
Tablis Wonen 
komt uw wijk in!

Sliedrecht Oost aardgasvrij

Tablis Wonen en huurdersorganisatie SliM 
Wonen willen graag weten wat er speelt 
in de wijk op het gebied van schoon, 

Op woensdagmiddag 2 oktober waren Tablis Wonen en huurdersorganisatie SliM 
Wonen aanwezig in de Professorenbuurt in Sliedrecht. Samen met Buurttoezicht 
en de politie stonden zij bewoners te woord over schoon, heel en veilig wonen in 
de wijk. Het grasveld aan de Prof. Kamerlingh Onneslaan/hoek Rembrandtlaan was 
voor de gelegenheid gezellig ingericht met partytenten, een baristawagen en een 
klusbus van Tablis Wonen. Voor de kinderen liep er een clown rond.
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Wensfonds Tablis Wonen

Fijne biljartlocatie

heel en veilig wonen. Daarom willen zij 
in de toekomst regelmatig aanwezig zijn 
in wijken en dorpen en in gesprek gaan 

met bewoners. Op die manier kunnen zij 
ondersteuning bieden om het wonen in de 
wijk plezierig te houden en te verbeteren. 
De eerste “Tablis Wonen komt uw wijk in!” 
was een succes. Veel bewoners kwamen 
even langs voor een praatje, het stellen 
van vragen of om even kennis te maken 
en dat onder het genot van een kopje 
koffie. Natuurlijk waren de kinderen van 
de wijkbewoners ook van harte welkom. 
Voor hen waren er allerlei activiteiten, 
zoals de ballonnenclown en het inkleuren 
van kleurplaten. 
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Eén keer in de vier jaar moet iedere 
corporatie zich laten onderzoeken door 
een extern daarvoor gekwalifi ceerd 
bureau (in jargon: laten visiteren). Eén 
van de uitkomsten was dat we in de 
buitenwereld niet erg zichtbaar zijn. Dat 
hebben we goed in onze oren geknoopt 
en dit jaar hebben we geïnvesteerd in 
onze zichtbaarheid. 

U treft onze medewerkers voortaan in 
mooie bedrijfsjassen met logo: hiermee 
is in één oogopslag te zien dat u een me-
dewerker van Tablis Wonen voor u heeft. 
Waar we aan de slag zijn 
plaatsen we bouwborden
met informatie over de 
werkzaamheden die er wor-
den uitgevoerd. We gaan
ieder jaar twee keer de 
wijk in met een wijkschouw en een 
manifestatie. De eerste “Tablis Wonen
komt naar uw wijk” was op 2 oktober 
in de Professorenbuurt. Samen met 
SliM Wonen organiseren we een avond 
voor alle leden van de bewonerscom-
missies. De eerste was op 10 oktober. 
En ons bedrijfsuitje was geïnspireerd op 
zichtbaarheid: met alle collega’s zijn we, 
voorzien van hesjes met logo langs onze 

woningen in Molenlanden gefi etst. Kortom 
we vinden het belangrijk dat u ons ziet, dat 
u ziet wat we doen en dat u ons gemakke-
lijk kunt aanspreken. Over een aantal van 
deze activiteiten berichten wij u in deze 
Kleur van Wonen.

Ook staan we met een aantal artikelen stil 
bij duurzaamheid: in Sliedrecht gaan we 
woningen indien nodig isoleren en zoveel 
mogelijk aansluiten op het warmtenet dat 
HVC gaat aanleggen. De Staatslieden-
buurt heeft als eerste complex in Sliedrecht 
al een warmtenet. De warmte komt nu nog 
van een gasgestookte tijdelijke warmte-
centrale maar op termijn zal de bron van 
de warmte een duurzame bron zijn. In 
Molenlanden zal nooit een warmtenet 
komen omdat het door het grote aantal 
eengezinswoningen en de relatief grote 
afstand tussen de huizen niet rendabel is.
Daarom zullen we in Molenlanden de wo-
ningen goed gaan isoleren en voorzien 
van zonnepanelen. Met de keuze voor een 
duurzaam verwarmingssysteem wachten 
we de ontwikkelingen voorlopig af. We ver-

wachten dat er tussen nu en 
2050 nog innovaties komen 
waar we tegen die tijd ge-
bruik van kunnen maken. Ook 
als organisatie willen we ons 
steentje bijdragen, bijvoor-

beeld door langzaam maar zeker onze 
bedrijfsauto’s te vervangen door elektri-
sche auto’s.

Behalve over zichtbaarheid en duurzaam-
heid is er nog veel meer interessants te 
lezen in deze uitgave van de Kleur van 
Wonen. Ik wens u veel leesplezier!

Liesbeth Marchesini

VOORWOORD

De kleur van wonen

geWOON
plezierig met 
elkaar in gesprek

Op donderdag 10 oktober spraken 
huurdersorganisatie SliM Wonen en 
Tablis Wonen met een groot aantal 
leden van de bewonerscommissies uit 
Sliedrecht en Molenlanden. 

SliM Wonen adviseert Tablis Wonen over 
verschillende onderwerpen zoals de jaar-
lijkse huurverhoging, het beleidsplan, 
duurzaamheid, servicekosten en de jaar-
lijkse prestatieafspraken. “Daarom is con-
tact met de achterban, de huurders van 
Tablis Wonen, zo belangrijk. De inbreng 
van de huurders nemen wij mee in de 
adviezen naar Tablis Wonen”, aldus 
Gerard Kraaijeveld, voorzitter van SliM 
Wonen. Omdat het de Dag van de duur-
zaamheid was, stond de avond ook in het 
teken van duurzaam wonen in Sliedrecht 
en Molenlanden. Willy Heussen van Afval-
en energiebedrijf HVC  informeerde de 
mensen over het warmtenet in Sliedrecht.

Dit jaar hebben we 
geïnvesteerd in onze 

zichtbaarheid. 

Duurzaam wonen en werken heeft onze 
aandacht! Stap voor stap werken we aan 
de verduurzaming van onze woningen. 
In de Genestetstraat plaatsten we dit jaar 
zonnepanelen op een aantal woningen. 
78 woningen in de Staatsliedenbuurt 
renoveren we zo dat ze energielabel A 
hebben. In Molenlanden verbeteren we 
de isolatie van een aantal woningen in 

Bleskensgraaf. Natuurlijk willen we meer, 
maar niet alles kan tegelijk. Daar is tijd 
voor nodig, maar we zetten grote stappen. 

Ook binnen Tablis Wonen gaan we 
bewust met het milieu om. Het is vanzelf-
sprekend dat we lichten uitdoen als we 
ruimtes niet gebruiken, we scheiden afval, 
we stimuleren het fi etsen en sinds kort
rijden onze huismeesters in elektrische 
bedrijfswagens. Natuurlijk blijven we ons-
zelf afvragen wat wij kunnen doen aan een 
duurzame toekomst! 

Tablis Wonen gaat voor 
duurzaam wonen en werken!
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Bas Quist en Bas Breur zijn buurtge-
noten. Ze wonen alweer vier jaar in een 
nieuwbouwcomplex, met huur- en koop-
woningen, aan het Havenkwartier. Een 
heerlijke plek, met zicht op de haven. 
Maar het kon een stuk veiliger, daarom 
organiseerden zij een actie voor de aan-
schaf van een buurtAED. En met succes!

Hulpverlening bij hartstilstand
Jaarlijks worden er 15.000 mensen in 
Nederland getroffen door een hartstil-
stand. Snelle hulpverlening in de eerste 
zes minuten is heel belangrijk om de kans 
op overleven te vergroten. Door mensen 

in de omgeving van het slachtoffer in te 
zetten voor de eerste hulpverlening met 
behulp van een AED, vergroot de kans om 
een hartstilstand te overleven.

Dag en nacht beschikbaar
Bas Quist is eigenaar van een woning, Bas 
Breur huurt een woning van Tablis Wonen.
Bas Quist: “We vonden het belangrijk 
dat er bij het gebouw een AED kwam. Er 
hangen wel AED’s een paar honderd me-
ter verderop, maar deze hangen binnen. 
Voor bewoners in het Havenkwartier was 
er geen apparaat in de buurt dat  dag en 
nacht beschikbaar is.

Tip
Bewaar eten voor uw huisdieren 
goed afgesloten!

Voorkom dat muizen en ratten zich 
tegoed doen aan het dierenvoer voor 
uw huisdier. Bewaar daarom het 
dierenvoer altijd in goed afgesloten 
plastic dozen of in blikken.

Het is niet altijd gemakkelijk om rond te 
komen met het geld dat binnenkomt. Dan 
kan het zomaar gebeuren dat het een keer 
niet lukt om de huur te betalen of op tijd te 
betalen. “Dan zijn wij er om de bewoners 
te helpen. Het is belangrijk om het met-
een te melden als het niet lukt om de huur 
op tijd te betalen. Ik ga dan graag met de 
bewoners in gesprek om te kijken waar ik 
kan helpen. Dat is de ene keer structuur 
en inzicht krijgen in de fi nanciële situatie 
en de andere keer kan het zijn dat we een 
regeling moeten treffen. Ook verwijzen we 
– als het nodig is – de bewoner door naar 
bijvoorbeeld de sociale dienst. Dit doen 
we uiteraard altijd in samenwerking met 

Lukt het een keer niet om de huur 
op tijd te betalen? Laat het ons weten! 

de bewoner”, vertelt Hafi d Benhaddou, 
wooncoach bij Tablis Wonen. “Er zijn vele 
mogelijkheden om een betalingsach-
terstand te voorkomen. Neem wel tijdig 
contact op met ons, ook als u nog geen 
betalingsachterstand hebt maar een keer 
de huur niet of niet op tijd kan betalen. 
Het voorkomt stress en extra kosten! 

Door bijdrage Wensfonds 
Tablis Wonen AED in Havenkwartier

Bijdrage Wensfonds   
Bas Quist startte een actie om geld in te 
zamelen voor een AED. Naar een voor-
beeld van de Nederlandse Hartstichting 
maakte hij een folder om buurtgenoten 
op te roepen om een bedrag te doneren. 
Er kwamen veel donaties binnen. Om 
het bedrag van bijna 2800 euro bijeen te 
krijgen, deed Tablis Wonen een bijdrage 
uit het Wensfonds. Inmiddels hangt het 
apparaat aan de buitenzijde van het 
complex. ”Dat is belangrijk”, licht Bas 
Quist toe. “Zo kunnen alle buurtgenoten 
er dag en nacht bij.”

Cursus reanimatie
Inmiddels volgden 18 mensen uit de buurt 
een cursus reanimatie en gebruik AED. 
Zij worden opgeroepen door de meld-
kamer van 112 wanneer iemand in de 
buurt zeer waarschijnlijk een hartstilstand 
heeft. Deze buurtbewoner verleent direct 
hulp, totdat het ambulancepersoneel het 
overneemt.  

Een veilig idee dat, mocht het nodig zijn, 
er altijd hulp in de buurt is!

Een AED (Automatische Externe De-
fi brillator) is een draagbaar apparaat 
dat wordt gebruikt om mensen met een 
hartstilstand een elektrische schok toe te 
dienen. Hiermee kan men het hart weer in 
een normaal ritme laten kloppen. 

Bas Quist en Bas Breur bij de AED aan de buitenkant van het woongebouw Havenkwartier.
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Waarom besluit Tablis Wonen om in 
de ene wijk woningen te renoveren en 
in een andere wijk woningen te slopen 
en nieuw te bouwen? En hoe beslis je 
wat voor soort woningen je bouwt? 
Elisabeth Molenaar, portefeuillemana-
ger bij Tablis Wonen, houdt zich dage-
lijks met deze vragen bezig. “Voordat we 
besluiten om een woning te renoveren 
of te slopen denken we daar goed over 
na. Medewerkers van alle afdelingen
zijn daarbij betrokken.” 

Renovatie of sloop/nieuwbouw

Een lastige keuze?
Woonbehoeften
“Regelmatig onderzoeken we welke 
woonbehoeften er zijn. We kijken dan 
niet alleen naar de behoeften van de 
huidige huurders, maar ook naar die van 
toekomstige huurders. Hoeveel ouderen, 
jongeren en gezinnen zijn er? En in wat 
voor woning willen zij wonen?  We beslis-
sen niet alleen over het aantal en soort 
woningen die wij realiseren. Samen met de 
gemeenten en de huurdersorganisatie 
maken wij hierover prestatieafspraken. 
Doel is dat er nu en in de toekomt voldoen-
de goede woningen beschikbaar zijn.”

Eisen en wensen
“Ook de woonwensen en -eisen van hui-
dige en toekomstige huurders  brengen 
wij in kaart. Hoe groot wenst men de wo-
ning, willen huurders een tuin of balkon, 
hoe groot moet de badkamer zijn? En zo-

wel bij renovatieprojecten als bij sloop en 
nieuwbouw willen wij duurzame woningen 
realiseren.”  

Kosten en resultaat
“Belangrijk uitgangspunt is dat de woning 
betaalbaar blijft voor onze huurders. Soms 
moet bij een renovatie veel aangepakt 
worden, zoals het oplossen van bouwkun-
dige problemen en het voorbereiden op 
een gasloze toekomst. Renovatie kan dan 
een te dure oplossing zijn en nieuwbouw 
een aantrekkelijk alternatief.”

Samen met bewoners
“Voor alle woningen plannen we nu de ver-
duurzaming. Ongeveer twee jaar voordat 
we aan de slag gaan kijken we wat nodig 
is. Wat is de bouwkundige staat van de 
woning? Welke plattegrond heeft deze? 
Kunnen we de woning duurzaam maken? 
We gaan in gesprek met de bewoners en 
brengen de kosten en het resultaat in kaart. 
Afhankelijk van de uitkomsten kiezen we 
dan de beste aanpak voor het complex.”

Het Havenkwartier onkruidvrij
De pakketdienst rijdt de straat in en 
parkeert vlakbij het huis van Wim Bakker. 
“Die jongelui in de straat werken allemaal. 
Pakketjes worden daarom regelmatig bij 
mij afgeleverd.” Meneer Bakker is een 
bekend gezicht in het Havenkwartier in 
Sliedrecht, hij neemt niet alleen pakketjes 
aan, maar houdt ook de straat onkruidvrij.

48 jaar Havenkwartier
Sinds 1 september 1971 woont Wim Bak-
ker in het Havenkwartier. De oude huur-
overeenkomst heeft hij nog. ”Ik betaalde 

De heer Bakker houdt straat onkruidvrij

66,50 gulden per maand”,  glundert hij. 
“Dat is nu wel wat anders!” Toen woonde 
hij 25 meter verderop in een huurwoning 
van Tablis Wonen. Sinds vijf jaar woont hij 
in een mooie nieuwbouwwoning, ook in het 
Havenkwartier. “Ik werkte vanaf mijn 14e 
in de scheepsbouw. Eerst bij Koopman in 
Dordt, toen bij scheepswerf Slob.” Op zijn 
60ste ging hij met pensioen.

Met een aardappelschilmesje
In al die jaren houdt hij zijn straat onkruidvrij. 
“Dat doe ik met een aardappelschilmesje, 
ik heb er wel 1000 versleten. Ach, ze 

zijn niet zo duur. Ik neem dan meteen 
de heg achter het huis nog even mee en 
maak de steentjes eronder onkruidvrij.” 
Omwonenden zijn er maar wat blij mee. 
”Ze hoeven mij niet te bedanken hoor, 
maar ze doen het toch. Pas kreeg ik een 
kist vol met lekkere dingen, zoals kaas, 
worst en pinda’s.”

Het leven gaat door
Onlangs is zijn vrouw overleden, na 
56 jaar huwelijk. “Ik mis haar, maar het 
leven gaat door. En ik voel mij goed. 
Ik ga regelmatig wandelen en fi etsen, 
ik zing in het Baggerkoor, heb aanloop 
van mijn dochters, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen en doe hier en daar 
een klusje. Zolang als het kan, blijf ik in 
mijn Havenkwartier wonen!”   



Sliedrecht Oost aardgasvrij

5

We starten met de overgang van aardgas 
naar warmte van HVC bij de 10-hoog en 
5-hoog flats in Sliedrecht Oost, in totaal 
863 woningen. In deze complexen ver-
vangen we als eerste de collectieve ketels 
door een collectieve warmte-unit van 
HVC. Voor de levering van warmte onder-
tekenden Tablis Wonen en HVC in juni een 
samenwerkingsovereenkomst. De eerste 
flats van Tablis Wonen gaat 
HVC in het najaar 2020 aan-
sluiten op het warmtenet. 
De werkzaamheden aan het 
warmtenet worden nu voor-
bereid. HVC start begin 2020 
en uiteraard gaat HVC waar mogelijk de 
aanleg van het net met andere werkzaam-
heden van de gemeente combineren”, al-
dus Arjan ten Elshof, directeur Duurzame 
energie HVC. “Eerst draait het warmtenet 
nog een periode op een tijdelijke warmte-

centrale. Daarna is het de bedoeling dat 
we overgaan op een duurzame warmte-
bron, waarbij we met name kijken naar 
aardwarmte.”    

Voor de bewoners van deze woningen ver-
andert er nu nog niets”, vertelt Liesbeth 
Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis 
Wonen. “Want de warmte-unit wordt eerst 

aangesloten op een tijdelijke 
warmtecentrale. Zodra HVC 
de warmteleidingen heeft aan-
gelegd, wordt deze warmte- 
installatie op het warmtenet 
aangesloten. Dit duurt nog 

wel even en die tijd benutten we om de 
woningen en de bewoners voor te berei-
den op een toekomst zonder aardgas.” Alle 
nieuwbouwwoningen van Tablis Wonen in 
de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht worden 
aangesloten op het warmtenet.

Bewonersvraag
over een 

gasloze toekomst

Hoe lang duurt het nog voor-
dat mijn woning gasloos 
wordt?

Dat is afhankelijk van de 
plannen van vele partijen, 
niet alleen van Tablis Wonen. 

De gemeenten stellen als eerste een 
transitievisie warmte op. In deze visie 
staan voorstellen voor duurzaam 
aardgasvrij verwarmen en koken. De 
transitievisie warmte geeft richting in 
de aanpak en bevat een wijk-voor-wijk 
stappenplan dat alle partijen houvast 
geeft voor de planning, die in 2021 klaar 
moet zijn. Op dit moment kunnen we 
daarom nog niet specifiek aangeven 
wanneer uw woning gasloos wordt. Als 
we een complex gaan verduurzamen, 
houden we uiteraard rekening met de 
gasloze toekomst.

In mei 2019 spraken wij een groot aantal huurders tijdens de inloopbijeenkomst 
voor de bewoners van Sliedrecht Oost. De eerste wijk in Sliedrecht die aangesloten 
wordt op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC. Want stapsgewijs gaan 
we naar een aardgasvrije toekomst. Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht  
werken daarin nauw samen. 

Stapsgewijs naar
een aardgasvrije 

toekomst.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Tablis Wonen en HVC.

Leefbaarheids-
onderzoek 

Portiekwoningen 
Sliedrecht

De bewoners van de portiekwoningen 
in Sliedrecht beantwoordden vragen 
over de leefbaarheid in en rond hun 
woongebouw. In het volgende bewo-
nersblad meer over de resultaten van 
dit onderzoek.



Renovatie en verduurzaming
78 woningen (energielabel A)

Staatsliedenbuurt

VORM Transformatie 
en Renovatie

Realisatie door

Project

Opdrachtgever Tablis Wonen

SLIEDRECHT

6 De kleur van wonen

Nieuwbouw in de 
Staatsliedenbuurt
In fase 2 van de Staatsliedenbuurt realise-
ren we 59 nieuwe fraaie huurwoningen: 50 
eengezinswoningen en 9 beneden/boven-
woningen. De werkzaamheden zijn gestart 
en er is veel activiteit op de bouwlocatie te 
zien. De woningen bereiden we natuurlijk 
voor op de toekomst: ze zijn duurzaam en 
we sluiten ze aan op het warmtenet van 
afval- en energiebedrijf HVC. De uitstra-
ling van de woningen sluit mooi aan op de 
nieuwbouwwoningen die al zijn opgeleverd. 

Renovatie en verduurzaming 
78 woningen
In fase 3 bereiden we de huidige wonin-
gen ook voor op de toekomst. Vorm Trans-
formatie en Renovatie verduurzaamt en 
renoveert deze woningen in opdracht van 
Tablis Wonen. In oktober is Vorm gestart 

met het vervangen van daken en kozijnen, 
het isoleren en reinigen van de gevels en 
als het nodig is herstellen ze het voeg-
werk. In de woningen verricht Vorm werk-
zaamheden aan keukens, badkamers en 
toiletten. 

Deze woningen sluiten we uiteindelijk ook 
aan op het warmtenet van HVC. Door al 
deze aanpassingen bereiken de woningen 
energielabel A.

Straks als fase 2 en 3 klaar zijn, hebben we 
samen met fase 1 een prachtige woonwijk 
waar jong en oud plezierig wonen!

Jacob Catsstraat
Op 7 oktober plaatsten we de bouwhekken 
om het appartementencomplex aan de Ja-
cob Catsstraat. Het markeert de start van 
de renovatie en de verduurzaming van de 
16 appartementen. Windroos Bouwgroep 
ontwikkelde en realiseert deze renovatie in 
opdracht van Tablis Wonen. De werkzaam-
heden richten zich op verduurzaming en het 
gevelbeeld. Na de renovatie hebben de 16 
woningen allemaal energielabel B en zijn 
ze voorbereid op de komst van het warmte-
net. De aangepaste en fraaie uitstraling van 
het gebouw sluit dan ook naadloos aan bij 
de ontwikkelingen van het Winklerplein. 

Projecten

Renovatie en verduurzaming
16 appartementen

Jacob Catsstraat

Windroos BouwgroepAannemer

Project

Opdrachtgever Tablis WonenDoor al deze aanpassingen bieden deze 
appartementen de bewoners straks weer 
veel woonplezier. We verwachten de 
woningen medio 2020 op te leveren.

Staatsliedenbuurt
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Sinds november wonen ze in een nieuw-
bouwwoning in de Staatliedenbuurt.  
Allebei op de vierde etage, mevrouw 
Broenink aan de zuidkant en mevrouw 
Hermsdorf aan de westkant. Samen 
vormen ze de bewonerscommissie Dr. 
Kuyperhof en ze zijn in de afgelopen 
maanden direct actief aan de slag gegaan.

Meedenken en doen
Mevrouw Broenink: “Ik kom uit een oude 
woning aan de Staatliedenbuurt en was 
al lid van de klankbordgroep. Voor mij is 

Bewonerscommissie Dr. Kuyperhof  

Sita Ziel woont sinds enkele maanden 
in de woonlocatie De Hooghe Dijck in 
Sliedrecht. Hier wonen mensen met 
een lichte tot matige verstandelijke be-
perking. Sita’s fl at is ruim en gezellig, 
met veel foto’s aan de muur. Achter de 
computer werkt ze regelmatig aan haar 
grote passie: schrijven.

De Hooghe Dijck
De Hooghe Dijck is een woonlocatie van 
Gemiva-SVG Groep. Jettie Dubbeld is 
hier al 40 jaar locatiemanager. “Ouders 
willen hun kind zo lang mogelijk bescher-
men, maar het is belangrijk om hen tijdig 
de ruimte en het vertrouwen te geven om 
zelfstandig te gaan wonen. Zo kan de zoon 
of dochter onder begeleiding leren om 
voor zichzelf te zorgen. Hier krijgt iedere 
bewoner de ondersteuning die hij of zij no-
dig heeft. De hele dag of een paar uur per 
week. We bieden in De Hooghe Dijck een 
plek waar ze zich veilig en thuis voelen.”

Wonen in De Hooghe Dijck

Zelfstandig wonen
Sita is 27 jaar en woont zelfstandig. “Mijn 
broer en zus gingen zelfstandig wonen en 
dat wilde ik ook. Mijn ouders hadden er 
alle vertrouwen in dat het goed zou gaan. 
Ik kom uit Hardenberg, daar woonde ik al 
10 jaar in een woongroep met acht men-
sen. In De Hooghe Dijck koken ze voor mij 
en ik heb een begeleider die mij helpt met 
het opstellen van boodschappenlijstjes en 
bij wie ik met vragen en problemen terecht 
kan. Verder regel ik alles zelf.”

Wonen en werken in Sliedrecht
Drie jaar geleden ontmoette ze haar Slie-
drechtse vriend. Hij woont ook in De 
Hooghe Dijck. “We reden drie jaar met het 
openbaar vervoer heen en weer tussen 
Hardenberg en Sliedrecht. Dat was een 
heel gedoe. Nu woon ik hier alweer enkele 
maanden en werk inmiddels ook. Ik ver-
zorg prints op tasjes, bekers enzovoorts. 
En ik maak keramiek en kaarsen die wor-

Mevrouw Hermsdorf en mevrouw Broenink, de gezichten van de bewonerscommissie.

den verkocht in de cadeauwinkel van 
Gemiva aan de Voorstraat in Dordrecht. In 
mijn vrije tijd wandel en schrijf ik graag. Ik 
vind het dan ook heel leuk om een artikel 
te schrijven voor dit bewonersblad over de 
Burendag bij De Hooghe Dijck!”  

Lees verder op pag. 8 >

Burendag 
Door Sita Ziel

Op zaterdag 21 september was er voor 
de bewoners en cliënten van de Thor-
beckelaan een burendag. We begonnen 
om vier uur met sjoelen in verschillende 
groepjes. De punten werden per potje 
goed geteld. Na de drie potjes moest al-
les bij elkaar opgeteld worden. Daaruit kon 
de begeleiding van de Thorbeckelaan een 
aantal winnaars uitkiezen. Na het sjoelen 
gingen we in de tuin van ‘’begeleidt wonen’’ 
barbecueën. Ze hadden van alles om uit te 
kiezen, salades, stokbroodjes, satésaus 
bij hamburgers, worstje of kipspies. Het 
toetje was een ijsje met aardbeiensaus. En 
daarna werden er prijzen uitgereikt.
Het weer heeft ontzettend fi jn meege-
werkt, waardoor we toch bijna tot acht uur 
in de avond lekker buiten hebben kunnen 
zitten. Het was een hele fi jne leuke dag en 
we hebben de buren weer een stukje beter 
leren kennen!leren kennen!
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Creatieve activiteiten
In de recreatieruimte organiseert Stichting 
Waardeburgh activiteiten voor bewoners 
en omwonenden. Breien, knutselen, ge-
zelschapspelletjes enzovoorts. Ook kun-
nen bewoners de ruimte huren voor een 
familiefeestje. Nel Koppelaar verzorgt de 
creatieve activiteiten.  “Natuurlijk is het 
knutselen leuk, maar het belangrijkste is 
de gezelligheid. Een kopje koffi e erbij en 
een gezellig praatje. Iedereen is welkom 
en de activiteiten zijn gratis.”

Recreatieruimte De Hofstee

Samen biljarten en knutselen

Blij met locatie
Sinds juli vorig jaar is De Hofstee ook het 
thuishonk van de biljartvereniging. De nieu-
we biljartruimte kwam er dankzij een goe-
de samenwerking tussen Tablis Wonen,
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en 
Stichting Waardeburgh. Biljarters Harry de 
Buck, Hans van Wijngaarden en Adrie van 
Noordenne zijn maar wat blij met de loca-
tie. Hans: ”We kwamen van de locatie De 
Reling. Maar we zijn met deze locatie dik 
tevree! ”

Drukker en gezelliger
Adrie: “Sinds wij hier zijn, is er veel meer 
reuring. Het is drukker en gezellig. Wij zijn 
hier aan het biljarten, mensen leggen een 
kaartje of drinken koffi e. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd! Alleen als er een bingo 
is, wordt er niet gebiljart.”

Gezelligheid is het belangrijkst
Harry: “De biljartvereniging wordt on-
dersteund door Stichting Welzijnswerk 
Sliedrecht. Zij zorgen voor het materiaal, 
wij houden de vereniging draaiende. Men-
sen kunnen gratis biljarten, alleen als je 
meedraait in de competitie betaal je een 
bijdrage. Gezelligheid is het belangrijkst! 
De vereniging kan nog leden gebruiken 
voor het libre biljart, ook dames zijn van 
harte welkom! Geïnteresseerden kunnen 
gewoon even binnenwandelen op maan-
dag, woensdag en vrijdag, op dinsdag en 
donderdag is er competitie.”

De recreatieruimte in De Hofstee aan de Elzenhof in Sliedrecht ziet er gezellig uit. 
Er wordt koffi e gedronken, geknutseld en een aantal heren leggen er een kaartje. 
Was het hier enkele jaren geleden nog rustig, nu is er van alles te beleven.

het heel gewoon om als bewoner mee 
te denken over de woonomgeving.” 
Mevrouw Hermsdorf  beaamt dit: “Ik was 
lid van de huurdersorganisatie en dit was 
een logische stap. We merken dat mede-
bewoners het fi jn vinden om met ons mee 
te denken en te helpen bij activiteiten.”

Ontmoeten en elkaar helpen
“Omdat we hier eind november vorig jaar 
allemaal nieuw kwamen wonen, vonden 
we het een leuk idee om een nieuwjaars-
receptie te organiseren,” vertelt mevrouw 
Hermsdorf. “We hebben geen gemeen-
schappelijke ruimte dus organiseerden we 

dit onder de poort. Met enkele terrasver-
warmers was dat prima te doen. Veel be-
woners hielpen mee en het was een mooie 
gelegenheid om met elkaar kennis te ma-
ken.” In september organiseerden we een 
barbecue. Ook weer onder de poort en 
met de hulp van medebewoners. 

Fijne woonomgeving
De dames zetten zich niet alleen in voor 
gezellige activiteiten, ook kijken ze kritisch 
naar het complex. Mevrouw Broenink: 
“In de centrale hal is een wand van glas, 
hier liepen mensen soms tegenaan. We 
hebben Tablis Wonen gevraagd om deze 

wand te beplakken, dat is een stuk veiliger. 
Ook komen er nog twee klapstoeltjes in de 
centrale hal voor als iemand even moet 
wachten. En op iedere verdieping worden 
nog een aantal foto’s opgehangen.”

Vervolg pagina 7

Bewonerscommissie Dr. Kuyperhof
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Debora ontdekte 
brand in woning 
in Ottoland
Ze reageerde alert en hulpdiensten 
werden snel geïnformeerd

In de ochtend van maandag 13 mei rond 
4.00 uur brak er brand uit buiten een 
woning in Ottoland. Debora keek die 
ochtend uit het raam nadat ze wakker 
werd van geknetter en zag dat er rook en 
hoge vlammen onder het afdak vandaan 
kwamen. Ze was erg alert en informeerde 
meteen haar ouders. De hulpdiensten 
werden geïnformeerd zodat snel met het 
bluswerk kon worden begonnen.

Tablis Wonen en de bewoners van de 
betreffende woning zetten Debora in het 
zonnetje. Want door haar alerte optreden, 
is erger voorkomen.

In Oud-Alblas werken we hard aan de 
renovatie van drie woningen aan de Van 
de Mijlestraat. Bouwbedrijf Bakker Arkel 
voert de werkzaamheden uit. Na de reno-
vatie zijn ook deze woningen duurzaam 
en hebben ze energie-label B. 

Op vrijdagmiddag 27 september had-
den wij ons jaarlijkse personeelsuitje. 
Volledig georganiseerd door collega’s, 
gingen we dit keer naar Molenlanden. 

Misschien zag u ons wel fi etsen? Want 
al fi etsend, kregen we een rondleiding 
langs onze woningen in Bleskensgraaf, 
Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en 
Goudriaan. We beantwoordden allerlei 
vragen over de woningen en we spraken 
met bewoners over de dienstverlening van 
Tablis Wonen. 
De bewoners van een huurwoning die we 
spraken, zijn tevreden over hun woning. 
Sommige bewoners waren kritisch en dat 
waarderen we. We horen graag hoe we 
de dienstverlening kunnen verbeteren. Zo 
vond een bewoner dat het best lang duurt 

Personeelsuitje 
Tablis Wonen

Voortgang 
Oud-Alblas

MOLENLANDEN

als er iets gerepareerd moet worden. Ook 
kregen we een vraag wanneer de schilder 
langs komt, omdat een schilderbeurt ei-
genlijk wel nodig is, volgens de bewoner. 
Terechte vragen, waar we graag over in 
gesprek gingen.

Een personeelsuitje met een doel: kennis 
van ons bezit, leren van onze bewoners en 
genieten van de prachtige omgeving.
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Stuur uw antwoord 
vóór 31 december 2019 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

Woorden 
Auto
Beperking
Binnen
Burendag
Duurzaam
Elektrische
Gasloos

Herfst
Huismeester
Huur
Koffie
Plezierig
Portefeuille
Projecten

Oplossing

Vrijwilliger
Warmtenet
Wensfonds
Werken
Winter
Wonen
Zichtbaarheid

Los de puzzel op, stuur uw antwoord in en maak kans op een cadeaubon van Brood- en kaaswinkeltje 
Hoogendoorn in Ottoland ter waarde van € 15

       Belangrijke telefoonnummers
Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u telefonisch, via de website of per e-mail doorgeven. Spoed-
eisende 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: 
085 02 12 145. 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  Stedin  0800 9009
Huurgeisers en boilers  Eneco Installatiebedrijven  (088) 895 50 00
Glasbreuk  Samenwerking glasverzekering  0800 022 61 00
Verstoppingen  R.R.S.  (010) 292 14 14
Drinkwater  Oasen  (0182) 59 37 72
Centrale antenne  Ziggo  0900 1884
Scharnieren en sloten van SKK Kozijnwacht  0900 84 20
kunststof en aluminium
buitenkozijnen  
Individuele cv-installatie  Werkendamse (0183) 502755
 Verwarmingscentrale  
WKO-installatie Havenkwartier Vaanster  0900 822 67 837
deelgebied A  

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: Tablis Wonen en Josje!
Ontwerp: moev grafische vormgeving
Drukwerk: De Waard Sliedrecht

I S O R K D U U R Z A A M T

O P L E Z I E R I G B O E K

R N E T C E J O R P T E O N

W S A N R H M R U U H F E H

E D N I B R F I A C F N T U

W N J W E A B N S I N S H I

A O E T P A U I E I F Z A S

R F L W E B R E B R E N S M

M S P O R T E F E U I L L E

T N C N K H N H H E R P E E

E E W E I C D I N T E R Z S

N W L N N I A W E R K E N T

E E I J G Z G A S L O O S E

T N V R I J W I L L I G E R

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.


