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Ondanks corona en de wijzigingen die dat in onze 
manier van werken met zich meebrengt gaan de 
onderhouds- en verduurzamingsprojecten gewoon 
door. Zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief zijn we 
druk bezig met een groot aantal projecten waarmee 
we de woningen toekomstbestendig maken en klaar 
maken voor een gasvrije toekomst. U heeft vast wel de 
wegopbrekingen in Sliedrecht gezien voor de aanleg 
van het warmtenet. Dit is noodzakelijk voor een CO2-
neutrale woonomgeving op termijn. Helaas bezorgt dit 
voor de omwonenden best overlast. 

In deze nieuwsbrief leest u ook over de betrokkenheid 
van onze huurders. Zo is er een inspirerend initiatief 
van bewoners uit de Reiger. Zij zorgden voor een 
doorgeefkast. 

Andere bewoners zorgden voor een AED in hun 
woongebouw en er is een bewonerscommissie voor het 
Merelnest. Mooi om te zien dat bewoners zo betrokken 
zijn bij hun woonomgeving!

Ik wens u veel leesplezier in deze nieuwbrief en alvast 
een goede decembermaand.

Liesbeth Marchesini
Directeur-bestuurder

We blijven natuurlijk graag voor u klaar staan, ook 
nu. Door de coronacrisis en de maatregelen die in 
Nederland gelden, werken wij anders dan u van ons 
gewend bent. Dat doen we omdat wij uw gezondheid 
en die van onze medewerkers erg belangrijk vinden.

De veranderingen in onze dienstverlening: 
●	 U kunt ons kantoor alleen bezoeken als u een 

afspraak heeft. Stel daarom uw vragen zo veel 
mogelijk per mail (info@tabliswonen.nl). Bellen 
kan natuurlijk ook.

●	 Spoedreparaties gaan natuurlijk gewoon door. Ook 
alle andere reparaties voeren we weer uit, maar 
door corona kan het wel zijn dat u iets langer moet 
wachten dan dat u van ons gewend bent. 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Coronacrisis: zo werken wij
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Dat doen wij op deze manier: veilig voor u en voor ons! 

Door samen met u op deze manier te werken, gaan wij de verspreiding van het coronavirus tegen. Bedankt voor uw medewerking!

U meldt een reparatieverzoek bij ons.
Onze medewerker van de klantenservice vraagt 
naar de gezondheid van u en uw gezin.
Heeft u corona-klachten?

Onze medewerker vraagt nu ook weer of 
u coronaklachten, zoals hoesten, niezen, 
verkoudheid, benauwdheid of koorts heeft.

De monteur desinfecteert zijn handen, 
trekt handschoenen aan, belt aan en 
zet twee stappen naar achteren.

De monteur voert zijn werk uit. Hij doet dit altijd 
op 1.5 meter afstand van u en uw huisgenoten. 
Wij vragen u en uw huisgenoten om ook 1.5 meter 
afstand van hem te houden.

U opent de deur.We maken een 
afspraak met u 
voor de reparatie.

Onze medewerker 
kan bij u naar binnen 
voor de reparatie.
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Stap 1b

Stap 4b

We voeren alleen 
spoedreparaties uit. 
We maken geen afspraak 
voor een reparatie 
die nog kan wachten.

Onze medewerker 
wenst u beterschap
en vertrekt. Als u 
beter bent, kunt u een 
nieuwe afspraak maken.

? 1,5 m

Wij helpen 
u graag!

Als de monteur klaar 
is met zijn werk 
meldt hij dat bij u.
Daarna vertrekt hij.

Stap 6 

Begin september ontvingen de huurders in Molenlanden 
een Groene Bon van Tablis Wonen en Lek en Waard 
Wonen. Met de Groene Bon kan de huurder voor 45 
euro duurzame materialen kopen. U kunt denken 
aan radiatorfolie, tijdschakelklok, tochtstrip enz. Veel 
mensen maakten er al gebruik van. En dat is mooi, want 
energie besparen is goed voor het milieu en voor de 
portemonnee. 

Met deze actie compenseren we een stukje van de 
lastenverzwaring voor onze huurders in Molenlanden als 
gevolg van de fusie tussen de gemeenten Molenwaard 
en Giessenlanden.

De Groene Bon bevat een unieke code die tot 1 februari 
2021 geldig is. Heeft u de brief met de bon niet meer? 

 

geWOON plezierig wonen in een goed thuis, daar staan we voor. Dat kan betekenen dat we woningen slopen 
en dat er nieuwbouw voor in de plaats komt. Of dat we woningen verduurzamen en onderhoud uitvoeren.  
Een kleine update van waar we allemaal aan werken.

Oud-Alblas en Molenaarsgraaf
We bereiden onze woningen zoveel mogelijk voor op 
een aardgasvrije toekomst. Daarom werden  de daken 
van 24 woningen in Oud-Alblas en Molenaarsgraaf 
voorzien van zonnepanelen. De bewoners kregen 
daarvoor een aanbod en kozen zelf voor de plaatsing. 
Het bedrijf Zonmaat plaatste de zonnepanelen van 
Wocozon.	 Na	 plaatsing	 profiteren	 de	 bewoners	 van	
zonnestroom en een lagere energierekening. Gewoon 
comfortabel en plezierig wonen in een goed thuis! 

Groot onderhoud en verduurzaming 
Sliedrecht: Trompstraat en omgeving
De 55 woningen in de Trompstraat, Hugo de Grootstraat, 
Piet Heinstraat en de Adm. de Ruyterstraat zijn bijna 
allemaal klaar. Mooie woningen waarbij rekening is 
gehouden met de oorspronkelijke architectuur. 

Groot onderhoud en verduurzaming 
Sliedrecht: Chr. Huygensstraat en omgeving 
In de Chr. Huygensstraat, Prof. van ‘t Hoffstraat en  
A. van Leeuwenhoekstraat in Sliedrecht werken we aan 
81 eengezinswoningen: groot onderhoud en verduurza-
ming. Dat doen we samen met Constructif.

Oud-Alblas
In Oud-Alblas realiseren we 12 nieuwbouwwoningen 
in de Van der Mijlestraat en aan het Blussé van 
Oud-Alblasplein. Woningen gericht op de toekomst: 
aardgasvrij en nul-op-de-meter. 

In november 2020 startte de aannemer met de hei-
werkzaamheden. In de fabriek worden de woningen 

Sliedrecht: Staatsliedenbuurt
Tablis Wonen leverde in oktober de laatste huurwoningen 
op in deze mooie wijk. Na tweeënhalf jaar van slopen, 
bouwen, onderhouden en renoveren staat er een wijk 
met prachtige appartementen, eengezinswoningen 
en beneden/bovenwoningen aangesloten op het 
warmtenet van HVC. Dit realiseerden we door een 
goede samenwerking tussen Tablis Wonen, de 
gemeente Sliedrecht, HVC, de bewoners en de 
bewonersorganisatie.

Sociale Moestuin aan het werk in 
de Staatsliedenbuurt
Een mooie omgeving verdient aandacht. Dat geldt 
ook voor het groen in de wijk. In de omgeving van het 
appartementencomplex Dr. Kuyperhof en de beneden/
bovenwoningen (fase 1) gaan vrijwilligers van de Sociale 
Moestuin het groen onderhouden. Daarvoor sloot Tablis 

Warmtenet Sliedrecht 
Inmiddels zijn de werkzaamheden aan het warmte-
net	in	de	omgeving	van	de	5-hoogflats	bijna	afgerond.	 
De leidingen voor het warmtenet zijn onder de rotonde  
aan de Thorbeckelaan (ter hoogte van de ijsbaan) 
geboord. Nu gaat HVC verder met de aanleg in de 
omgeving	 van	 de	 10-hoogflats.	 Voor	 meer	 informatie	
kijk op de website www.sliedrechtaardgasvrij.nl

De mening van onze huurders is belangrijk, 
daarom zijn wij blij met de bewonerscommissies. 
Zij vertegenwoordigen de huurders in een apparte-
mentencomplex of flat en zijn ons aanspreekpunt 
als het gaat om werkzaamheden of andere gespreks-
onderwerpen in het woongebouw. 

Projectcommissie Valkhof en Havik
Er	 staat	 heel	 wat	 op	 stapel	 bij	 de	 10-hoogflats,	
Sperwer,	Havik	en	Valkhof,	in	Sliedrecht.	De	flats	gaan	
we aansluiten op het warmtenet en daar moeten de 
woningen op voorbereid worden. Tablis Wonen wil ook 
graag	 de	 buitenkant	 van	 de	 flats	 moderniseren.	 Dat	
doen we in overleg met de bewoners, want het gaat 
tenslotte om hun thuis. Na een oproep aan de bewoners 
is er een klankbordgroep gevormd met bewoners uit 
de Havik. Samen met de bewonerscommissie Valkhof 
vormen zij de tijdelijke projectcommissie.  

Bewonerscommissie Valkhof

Nieuw: bewonerscommissie 
voor het Merelnest
Het appartementencomplex het Merelnest heeft sinds 
kort ook een bewonerscommissie. Betrokken huurders 
die zich inzetten voor de woonomgeving. Fijn dat we 
met elkaar gaan samenwerken!

Woon je in een appartement of 
bovenwoning?
Let op: plantenbakken mogen niet aan de 
buitenkant van uw balkon hangen
Het is te gevaarlijk omdat er altijd een kleine kans is 
dat een plantenbak van het balkon valt. Dat kan een 
gevaarlijke situatie opleveren. Hang de plantenbak aan 
de binnenkant van uw balkon of gebruik de plantenbakken 
die speciaal bedoeld zijn voor een balkon. Dat is veiliger!

In het appartementencomplex de Reiger staat een 
doorgeefkast in de algemene ruimte. Een prachtige 
eikenhouten kast. Hier kunnen bewoners goede 
spullen die ze niet meer gebruiken neerzetten. 
Andere bewoners kunnen deze dan weer gebruiken. 
Een mooi initiatief om andere mensen blij te maken 
en spullen een 2e kans te geven. 

Janny en Anneke zorgden voor de komst van de 
doorgeefkast. Janny houdt de doorgeefkast iedere 
dag bij. “Ik ben blij dat de doorgeefkast er is. Er wordt 
veel gebruik van gemaakt en ik ben er trots op dat 
we dit samen hebben neergezet”. Janny schenkt veel 
aandacht aan de doorgeefkast. Ze zorgt ervoor dat de 

al gemonteerd. Ongeveer vier weken na het heien 
begint de plaatsing van de woningen. Dat duurt on-
geveer drie weken. Daarna zijn nog acht weken nodig 
voor de afbouw van de woningen en de bestrating.  
We verwachten dat de woningen eind maart/begin april 
2021 opgeleverd worden.

Groene Bon van € 45 voor huurders 
Molenlanden groot succes!

Geen probleem, vraag deze op via https://groenebon.nl/ 
verloren. Lukt het niet of hebt u een andere vraag? Bel of 
mail dan gerust naar Het Nieuwe Wonen: (0345) 53 39 33 / 
info@hetnieuwewonen.nl

Betrokken bewoners

Tips en Tops

Woningen moeten snel en gemakkelijk te 
bereiken zijn
Plaats geen spullen bij de voordeur van uw appartement 
of op de galerij. De toegang van uw woongebouw, 
uw woning maar ook die van anderen moet snel en 
gemakkelijk te bereiken zijn. Zeker in geval van nood! 

Van SliM Wonen: 
wij zoeken nieuwe 
bestuursleden

De huurdersorganisatie SliM Wonen is op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Wij vertegenwoordigen de 
huurders van Tablis Wonen in Sliedrecht en Molenlanden. 
Ons bestuur heeft een uitgebreid takenpakket, op onze 
website www.slimwonen.eu geven wij informatie 
over onze bezigheden. Hier vindt u ook de opgestelde 
profielschets	en	het	contactformulier.	Heeft	u	interesse	
of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen 
via ons email adres  info@slimwonen.eu

Online puzzelen

Spinnen
Een spin in huis: de een vindt het geen probleem, de ander 
vindt het eng. Spinnen zijn belangrijk voor de natuur, zij 
zorgen voor evenwicht door te jagen op insecten. Vind je 
het	niet	fijn	als	je	spinnen	in	huis	hebt?	Zorg	dan	voor	het	
volgende, zodat de spinnen buiten blijven:
●	 Gebruik geen middeltjes tegen spinnen. Spinnen mag 

je niet met gif bestrijden.

●	 Maak favoriete spinnenhoekjes goed schoon.
●	 Plaats eventueel horren voor de ramen en ruim 

voedselresten direct op.
●	 Als er toch een spin in huis zit, verplaats de spin dan 

met de hand. Gebruik daarbij een potje en zet de 
spin weer buiten.

spullen goed toonbaar zijn en dat spullen die er langer 
dan vier weken staan naar een ander goed doel gaan. 
Mooi zo’n initiatief.

Doorgeefkast De Reiger

Wensfonds: AED voor appartementencomplex 
De Wetering, Molenaarsgraaf

Plezierig wonen, dat vinden wij allemaal belangrijk! 
Wij investeren graag in de leefbaarheid in en om 
eengezinswoningen,	 flats,	 appartementen,	 in	 straten	
en wijken. Daarom nodigen we bewoners uit hun goede 

ideeën voor het verbeteren van de woonomgeving 
met ons te delen. Want de beste ideeën komen van 
de bewoners! Met het Wensfonds van Tablis Wonen 
kunnen goede tastbare ideeën van betrokken huurders 
werkelijkheid worden.

We kregen een verzoek van mevrouw Sonja Tol van de 
VVE De Wetering in Molenaarsgraaf voor het plaatsen 
van een AED bij het appartementencomplex. Mevrouw 
Tol, “het geeft een veiliger gevoel als er een AED hangt 
bij ons appartement. Voor mij is het zeer belangrijk dat 
er voor iedereen, als er iets is, snel gehandeld kan 
worden. En dat kan met een AED. Gelukkig hangt er in 
ons dorp nu op verschillende plekken een AED.”

Veel bewoners hebben onze reparatiekaart in de 
meterkast hangen. Natuurlijk wijzigt er wel eens 
een telefoonnummer. Kijk voor de meest actuele 
informatie altijd op www.tabliswonen.nl. Wilt u een 
nieuwe reparatiekaart? Laat het ons weten, dan 
zorgen we dat u deze ontvangt.

Reparatiekaart 
met telefoonnummers

Wonen een contract af met de Sociale Moestuin uit 
Sliedrecht. Minimaal vier keer per jaar  gaan de vrijwilligers 
van de Sociale Moestuin aan de slag in de wijk. René 
Aaldijk, huismeester van Tablis Wonen, en Thea Visser, 
projectleider van de Sociale Moestuin coördineren de 
werkzaamheden.  
 
Thea Visser: “Wij zijn blij met de samenwerking met  
Tablis Wonen. De vrijwilligers van de Sociale Moestuin 
zorgen voor een nette woonomgeving. Maar als er 
bewoners zijn die hulp kunnen gebruiken bij het onderhoud 
van hun tuin, dan kunnen we voor hen ook iets betekenen. 
Daar vragen we wel een kleine vergoeding voor, dat gaat 
buiten Tablis Wonen om.  

Contact Sociale Moestuin: 
info@socialemoestuin.nl 

U kunt nu ook de puzzel online maken. Klik daarvoor 
op deze link. Stuur de oplossing tot 9 januari 2021 
op en maak kans op een cadeaubon 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. 

Stuur uw antwoord naar redactie@tabliswonen.nl

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Het laatste nieuws over onze projecten vindt u op onze website. 
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