Maandelijks nieuws van huurders en Haag Wonen

oktober 2017

haagwonen.nl/HaagsThuis

Woningen van de maand
Wilt u een huis kopen? Op haagwonen.nl/kopen
vindt u onze koopwoningen. Door heel Den Haag,
diverse formaten en prijzen. Twee voorbeelden:

KOPEN?

KOPEN?

BABBELEN

Aat de Boer en Bas Nijhuis

Leuk 3-kamerappartement
BABBELEN
| 1e etage | Eigen berging
op begane grond | In groen
en rustig Waldeck

“Altijd leuk gewoond in Moerwijk”
Aat de Boer en Bas Nijhuis
wonen al bijna dertig
jaar naast elkaar in de
Staringstraat, Moerwijk.
De ‘eeuwige buurtjes’
babbelen er samen over.

in Moerwijk. Ik woon er al

Je kon met je ogen dicht

Aat: “We hebben ook een

zo’n 65 jaar. Heb jij het

de straat oversteken.”

lekkere tuin. Heb jij nog

de wijk?”

Aat: “Ik hoop alleen dat de

kinderen konden in de

Aat: “Wat vind jij nu fijn

straten en stoepen goed

Moerwijk gekozen?”

buurt naar school en

aan de buurt?”

worden onderhouden.
Anders wordt het gevaarlijk

hadden de ruimte om
te spelen.”
Aat: “Ik heb ook een
Aat: “Ik ben bijna geboren

Op de koffie bij

KOFFIE

Naam: Angelo Mik
Adres: Drapeniersgaarde

Ik begin mijn dag met…

het uitlaten van mijn
hond, Jack.

BABBELEN

Bas: “Ons huis is ruim

voor ouderen. En ze

genoeg. Ik heb de ruimte

mogen de bomen wat

om muziek te maken.”

korter snoeien. Dan krijg je

Tips tegen woninginbraak

1. Sluit ramen en draai 		
deuren op slot, ook

3. Verstop de sleutel nooit

COLUMN

Truus de Vries werkte
bijna een halve eeuw
fulltime. Ze is inmiddels
al zo’n dertien jaar
gepensioneerd, maar nog
steeds heel actief.

Mijn lievelingsplek
in Den Haag is…
de wijk Vrederust, waar
ik al twintig jaar woon.
Mijn grootste
woonwens is…
dat er in de wijk meer
voorzieningen voor
kinderen komen.
Ik ben trots op…

De metamorfose van
Vrederust de
afgelopen twintig jaar.
Het is hier steeds
beter geworden.

AGENDA

5
;

WOO

BIJZONDER

Tot haar 77ste werkte Truus
een halve dag in de week in
de bakkerswinkel van haar
broer. Nu doet ze de

bloempot.

boekhouding nog voor

Vrederust. ‘Ze serveert koffie

hem. Daarnaast is Truus

en helpt bij bewoners

4. Zet ladders en

actief in de kerk. Ze schenkt activiteiten, zoals kaarten,

vuilcontainers weg.
5. Zet uw lampen op 		
een tijdschakelaar.
6. Zet niet op social media
dat u weg bent.

er koffie, staat in een

midgetgolf en fitness. “Het

winkeltje en maakt notulen

zijn allemaal geen grote

van vergaderingen van

klussen. Maar alles bij elkaar

pastoraten. “Van het een

heb ik het nog druk.” Truus

kwam het ander. Zo gaat

vindt al haar vrijwilligerswerk

dat vaak met vrijwilligers

nuttig, en gezellig. “Anders

werk.”

zou ik het niet doen. Maar ik
word ook onrustig als ik te

de binnenkant van het slot

Thuis is voor mij…
mijn domeintje, waar ik
mezelf kan zijn.

WOO

onder de deurmat of

als u kort weg bent.
2. Laat nooit uw sleutel aan

AGENDA

“Vrijwilligerswerk moet
ook gezellig zijn”

BABBELEN

meer licht in de woningen.”

heerlijke jeugd gehad.

De donkere dagen en de
herfstvakantie staan voor
de deur. Een periode
waarin inbrekers graag
actief zijn. Hoe maakt u
het hen moeilijk?

COLUMN

5
;

Interesse? Ga naar haagwonen.nl/kopen

Bas: “Nee, ik ben tevreden.”

Aat: “Heb jij bewust voor

hier in de buurt.”

Adres: Claude Debussystraat 66
Oppervlakte: 92 m2
Prijs: € 219.900,- k.k.
Bouwjaar: 1981

Nu is het wel wat drukker.”

leuk gewoond. Mijn

Bas: “Ja, want ik werkte

BABBELEN

Bas: “Het is altijd een
rustige buurt geweest.

Bas: “Ja, ik heb hier altijd

BABBELEN

wat te wensen?”

altijd naar je zin gehad in

Adres: Paganinistraat 72
Oppervlakte: 77 m2
Prijs: € 134.900,- k.k.
Bouwjaar: 1979

Ruime, lichte 4-kamer
woning | Ruime voor- en
achtertuin | Aparte berging
| In groen en rustig Waldeck

Druk

zitten.

lang niks doe.”

Truus is al een jaar of

Lees meer op: maakhetzeniettemakkelijk.nl

Raad maar waar…
WAAR?

Stuur het antwoord met uw
naam, adres en telefoonnummer
vóór KIEK
vrijdag 13 oktober naar
communicatie@haagwonen.nl.

dertien penningmeester

Truus woont al bijna 20 jaar

van de bewoners

in een driekamerwoning aan

commissie van Nuts 8,

de Steenhouwersgaarde.

het wooncomplex aan de

“Het bevalt me prima. Het is

Steenhouwersgaarde in

hier lekker rustig.”

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 Mi
Ling Choy

WAAR?

KIEK

won het
smulpakket van
september. De
oplossing was de
Nieuwe Kerk aan
het Spui.

Haag Wonen
@haagwonen

WAAR IS DIT?

…en win een Haag Wonen-smulpakket!

Volg ons ook!

Iets kapot?
Ga naar
haagwonen.nl/
reparatie
Kijk op haagwonen.nl

