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Nieuwe website
voor Tablis Wonen
Tablis Wonen heeft een nieuwe website. Een heldere website, met duidelijke informatie en antwoorden op veel gestelde bewonersvragen. Via de zoekfunctie op de
website krijgt de bezoeker snel een antwoord op zijn of haar vraag. “Natuurlijk kan
het een keer gebeuren dat u geen antwoord vindt op uw vraag. U kunt dan contact
opnemen met Tablis Wonen om alsnog een antwoord te krijgen. Wij willen graag
weten wat u van onze website vindt of hoe we de website misschien nog kunnen
verbeteren. U kunt het ons laten weten door het contactformulier op de website in
te vullen”, vertelt Inge Hofman, medewerker Klantserviceteam.
of zaken zelf kan regelen. “We weten dat
een groot aantal huurders hier naar uit
kijkt. Op dit moment testen we alle processen en geven de verbeterpunten aan. We
streven ernaar het huurdersportaal begin
2019 in gebruik te nemen. Uiteraard berichten wij u hierover”.
“De website is er, maar we werken verder
aan de digitalisering”, vertelt Marga Zwakhals, medewerker Woonservice. Marga
werkt samen met een aantal collega’s wekelijks aan het huurdersportaal. Een digitale omgeving waar de huurder kan inloggen
en zijn of haar gegevens online kan inzien

TablisWonenSliedrecht

We willen graag uw mailadres registreren en weten of u in de toekomst
digitaal of per post geïnformeerd wilt
worden. Ga naar www.tabliswonen.nl
en vul uw gegevens in. Geen computer?
U kunt ons altijd bellen.

TablisWonen

Tablis Wonen
wijzigt openingstijden kantoor
Sinds 1 oktober is het kantoor van Tablis
Wonen open van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Tijdens de openingstijden bent u van
harte welkom op ons kantoor aan de
Zuiderzeestraat 210 in Sliedrecht. Wilt
u ons kantoor in de middag bezoeken?
Dat is mogelijk op afspraak. U kunt ons
altijd een mail sturen en telefonisch zijn
we iedere werkdag bereikbaar van 8.30
uur tot en met 17.00 uur.

VOORWOORD

Rectiﬁcatie:

Een onderhoudsplan op maat

De zomer loopt op zijn eind. Wat een lannieuwe website. Hij is heel gemakkelijk in
ge zomer is het geweest met de meeste
gebruik; er staan antwoorden op heel veel
warme dagen ooit! Ondanks de mooie
gestelde vragen. Dus heeft u een vraag?
dagen is er bij Tablis Wonen hard doorProbeer via de zoekfunctie eerst eens te
gewerkt. Zo worden de appartementen in
kijken of u het antwoord op de website
de Staatsliedenbuurt opgeleverd en zijn
kunt vinden. En ondertussen hebben we
de appartementen in het plan de Wetering
onze plannen en doorrekeningen gemaakt
in Molenaarsgraaf verom er voor te zorgen dat
huurd. We zijn heel
in 2050 al onze woninDe website is heel
trots op het resultaat
gen CO2 neutraal zijn.
en hopen natuurlijk dat
gemakkelijk in gebruik; er Een belangrijke randde nieuwe bewoners er
voorwaarde hiervoor is
staan
antwoorden
op
heel
met veel plezier zullen
het warmtenet dat er in
wonen. Over woonpleSliedrecht moet komen.
veel gestelde vragen.
zier gesproken: weet u
Alleen dan is het haalbaar
dat wanneer u een conflict heeft met één
om alle woningen daadwerkelijk CO2-neuvan uw buren u Buurtbemiddeling kunt intraal te maken. Meer hierover leest u op
schakelen? Een buurtbemiddelaar kan helpagina 4.
pen voorkomen dat het conflict escaleert.
In deze uitgave leest u hier meer over.
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe uitgave van de Kleur van Wonen en
wens u opnieuw veel woonplezier.
Ook is er de afgelopen maanden gewerkt
aan een nieuwe website. Heeft u al een
Liesbeth Marchesini
kijkje genomen? Wij zijn erg blij met deze

Een oplettende bewoner attendeerde ons
op onjuiste informatie in ons bewonersblad. Het artikel vermeldde dat de woningen aan de Burg. Dekkingstraat, het
Plantsoen, Doctor Ingelseplein, Zevenhovenstraat en Graafstroomstraat gebouwd
zijn in 1949. Dat is onjuist. De woningen
aan de oostzijde van de Graafstroomstraat
tot de hoek van het Plantsoen zijn waarschijnlijk gebouwd in 1953 of 1954. De
gemeente Bleskensgraaf liet 18 woningen
bouwen en de zuivelfabriek De Graafstroom (in het artikel stond melkfabriek)
zes woningen. De woningen zijn dus niet
door de zuivelfabriek aan de gemeente
verkocht, want 18 woningen waren al eigendom van de gemeente.

Bewonersvraag
Moet ik Tablis Wonen om toestemming vragen als er iemand bij mij komt inwonen?
Ja, u heeft altijd toestemming
nodig van Tablis Wonen als
er iemand bij u komt inwonen.
Ook al is dat tijdelijk. Op onze website
vindt u daarvoor het aanvraagformulier. U vindt dit gemakkelijk door de
zoekfunctie te gebruiken.

Beoordeling Tablis Wonen

Volgens de Woningwet moet iedere woningcorporatie zich ten minste eenmaal
per vier jaar laten visiteren. De visitatie
is een terugblik op de afgelopen vier jaar.
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Tablis Wonen heeft zich de afgelopen
maanden door een onafhankelijk bureau
laten visiteren. Er wordt dan een beoordeling gemaakt van de maatschappelijke
prestaties van de corporatie. Tijdens de
visitatie werd onder andere met medewerkers gesproken. “Zinvol om met elkaar
eens stil te staan bij de prestaties van Tablis Wonen”, aldus Yvonne Everse, een van
de medewerkers die betrokken was bij het
visitatieproces. “We werkten in twee groepen. We kregen een stelling en hierover
gingen we in gesprek met elkaar. De stellingen gingen bijvoorbeeld over duurzaam-

heid, betaalbaarheid en beschikbaarheid
en hoe Tablis Wonen daarmee omgaat”.
Onze belanghouders die ook bij het onderzoek betrokken waren, zijn tevreden
en positief over de prestaties van Tablis
Wonen in de afgelopen vier jaar. Liesbeth
Marchesini, directeur-bestuurder, van Tablis Wonen: “We zijn daar heel blij mee.
We ontvingen ook enkele suggesties voor
verbetering. Natuurlijk gaan we hiermee
aan de slag”. De verwachting is dat het
rapport medio november openbaar is.
Houd onze website in de gaten.

Buurtbemiddeling
Helpt het gesprek tussen buren op gang

Gasaansluiting
Als een woning opnieuw wordt verhuurd, zorgt Tablis Wonen ervoor dat
de gasaansluiting en de elektrische
installatie worden gekeurd. Wij vinden veiligheid belangrijk.
Heeft u geen verhuisplannen maar maakt
u zich zorgen over uw gasaansluiting,
neem dan ook contact met ons op:
info@tabliswonen.nl. We bespreken dan
met u wat wij voor u kunnen doen.

Soms leiden kleine irritaties van buren
tot ergernissen, conflicten en ruzies.
Met elkaar in gesprek gaan, kan voorkomen dat het uit de hand loopt. In
Sliedrecht en Molenwaard is buurtbemiddeling actief.
Buurtbemiddeling helpt om met elkaar te
praten en te kijken naar mogelijke oplossingen. Ook Tablis Wonen schakelt – in
overleg met de melders van overlast –
soms buurtbemiddeling in.

Wilt u buurtbemiddeling inzetten of wilt
u meer weten over de werkwijze en voor
wie ze zich inzetten? Kijk dan eens op de
websites:
Sliedrecht - buurtbemiddeling MeePlus:
www.meeplus.nl/buurtbemiddeling
Molenwaard - buurtbemiddeling Elkwelzijn:
https://www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling

Begin niet aan
een hennepkwekerij!
Helaas komt het voor dat mensen hennep kweken in een woning of hun woning daarvoor ter beschikking stellen.
Soms doen ze dat voor eigen drugsgebruik of om wat geld bij te verdienen.
De gevolgen kunnen rampzalig zijn! Begin er daarom niet aan!

De gevolgen
De kans op een ontdekking is groot. Netbeheerder en politie beschikken over apparatuur die eenvoudig hennepkwekerijen
opspoort. Als er een kwekerij wordt aangetroffen in een huurwoning dan gebeurt er
in ieder geval het volgende:
- de huurder wordt vervolgd voor een misdrijf want het kweken van wiet is een
strafbaar feit;
- de huur van de woning wordt direct opgezegd. De huurder heeft dus geen
woonruimte meer;

- ook als anderen dan de huurder de
plantage hebben geplaatst en onderhouden, de huurder is en blijft aansprakelijk voor alle kosten die met het herstel van de woning te maken hebben;
- de illegaal afgetapte stroom wordt
ook nog bij de huurder in rekening gebracht. Er wordt gekeken of er al eerder geoogst is. Dan wordt er berekend
hoeveel stroom er is afgetapt, dat kan
zo maar oplopen tot duizenden euro’s;
- de huurder kan de eerste vijf jaar geen
woning meer huren van de corporaties
in de Drechtsteden.

Ruikt u een gaslucht, neem dan 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 meteen Tablis Wonen. Voor spoedeisende storingen is Tablis Wonen
24 uur per dag bereikbaar;
5. wacht op de medewerker van Tablis
Wonen.

Woonkeus
Woonkeus is de organisatie die de toewijzing regelt van de huurwoningen in
de Drechtsteden.
Het nieuwe telefoonnummer van Woonkeus is: 088 7800378. Woonkeus is van
maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur
tot 17.00 uur bereikbaar.

Incasso woonkeus
Staat u als woningzoekende ingeschreven
bij Woonkeus? Vanaf 2 juli 2018 worden de
inschrijf- en verlengingsgelden door WoningNet namens Woonkeus geïncasseerd.
U ziet dus de naam van WoningNet op uw
afschrift staan. Aan uw bestaande inschrijving en rechten verandert niets. Vragen
hierover, kunt u stellen via het contactformulier van Woonkeus (www.woonkeus.nl)

3

Energieneutrale woningen in 2050

We gaan nu al aan de slag!
De planning van de werkzaamheden is
nog niet bekend, hiervoor zijn wij afhankelijk van de gemeente en partners. Uiterlijk
in 2021 moeten alle gemeentes in Nederland een transitievisie hebben. Dat is een
document waarin per wijk wordt beschreven welke aardgasvrije alternatieven voor
koken, douchen en verwarmen het meest
geschikt zijn.

Investering

De aanleg van een pijp van het warmtenet.

Onze aarde warmt langzaam op, we merken dit aan steeds hogere temperaturen.
En onze bronnen met fossiele brandstoffen zoals gas, raken uitgeput. In Nederland
is daarom afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en
gebouwen te verwarmen. Tablis Wonen neemt natuurlijk haar verantwoordelijkheid
en zet nu al stappen om hier een bijdrage aan te leveren.

Een energieneutrale woning

seerd, toch hebben wij de eerste woninTablis Wonen gaat ervoor zorgen dat in
gen in de Staatsliedenbuurt al gebouwd
2050 alle woningen CO2-neutraal zijn. Een
zonder gasaansluiting. Deze woningen
CO2-neutrale woning is milieuvriendelijk.
worden aangesloten op het warmtenet.
De energie komt uit miTotdat het zover is, maken
lieuvriendelijke bronnen,
we gebruik van een tijdelijOnze woningen worden
denk bijvoorbeeld aan
ke aansluiting. In Sliedrecht
gasloos en we gaan
warmte uit de aarde, zongaat Tablis Wonen er van
nepanelen, windmolens
uit dat al haar woningen
elektrisch koken.
of een biomassacentrale
worden aangesloten op het
(verbranding van natuurwarmtenet. Hierdoor zijn
lijke materialen als hout, mest, gft-afval).
minder ingrijpende isolatiemaatregelen
Deze energie wordt bijvoorbeeld via een
nodig. In bestaande woningen worden de
warmtenet gebruikt voor de opwarming
aanpassingen bij grootonderhoudsbeurvan water.
ten doorgevoerd.

Hoe doen we dat?

Molenwaard

Om onze woningen CO2-neutraal te maken, kiezen we uit twee verschillende mogelijkheden: we maken gebruik van een
warmtenet of we kiezen voor een oplossing waarbij de woning wordt verwarmd
door elektriciteit (all-electric). In alle gevallen worden onze woningen gasloos en
gaan we elektrisch koken.

In Molenwaard komt geen warmtenet.
Daarom kiezen wij hier voor all-electric
wonen. De elektriciteit wordt dan gebruikt
voor verwarmen, warm water en koken.
Dit is een kostbare oplossing, vandaar dat
wij dit in stappen gaan doen. De woningen
worden eerst voorzien van basisisolatie.
Voor de uiteindelijke stap naar all-electric
hopen we dat de kosten in de toekomst
flink omlaag gaan. Het kan ook zijn dat
door innovaties all-electric wonen op een
andere manier gerealiseerd wordt.

Sliedrecht
Sliedrecht sluit aan bij het warmtenet van
de Drechtsteden. Dit is nog niet gereali-
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Het realiseren van CO2-neutrale woningen
kost heel veel geld. Tablis Wonen is van
plan hier een huurverhoging voor te vragen.
Omdat de beperking van woonlastenstijging voor Tablis Wonen belangrijk is, is
deze bijdrage altijd lager dan de opbrengst
van de energiebesparing. Uiteraard wordt
hier altijd eerst met de huurders over gecommuniceerd.

Energie
bespaarTIPS:
Ook u kunt een bijdrage leveren en
energie besparen. Goed voor het milieu en goed voor uw portemonnee:
- Zet de verwarming een uur voordat u
gaat slapen al lager.
De warmte blijft hangen waardoor de
temperatuur toch behaaglijk is.
- Zet apparaten helemaal uit en haal
de stekker uit het stopcontact.
Elektrische apparaten verbruiken soms
ook energie als u ze niet gebruikt of als
ze uit lijken te staan. Dat heet sluipverbruik of lekstroom. Ook als uw apparaat
stand-by staat, verbruikt het stroom: er
brandt bijvoorbeeld een lampje. Wilt u
zeker weten dat een apparaat of oplader geen stroom verbruikt? Trek dan de
stekker uit het stopcontact of gebruik
een stekkerblok met schakelaar.
Meer tips om energie te besparen? Ga
naar www.tabliswonen.nl en typ het
woord energiebesparing in de zoekbalk.

SLIEDRECHT

Aldana Durango

Zin om te verhuizen
naar de Staatsliedenbuurt!
Aldana Durango verhuist binnenkort
naar een nieuwbouwwoning in de
Staatsliedenbuurt in Sliedrecht. Enkele
verhuisdozen staan al ingepakt in de
woonkamer klaar. Ze kijkt uit naar de
verhuizing, in oktober is het zover!

Tijdelijke woning
“Toen ik tien jaar geleden in mijn vorige
woning ging wonen, wist ik al dat deze
gesloopt zou worden. Toch heeft het nog
10 jaar geduurd voordat het zover was,”
vertelt mevrouw Durango. Ze verhuisde
naar een tijdelijke woning, en woont daar
nu twee jaar. “Met veel plezier hoor, het
is een fijn huis. En vlakbij mijn nieuwe
woning, dus ik heb de nieuwbouw goed
kunnen volgen! Vorig jaar vierden we het
slaan van de eerste paal en natuurlijk ben
ik al vaak gaan kijken. Nu de woning klaar
is, heb ik veel zin om erheen te verhuizen.”

Voldoende plek
“Mijn nieuwe woning is kleiner dan deze
woning, het is een benedenwoning met
twee slaapkamers. Het voordeel is dat ik
minder schoonmaakwerk heb”, lacht ze.
“Het huis heeft een tuin die gedeeltelijk
overkapt is door het balkon van de boven-

Taaloefenplek
Participe, de organisatie die vluchtelingen
in Nederland begeleidt, benaderde in Sliedrecht bedrijven voor taaloefenplekken.
Een taaloefenplek is een manier om mensen, die uit hun geboorteland zijn gevlucht,

jarig dus dat is alvast een mooi cadeau.
Op mijn werk koken we ook op inductie.
Groot voordeel: zo’n inductieplaat is zo schoongemaakt! “
Ik ben straks

buren. Ik vind dat fijn, zo zit ik lekker droog
en kan ik al snel buiten zitten.”

Gasloos

“De nieuwe woning is
minder kwijt aan
goed geïsoleerd en gas“Een nieuw huis en een nieuloos. Ik ben straks minder
we buurt, ik heb er zin in! Mijn
energiekosten.
geld kwijt aan de energiedochter helpt mij straks met inkosten en ben benieuwd hoeveel het echt
pakken en verhuizen. Nog een hele klus
scheelt. Ik ga koken op inductie. Of ik daar
maar het is een heerlijk idee dat ik straks
nieuwe pannen voor nodig heb, dat weet
de kerstdagen kan vieren in mijn nieuwe
ik nog niet. Maar ik ben over enkele weken
woning.”

de taal in de praktijk te laten leren en hun
talenten in te zetten bij een organisatie.
Tablis Wonen is een van de bedrijven in
Sliedrecht die een taaloefenplek aanbiedt. Sinds oktober 2017 werkt Sharbal
Tarbouch een dag in de week samen met
Hans Arenoe, een van de huismeesters
van Tablis Wonen.
Voor Tablis Wonen is het belangrijk mensen plezierig te laten wonen, maar Tablis
Wonen is ook maatschappelijk betrokken.
“Daarom was Tablis Wonen ook meteen
enthousiast voor zo’n taaloefenplek”, vertelt huismeester Hans Arenoe. “Voor Sharbal een mooie manier om de taal in de
praktijk te leren en de Nederlandse cultuur
te leren kennen”.

Sharbal komt uit Syrië en woont sinds drie
jaar in Nederland en inmiddels alweer
tweeënhalf jaar in Sliedrecht. In Syrië
was Sharbal elektricien en vrachtwagenchauffeur. Door de taaloefenplek weet hij
inmiddels heel goed wat het vak van huismeester inhoudt. Het spreekt hem enorm
aan. “Ik vind de contacten met de bewoners erg leuk. Ik leer daar ook veel van. Ik
help Hans met de controle op de schoonmaak van de flats. Samen met Hans praat
ik met bewoners”. “Sharbal is leergierig,
hij wil graag de taal leren spreken en de
cultuur leren kennen. Ik vind het mooi dat
ik hem daar in kan begeleiden”, vertelt
Hans. “Sharbal is een sociale man, het
vak Huismeester zou zeker bij hem passen”, aldus Hans.
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Valkhof zonder water
Het Taalpunt
in Sliedrecht
Voor mensen die niet in aanmerking komen voor een taaloefenplek van Participe maar de Nederlandse taal wel beter
willen leren spreken en/of schrijven, is
er een mooi initiatief in Sliedrecht: het
Taalpunt opgezet door het Netwerk Taalaanbieders Sliedrecht. In het Netwerk zijn
vertegenwoordigd: Bibliotheek AanZet,
gemeente Sliedrecht, Participe, Stichting Lezen en Schrijven en Welzijnswerk
Sliedrecht. Het Taalpunt is er voor mensen die Nederlands als tweede taal leren
en voor mensen die Nederlands als moedertaal hebben, maar moeite hebben met
lezen en schrijven. De lessen worden
gegeven door vrijwilligers.

Op dinsdagochtend begeleidt vrijwilliger
Pieta Hak twee groepen cursisten in de
bibliotheek. De deelnemers uit de eerste
groep zijn Diana, Maria, Zariq, De Jian
en Ferry. Allemaal even gemotiveerd en
leergierig. De één wil graag een baan en
wil daarom goed Nederlands spreken,
de ander wil gewoon eens een praatje
maken met zijn of haar buren en meer
mensen leren kennen. “Hun enthousiasme en drive motiveert mij. Ik vind het
ontzettend leuk om les te geven aan
de cursisten en mee te helpen om hun
spreek- en schrijfvaardigheid te verbeteren”, vertelt Pieta enthousiast.

Meer weten over het Taalpunt?
In de Bibliotheek is er iedere donderdag
van 14.00 uur tot 16.00 uur een spreekuur
van het Taalpunt. u kunt ook informatie
per mail aanvragen: taalpuntsliedrecht@
debibliotheekaanzet.nl.
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Het zal je maar overkomen. Niet kunnen douchen, geen kopje koffie kunnen
zetten en geen wasje kunnen draaien.
Door een gesprongen leiding zaten de
bewoners van 80 woningen in flat de
Valkhof op vrijdag 17 augustus plotseling zonder water.

Oplossingen

sta je dan. Weet je zoiets vooraf, dan zorg je
dat je emmers water klaar hebt staan.”
Vrijdagavond werden de mogelijkheden
voor oplossingen onderzocht en zaterdagochtend kon Tablis Wonen in samenwerking met medewerkers van de gemeente
Sliedrecht gelukkig een omleiding realiseren waardoor de bewoners weer leidingwater hadden. Op dinsdagochtend is de
leiding gerepareerd door een erkend installatiebedrijf.

Een huishouden kan niet zonder water en
Tablis Wonen ging direct aan de slag om
de waterleiding te laten repareren. Helaas
waren de benodigde materialen niet direct beschikbaar, de reparatie kon daarom
Hulp geboden
pas op maandag uitgevoerd worden. Een
Monique: “Alleen onze flat had geen water,
heel weekend zonder water, dat zou voor
bij de andere flats was er geen probleem.
de bewoners heel vervelend zijn. “We ginDe bewoners leefden wel met ons mee.
gen daarom, samen
Ik mocht bij ze douchen en
met de gemeente, op
andere bewoners mochten
Het was mooi om te zien
zoek naar een oploshun wasje bij hen draaien.
dat bewoners spontaan
singen. Op vrijdagHet is fijn te weten dat je als
middag en –avond
het nodig is op mensen om
hun hulp aanboden.
plaatsten we in de hal
je heen terug kan vallen.”
flessen mineraalwater. Bewoners konden
Ook de medewerkers van Tablis Wonen
in sporthal De Valk terecht om gebruik te
waardeerden de hulp. “Het was mooi om te
maken van water, douches en toiletten.
zien dat bewoners spontaan hun hulp aanDaar was ook beveiliging en de schoonboden. We hebben bijvoorbeeld vrijdagmaak voor geregeld. Als je dat wilde, kon
avond samen met de bewoners, ook van
je je laten brengen met een pendelbusje.
de andere flat, de flessen mineraalwater
Voor de flat plaatsten we een tank met
op alle verdiepingen gebracht. Een aantal
26 duizend liter drinkwater. Daar konden
bewoners, plaatsten deze weer voor de
bewoners uit tappen”, vertelt Gea Eicheldeuren van de woningen. Mooi en hartverheim, plaatsvervangend directeur-bestuurwarmend om te zien dat we elkaar helpen
der van Tablis Wonen. ‘Natuurlijk werden
als het nodig is”, vertelt Gea Eichelsheim.
de bewoners daarover door ons geïnformeerd, persoonlijk en per brief”.
Pluim voor huismeester
“Onze huismeester Hans Arenoe was ons
Daar sta je dan
eerste aanspreekpunt. Hij was van ’s ochBewoonster Monique van der Herik: “Vroeg
tends vroeg tot ’s avonds laat aanwezig
in de ochtend merkte ik al dat de waterdruk
en hielp ons waar mogelijk. Alle bewoners
minder was. Op Facebook zag ik dat andere
hebben dat erg gewaardeerd. Ze bedankbewoners ook geen water hadden en vraten hem daarom met een cadeaubon en
gen stelden aan Tablis Wonen. Ja, en daar
een boeket bloemen.”

MOLENWAARD

Denk mee over wonen in Molenwaard

Meld u aan voor de
bewonerscommissie
Wij roepen daarom alle geïnteresseerden
op om zich aan te melden.”

Ervaar het eerst: 31 oktober 2018,
de eerste informatiebijeenkomst

Binnenkort gaat de bewonerscommissie Molenwaard van start. Belangrijk,
omdat er veel activiteiten op stapel
staan die met wonen in Molenwaard te
maken hebben. Denk met ons mee!

voorbeeld aan het realiseren van energieneutrale woningen, waarbij de gedachte
van Tablis Wonen uitgaat naar all-electric
woningen in Molenwaard.”

Belangrijke gesprekspartner

“De commissie bestaat nu uit twee personen, we hebben minimaal drie personen
nodig. Meld u dus vooral aan als u interesse heeft. De ideale situatie zou zijn als er
uit ieder dorp waar Tablis Wonen huurwoningen heeft (Oud-Alblas, Bleskensgraaf,
Wijngaarden, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en Goudriaan), iemand
deelneemt aan de bewonerscommissie.

Commissielid Gerard Elkhuizen licht toe:
“De bewonerscommissie is een belangrijke gesprekspartner voor Tablis Wonen. De
leden signaleren welke zaken er spelen in
de dorpen en zetten dit op de agenda bij
Tablis Wonen. Dit kan de leefbaarheid zijn
maar het kan ook gaan over onderhoud en
de toekomst van de woningen. Denk bij-

Leden gezocht

“We organiseren op 31 oktober een eerste
bijeenkomst. Deze avond informeren wij u
over de activiteiten van de commissie en u
kunt vervolgens zelf beslissen of dit voor u
interessant is. Deelname kost u niet veel
tijd: twee bijeenkomsten per jaar en een
overleg met Tablis Wonen. Om deel te nemen aan de bewonerscommissie hoeft u
geen bepaalde opleiding te hebben.
De bewonerscommissie valt onder de
huurdersorganisatie SliM Wonen waar een
werkgroep bewonerscommissies actief is.
Deze commissieleden bieden ondersteuning bij diverse zaken.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 31 oktober 2018 in in Gebouw De
Schommel, van Arkelstraat 13a, 2973
AJ Molenaarsgraaf. De avond begint
om 20.00 uur en de zaal is open vanaf
19.30 uur. U komt toch ook?

Veilig en zelfstandig wonen: sociale alarmering
U woont zelfstandig en dat bevalt prima. Maar stel dat er iets gebeurt, u valt
of voelt zich plotseling onwel. Hoe kunt
u iemand waarschuwen? Woont u in
Molenwaard, dan kunt u met een druk
op de knop direct om hulp vragen via
de sociale alarmering van de Stichting
Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek. Een
veilig idee.

Hulpdienst Graafstreek
Sinds 1978 is de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek actief in Molenwaard.
In een kantoor in woon- en zorgcentrum
Graafzicht in Bleskensgraaf worden alle
activiteiten geregeld. Misschien kent u de
stichting vooral van de maaltijdenservice
Tafeltje Dekje. De stichting verzorgt ook
alarmering voor thuiswonende ouderen.

Sociale alarmering
Rob van Krimpen is vrijwilliger bij de stichting. Hij licht toe: “Ouderen blijven steeds
langer thuis wonen. Dit betekent dat er
ook meer kans is dat zij onverwachts dringend hulp nodig hebben. Met een druk op
de knop maken zij via een zender dag en
nacht contact met een centrale meldkamer.
Een professionele medewerker stelt de
persoon gerust en waarschuwt ambulance,
familie, buren of mantelzorger. Zo wordt er
snel actie ondernomen en hulp geboden.”

Een veilig idee
Een belletje naar de stichting is voldoende
om te kijken of deze alarmering iets voor
u is. Een vrijwilliger van de stichting komt
eerst bij u langs om de mogelijkheden te
bespreken. Is het iets voor u, dan wordt

er een alarmeringsapparaat geplaatst dat
is aangesloten op het telefoonnet. U krijgt
een zender met een alarmknop om uw
hals of pols, deze draagt u in en om huis.
Via de knop maakt u direct verbinding met
de meldkamer.
U betaalt per maand € 14 (vanaf 1 januari
2019 € 15) aan huur van de apparatuur en
eenmalige plaatsingskosten van € 10. Ook
kunt u een valdetector huren voor € 2,50
extra per maand. Alle activiteiten voor de
stichting worden verzorgd door vrijwilligers.
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de stichting Vrijwillige Hulpdienst
Graafstreek, telefoonnummer: (0184) 69 87
80, e-mail: info@stichtingvhg.nl of kijk op
de website: www.stichtingvhg.nl
.
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Puzzel mee en win

Los de puzzel op, stuur uw antwoord in en maak kans op een boekenbon 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.
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Woorden
antwoord
baan
bibliotheek
boeken
buren
contact
cultuur
geboorteland
gegevens
helder
homepage
leergierig

leren
les
moedertaal
motivatie
natie
nieuw
oefenplek
portaal
praktijk
schrijven
sociaal
spreken

taal
taalhuis
talenten
teksten
vak
vraag
website
welzijnswerk
werken
wonen
woorden

Stuur uw antwoord
vóór 1 december 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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De kleur van wonen

Stedin
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 1884
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
Ons kantoor is op werkdagen geopend
van 8.30 uur tot 12.30 uur.
We zijn van 8.30 uur tot 17.00 uur
bereikbaar via e-mail en telefoon.

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

