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Tablis Wonen werkt
aan digitalisering
SliM Wonen kijkt en denkt mee!
Klaas Redelijkheid en Kees de Zanger, bestuursleden van SliM Wonen, zijn
enthousiaste gebruikers van internet. In hun dagelijkse leven regelen ze veel zaken
online. Dat heeft ook wel hun voorkeur. “Het is snel en je bent geen wachtende in de
telefoonrij”, geeft Klaas aan. Ze kijken daarom ook vol enthousiasme en interesse
mee met de digitalisering van Tablis Wonen. Er komt dit jaar een nieuwe website
en een huurdersportaal.
“Wij vinden dat Tablis Wonen niet achter
Kees geeft aan: “Tablis Wonen stelt SliM
kan blijven en zijn blij dat er een huurWonen in de gelegenheid mee te denken
dersportaal komt. Een omgeving waar
op alle fronten, dus ook bij de gehele dimensen snel en eenvougitalisering”. En dat is goed,
Er
komt
dit
jaar
een
dig zelf hun zaken kunnen
want wij zijn buitenstaanregelen, zoals een reparaders en kijken op een annieuwe website en een
tieverzoek melden. Dat is
dere manier naar een webhuurdersportaal.
nu eenmaal van deze tijd.
site, huurdersportaal en de
Natuurlijk vinden wij ook
kennisbank waar de meest
dat er aandacht moet zijn voor mensen die
gestelde vragen in staan. Ik moet het snaphiertoe niet in staat zijn. Maar wij hebben er
pen, het moet eenvoudig in gebruik zijn.
het volste vertrouwen in dat Tablis Wonen
Dat is belangrijk voor alle huurders van
daar oog voor heeft”, vertelt Klaas.
Tablis Wonen”.
Lees verder op pag. 2 >
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Klantserviceteam
Tablis Wonen bereidt zich
voor op toekomst
Ook ons Klantserviceteam is al volop
bezig met de voorbereiding voor de digitalisering. Zij kunnen u vragen of u in de
toekomst digitaal benaderd wilt worden
door Tablis Wonen en controleren de bij
ons bekende gegevens. “Eind dit jaar hebben we een huurdersportaal. Een portaal
waar de huurder kan inloggen en zijn of
haar gegevens online kan inzien en zelf
zaken online kan regelen. Voor veel van
onze huurders een welkome aanvulling
op onze dienstverlening. Vandaar dat we
nu al vragen naar de voorkeur. Natuurlijk
blijven wij ook op andere manieren bereikbaar voor mensen die op een andere
manier contact met ons willen”, vertelt
Monique, een van de medewerkers van
het Klantserviceteam.

VOORWOORD

Vervolg pagina 1
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werkt aan
digitalisering

Liesbeth Marchesini in gesprek met een bewoner.

Nu het voorjaar en de zomer in aantocht
Een nieuwe editie van de Kleur van Wonen.
zijn gaat u vast weer meer naar buiten en
Deze keer in een ander jasje dan u van
heeft u wellicht behoefte aan het ophogen
ons gewend bent. Wij kijken kritisch naar
van uw terras of stoepje. In deze uitgave
onze kosten. We willen namelijk ons
kunt u lezen hoe u hiervoor bij ons zand
geld zo veel mogelijk besteden aan waar
kunt bestellen.
het voor bedoeld is: redelijke huren en
goede woningen waar het fijn wonen is.
Als corporatie zijn wij en al onze collegaVorig jaar hebben we kritisch naar onze
corporaties druk voorbereidingen aan het
bedrijfslasten gekeken en mede daarom
treffen om in 2050 alle woningen CO2
een reorganisatie doorgevoerd. De Kleur
neutraal te maken. Dat
van Wonen is een uitgave
We vinden het
betekent dat het gas als
die niet direct bijdraagt aan
fossiele brandstof niet
de kwaliteit van de woninbelangrijk bepaalde
meer in de woningen gegen of de leefbaarheid en
informatie
met
al
bruikt wordt. Ondanks dat
daarom kijken we ook kritoekomstbeeld zit er nu
tisch naar deze kosten.
onze huurders te delen.
nog gas in alle woningen.
We vinden het belangrijk
We staan stil bij wat u moet doen als u een
bepaalde informatie met al onze huurders
gaslucht ruikt in de woning.
te delen en zolang dat nog niet volledig
digitaal kan, doen we dat nog met een
Ik wens u veel leesplezier en een hele zonpapieren uitgave. We reduceren de kosten
nige periode met veel woonplezier in de
nu door nog maar twee keer per jaar een
komende maanden!
uitgave te verzenden en die uitgave ook
iets goedkoper uit te voeren. Op de inhoud
Liesbeth Marchesini
besparen we niet: we hopen dat u er ook
dit keer weer veel plezier aan beleeft.

Rectificatie flyer Huuraanpassing
In de flyer over de huuraanpassing is helaas een foutje
geslopen. Gelukkig heeft dit foutje geen betrekking op de
individuele huuraanpassingen. Wij vermelden in de flyer
dat de door de overheid toegestane maximale huurverhoging 1,4% is, maar dat is 3,9%.
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Patrick Zuijderwijk in gesprek met Klaas
Redelijkheid en Kees de Zanger.

Een uitdagende klus
“Het digitaliseringsproject is een flinke
en uitdagende klus, die onze huurders
straks de mogelijkheid geeft zaken zelf
te regelen, op ieder gewenst moment
van de dag en waar ze maar willen”,
vertellen de projectleiders van Tablis
Wonen.
“Daarvoor moeten onze systemen
goed met elkaar samenwerken. Voor
ons staat het gemak voor de huurder
op de eerste plaats. Daarom zijn we
ook erg blij met de betrokkenheid van
SliM Wonen en een aantal huurders dat
zich heeft aangemeld voor het klantenpanel. Wij stellen de kritische blik en
de tips van onze huurders erg op prijs.
Natuurlijk verliezen we de huurder
die niet digitaal kan niet uit het oog.
We zijn er voor alle huurders!”

ing

Huuraanpass
2018

Dat Tablis Wonen daar ook aan denkt,
zien ze terug in de resultaten. “Een rustige
functionele website waar huurders snel de
gewenste informatie kunnen vinden. Een
website die zich aanpast aan een mobiele
telefoon of een tablet. En een huurdersportaal met duidelijke taal én iconen. We
kijken uit naar het moment dat de huurders
het ook echt kunnen gaan gebruiken”.

Op tabliswonen.nl staat de juiste digitale flyer.

Een schone buurt?
Dat doen we samen!

Automatisch uw
huur betalen?
Tablis Wonen stelt het op prijs als u
de huur per automatische incasso
betaalt. Dit scheelt veel administratiekosten waardoor de huren zo laag mogelijk kunnen blijven.
Betaalt u uw huur nog niet via een automatische incasso, maar wilt u dat wel
doen? Neem contact op met ons om uw
betaalwijze te wijzigen. U kunt ook het
formulier “machtiging automatische huurincasso” downloaden van onze website.

Behalve om uw woning, bekommeren
wij ons ook om uw woonomgeving. Wij
willen dat u zich niet alleen in uw eigen
huis, maar ook in de wijk waar uw huis
staat, prettig voelt. De woonomgeving
moet schoon zijn, zonder kapotte onderdelen. Bewoners hebben hierin een
belangrijke rol. Als huurder weet u als
geen ander wat er speelt in uw buurt.
En wat er nodig is om uw buurt schoon
te houden.

Inzet van onze huismeesters

Wat kunt ú aanpakken?
Denkt u eens na over wat u kan bijdragen
aan een veilige en schone woonomgeving
in uw buurt. Voorbeelden hiervan zijn: een
schoonmaakactie in de straat, het snoeien
van hagen of het opruimen van achterpaden en galerijen. Ook is het belangrijk dat
bewoners elkaar aanspreken op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een
schone woonomgeving. Heeft u een bewoner aangesproken maar heeft dit niet geholpen? Meldt u dit dan bij de huismeester.

Jasin Mohammad, René Aaldijk en Hans
Hoe pakt u het aan?
Arenoe zijn de huismeesters van Tablis
Heeft u vragen of hulp nodig om iets te
Wonen. Zij dragen bij aan een prettige
verbeteren? Neemt u dan contact op
en schone woonomgeving. Zij controlemet de woonservice medewerkers van
ren de gemeenschappelijke ruimten zoals
Tablis Wonen via info@tabliswonen.nl.
liften, entrees en trapU kunt ook contact opAls huurder weet u als geen nemen met de bewopenhuizen. Ook verrichten ze kleine reparaties.
nerscommissie in uw
ander wat er speelt in uw
De huismeesters houden
complex. Zij kunnen
buurt.
En
wat
er
nodig
is
om
toezicht op het schoonsamen met u kijken
maakwerk en de dienstuw buurt schoon te houden. wat er nodig is of u adverlening van andere
viseren hoe u ideeën
bedrijven en controleren en vervangen verom kunt zetten in praktische acties en wie
lichting in de gemeenschappelijke ruimten.
u er mogelijk bij kunt betrekken.

Oren en ogen
Bewoonster Linda Both zet zich al jaren in voor een prettige en schone woonomgeving bij de Valkhof. “Ik ben hier 10 jaar geleden komen wonen en dingen veranderen. Mensen zijn druk en niet altijd betrokken bij hun woonomgeving. Ik zet mij
daarom in als oren en ogen van de buurt. Ligt er vuil bij de containers, in de lift of de
hal, dan spreek ik de betreffende personen aan of ik geef dit door aan Hans, onze
huismeester. Hij zorgt er dan voor dat het wordt opgeruimd.”

Zand of
grond voor uw
tuin nodig?
Als huurder van Tablis Wonen kunt
u voor het ophogen van uw tuin een
keer per jaar gratis zand of grond
(4 m3) bestellen. Dat wordt dan ook
thuis bezorgd.

Meer zand of grond nodig?
Natuurlijk kunt u meer zand of grond
bestellen, de kosten daarvan zijn voor
u. Wij informeren u over het bedrag
en op welke manier u kunt betalen.

3

Babbeltrucs

Laat niemand binnen,
wat ze ook verzinnen

ren en merken wij dat babbeltrucs steeds
vaker voorkomen.”

Voorlichtingsuurtje
“De wijkagenten organiseren nu voorlichtingsuurtjes op diverse locaties in Sliedrecht. Dit doen we samen met Stichting
Welzijnswerk Sliedrecht en de gemeente
Sliedrecht. Het doel is voorkomen dat
mensen slachtoffer worden van babbeltrucs. Bewoners van de betreffende locatie ontvangen een uitnodiging in de bus.”

Wat te doen bij een babbeltruc?
•

•

•
•

Voorlichtingsuurtje in Sliedrecht.

Bij een babbeltruc aan de deur belt
een onbekende aan. Met een smoes
probeert deze uw woning binnen te
komen. De persoon is erop uit geld of
andere waardevolle zaken mee te nemen. Hans van Schaik, wijkagent in
Sliedrecht, ziet dat steeds meer mensen in Sliedrecht te maken krijgen met
babbeltrucs.

meteropnemer. In andere gevallen vragen
zij om geld, bijvoorbeeld omdat ze een
pakketje bij de buren moeten afleveren.

Toegang tot uw woning

Vooral ouderen

De oplichters kunnen zich voordoen
als een medewerker van een officiële
instantie, zoals politieagent, postbode of

“Vaak zijn oudere mensen het slachtoffer van babbeltrucs”, vertelt Van Schaik.
“Door de vergrijzing komen er meer oude-

“Wij merken dat babbeltrucs
steeds vaker voorkomen.”

Het doel van de babbeltruc is uw woning
binnen te komen en hun slag te slaan.

Ruikt u een gaslucht?
Aardgas, oftewel gas, is een fossiele
brandstof die is samengesteld uit verschillende stoffen zoals methaan, koolwaterstoffen, stikstofgas en kooldioxide.
Aardgas ‘an sich’ is niet giftig, maar
brengt wel risico’s met zich mee. Het belangrijkste risico is ontploffingsgevaar.
Aardgas is van zichzelf geurloos, maar
vanwege het ontploffingsgevaar wordt
er handmatig een sterke geur aan toegevoegd die voor mensen niet te missen
is. Het is lastig om een geur uit te leggen,
maar eens geroken blijft geroken: vrijwel
iedereen herkent een gasgeur direct.
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Ruikt u gas in uw huis? Zet dan direct de
volgende stappen:
1. draai de hoofdkraan van de gasleiding
dicht;
2. open ramen en deuren;
3. verlaat de woning en zorg dat niemand achterblijft;
4. bel direct het nummer van Tablis
Wonen, dit nummer is 24 uur per dag
bereikbaar voor spoedeisende storingen;
5. ga naar buiten en wacht op de medewerker van Tablis Wonen.

•

•
•
•

Laat geen onbekenden binnen, ook
niet in de centrale hal als u in een flat
woont.
Vraag dan altijd om legitimatie. Ook
medewerkers van Tablis Wonen kunnen zich legitimeren.
Installeer een ketting op uw deur.
Loop niet mee naar buiten, vaak komen oplichters met z’n tweeën.
Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld, doe dan altijd de deur
dicht en laat mensen buiten wachten.
Doe de achterdeur op slot.
Geef nooit uw pinpas en/of pincode af.
Bewaar deze apart.
Vertrouwt u het niet? Bel 112 als de
persoon in kwestie nog in de buurt is
of anders 0900- 8844 en doe aangifte.

Meer informatie op
www.politie.nl/babbeltruc

Afrekening serviceen stookkosten
De huurders van Tablis Wonen die in
een appartement of flat wonen, betalen naast de huur maandelijks ook
service- en stookkosten. Zij ontvangen
jaarlijks een afrekening hiervan. Voor
1 juli 2018 ontvangen de huurders de
afrekening. Als de huurder een bedrag
terugkrijgt, betaalt Tablis Wonen dat
voor 1 juli 2018 uit.

SLIEDRECHT

Bewonerscommissie
voor even
Aan de samenwerking zit een duidelijk begin en einde. Zodra het project is afgerond,
stopt de samenwerking. En heel veel bewoners vinden dat juist een prettig idee!”

In ons complex wonen veel oudere
mensen. Ik volg het hele proces om
te kijken of ook voor hen alles goed
loopt. Ik heb zelf in de bouw gewerkt,
dus ik vind het sowieso interessant!
De heer van Ooy
Bewonerscommissie P. Heinstraat – Trompstraat
– H. de Grootstraat – Adm. De Ruyterstraat
Een van de straten waar een tijdelijke Bewonerscommissie actief is.

Tablis Wonen werkt continu aan de
kwaliteit van haar woningen. Niet alleen
met kleine onderhoudsklussen, maar
ook met groot onderhoud en renovatiewerkzaamheden. Dit doen we in goed
overleg met de bewoners. Steeds meer
vormen bewoners dan een tijdelijke bewonerscommissie waar we tijdens de
duur van het project mee samenwerken.

Bewoners betrekken
Ed Jonkers is medewerker Woonservice.
Hij is betrokken bij de samenwerking met
de bewonerscommissies. “We willen bewoners graag betrekken bij onze activiteiten”,
vertelt Ed. “Zij wonen immers in de woning
en de buurt en weten het beste wat er speelt.
Maar bewoners zijn vaak druk en binden
zich liever niet voor langere tijd aan een
bewonerscommissie. We zetten daarom
ook andere manieren in om hen te betrekken, bijvoorbeeld via klantenpanels of
tijdelijke bewonerscommissies.”

Goed samenwerken
“Wanneer Tablis Wonen plannen heeft om
groot onderhoud of renovatiewerkzaam-

Mijn ervaring is dat er achter een
bureau allemaal mooie dingen verzonnen kunnen worden, maar dat
dit in de praktijk niet altijd goed is.
Ik laat daarom als bewoner graag
mijn stem horen.
Elisabeth Kriek
Bewonerscommissie Van Leeuwenhoekstraat
Groot onderhoud 95 eengezinswoningen

Tablis Wonen gaat aan de slag in
mijn woning en woonomgeving.
Daarom vind ik het belangrijk om
betrokken te zijn en uit eerste hand te
horen wat er gaat gebeuren.
Gerda Brouwer
Bewonerscommissie Lijsterhof/Merelnest
Groot onderhoud 160 seniorenappartementen

heden uit te voeren, dan organiseren we
een informatiebijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst vertellen we over de eerste
plannen en vragen of mensen geïnteresseerd zijn om met ons mee te denken.
Deze vraag stellen we nogmaals per brief
aan alle bewoners in de buurt. Er zijn dan
gelukkig altijd bewoners die met ons mee
willen denken. Met hen bespreken we wat
we van elkaar mogen verwachten en hoe
we goed samen kunnen werken.“

Officiële rol
“Ook een tijdelijke bewonerscommissie
heeft een officiële rol. Zij mag meedenken, meepraten en uiteindelijk een advies
uitbrengen over de voorgenomen plannen. Dit advies neemt Tablis Wonen heel
serieus en wordt meegewogen in de uiteindelijke beslissing van de aanpak.”

Bewonersvraag
Klant: “Ik had gebeld voor een
buitensluiting maar in de tussentijd mijn sleutel gevonden.
Waarom krijg ik toch een rekening terwijl ik door heb gegeven dat ik weer naar
binnen kon?”
Medewerker Tablis Wonen:
“Op het moment dat u een
melding maakt, starten we
meteen met de werkzaamheden om u
te helpen. De timmerman wordt gebeld.
Vaak stapt deze meteen in de auto om
naar u toe te gaan. Als de afspraak in die
tijd wordt afgezegd omdat u de sleutel
heeft gevonden, brengen we de kosten
die al zijn gemaakt wel bij u in rekening”.
Tip: zorg ervoor dat de buren,
een familielid of goede vrienden
een sleutel van u hebben. Heeft u
zich zelf per ongeluk buiten gesloten, dan
weet u waar u de sleutel kunt ophalen.

Duidelijk begin en einde
“Tijdens de uitvoering zijn de leden van de
bewonerscommissie de oren en ogen in de
wijk. Als er iets niet goed loopt, dan koppelen zij dit terug naar de aannemer of naar
Tablis Wonen. Ook vormen zij het aanspreekpunt voor de bewoners in de buurt.
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Themaochtend KoffieMet

Sociale moestuin
zoekt helpende
handen
Bij de sociale moestuin gebeurt van alles.
Mirjam Lankreijer vertelt: “Er wordt geknutseld voor bijvoorbeeld vader- of moederdag. De oogst wordt verkocht of gaat naar
de Voedselbank. We schenken koffie en
thee en helpen kinderen met hun schooltuintje. Ook helpen we bij mensen die hun
tuin niet kunnen onderhouden”.

Vrijwilligers

Gezelligheid tijdens KoffieMet.

Ontmoeten en kennis delen
in de bibliotheek
Het is gezellig druk in de bibliotheek AanZet aan de Scheldelaan 1 in Sliedrecht.
Rond een grote tafel zit een groep mensen. Zij luisteren aandachtig naar een
chocolatier die alles vertelt over het maken van bonbons. Straks gaan ze zelf aan
de slag. Het is een van de workshops die
wordt gegeven tijdens de themaochtend
KoffieMet.

de drukte van de workshop. Dat is gezelliger dan alleen thuis. Iemand anders gaat
even zitten bij de grote legpuzzel. Iedere
bezoeker legt als hij zin heeft puzzelstukjes aan. Bij de ingang hangt een groot
bord. Je kunt hier een kaartje ophangen
als je vrijwilligerswerk wilt doen. Ben je
juist op zoek naar iemand die je helpt
met klusjes of gewoon voor de gezelligheid, dan kun je hier ook een kaartje
ophangen.

Ontmoeten, leren en beleven

Iedereen mag binnenlopen

Charlotte Brouwer werkt bij Stichting Wel“Het is altijd even afwachten hoeveel menzijnswerk Sliedrecht: “De bibliotheek is een
sen er komen op de themaochtenden Kofplek geworden voor ontmoeten, kennis defieMet”, vertelt Ineke de Bruin, medewerklen, leren en beleven”,
ster in de bibliotheek.
vertelt zij enthousiast.
“Dat kan van 15 tot 50
De bibliotheek is een plek
“Er worden taallessen
personen zijn, je kunt
geworden voor ontmoeten, er geen pijl op trekken.
gegeven, er is een
breiclub, een kleurcaIedereen mag binnenlokennis delen, leren
fé en de koffieochtend
pen, de ochtenden zijn
en
beleven.
KoffieMet op dinsdag
gratis en de koffie ook.
met steeds een ander
En heb je een hobby of
thema. Sinds kort organiseren we in de
passie die je wilt delen, dan kunnen menbibliotheek een inloopspreekuur voor het
sen zich bij ons aanmelden en een Koffievrijwilligerspunt. Mensen die graag vrijwilMet verzorgen.”
ligerswerk willen doen, kunnen dan langskomen. Samen kijken we welke aanvragen
Iets voor u?
er zijn en wat bij hen past.“
Overweegt u eens te gaan kijken bij een
ochtend KoffieMet, dan bent u van harte
Volop drukte en gezelligheid
welkom. Welk thema centraal staat, leest
In de bibliotheek is het iedere dag gezellig
u op posters op de ramen van de bibliodruk. Een man leest de krant en geniet van
theek of op www.debibliotheekaanzet.nl
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De Sociale Moestuin zoekt gezellige mensen en helpende handen. Als vrijwilliger
deel je mee in de oogst die van de tuin af
komt, ga je jaarlijks mee met het vrijwilligersuitje en zijn er mogelijkheden voor
een vergoeding. Mirjam: ”We zijn een leuk
team en zoeken er nog leuke mensen bij.
Stuur een e-mail als je mee wilt doen naar
secretariaat@socialemoestuin.nl of kom
eens gezellig langs op de tuin”. Bellen mag
natuurlijk ook naar Mirjam 06-50966246.

Projecten
Vertraging oplevering nieuwbouwwoningen Staatsliedenbuurt
De nieuwe woningen in de Staatsliedenbuurt zijn zo goed als klaar. Helaas kunnen de woningen niet volgens planning,
in juni 2018, worden opgeleverd. De
oorzaak hiervan is de vertraging in de
aanleg van elektriciteit, verwarmingaansluiting en het openbaar gebied zoals
parkeerplaatsen, bestrating en trottoirs.
De nieuwe bewoners zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

MOLENWAARD

Een onderhoudsplan
op maat
Drieëntwintig eengezinswoningen in
Bleskensgraaf krijgen een nieuwe toekomst. Door een goede samenwerking tussen de bewonerscommissie en
Tablis Wonen worden de karakteristieke
woningen op bijzondere wijze gemoderniseerd. Iedere woning krijgt een eigen
onderhoudsplan. Nelly Bakker en Wilma
den Ouden van de bewonerscommissie
vertellen hoe dit zo is gelopen.

Bijzonder verleden
De woningen aan de Burg. Dekkingstraat,
het Plantsoen, Dokter Ingelseplein, Zevenhovenstraat en Graafstroomstraat hebben
Een aantal leden van de Bewonerscommissie in Bleskensgraaf.
een bijzonder verleden. In 1949 werden
ze gebouwd voor medewerkers van de
Allereerste meterkastje
Inmiddels telt de bewonerscommissie vijf
melkfabriek in Bleskensgraaf. Na jaren
“Ik woon alweer 34 jaar in deze woning”,
leden. De bewoners wilden graag dat de
verkocht de melkfabriek de woningen aan
vertelt Nelly Bakker. “In al die jaren heb ik
woningen gemoderniseerd werden. Samen
de gemeente. De gemeente verkocht de
er zelf heel wat aan veranderd. Maar veel
met Tablis Wonen hebben we onderzocht
woningen uiteindelijk
heb ik ook gelaten zoals
hoe we dit kunnen realiseren en waar op
In
1949
werden
de
woningen
aan enkele particuliehet was. De karakteristieposten bespaard kan worden zodat groot
ren en aan Banienoe,
ke deuren bijvoorbeeld zijn
onderhoud mogelijk werd”, vertelt Wilma
gebouwd voor medewerkers
de voorganger van
juist zo leuk in dit huis.”
den Ouden.
van de melkfabriek.
Tablis Wonen. De ka“Ik heb nog het allereerste
rakteristieke woningen
meterkastje”, vult Wilma
Duurzaam
voldoen niet meer aan de eisen van deze
den Ouden haar aan. “Hij heeft geen functie
“We zijn blij dat de keuze nu is gevallen op
tijd en moeten onderhouden en gemodermeer, maar ik heb hem behouden omdat ik
groot onderhoud. Al het noodzakelijke onniseerd worden.
het zo bijzonder vind.”
derhoud wordt straks opgepakt. Ook worden de woningen geïsoleerd en dat zonder
Onzekere toekomst
Woonwensen in kaart
huurverhoging. De eventuele besparing op
Wilma den Ouden: “Al enige tijd gonsde het
“Eind 2016 nodigde Tablis Wonen de bede energiekosten komt dus direct in onze
gerucht dat de woningen gesloopt zouden
woners uit voor een actieve bijeenkomst.
eigen portemonnee. Het mooie is dat er
worden. Toen ik de woning in 2016 accepVan alle woningen waren de plattegronnu per woning een onderhoudsplan wordt
teerde werd direct gezegd dat de toekomst
den opgehangen. Iedereen kon zo bij
gemaakt waarin de woonwensen van de
van de woning onzeker was. Ik heb daarom
de eigen woning aangeven wat de woonbetreffende bewoner zijn opgenomen.”
wel aanpassingen gedaan, maar niet alles.
wensen zijn. Ook werd tijdens de bijeenNu duidelijk is dat Tablis Wonen de woning
komst gevraagd of mensen zich op wilden
Als alles volgens plan verloopt dan gaat
gaat moderniseren ga ik zelf ook weer aan
geven voor een tijdelijke bewonerscomTablis Wonen de woningen in 2019 aande slag.”
missie. Dit hebben wij toen allebei gedaan.
passen.

Projecten
Fraaie appartementen
in Molenaarsgraaf
In Molenaarsgraaf zijn de appartementen
De Wetering zo goed als klaar. In juni
krijgen de nieuwe bewoners de sleutels.
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Puzzel mee en win

Los de puzzel op , stuur uw antwoord in en maak kans op een cadeaubon van Intratuin ter waarde van € 15

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel
verstopt. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar
gelezen de oplossing.
O

N

G

N

I

N

O

H

W

I

N

D

W

K

J

I

L

O

R

V

A

S

A

R

G

M

E

R

E

K

R

N

N

R

M

I

T

U

I

K

A

L

N

I

D

E

E

V

O

G

E

L

M

A

E

U

E

D

S

I

M

G

W

I

R

B

M

T

L

N

E

T

J

E

M

M

A

A

U

F

E

I

O

K

K

N

I

O

E

B

T

I

N

L

L

O

S

A

R

A

P

L

W

D

T

V

B

U

B

E

S

B

O

O

Z

B

Z

E

E

R

F

I

E

T

S

E

N

O

A

E

N

N

B

L

J

T

J

M

L

E

N

T

E

I

K

O

O

L

M

E

E

S

D

N

O

H

J

R

E

E

W

N

O

N

E

I

E

O

K

Woorden
balkon
bij
bloeien
bloemen
bloesem
buiten
fietsen
fluiten
gras
hond
honing

ijs
kat
koeien
koolmees
lente
mei
muggen
nestkastje
onweer
parasol
raam

tuin
vlinder
vogel
vrolijk
wandelen
water
wei
wind
zand
zon
zwemmen

Stuur uw antwoord
vóór 1 juli 2018 naar:
Tablis Wonen
Redactie De Kleur van Wonen
Antwoordnummer 808
3350 VD Sliedrecht
Een postzegel is niet nodig.
U kunt uw oplossing ook mailen naar
redactie@tabliswonen.nl

Oplossing

Belangrijke telefoonnummers
Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u telefonisch, via de website of per e-mail doorgeven. Spoedeisende reparatieverzoeken of storingen buiten de openingstijden kunt u doorgeven aan
de wachtdienst van Tablis Wonen. U belt dan gewoon (0184) 44 48 44. Bij geen gehoor:
088 707 23 89. Niet alle reparatieverzoeken of storingen hoeft u bij Tablis Wonen of de
wachtdienst te melden. Hieronder een overzicht met storingen en het bedrijf waarmee u
contact kunt opnemen:
Openbaar gasnet
Huurgeisers en boilers
Glasbreuk
Verstoppingen
Drinkwater
Centrale antenne
Scharnieren en sloten van
kunststof en aluminium
buitenkozijnen
Individuele cv-installatie
WKO-installatie Havenkwartier
deelgebied A
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Eneco
Eneco Installatiebedrijven
Samenwerking glasverzekering
R.R.S.
Oasen
Ziggo
SKK Kozijnwacht

Werkendamse
Verwarmingscentrale
Vaanster

0800 9009
(088) 895 50 00
0800 022 61 00
(010) 292 14 14
(0182) 59 37 72
0900 1844
0900 84 20

(0183) 502755
0900 822 67 837

Zuiderzeestraat 210
Sliedrecht
Postbus 145
3360 AC Sliedrecht
T (0184) 44 48 44
E info@tabliswonen.nl
www.tabliswonen.nl

Openingstijden
maandag, dinsdag en donderdag
van 8.30 uur tot 17.00 uur
woensdag en vrijdag
van 8.30 uur tot 12.30 uur

Colofon
Redactie en teksten:
Grip Communications, Tablis Wonen
Fotografie: Josje!
Ontwerp: moev grafische vormgeving
Drukwerk: De Waard Sliedrecht

