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“We zijn trots op onze woningen”
Aan de Steenhouwersgaarde
in Vrederust knapt Haag
Wonen de gevels van de
appartementengebouwen
op. We babbelen erover met
bewoners Johanna Scholten
en Truus de Vries. Ze zijn
beiden lid van de bewoners
commissie.
Hoe lang woont u hier?
Johanna: “Zeven jaar, met
erg veel plezier.”
Truus: “Ik achttien jaar. Ik
woon hier ook fantastisch.”

Wat maakt het wonen
zo fijn?
Truus: “Je woont hier
met leeftijdgenoten. We
hebben een goede band
met elkaar en er wordt
veel georganiseerd.”
Er wordt momenteel aan
de woningen gewerkt.
Wat gebeurt er zoal?
Johanna: “De gevels,
raamkozijnen en pane
len van de galerijen
worden schoongemaakt

en geschilderd. Daar
zijn we heel blij mee.
De liften worden ge
renoveerd. En we krij
gen nieuwe relingen op
de galerijen. Die hebben
we als bewoners
commissie zelf uit
mogen kiezen. Dat was
heel leuk. We waren
blij verrast dat er geld
beschikbaar was voor
deze opknapbeurt.”
Truus: “We hebben er
als bewonerscommissie

goed overleg over
BABBELEN
gevoerd
met Haag
Wonen.”

Heeft u veel last van
het werk?
Truus: “Je hebt er altijd
last van. Dat kan niet
anders. Maar de overlast
is niet bijzonder.”
Johanna: “Als je wilt dat
je huis wordt opgeknapt,
moet je wel enige over
last accepteren.”

Bewonerscommissie van het jaar: Meppelrade

KOFFIE

De bewonerscommissie
Meppelrade is uitgeroepen
tot bewonerscommissie
van het jaar 2016. Dat
gebeurde tijdens de
traditionele nieuwjaars
receptie van de bewoners
organisaties van Haag
Wonen.

Adres: Kloosterveenstraat

Ik begin mijn dag met…
een groot glas water.
Thuis is voor mij…
rust: m’n krantje lezen
en internetten.
Mijn lievelingsplek
in Den Haag is…
Tennispark Overvoorde.
Dat ligt op de grens
tussen Den Haag en
Rijswijk. Daar tennis ik.

De jury roemde onder
meer de ‘jarenlange
tomeloze inzet van de
vrijwilligers. Met een
groot hart staat deze
bewonerscommissie al

(vlnr) Nel van den Hoogeband, Cees Drenth en An de Brabander.

15 jaar ‘haar mannetje’.’
De uitverkiezing kwam
onverwacht, zei voor
zitter Cees Drenth.
“Maar we zijn trots en
blij met dit resultaat.”

Raad maar waar…
Stuur het antwoord met uw naam,
adres en telefoonnummer vóór
vrijdag 10 februari naar
communicatie@haagwonen.nl.

Mijn grootste
woonwens is…
ik woon naar mijn zin.
Buitengewoon heerlijk.
Ik heb geen wensen.
Ik ben trots op…
mijn vrouw Miep, omdat
ze heel zorgzaam en
sociaal is.

Teun Scherpenzeel
overhandigde namens
de bewonersorganisaties
de prijs: een geldbedrag,
een wisselbeker en
natuurlijk bloemen.

WAAR?

KIEK

WAAR IS DIT?

De heer Ozturk
won het smul
pakket van
januari. De
oplossing was
Koningstraat, bij
de bibliotheek.

…en win een Haag Wonen-smulpakket!

WOON
HUREN?
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Woning met bedrijfsruimte | in de levendige Schilders
wijk | bedrijfsruimte ook als winkel te gebruiken (geen
horeca) | woning erboven: 2 slaapkamers, open keuken
en inpandig balkon | Openbaar vervoer en vele
KOPEN?
HUREN?
voorzieningen dichtbij.
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Op de koffie bij

Naam: Bart van Hoorn

AGENDA
KOPEN?

Johanna Scholten (links) en Truus de Vries.
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WOON

AGENDA

Adres: Netscherstraat 45 (woning) en Ruysdaelstraat 71
(bedrijfsruimte) | Oppervlakten: woning 50,80 m², bedrijfs
ruimte 42 m² | Prijs: Huur: 1000,- p/m | Bouwjaar: 1998
Interesse? Ga naar haagwonen.nl of
bel (070) 250 70 70, Wijkteam Schilderswijk

“Het is gewoon leuk.
En gezellig”
Leny Blom is 85, Tiny Wolters
al 91. Beiden zijn ze nog
heel actief. Leny beheert
de ontmoetingsruimte
van het ouderencomplex
in de Remmersteinstraat.
Tiny ondersteunt en
vervangt haar zo nodig.
Leny maakt de ruimte
elke week schoon. Dat is
nodig, want er zijn regel
matig activiteiten. Zo is
er elke week een jokeren een sjoelmiddag. In
de zomer jeu de boulen
bewoners in de binnen
tuin en ze gaan soms
samen uit eten. “Het is
altijd gezellig’’, zegt Tiny.
Actief blijven
Leny werd op haar 65ste
lid van de bewoners
commissie. Ze zou dat

BIJZONDER

tien jaar blijven. “Ik moet
toch actief blijven”, vond
ik. Ook Tiny zette zich op
die manier in voor de
buurtbewoners. Sinds
tien jaar runnen ze de
ontmoetingsruimte.
“Het is leuk om te doen,
je bent lekker onder
de mensen”, zegt Leny.
Leny en Tiny wonen
met veel plezier in de
Remmersteinstraat. Leny
was er 23 jaar geleden
de eerste bewoner. “Mijn
huis is mijn heiligdom.’’

Leny Blom (l) en Tiny Wolters.

Heeft u een buurman of buurvrouw die zich
bijzonder inzet in de buurt? Zet hem of haar in het
zonnetje en mail communicatie@haagwonen.nl.

Volg
ons op
Facebook
en Twitter

Laatste nieuws:
> Diny Paschold
krijgt lintje
van burgemeester
> Samen tegen
schimmel en vocht

Kijk op haagwonen.nl

