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John Lucassen en Annemarie Schellevis.

PARKEERPLAATSEN EN BERGINGEN TE HUUR

HUREN

Parkeerplaatsen Melis Stokelaan

BABBELEN

Bekijk het filmpje op
haagwonen.nl/haagsthuis

“Samen spontaan aan de schoonmaak”
Bewoners van de Waldeck
Pyrmontkade en de
Elandstraat hebben de
binnenplaats van hun
woongebouw grondig
schoongemaakt. Haag
Wonen stelde materialen
beschikbaar. Het paar
Annemiek Schellevis en
John Lucassen babbelt
erover.

schoongespoten met een

medebewoners ook de

Hoe lang wonen jullie

hogedrukspuit. Dat was al

bedoeling elkaar beter te

hier?

twee jaar niet gebeurd en

leren kennen. We hopen

Annemiek: ‘’Al 27 jaar.”

dus hard nodig. We hebben

dat het nu schoon blijft en

John: “Het bevalt ons tot

spontaan aangeboden het

dat bewoners geen rommel

nu goed. En.... vlakbij het

zelf te doen. Haag Wonen

meer achterlaten.”

centrum van Den Haag!”

BABBELEN

was daar heel enthousiast
over.”

Hoe was het om te doen?
John: “Ik vond het erg leuk.”

Hebben jullie het samen

Annemiek: “Ik vond het

Ook zelf aan de slag?

gedaan?

ontspannend en een

John: ‘’We kregen hulp van

dankbaar karwei. Het is

Wat hebben jullie gedaan?

zes buren.

leuk om te zien dat vieze

Laat het ons weten,
BABBELEN
dan kijken wij hoe we
kunnen helpen.

John: “We hebben de

Annemiek: “Het was voor

aangegroeide tegels weer

tegels van de binnenplaats

ons en andere

schoon worden!”

Op de koffie bij

Beter een goede buur…

Naam: Tilly Hennevanger
Adres: Erasmusplein

Het is prettig als je het
goed kan vinden met je
buren. En als je geen
overlast van elkaar hebt.
Helaas is dat ook wel
eens anders. De gratis
service van Bemiddeling &
Mediation kan dan uitkomst
bieden.

Ik begin mijn dag met…

buren en komt u er samen

douchen, een boterham
eten en koffie drinken.

niet uit? Kom op donderdag

KOFFIE

(Koningin Julianaplein 2) en

Leidschenveen-Ypenburg

Vestia (Loevesteinlaan 627)

(Brigantijn 303-305).

en bij stadsdeelkantoor

Meer weten?
bemiddelingmediation.nl.

Heeft u overlast van uw

21 september tussen 9.30

Huurt u een woning van
Haag Wonen en wilt u graag
een eigen parkeerplaats?
Dan bent u altijd verzekerd
BABBELEN
van een plek voor uw auto.
Of bent u op zoek naar een
ruime opslagplaats?
Waar?
In Bouwlust, Moerwijk,
Morgenstond,
Wateringseveld,
Schilderswijk, Centrum,

BABBELEN

COLUMN

inloopspreekuur van
Bemiddeling & Mediation.
U bent welkom bij
woningcorporaties Staedion

Mijn lievelingsplek
in Den Haag is…
Winkelcentrum Leyweg.

Raad maar waar…

Mijn grootste
woonwens is…
ik heb eigenlijk niks te
wensen. We hebben het
hier naar ons zin. Wat
moet je dan nog meer?

WAAR?

Stuur het antwoord met uw
naam, adres en telefoonnummer
vóór KIEK
vrijdag 15 september naar
communicatie@haagwonen.nl.

WOO

Bel (070) 250 70 70 of mail info@haagwonen.nl.

“Zo’n buurman wil
iedereen”

BIJZONDER

Wij vinden dat deze
BABBELEN
COLUMN

AGENDA

bewoner wel eens in
het zonnetje gezet mag
worden.’’ Dat schreef
Dick van Rooijen aan
Haag Wonen. Hij doelde
daarmee op zijn buurman,
Jan van Lieshout.

Het was een goede
suggestie, want zo’n
buurman wil iedereen
wel hebben. Jan is heel
actief als bewoner
van de ‘driehoekflat’
aan de Lozerlaan.
Hij onderhoudt het
groen rond de flat
en hij houdt het
parkeerterrein vrij van
onkruid, bladeren,
takken en sneeuw.
En Jan staat altijd klaar
voor buurtjes die een
beetje hulp nodig
hebben. Of het nou
gaat om een lekke
band, een kapotte
lamp, of iets anders,
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WOO

op Jan van Lieshout
doen ze nooit
vergeefs een beroep.
Hij vindt het zelf heel
gewoon. ‘’Ik ben
gepensioneerd en heb
dus alle tijd. Het is toch
fijn als je een ander
kunt helpen. En zo
blijf ik lekker bezig.’’
Jan woont sinds drie
jaar aan de Lozerlaan,
in een tweekamerflat
op de negende
verdieping. ‘’Ik woon
hier heerlijk.’’ Hij hoopt
er nog lang te kunnen
blijven wonen. Dat zou
voor al z’n buren ook
fijn zijn!

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.

Mevrouw
Caroline de
Bakker won het

WAAR?

Ik ben trots op…

mijn man Henk,
omdat hij alles voor
me overheeft.

Zaterdag 23 september is het landelijke Burendag. Vier feest, samen met uw buren!

AGENDA
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BENIEUWD OF ER BIJ U IN DE BUURT IETS BESCHIKBAAR IS ?

en 11.30 uur naar een

Thuis is voor mij…
alles; de plek waar ik het
liefst ben.

Mariahoeve en Segbroek.
Voorwaarden:
- U huurt een woning van
Haag Wonen
- U woont op maximaal
300 meter van de
parkeerplaats/berging
Wij hebben door de hele
stad (overdekte
parkeerplaatsen,
garageboxen en bergingen
te huur, voor verschillende
prijzen.

WAAR IS DIT?

KIEK

smulpakket van
augustus. De
oplossing was de
zandspeeltuin aan
de Ary van der
Spuyweg in
Scheveningen.

…en win een Haag Wonen-smulpakket!

Haag Wonen

>

Doorstroommakelaar
helpt u verhuizen!

@haagwonen

>

Goed voor Elkaar
Festival

Volg ons ook!

Kijk op haagwonen.nl

