ketel worden ook rookmelders gecontroleerd.

Mechanische ventilatie systemen
- Gaslijn: (050) 534 77 88

Warmte terugwin units
Woonborg
Tynaarlosestraat 1

- Gaslijn: (050) 534 77 88
U krijgt 1x per halfjaar een nieuw filter die u zelf kunt vervangen.

Postbus 3
9480 AA Vries

Storingen gas, stroom en water:

T 0592 30 36 00

- Nationaal storingsnummer gas en stroom: (0800) 9009

E info@woonborg.nl

- Waterbedrijf Groningen: (050) 368 86 88 of (0800) 020 20 13
- WMD (drinkwater Drenthe): (0592) 85 45 45

