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We zijn alweer aan het einde van 2022. En wat is er veel gebeurd dit afgelopen jaar. Zo 

hebben we bijvoorbeeld een prachtige, warme zomer gehad, waar u hopelijk van heeft 

genoten. Heeft u de zaai- en bloeikalender nog gebruikt uit de vorige editie van eigen-

plek? Stond uw tuin mooi in bloei?

In september was het Burendag. Wat hebben wij ontzettend veel mooie reacties gehad 

op onze oproep voor de Beste Buur 2022!  Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen 

een fijne buur hebben. We hebben er een paar voor u uitgelicht. En op Burendag 

zijn alle genomineerden door lekstedewonen in het zonnetje gezet. 

Helaas waren er afgelopen jaar ook minder fijne ontwikkelingen. 

De energielasten zijn enorm gestegen en de boodschappen zijn 

duurder geworden. Komt u niet meer uit met uw geld of heeft 

u (beginnende) schulden? Weet dan dat u er niet alleen voor 

staat en vraag om hulp. Waar u deze hulp kun vinden, leest u 

verderop in dit blad.

Gelukkig zijn er door de regering de nodige maatregelen geno-

men en aangekondigd om u te helpen met de stijgende energiekos-

ten. Bent u een gemiddelde verbruiker? Dan zal het energieplafond vanaf 

1 januari 2023 u zeker helpen. Aan de stijgende energieprijzen kunnen wij helaas 

niets doen. Wel proberen wij u te helpen met de nodige informatie. We informeren u 

bijvoorbeeld over het laten plaatsen van zonnepanelen en we zijn druk bezig met het 

verduurzamen van onze woningen. In deze editie leest u wat er bij komt kijken om zoveel 

de woningen te verduurzamen.  Wij besteden daar de komende jaren maar liefst ruim  

€ 3 miljoen per jaar aan door jaarlijks ruim 100 woningen aan te pakken. 

We hebben er al wat koude dagen op zitten. Ben u al klaar voor de winter? In deze eigen-

plek vindt u tips om uw huis en tuin winterklaar te maken. 

Tot slot staan de feestdagen al weer bijna voor de deur. Een tijd om met elkaar gezellige 

dagen door te brengen. Namens alle collega’s van lekstedewonen wens ik u fijne feest-

dagen en in het bijzonder een gezond en plezierig 2023 toe.

 

Groet,

Ed de Groot
directeur-bestuurder

Ik wens u 
fijne feestdagen
 en een gezond, 

plezierig 2023
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In juli is Zorglandgoed Bloemendaal opgeleverd. Op het 

landgoed, gelegen aan de Lange Waaijsteeg in Vianen, 

staan twee gebouwen: één voor De Herbergier en één voor 

Stichting De Iris. Dit is een plek voor wonen met zorg én 

veel groen. Rondom het landgoed is een korte wandelrou-

te aangelegd, die vrij toegankelijk is voor iedereen. Neem 

eens een kijkje, het is zeker de moeite waard!

Zorglandgoed Bloemendaal 
Els van Maurik, de moeder van één van de nieuwe bewoners 

was ruim tien jaar geleden de initiatiefnemer voor de bouw van 

de woningen, die uiteindelijk op het Zorglandgoed zijn gereali-

seerd. lekstedewonenpakte de uitdaging op. Wonen en zorg in 

een veilige, vertrouwde omgeving; dat werd het uitgangspunt. 

Op het Zorglandgoed staan twee gebouwen: één voor De Her-

bergier en één voor Stichting De Iris. 

De Herbergier is onderdeel van zorgorganisatie De Drie Noten-

boomen, de grootste franchiseorganisatie in de Nederlandse 

zorg. Zij bieden een veilige en beschermde thuishaven voor 16 

personen met de ziekte van Alzheimer. Zelfstandig wonen lukt 

niet meer, maar in een Herbergier wordt er vooral gelet op wat 

de bewoners allemaal nog wél kunnen. 

In het andere gebouw is op initiatief van Stichting De Iris een 

eigen vertrouwde woonplek gemaakt voor 16 jongvolwassenen 

met een verstandelijke beperking. De bewoners wonen onder 

begeleiding zelfstandig en er zijn twee gemeenschappelijke 

woonruimtes waarin ze koken, eten en ontspannen.

Wandelroute van 1 kilometer 
Rondom de twee gebouwen met zorgwoningen is een wandel-

route aangelegd van ruim 1 kilometer voor de bewoners, de bu-

ren, inwoners van Vianen en toevallige voorbijgangers. Fazanten, 

ganzen en konijntjes, u kunt ze allemaal tegenkomen tijdens een 

wandeling over het Zorglandgoed. Het wandelpad loopt langs 

het wilgenbosje, door een weiland, langs een akker en een moes-

tuin. Ook zijn er 300 fruitbomen geplant waar in de toekomst een 

appeltje of peertje geplukt kan worden tijdens een wandeling. 

Komt u ook een keer een kijkje nemen? Stevige schoenen zijn 

overigens geen overbodige luxe!

Zorglandgoed Bloemendaal; 
een pareltje in de weilanden
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Projecten

Piet: 

“Het is hier fantastisch! 

Mooie natuur, de vogels en 

de geweldige luchten.”

Koen: 

“Ik zei alleen maar ‘Wauw’ 

toen het klaar was. Zo mooi 

was het en ik ben blij dat ik 

weer dichtbij mijn ouders 

kan wonen.”

Bewoners Zorglandgoed
We hebben een aantal bewoners gevraagd hoe zij het vinden 

om op het Zorglandgoed te wonen en dit kregen wij te horen:

Meer weten?
Scan de QR code en bekijk het YouTube 

filmpje van dit mooie project.

Wout: 

“Ik wilde niet weg uit mijn 

oude huis, maar ik woon hier 

heerlijk.”

Margot: 

“Ik ben zo blij dat ik eindelijk in de Iris woon. 

Ik heb een mooie kamer en ik heb 

mijn verjaardag al gevierd in de tuin.”

Ferry (ondernemer de Herbergier): 

“Het is een geweldige plek om te wonen en te werken. 

Het is elke dag een feestje. Je kunt hier heerlijk wandelen 

met bewoners en genieten van de natuur.”

Olivier: 

“Mijn moeder zegt dat ik hier oud kan worden als ik het wil.

 Dus ik mag hier heel lang wonen. 

Een eigen stuk tuin is nog wel een wens.”
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Als u bij ons een woning huurt, dan 

krijgt u vroeg of laat te maken met 

één van onze aannemers. Bijvoor-

beeld als er iets wordt gerepareerd of 

als er onderhoud moet worden uitge-

voerd. We vinden het belangrijk dat u 

weet wie onze aannemers zijn, zodat u 

weet wie u in en om uw huis kunt ver-

wachten. Deze keer maakt u kennis  

met Bouwbedrijf Bakker Arkel BV. Bij 

duurzaamheidsprojecten en Vraag 

Gestuurd Onderhoud, is Bakker Arkel 

één van de aannemers waarmee wij 

samenwerken.

Een stukje geschiedenis …
Bouwbedrijf Bakker Arkel is in 1947 op-

gericht door Herman Bakker. Vanuit een 

loods aan huis in Hoogblokland werd er 

gewerkt aan verschillende onderhouds- 

en renovatieprojecten. Het bouwbedrijf 

startte met drie werknemers. Maar in de 

loop van de tijd kreeg het bedrijf steeds 

meer opdrachten, waardoor er ook meer 

werknemers nodig waren. Door deze 

groei verhuisde het bedrijf in 1958 naar 

Arkel. In 1975 is het bedrijf in handen ge-

komen van de familie Schmidt. Zoons en 

dochters voegden zich allemaal in het be-

drijf en daardoor is Bakker Arkel een echt 

familiebedrijf. 

Het bedrijf werkt voornamelijk in de rand-

stad en ze hebben inmiddels vestigingen 

in: Arkel, Bergambacht en Capelle aan 

den IJssel. Met 85 medewerkers en een 

vaste kern van onderaannemers/partners 

zijn zij een middelgrote speler op het ge-

bied van onderhoud, renovatie en nieuw-

bouw.

Bouwbedrijf Bakker Arkel 
en LEKSTEDEwonen
In 2018 benaderde lekstedewonen 

Bouwbedrijf Bakker Arkel voor de ont-

wikkeling van nieuwbouw complex De 

Weijer in Bunnik. Inmiddels hebben we al 

meerdere projecten samen mogen doen! 

Bijvoorbeeld het vervangen van badka-

mers, keuken en toiletten bij 78 wonin-

gen in Monnikenhof in Vianen en de ver-

bouwing van de begane grond in Hof van 

Batenstein in Vianen.

In mei 2021 heeft lekstedewonen aan 

Bakker Arkel gevraagd om mee te denken 

over het energiezuiger maken en het ver-

beteren van 63 woningen in Amaliastein 

in Vianen. Een erg leuk project, waarmee 

weer een mooie samenwerking tussen 

beide bedrijven tot stand kwam.

Project Amaliastein
Een project start je niet zomaar. Er komt 

veel voorbereiding bij kijken. Na regelma-

tig overleg en het doorspreken en aan-

passen van de voorstellen, ligt er uitein-

delijk een goedgekeurd plan. Maar dan 

zijn we er nog niet ... Een zeer belangrijke 

stap voordat gestart mag worden met 

de werkzaamheden van dit project, is 

de medewerking van minimaal 70% van 

de huurders. lekstedewonen en Bakker 

Arkel hebben samen de bewoners van de 

63 woningen benaderd en geïnformeerd 

over de plannen om iedereen enthousiast 

te krijgen. En dat is gelukt, want inmid-

dels in een bouwteam van Bakker Arkel 

bezig met het energiezuiniger maken en 

het uitvoeren van planmatig onderhoud 

bij die 63 woningen.

Tijdens de uitvoering zijn de Woonconsu-

lent van lekstedewonen en uitvoerder 

van Bakker Arkel de belangrijkste contact-

personen voor de huurders. Beiden zijn 

vaak aanwezig op het project in de wijk.

De komende jaren werken wij hard aan 

het verduurzamen en verbeteren van 

onze woningen. Goed om dus alvast ken-

nis gemaakt te hebben met Bouwbedrijf 

Bakker Arkel, want mogelijk komt u ze  

tegen bij één van deze projecten!

Onderhoud, renovatie en nieuwbouwOnderhoud, renovatie en nieuwbouw

Op ons kunt u bouwen! 

Samen Samen 

informeren we informeren we 

de bewoners de bewoners 

over de plannenover de plannen
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Kennis maken met ...

????
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Vindt u het leuk om de volgende keer met uw hobby in 

dit blad te staan? Neem contact op met Meriam Kroes 

via  info@lekstedewonen.nlinfo@lekstedewonen.nl. Vermeld uw naam, contact- 

gegevens en uw hobby en wie weet staat u in de  

volgende editie!



Er zijn mensen die een erg leuke hobby hebben. Ook onze 

huurders kunnen er wat van! Leuk toch, om een kijkje te ne-

men in iemands bezigheden? In deze editie lezen we over 

Ilona de Jong. Zij doet aan houtbranden. Wij zijn benieuwd 

wat dat precies is en hoe deze hobby zo is ontstaan.

Hoi Ilona, kun je kort iets over jezelf vertellen?
“Ik ben Ilona de Jong, 42 jaar en moeder van een dochter van vijf 

jaar. Ik ben opgegroeid in Hagestein en inmiddels woon ik al 15 

jaar in Vianen.

Mijn opa was erg creatief. Hij maakte houten 

molens voor de tuin. Ik keek altijd hoe hij dat 

deed en vond dat heel interessant. En ook 

mijn moeder is creatief. Ik denk dat ik mijn 

creatieve kant van hen heb geërfd.”

Houtbranden, wat is dit precies? 
“Met een  houtbrander  kun je heel eenvou-

dig houten voorwerpen versieren of perso-

naliseren. Je kunt met houtbranden mooie 

woondecoraties maken voor in je eigen huis, 

maar ook gepersonaliseerde cadeautjes. 

Een houtbrander wordt heel heet (ongeveer 540 °C) en daardoor 

brandt de houtbrandpen letterlijk in het hout. Door het hout-

brandapparaat langzaam over het hout te bewegen ontstaan lij-

nen en hiermee kun je dus hele tekeningen of teksten maken. Hoe 

langer je de punt op een plek houdt, hoe donkerder het wordt.”

Wat heb je allemaal nodig?
“Je hebt natuurlijk een goede houtbrander nodig. Dit lijkt een 

beetje op een soldeerpen. Op de houtbrander kun je verschil-

lende opzetstukken plaatsen, om bijvoorbeeld platte lijnen te 

maken, bochtjes, of hele dunne lijntjes. Verder heb je een houten 

ondergrond nodig bijvoorbeeld een borrelplank, onderzetter of 

boomschijf. Eigenlijk kan je alle houtsoorten gebruiken als het 

maar onbewerkt en droog is. Maar het beste gebruik je zacht 

Wat een leuke hobby!
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hout, dat bewerkt het makkelijkste. En tot slot heb je natuurlijk je 

eigen (uitgeprinte) ontwerp nodig en eventueel carbonpapier. Je 

kunt direct met een potlood een ontwerp op het hout maken of 

je doet dit met behulp van het carbonpapier.”

Hoe is deze hobby ontstaan?
“Op internet zag ik een filmpje over houtbranden. Dat zag er 

heel gaaf uit! Ik vond het bijzonder om te zien hoe je een eigen 

ontwerp door middel van hitte op een houten voorwerp kan 

branden. Ik wilde dat ook wel eens probe-

ren! Ik heb een houtbrander gekocht en ben 

teksten en plaatjes gaan verzamelen. En aan 

mijn keukentafel ben ik aan de slag gegaan. 

Ik had verwacht dat het niet gelijk zou luk-

ken, maar eigenlijk ging het meteen goed!  Ik 

heb veel filmpjes bekeken en heb het mezelf 

op die manier aangeleerd.”

En nu?
“Ik maak met enige regelmaat nieuwe cre-

aties en doe dat in de avonduren. Dan ligt 

mijn dochter op bed en heb ik daar lekker de 

tijd voor. Ik maak bijvoorbeeld onderzetters, 

naambordjes of ik maak een leuk ontwerp 

op een boomschijf. Soms heb ik een opdracht of maak ik iets voor 

een kennis of familie.

Wat doe je met de kunstwerken die je hebt gemaakt?
“De meeste dingen die ik maak, geef ik weg. En soms maak ik 

dingen in opdracht. Ik heb bijvoorbeeld een groot bord gemaakt 

voor aan de gevel bij mijn broer. En mijn schoonzus heeft ge-

vraagd of ik iets voor haar voor in de keuken wilde maken. Zij 

heeft aan mij doorgegeven wat ze er op wil hebben en dat maak 

ik dan.”

Heb je tips voor mensen die dit ook willen gaan doen?
“Neem de tijd, doe het op je gemak. Dat geeft het beste  

resultaat.”

Huurder in beeld

Ik heb veel filmpjes Ik heb veel filmpjes 
bekeken en heb het bekeken en heb het 
mezelf aangeleerd.mezelf aangeleerd.
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In de steigers

2023 - 1
Oude Haven

Odijk (6)

2023 - 2
Hoek Hogelandseweg –

Stammershoefstraat (20)

2023 - 3
Het Dorpshart

van Hoef en Haag (26)

2023 - 4
Het Dorpshart

van Hoef en Haag (23)

Het Dorpshart | Hoef en Haag
Aan de Brink in Het Dorpshart worden 23 levensloopbestendige 

appartementen gebouwd. Het ontwerp is van GBS Architecten 

en de architectuur is geïnspireerd op het dorpse karakter dat zo 

kenmerkend is voor Hoef en Haag. In het appartementengebouw 

komen 22 driekamerwoningen en één vierkamerwoning. Ieder 

appartement krijgt een eigen buitenruimte. De appartementen 

hebben een woonoppervlakte van gemiddeld 60 - 70 m². Een 

deel van de appartementen is zeer geschikt voor verhuur aan se-

nioren, al dan niet met een lichte zorgvraag. Het overige deel van 

de appartementen is bestemd voor één- of tweepersoonshuis-

houdens. Eén woning op de begane grond is volledig rolstoel-

toegankelijk ontworpen. Het gebouw krijgt een lift, met op de 

begane grond inpandige individuele bergingen en een gemeen-

schappelijke scootmobielruimte. Deze woningen voldoen aan de 

BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Naar verwachting 

worden de appartementen eind volgend jaar opgeleverd.

Komende jaren wil lekstedewonen veel nieuwbouwwoningen realiseren. Vooral in 

het sociale huursegment, maar ook in het middenhuursegment. Jaarlijks zetten we 

ons in om 80 tot 100 huurwoningen in de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik 

te bouwen. Met de nieuwbouw geven wij invulling aan de grote vraag naar sociale 

huurwoningen in deze gemeenten en de regio. Hieronder leest u over enkele pro-

jecten en het aantal te bouwen woningen. 



De Erven | Hoef en Haag
Groen speelt een grote rol in De Erven in Hoef en Haag. Een aantal 

boomgaarden en groene erven geven lucht en ruimte. Hierdoor 

wordt het gevoel van buiten wonen versterkt. Dit vertaald zich 

ook in ruime tuinen met hagen en een dorps-landelijke archi-

tectuur. De 24 eengezinswoningen zijn vierkamerwoningen met 

een zolder met vaste trap en een buitenberging. De woningen 

hebben een woonoppervlakte van circa 114 m2. De start bouw is 

voorzien in april 2023 en naar verwachting worden de woningen 

begin 2024 opgeleverd. 
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In de steigers

2023 - 4
Het Dorpshart

Hoef en Haag (48)

2024 - 1
De Erven

Hoef en Haag (24) 

De oplevering is een prognose en afhankelijk van diverse factoren.

Het Dorpshart |  Hoef en Haag
Aan de Brink wordt naast de 23 levensloopbestendige apparte-

menten een zorggebouw gebouwd. Ook dit gebouw is ontwor-

pen door GBS Architecten en past in de stijl van Hoef en Haag. 

Hier is plek voor 48 (intramurale) ruime woonzorgeenheden (ca. 

50 m²). Het zorgcentrum bestaat uit drie bouwlagen met lift. 

Op iedere bouwlaag komen twee woongroepen met ieder acht 

woonzorgplaatsen met een gemeenschappelijke leefruimte. 

De bewoners hebben daarnaast nog een gemeenschappelijke  

buitenruimte. De zorgeenheden zijn bestemd voor bewoners 

met een intensieve zorgvraag. Ook deze appartementen worden 

naar verwachting eind volgend jaar opgeleverd.

Wat is er nog meer in voorbereiding?
Kijk voor meer informatie over deze en andere 

projecten op onze website.
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JIJ BENT COÖRDINATOR TKS, KUN 
JE HIER IETS MEER OVER VERTEL-
LEN? 
Als coördinator maak ik deel uit van het 

Team Klantenservice. Ik werk samen met 

mijn collega’s aan verschillende taken. 

Bijvoorbeeld telefoontjes met huurders 

afhandelen, e-mails beantwoorden en/

of reparatieverzoeken aannemen. Daar-

naast geef ik operationeel leiding aan het 

team en coördineer ik de dagelijkse gang 

van zaken en de taakverdeling binnen het 

team.  

HOE ZIET JOUW WERKDAG ER UIT?
Bij binnenkomst haal ik eerst koffie, praat 

ik bij met mijn collega’s en neem ik de dag 

door met het team. Op dat moment wor-

den de werkzaamheden verdeeld. Iedere 

dag ziet er anders uit, maar vanaf 8.00 

uur staan wij klaar voor onze huurders 

via de telefoon, mail, website en de balie. 

Ook is er contact met de aannemers om 

bijvoorbeeld de afhandeling van repara-

tieverzoeken in orde te maken. Daarnaast 

heb ik regelmatig overleggen met colle-

ga’s binnen lekstedewonen, regel ik de  

werkroosters van mijn team en werk ik 

aan verbeterprojecten.

WAT VIND JIJ HET LEUKSTE AAN 
JOUW WERK?
Het contact met klanten en collega’s! Ook 

het werken in een afwisselende en dyna-

mische omgeving vind ik prettig. Ik ervaar 

hier echt een thuisgevoel. Waarde toevoe-

gen en het verschil maken voor de huur-

der en het team; daar krijg ik energie van. 

HOE TYPEREN JOUW COLLEGA’S JOU?
Vriendelijk, sociaal, betrokken, kan goed 

luisteren, ik kom rustig over, maar kan ook 

heel enthousiast zijn.

WAT IS IETS WAT JE ALTIJD AL HEBT 
WILLEN DOEN, MAAR NOG NIET 
HEBT GEDAAN? 
Een touringcar besturen en dan op pad 

met passagiers om een rondreis te maken 

in Zuid-Europa. Dat lijkt mij echt gaaf!

Even voorstellen

IN HET KORT
Ik ben in april 2022 gestart bij  

lekstedewonen. Hiervoor heb ik lange 

tijd in verschillende rollen en functies 

gewerkt in de Klantenservice wereld. Ik 

woon in Houten samen met mijn hond 

Toby en valkparkiet Croky.  

HOBBIES
Ik ga er graag op uit met vrienden/familie 

en de hond. We gaan bijvoorbeeld naar de 

uiterwaarden van de Lek; wandelen, we 

nemen eten en drinken mee en genieten 

van elkaar en de omgeving. Ook organi-

seer ik regelmatig etentjes om gezellig te 

tafelen. Verder vind ik het leuk om, net als 

bijna iedere vrouw, te shoppen!

FAVORIETE MUZIEK
Heel divers. Als ik de radio aan heb, staat 

hij altijd op SLAM FM. 

FAVORIETE FILM
Geen voorkeur; ik kijk van alles. 

LEVENSMOTTO
Je kunt de wind niet veranderen, 

maar wel de stand van de zeilen.

ANDREA 
VAN PUTTEN
Coördinator Team Klantenservice (TKS)Coördinator Team Klantenservice (TKS)
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Even voorstellen

JIJ BENT WIJKBEHEERDER, KUN JE 
HIER IETS MEER OVER VERTELLEN?
Ik houd mij bezig met het schoon, heel en 

veilig houden van de wooncomplexen. 

Dit zijn met name de complexen in de 

Vijfheerenlanden en Monnikenhof. Waar 

nodig spreek ik bewoners aan op hun ge-

drag. Samen met mijn collega’s en andere 

partijen houden we de leefbaarheid in de 

complexen goed in de gaten. Dit alles om 

er voor te zorgen dat onze huurders er 

met plezier wonen.   

 

JE WERKT NU ± 1 JAAR VOOR  
LEKSTEDEWONEN, WAT SPRAK JE 
AAN IN DEZE FUNCTIE?
Ik heb een dienstverlenend karakter en in 

deze functie kan ik dit goed kwijt. Ik werk 

met plezier samen met mensen en draag 

graag een steentje bij aan een gezamen-

lijk doel. Ik ben meelevend en altijd op-

zoek naar een oplossing die voor iedereen 

werkt. Dat lukt gelukkig vaak, maar het 

kan soms voorkomen dat je niet aan ie-

ders wensen kan voldoen. Ik vind het dan 

belangrijk om goed uit te leggen waarom 

dat zo is en dat het nooit om een persoon-

lijke reden gaat. 

WAARVAN WORD JIJ SUPER ENTHOU-
SIAST, ALS HET GAAT OM JE WERK?
Iets doen voor mensen wat ze niet ver-

wachten. Een voorbeeld: als mensen een 

melding maken van een incident, kan ik 

gebruik maken van één van onze hulp-

middelen zoals de camera’s in de gebou-

wen. Door het bekijken van de camera-

beelden heb ik veel meldingen kunnen 

oplossen of verhelpen, zoals diefstal van 

fietsen, vandalisme en vervuiling van en 

rondom de complexen. Ik vind het fijn dat 

ik onze huurders hiermee kan helpen!

HOE TYPEREN JOUW COLLEGA’S JOU?
Ik denk dat mijn collega’s mij omschrijven 

als een rustige, betrokken man, die goed 

en geduldig kan luisteren. 

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP, 
WERKGERELATEERD?
Ik ben het meest trots op de persoonlijke 

contacten met huurders die ik heb opge-

bouwd in de wijken. Ik ben van mening 

dat je daarmee veel kan oplossen. 

Communicatie is de sleutel tot succes. Ook 

de samenwerking met mijn collega’s is erg 

prettig. We vormen een goed team en dat 

heeft zijn effect naar buiten. 

IN HET KORT
Ik ben per 1 maart 2022 gestart bij 

lekstedewonen. Ik ben nieuw in  

woningcorporatieland. Mijn achtergrond 

ligt in de beveiliging en opsporing en ik 

denk dat mijn persoonlijke ervaringen 

goed van pas komen binnen de functie 

van Wijkbeheerder Leefbaarheid.  

HOBBIES
Ik probeer veel te lezen en te sporten.

FAVORIETE MUZIEK
Alles behalve klassiek, 

hardrock en heavy metal.

FAVORIETE FILM
Ik hou van waargebeurde verhalen.

LEVENSMOTTO
Ik heb geen speciaal levensmotto. 

Ik probeer nuchter te blijven en 

ik neem de dingen zoals ze komen. 

Alles gaat een keer over of voorbij.

REMON 
VERZUU
Wijkbeheerder  Wijkbeheerder  
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Beter een goede buur, dan een verre vriend ... Beter een goede buur, dan een verre vriend ... 

Zaterdag 24 september was het Burendag. Een mooi moment om gezellig samen 

te komen met je buurt. Buurten worden namelijk leuker, socialer en veiliger als 

buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Ook wij hebben 

een Burendag-actie opgezet! We deden een oproep aan al onze huurders om een 

buur te nomineren voor Beste Buur 2022. En wat blijkt? Er zijn ontzettend veel 

Beste Buren onder onze huurders!

BESTE
BUUR

2022
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Leefbaarheid

Veel inzendingen
Tussen de inzendingen zaten veel leuke, mooie en ontroerende 

verhalen. Hieronder vindt u een greep uit de inzendingen:

Truus Wibbeke uit Hagestein

Truus heeft haar buurvrouw genomineerd om-

dat zij “de allerbeste buurvrouw is.” Wij ontvin-

gen een handgeschreven brief van haar met 

daarin hoezeer ze de hulp van haar buurvrouw 

waardeert. Ze plaatst de kliko aan de straat als die 

te zwaar is, helpt met ritjes naar de dokter of zieken-

huis en staat altijd voor Truus klaar. Wat fijn om zo’n 

goede band te hebben! 

Wil Janssen uit Vianen

Wil is genomineerd omdat hij een erg behulp-

zame buurman is. Hij helpt zijn buren met het 

onkruidvrij houden van het achterpad, haalt 

oliebollen op City Plaza en hij deelt zijn krant 

met zijn buren. Maar ook voor andere buurtbewo-

ners staat hij altijd klaar.

Familie Burggraaf uit Everdingen

Deze familie is genomineerd omdat zij goed 

zijn voor de buurt. Hun deur staat altijd open 

voor alle buurtbewoners. Ook houden ze een 

oogje in het zeil om de buurt veilig te houden. Wat 

een fijne buren!

Jan Ottens uit Vianen

Hij is genomineerd door zijn buurman omdat 

hij “echt op hem kan bouwen.” Ook al zijn ze fan 

van verschillende voetbalclubs; samen hebben 

ze fijne gesprekken, kunnen ze met elkaar lachen 

maar ook huilen tijdens mindere momenten in het le-

ven. Weten dat er altijd iemand voor je is, geeft rust. 

Jan staat altijd voor hem klaar!

Er kan er maar één de winnaar zijn
U kunt zich voorstellen dat het niet makkelijk was om uit alle in-

zendingen één winnaar te kiezen. Na veel wikken en wegen is 

uiteindelijk is Jan van Oorschot uit Hoef en Haag gekozen 

als “Beste Buur 2022”. Jan is maar liefst door twee buren ge-

nomineerd.  Hij is een erg betrokken buurman, zet zich in voor 

veel buren en zorgt ervoor dat het complex er schoon en netjes 

uitziet. Een team van lekstedewonen heeft hem op Burendag 

verrast en Jan heeft samen met zijn vrouw een dinercheque in 

ontvangst mogen nemen. 

Beste Buur chocolade

“Beter een goede buur, dan een verre vriend”; fijne buren zijn be-

langrijk en moeten af en toe in het zonnetje gezet worden. Daar-

om hebben we álle genomineerden verrast tijdens Burendag. Zij 

hebben namelijk allemaal een doos met “Beste Buur Chocolade” 

ontvangen. Het team is bij iedereen aan de deur geweest om de 

chocolade persoonlijk te overhandigen. Dit resulteerde in veel 

blije gezichten!

 Wil
Janssen

Beste 
buur-
vrouw

Fam. 
Burg-
graaf

Jan
Otten



Duurzaamheid
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Duurzaam wonen:
goed voor energierekening én milieu
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De afgelopen tijd is het elke dag wel in het nieuws: de kos-

ten van gas en elektriciteit zijn enorm gestegen. Dat voelen 

we in onze portemonnee. Maar ook om de opwarming van 

de aarde te stoppen, is het belangrijk samen duurzamer te 

leven. lekstedewonen werkt hard aan het energiezuinig ma-

ken van de woningen. 

lekstedewonen wil graag comfortabele woningen die betaal-

baar, energiezuinig én toekomstbestendig zijn. Wij streven er-

naar om in 2030 voor ons woningbezit gemiddeld een label A 

te hebben. Ieder jaar besteden wij daar ruim 3 miljoen euro aan. 

Het gaat om best ingrijpende maatregelen die veel geld kosten. 

Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van muren, vloeren en het 

dak en het plaatsen van extra isolerend glas en CO2 gestuurde 

mechanische ventilatie. 

110 woningen per jaar
Een gespecialiseerd bedrijf (Atriensis) adviseert lekstedewonen 

bij de uitdagende opgave om de komende jaren onze huurwo-

ningen duurzaam en energiezuinig te maken. Ieder jaar bepalen 

we welke 110 woningen het jaar daarna aan de beurt komen. Er 

worden twee aannemers geselecteerd die alle werkzaamheden 

gaan uitvoeren.

In verschillende wijken en dorpen
Wij koppelen de duurzaamheidsmaatregelen zoveel mogelijk 

aan onderhoudswerkzaamheden die al gepland zijn. Zo hoeft er 

bijvoorbeeld maar een keer een steiger te worden geplaatst. Ook 

spreiden we de werkzaamheden over de verschillende wijken en 

dorpen waar lekstedewonen woningen heeft.

“Als ik nu ’s ochtends beneden kom is het veel warmer 
in de kamer dan vroeger.”
De woning van Salima Choulit aan de Joke Smitlaan is pasgeleden 

grondig aangepakt. Haar wanden, de zolder en schuur werden 

geïsoleerd, zij kreeg HR++ glas in de ramen, nieuwe knoppen 

op de radiatoren en de mechanische ventilatie werd verbeterd. 

Daarvoor betaalt zij nu maandelijks een kleine huurverhoging 

van € 5 euro. Het energielabel van haar woning steeg hierdoor 

van C-label naar een gemiddeld energielabel A. Ze verbruikt min-

der gas en haar woning blijft warmer, ook als de verwarming uit 

staat. Het voelt comfortabeler aan in huis en de luchtkwaliteit in 

haar woning is verbeterd.

Mevrouw Choulit: “Ik was een van de eerste bewoners van wie 

het huis werd verduurzaamd. ’s Avonds zet ik altijd mijn verwar-

ming laag. Als ik nu ’s ochtends beneden kom is het echt nog 

veel warmer in de kamer dan vroeger. Ik ben erg tevreden over 

de aannemer. De communicatie ging heel goed en ik kon alle 

kanten met ze op. Zij waren heel behulpzaam en begripvol. Zie 

hielden rekening met mij in hun planning. Ik ging met vakantie 

en dat is allemaal goed verlopen.”

Zelf aan de slag met duurzaamheid? 
U kunt ook zelf op een heel praktische manier bijdragen 

aan duurzaamheid. Allemaal wat korter douchen maakt 

al een groot verschil. En door de thermostaat een graad-

je lager te zetten, bespaart u echt flink op uw energiere-

kening. Meer tips? Kijk op: www.lekstedewonen.nl

Heeft u al zonnepanelen?
Zonnepanelen zorgen direct voor een lagere energierekening, nu en in de toekomst. 

Daarnaast wekken zonnepanelen duurzame energie op. Dat is goed voor het milieu. 

Helaas zijn er eengezinswoningen waar nog géén zonnepanelen liggen. 

Wocozon is al enkele jaren onze partner voor het plaatsen van zonnepanelen. Zij hebben 

enkele jaren geleden alle geschikte woningen voor het plaatsen van zonnepanelen in kaart 

gebracht. Bewoners van deze woningen hebben eerder een voorstel ontvangen.

Heeft u ook een voorstel ontvangen, maar nog geen zonnepanelen laten plaatsen? U kunt 

zich alsnog aanmelden. Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met Wocozon via tele-

foonnummer (085) 744 10 58, op werkdagen te bereiken van 08.30 tot 17.00 uur.
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Ontspanning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37

38

39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

69 8 38 21 46 33 45 13 41 23 53 4 60 25

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met hetzelfde nummer.

Horizontaal: 1 hoofddeksel 6 stom 12 afbeelding 14 in het jaar 15 ajuin 17 uiteindelijk 20 de onbekende 21 brandgang 22 domoor 

23 bedorven 24 tot afscheid 25  laaggelegen 27 van tijd tot tijd 30 en andere 31 erg vertrouwelijk 33 scheepsleuning 35 flauwekul 

37 land in Afrika 38 vereist 40 drinkbeker 42 speling 46 ieder 48 deel v.e. breuk 50 symbool voor cerium 51 delfstof 53 stuurinrichting 

54 pers. vnw. 55 onderwereld 56 onaangepast mens (jeugdtaal) 58 kilte 59 tot en met 60 wijzigen 64 landbouwwerktuig 65 kraaiach-

tige vogel 66 bouwloods 68 Hongaarse peper 69 ongeregelde toestand.

Verticaal: 1 kneuterig 2 laagfrequent 3 tactloos 4 werkplaats 5 kloosterzuster 7 stuk hout 8 beperken 9 een zeker iemand 10 zangnoot 

11 opbouw 13 Spaanse uitroep 16  land in het Midden-Oosten 18 afwaswater 19 honderd gram 20 middag 25 buikloop 26 zeer goed 

28 Italiaans keukenkruid 29 feestversiering 32 buislamp 34 geluid v.e. ezel 36 godin v.d. dageraad 37 einder 39 in staande positie 40 kosten 

koper 41 heel eentonig 43 Europeaan 44 emeritus 45 blijdschap 47 grondsoort 49 Australische struisvogel 52 vruchtendrank 53 viervoeter 

57 kwelgeest 60 deel v.e. korenhalm 61 hoofdgroet 62 muziekvorm 63 nieuw (in samenst.) 65 gemeentepolitie 67 telegraaf restant.
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Puzzel



Planmatig onderhoud

Dakgoten schoonmaken
Iedere twee jaar worden bij onze eenge-

zinswoningen de dakgoten schoonge-

maakt. Ook voor komend jaar staan weer 

verschillende woningen op de planning. 

Als we bij uw woning aan de slag gaan, 

dan ontvangt u vooraf een bericht. Voor 

het schoonmaken van de dakgoten hoeft 

u niet thuis te zijn. De planning vindt u op 

onze website www.lekstedewonen.nl.

Schilderen kozijnen
In het jaar 2023 worden de kozijnen van 

verschillende woningen geschilderd. 

Hieronder vindt u een overzicht van de 

straten en woningen die aan de beurt 

zijn:

Hagestein:

Kerkeland 12 t/m 22 even, 36 t/m 42 even 

en Veldoven 1 t/m 8 even

Hoef en Haag:

Gieser Wildemanpad 2 t/m 12, Valse 

IJsboutpad 1 t/m 11, Elstarpad 1 t/m 15, 

Hooibergpad 1 t/m 11 en Boerderijpad 2 

t/m 12.

Vianen:

Dammolen, Korenmolen, Walmolen, 

Beltmolen, Walsland 6 t/m 34 even, Kerk-

straat 31, Ruinkamp, Vijfheerenlanden: 

Veldsalie 382 t/m 435 en Vijfheerenlan-

den: Kruisdistel 334 t/m 381. Stammers-

hoefstraat 33 t/m 115 oneven (berging 

deuren en kozijnen).

Zijderveld:

Sidewende Dorpshuis

Vervangen dakbedekking bergingen
Volgend jaar wordt de dakbedekking van 

de bergingen vervangen in: 

Vianen:

Buizerdlaan, Reigerstraat.
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Fijn wonen begint met een goed onthouden woning. Wij inspecteren daarom 

regelmatig onze woningen en elk jaar voeren wij zogenaamd planmatig onder-

houd uit. Als onderhoud noodzakelijk is voor meerdere woningen in een straat 

of complex, dan plannen we dit voor de komende jaren in. Ook betrekken wij ons 

Huurdersberaad bij dit onderwerp en doen zij suggesties voor het komende jaar 

naar aanleiding van signalen die bij hen zijn binnengekomen.

Mechanische Ventilatie & 
reinigen kanalen
Volgend jaar worden de kanalen van de 

mechanische ventilatie gereinigd in: 

Vianen:

De Bol, Stammershoefstraat 33 t/m 65 + 

83 t/m115 (oneven) en 67 t/m 81 (oneven), 

Vijfhereenlanden: Veldsalie 382 t/m 435, 

Vijfheerenlanden: Kruisdistel 334 t/m 435.

Hagestein:

Dorpsstraat 40 en 42, Lekdijk. 

Bunnik:

Spoorerf

Hoef en Haag:

Lekstraat 90 t/m 112, Hagesteinsestraat 

64 t/m 70, 71 t/m 78, 79 t/m 87 en Otto II 

Gelrestraat 1 t/m 13.

Informatie

Uiteraard ontvangt u altijd vooraf een 

brief met meer informatie. Het com-

plete overzicht van het planmatige on-

derhoud in 2023 vindt u op onze website.

Ook in 2023 gaan wij 
aan de slag



20



Bedrijfsruimten: 
ook die verhuren wij!

21

Bedrijfsruimte

Wist u dat lekstedewonen ook bedrijfs-

ruimten verhuurt? Wij hebben een be-

perkt aantal bedrijfsruimten in twee 

verschillende complexen: Hof van 

Batenstein en de Donjon in Vianen. 

Deze ruimten verhuren wij vooral aan 

sociaalmaatschappelijke- of zorgpar-

tijen.  Sinds juli 2022 huren Nicolette 

en Thomas Schram een bedrijfsruimte 

van ons. Zij zitten met hun fysiothe-

rapiepraktijk Fysio Fitplan Vianen op 

verdieping -1 van Hof van Batenstein.

Fysio Fitplan Vianen bestaat al langer. 

Deze praktijk is sinds 2008 gevestigd in 

Hof van Batenstein. Toen het pensioen 

naderde van de vorige eigenaar, zochten 

ze een goede opvolger voor de praktijk. 

Na 10 jaar in Zwitserland als fysiothera-

peut werkzaam te zijn geweest, zochten 

Nicolette en Thomas een nieuwe uitda-

ging. Bleven ze in Zwitserland wonen en 

werken, of gingen ze terug naar Neder-

land? Uiteindelijk hakten ze de knoop 

door om naar Nederland terug te keren. 

Ze wilden graag een eigen fysiothera-

piepraktijk beginnen en startten hun 

zoektocht. Nicolette kende Fysio Fitplan 

Vianen al van vroeger. Ze besloten een 

kijkje te nemen en zo ging het balletje 

rollen. Inmiddels zijn ze nu vier maanden 

de trotse eigenaren van hun eigen fysio-

therapiepraktijk!

Een praktijk voor jong en oud
Fysio Fitplan Vianen is in Hof van Baten-

stein gevestigd, maar dat betekent niet 

dat zij alleen maar de bewoners van het 

woonzorgcentrum behandelen. De prak-

tijk is voor iedereen toegankelijk, jong en 

oud. Zij bieden een breed scala aan thera-

pieën. Naast reguliere fysiotherapie, kunt 

u hier ook terecht voor manuele therapie, 

sportfysiotherapie, geriatrie fysiothera-

pie, psychosomatische fysiotherapie en 

voor fysiotherapie bij Parkinson. Ook ge-

ven ze Buitensport op de parkeerplaats 

bij Helsdingen. Dit is te vergelijken met 

bootcamp. Zeker een aanrader als u lek-

ker buiten wilt sporten in een groep én 

met een ervaren trainer. Bent u zwanger 

en zoekt u een goede plek om onder be-

geleiding aan uw conditie te werken? Dan 

zijn de Zwanger & Fit lessen misschien 

interessant! 

Enthousiaste en zorgzame onder-
nemers
Nicolette en Thomas zijn enthousiaste on-

dernemers. Sinds de start van hun praktijk 

zijn ze alle dagen aan het werk; want naast 

het ondernemerschap blijven ze beiden 

als fysiotherapeuten aan het werk in de 

praktijk. Ze organiseren open dagen en 

zijn actief op social media. De combinatie 

van mensen behandelen en een bedrijf 

leiden past erg goed bij allebei. 

Met de ruimte die ze hebben in Hof van 

Batenstein zijn ze erg blij. Het is een grote, 

lichte ruimte met oefenzaal en meerdere 

behandelkamers. Een grote oefenzaal 

vonden ze erg belangrijk en is echt waar 

ze naar hebben gezocht. Je zit hierdoor 

niet alleen maar in je behandelruimte, 

maar zo’n extra ruimte erbij maakt dat je 

interactie hebt met collega’s. Je leert van 

elkaar. 

Neem een kijkje op www.fysiofitplan.nl 

voor meer informatie en het complete 

aanbod van deze fijne praktijk!

Ook op zoek naar een bedrijfsruimte?
Bent u op zoek naar een bedrijfsruimte 

voor een sociaalmaatschappelijk of zorg 

gerelateerd doel, neem dan contact met 

ons op. Wellicht hebben wij nog een ge-

schikte ruimte vrij en anders noteren wij u 

als belangstellende. Stuur een e-mail met 

uw gegevens en wat u zoekt naar info@

lekstedewonen.nl.
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Wintertips

Bent u klaar voor de winter?
                     Met deze tips lukt dat vast!                     Met deze tips lukt dat vast!

Hoe ontlucht in mijn radiator?

Benodigdheden: 

• Ontluchtingssleuteltje

• Doekje

Stap 1

Zet eerst de cv-ketel uit door de stek-

ker uit het stopcontact te halen en 

laat het systeem 15 minuten tot rust 

komen.

Stap 2

Draai vervolgens alle radiatorknop-

pen in het huis helemaal open en 

begin met het ontluchten van de ra-

diatoren op de laagste verdiepingen. 

Werk van beneden naar boven.

De ontluchter draait u open met het 

ontluchtingssleuteltje. Wanneer er 

water uitloopt, is alle lucht eruit en 

kunt u de ontluchter weer dichtdraai-

en. Het is handig om een oude doek 

bij het ventiel te houden om zo het 

water op te vangen. 

Stap 3

Zijn alle radiatoren ontlucht? Dan 

mag u de cv-ketel weer inschake-

len. Controleer of de waterdruk in de 

cv-ketel tussen 1,5 en 2 bar ligt. Is dat 

niet het geval? Vul dan de ketel bij tot 

de druk weer in orde is. 

De winter is weer begonnen! De handschoenen, sjaals en mutsen kunnen weer 

uit de kast en extra vitamines mogen weer op de fruitschaal. Als we geluk heb-

ben, kunnen we dit jaar misschien wel weer schaatsen? Naast het goed zorgen 

voor uzelf, is het minstens zo belangrijk om goed te zorgen voor uw huis en tuin. 

Graag geven wij wat tips om uw huis winterklaar te maken!

 

Tip 1: Draai buitenkranen dicht
Als water bevriest, zet het uit. Hierdoor kun-

nen  leidingen gaan barsten en lekken. Als 

er geen water in de leidingen zit, kan het 

ook niet bevriezen. Draai daarom de wa-

tertoevoer dicht van kranen die u niet vaak 

gebruikt, zoals de buitenkraan, en laat deze 

kranen nog een keer helemaal leeglopen. 

 

Tip 2: Ontlucht uw radiatoren
Het is verstandig om ieder najaar uw ra-

diatoren te ontluchten. Tijdens de zomer-

maanden heeft u uw verwarming lang 

niet gebruikt. Er kunnen dan luchtbellen 

ontstaan in de leidingen. Die zorgen er-

voor dat uw radiatoren veel moeilijker of 

zelfs helemaal niet warm worden. Ook 

kunt u dan een vervelend tikkend geluid 

horen. Radiatoren ontluchten is heel mak-

kelijk: het enige wat u nodig heeft, is een 

ontluchtingssleuteltje. 

 

Tip 3: Ventileer voldoende
Genoeg ventileren is altijd belangrijk, het 

hele jaar door. In de winterse kou is het 

natuurlijk wat minder aangenaam om ra-

men open te zetten, maar het is wel ver-

standig. Verse, droge buitenlucht is niet 

alleen gezonder dan vochtige binnen-

lucht, maar warmt ook sneller op. Vijftien 

tot dertig minuten per dag ventileren is al 

voldoende voor een gezond en behaag-

lijk binnenklimaat van uw woning. Zorg 

er ook voor dat de temperatuur in huis in 

elk geval 15 graden is, zodat vocht volle-

dig kan verdampen.

Tip 4: Maak uw dakgoten schoon
Ook de buitenkant van uw woning kan 

schade oplopen als het vriest. Door uw 

dakgoten in de herfst schoon te maken en 

ze ’s winters zo te houden, zorgt uw ervoor 

dat water altijd probleemloos weg kan. Ze-

ker tijdens een langere vorstperiode kun-

nen sneeuw en ijs de waterafvoer blokke-

ren, wat heel wat schade kan opleveren. 

Eén keer per twee jaar helpt lekstede- 
wonen u hiermee en laten wij uw dak- 

goten schoonmaken. Benieuwd wanneer 

uw woning aan de beurt is? Kijk op onze 

website www.lekstedewonen.nl.

Tip 5: Bescherm uw tuin
Behalve mensen en dieren, vinden ook 

planten de vrieskou niet prettig. Zet daar-

om uw kwetsbare planten in potten of 

bakken en laat ze binnen  overwinteren. 

Heeft u daar geen plek voor? Dan kunt 

u ze eventueel inwikkelen met een vlies-

doek en de wortels met stro of bladeren 

bedekken. Zorg ook voor gaatjes in de 

potten die u buiten laat staan: zo kan het 

water weg voordat het bevriest. Heeft u 

bomen in de tuin? Controleer ze op dode 

takken. Als die wegwaaien, veroorzaken 

ze misschien schade.



Nu de dagen korter worden en het regelmatig slecht weer 

is, zitten we vaker binnen. Hoe leuk is het dan om iets cre-

atiefs én iets nuttigs te doen. In deze editie gaan we een 

voederhuisje voor de vogels knutselen. Zij kunnen in de 

winter wel een extraatje gebruiken. Maar ook uw kale win-

terse tuin of balkon fleurt er van op. We hebben gekozen 

voor een type voederhuisje die u maakt met materialen die 

u vast wel in huis heeft. Dus verzamel alle materialen en ga 

aan de slag! Ook leuk om met uw (klein) kinderen te doen. 

Wat heeft u nodig:
• leeg melkpak met dop (even schoonspoelen)

• schaar

• oude kranten

• secondelijm

• watervaste verf en kwast

• dunne takjes (of andere versieringen)

• touw

• naald

• vogelvoer en doppinda’s

Stap 1: 
Pak het melkpak en teken een rechthoek aan de zijkant van het 

pak. Knip met een schaar dit rechthoek uit. Zorg daarbij dat u niet 

te dicht op de randjes komt, anders scheuren ze.

Stap 2: 
Maak het melkpak aan de binnenkant goed droog. Leg de oude 

kranten op tafel zodat de tafel niet vies wordt als u knoeit. Nu 

kunt u het pak een mooi kleurtje geven met de verf. Laat het 

daarna een uurtje drogen.

Stap 3: 
Knip in de tussentijd de takjes op maat. Het is leuk om de takjes 

voor het dak wat langer te laten zodat er een beetje een afdakje 

ontstaat.

Stap 4: 
Als de verf droog is kunt u de takjes er één voor één opplakken. 

Gebruik hiervoor de secondelijm. Hobbylijm kan ook maar is 

vaak niet sterk genoeg. Uiteraard kunt u ook andere versieringen 

gebruiken, zoals ijsstokjes of schelpjes.
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Stap 5: 
Prik voorzichtig met een schaar een gaatje in de voor- en achter-

kant. Steek hier een stevig houtstokje door waar het vogeltje op 

kan zitten.

Stap 6: 
Prik een gaatje in het randje aan de bovenkant van het melkpak. 

Haal hier het touwtje door om het huisje op te kunnen hangen.

Stap 7: 
Haal een stuk touw door de naald en rijg de doppinda’s één voor 

één aan het touw. De uiteinden van het touw kunt u vastmaken 

aan het melkpak. 

Stap 8: 
Vul het melkpak met vogelzaad.

Stap 9: 
Hang uw zelfgemaakte voederhuisje op een mooie plek!

Een voederhuisje voor blije vogels
Stuur een foto 

van uw zelfgemaakte 

voederhuisje naar: 

info@lekstedewonen.nl 

en maak kans 

op een mooie prijs!
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Help ... 
alles wordt duurder!

Neem zo snel mogelijk contact op
Stapelen de rekeningen zich op of ver-

wacht u betalingsproblemen? Dan is het 

tijd voor actie. Wij helpen u graag. Aan 

de hogere kosten kunnen we helaas 

niets doen. Maar we kunnen samen zoe-

ken naar een oplossing. Ook kunnen we 

u doorverwijzen naar organisaties die u 

gratis helpen met advies of hulp. Hier- 

onder leest u welke organisaties dit zijn.

Neem ook op tijd contact op met andere 

partijen waar u onbetaalde rekeningen 

van hebt liggen. Dan kan er ook met hen 

gekeken worden of er bijvoorbeeld een 

betalingsregeling kan worden getroffen 

of dat andere maatregelen nodig zijn. 

Hierdoor wordt de situatie weer overzich-

telijk en geeft het u rust.

Maatje Vijfheerenlanden helpt! 
Soms komt u er alleen niet meer uit. Dan 

is het fijn als iemand anders meedenkt. 

Maatje Vijfheerenlanden kan u helpen. Zij 

brengen u in contact met een deskundi-

ge en betrouwbare vrijwilliger die u gratis 

helpt met uw geldzaken. 

Een Maatje:  
•  zet samen met u al uw inkomsten, 

uitgaven, schulden en betalingsach-

terstanden op een rij. Daarna werkt u 

samen aan de oplossing.

•  leert hoe u uitgaven kunt plannen en 

hoe u uw administratie eenvoudiger 

kunt bijhouden.

•  helpt u een passend budget te maken, 

als uw inkomsten of uitgaven door om-

standigheden veranderen of als u er 

zelf niet meer uitkomt. 

•  blijft u helpen, ook als schuldhulpverle-

ning nodig is. Zo staat u er niet alleen 

voor!

Wijkwinkel voor toeslagen
Vindt u het lastig om toeslagen aan te 

vragen of bent u niet handig met inter-

net? Dan helpt de Wijkwinkel u graag. Zij 

De energierekening, boodschappen, zorgverzekering en de huur ... Soms bent u 

het overzicht van alle uitgaven misschien even kwijt en loopt niet alles zoals ge-

pland. Komt u niet meer uit met uw geld of heeft u (beginnende) schulden? Weet 

dan dat u er niet alleen voor staat en vraag om hulp.
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Vraag hulp

weten precies waar u recht op heeft en 

kunnen u helpen met aanvragen. 

Maatje Vijfheerenlanden en de Wijkwin-

kel vindt u in de Prenter in Vianen (Vijf-

heerenlanden). Kijk voor openingstijden 

of meer informatie op www.maatjevijf-

heerenlanden.nl of www.welzijnvianen.

nl/wijkwinkel

AVRES
Ook Avres kan een goede hulp zijn. Zij 

bieden ondersteuning aan inwoners van 

Gorinchem, Molenlanden en Vijfheeren-

landen bij werk, inkomen en financiële 

problemen.

Avres helpt mensen hun plek in de maat-

schappij (weer) te vinden. Door het vin-

den van passend werk. Of door tijdelijke 

inkomensondersteuning en coaching bij 

geldproblemen. Kijk voor meer informa-

tie op www.avres.nl.

Tips
•  Zorg ervoor dat u alle toeslagen aan-

vraagt waar u recht op heeft. Maatje 

Vijfheerenlanden of de Wijkwinkel kan 

u hierbij helpen. 

•  Houd inkomsten en uitgaven bij in een 

boekje, zo weet u precies waar uw geld 

blijft.

•  Zet elke maand geld apart voor de vas-

te lasten. Zo weet u zeker dat u die kunt 

betalen. 

•  De belangrijkste vaste lasten zijn uw zorg-

verzekering, nutsvoorzieningen (gas,  

water en elektriciteit) en de huur. Zorg 

ervoor dat u deze altijd betaalt.  

•  Zorg dat er genoeg geld op uw reke-

ning staat bij een automatische incasso. 

De bank kan het geld niet incasseren als 

er onvoldoende geld op uw rekening 

staat. 

•  Verwacht u problemen bij de huurbe-

taling? Neem dan tijdig contact op met 

lekstedewonen. Wij denken graag met 

u mee!



Volg ons op Facebook! 

U kunt ons nu ook volgen op Facebook. Hier vindt u bijvoorbeeld 

iedere week een energiebespaartip, het laatste nieuws over  

lekstedewonen, informatie over veiligheid en vele andere  

nuttige onderwerpen. 

www.facebook.com/lekstedewoon

Via bovenstaande URL of onderstaande QR code 

bezoekt u onze facebookpagina.

Waar komt die 
straatnaam toch 
vandaan? 
Wij hebben elke dag met straatnamen te maken. 

Achter veel van deze namen schuilt een verhaal. 

Voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar de be-

tekenis van de Joke Smitlaan in Vianen.

Joke Smit werd geboren op 27 augustus 1933 als Johan-

na Elisabeth Smit. Ze groeide op in een gezin met zes 

kinderen. Haar ouders waren allebei docent aan een 

middelbare school. Nadat ze het gymnasium had afge-

rond, studeerde zij Franse taal en letterkunde aan de 

Universiteit van Amsterdam. Tussen 1955 en 1966 trad 

zij in de voetsporen van haar ouders en ging ze aan de 

slag als docente Frans op de middelbare school. Joke 

werkte ook als journaliste en schreef artikelen voor di-

verse kranten. 

In 1956 trouwde ze met Constant Kool waarmee zij twee 

kinderen kreeg. Helaas hield dit huwelijk geen stand en 

is zij in 1974 van hem gescheiden.

Joke was een feministe en sprak zich in 1966 uit over 

abortus. Zij vond dat vrouwen het recht hadden om te 

beslissen over abortus. Daarnaast werd zij bekend door 

haar politieke activiteiten binnen de PvdA en  heeft zij 

zich ingezet voor een 30-urige werkweek voor zowel 

mannen als vrouwen.

Joke Smit overleed op 19 september 1981 aan de gevol-

gen van borstkanker.

Wist u dat?Digitaal
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Joke Smitlaan 

T U L B A N D O L I E D O M
R F O T O O A N N O O
U I T E N S L O T T E N N
T R A L O E N O R O T
T A D I E P S O M S E A
I N T I E M R E L I N G

G L A R I E K E N I A E
R N O D I G N

R K R O E S M A R G E V
E L K E E N N O E M E R
C E E R T S R O E R M E
H E L S A S O M K O U
T M A A N P A S S E N E G
O G A A I R K E E T D
P A P R I K A W A N O R D E

Oplossing puzzel
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Reageren op een sociale huurwoning: hoe werkt dat?
Alle sociale huurwoningen van lekstedewonen die vrijkomen, 

worden geadverteerd op WoningNet. Alleen woningzoekenden 

die een actieve inschrijving hebben bij WoningNet regio Utrecht 

kunnen op deze woningadvertenties reageren. De selectie vindt 

plaats op basis van inschrijftijd. Soms kan het gebeuren dat men-

sen met urgentie voorgaan. Zij zijn zeer dringend op zoek naar een 

woning en hebben via de gemeente urgentie gekregen. 

Daarnaast geldt in de regio de regeling “Van Groot naar Beter”. 

Huurders die minimaal één jaar een sociale huurwoning met mi-

nimaal drie slaapkamers huren krijgen voorrang op woningen 

met maximaal twee slaapkamers. Deze regeling is opgezet om de 

doorstroming binnen de regio te bevorderen. Huurt u minimaal 

één jaar een sociale huurwoning met minimaal drie slaapkamers 

en zou u graag kleiner willen wonen? Mail dan uw naam, adres 

en verzoek tot voorrang op basis van ‘Van Groot naar Beter’ naar 

info@lekstedewonen.nl. De afdeling Verhuur controleert uw aan-

vraag en zet, indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, de 

voorrangsregeling voor u aan in WoningNet. Vanaf dat moment kunt 

u met voorrang reageren op kleine woningen in de gehele regio.

Vraag en Antwoord

Hoe zorg ik dat mijn inkomensgegevens juist in Woning-
Net komen te staan?
Heeft u de woning van uw dromen bij lekstedewonen gevonden 

en bent u ook nog eens op nummer één geëindigd? Dan ontvangt 

u van ons een e-mail om een afspraak te maken voor een intakege-

sprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of uw inkomen en huis-

houdgrootte aansluiten bij de huurprijs van deze nieuwe woning. 

U moet de volgende documenten meenemen: 

• uittreksel bevolkingsregister

• inkomensverklaring Belastingdienst

• Verhuurdersverklaring of overzicht hypotheekverstrekker

Helaas komt het regelmatig voor dat woningzoekenden hun in-

komen niet goed in WoningNet hebben staan. Hierdoor kan het 

zijn dat een woning niet passend is voor de kandidaat huurder en 

lekstedewonen de kandidaat alsnog moet afwijzen. Dit is natuur-

lijk een enorme teleurstelling voor de woningzoekende. Door te 

zorgen dat uw inkomen juist in WoningNet staat voorkomt u dat u 

onterecht op de eerste plaats komt. 

Digitale inkomenstoets
Veel woningzoekenden vinden het lastig wat ze bij het inko-

men moeten invullen. Daar heeft WoningNet iets op gevon-

den. Om het de woningzoekende makkelijker te maken kunt u 

nu via WoningNet inloggen op MijnOverheid.nl. Gebruik hier-

voor uw DigiD. Het systeem haalt automatisch uw inkomens-

gegevens op bij de Belastingdienst en zet deze in uw inschrij- 

ving. Zo weet u zeker dat het inkomen goed staat en u krijgt 

dan ook alleen nog de woningen te zien die passend zijn bij 

uw inkomen en huishoudgrootte. Een ander bijkomend voor-

deel is dat het inkomen al gecontroleerd is door WoningNet 

en u geen inkomensverklaring meer hoeft in te leveren als u 

een woning accepteert. Net zo makkelijk toch?

Vraag en Antwoord

? !

Hopelijk heeft u het erg naar uw zin in uw huidige woning 

maar het kan zo maar gebeuren dat er zaken veranderen in 

uw leven en een andere woning passender is bij uw woon-

wensen. Maar hoe werkt dat reageren op sociale huurwonin-

gen eigenlijk? En hoe zorgt u dat uw inkomensgegevens juist 

in WoningNet komen te staan? Wij geven antwoord.
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““lekstedelekstedewonen gaat steeds meer voor duurzaam.wonen gaat steeds meer voor duurzaam.
Wij bezoeken u dus graag op de fiets!”Wij bezoeken u dus graag op de fiets!”

Duurzaam ...

Op pad in Hagestein


