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Beste huurders,

Het is alweer december. De tijd is hard gegaan en er 
is veel gebeurd het afgelopen jaar. Na de periode met 
corona-maatregelen ziet de wereld er ineens anders 
uit. Een wereld met hogere kosten voor boodschappen, 
energie en verzekeringen enz. Als woningcorporatie 
versnellen wij het energiezuiniger maken van onze 
woningen. We zijn nu hard aan het werk in het centrum 
van Sliedrecht waar we 498 woningen verduurzamen en 
op het warmtenet gaan aansluiten. Binnenkort volgen 
217 woningen in Sliedrecht-Oost. Deze projecten bieden 
de inwoners van Sliedrecht een kans op een baan. Daar 
leest u meer over in deze bewonersnieuwsbrief. 

Ook leest u verhalen van betrokken huurders die zich 
inzetten voor hun medebewoners. Daar ben ik ook 
echt trots op! Met elkaar maken we een plezierige 
woonomgeving. Wat ik ook heel bijzonder vond is dat 
ik een groot aantal huurders heb mogen spreken die al  

Online puzzelen

Planmatig onderhoud houdt in dat we onderhoud 
verrichten op basis van een planning. Op 
verschillende plaatsen in Sliedrecht en Molenlanden 
zijn we daarom aan het werk, bijvoorbeeld met 
schilderwerk. Maar ook andere werkzaamheden, 
zoals bij het woongebouw Lijsterhof.

U kunt nu ook de puzzel online maken. Klik daarvoor 
op deze link. Stuur de oplossing van de puzzel 
uiterlijk maandag 13 februari 2023 in en maak kans 
op een cadeaukaart van € 15. We verloten drie 
cadeaukaarten onder de inzenders met het goede 
antwoord. 

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

Of per post:
Tablis Wonen
Zuiderzeestraat 210
3363 CZ  SLIEDRECHT

De Groene Huiskamer, een fijne groene ontmoetings-
plek waar bewoners uit Sliedrecht elkaar kunnen 
ontmoeten. Maar ook in gesprek kunnen gaan met 
medewerkers van Tablis Wonen, Het Bonkelaarhuis 
en de Moestuin Sliedrecht. Iedere dinsdag van 09.00 
uur tot 12.00 uur bij de Moestuin Sliedrecht kunnen 
de bewoners terecht voor ontmoeting, raad en daad 
en natuurlijk een gratis kop koffie of thee!
 
Marion Sitskoorn van Tablis Wonen, is heel enthousiast 
over dit initiatief. “Ik ben echt blij met de plezierige 

De Groene Huiskamer
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Op twee avonden in mei en juni vertelden 
twintig huurders over hun ervaringen met Tablis 
Wonen. KWH* organiseerde deze zogenaamde 
luisterpanels. Wij vonden het heel fijn dat deze 
betrokken huurders tijd maakten en moeite deden 
om hieraan deel te nemen. Want zo horen we echt 
wat de huurders van ons vinden, wat we goed doen 
en wat we kunnen verbeteren. Natuurlijk vertellen 
we u graag wat er is besproken en wat we gaan 
doen met de aandachtspunten die de aanwezige 
huurders benoemden. 

Maar eerst even het bijzondere aan deze luisterpanels: 
bij het gesprek zijn geen medewerkers van Tablis Wonen 
in de zaal aanwezig. Een medewerker van KWH gaat in 
gesprek met de huurders. De medewerkers van Tablis 
Wonen zitten in een andere ruimte en kunnen alleen 
luisteren naar wat de huurder zegt, via een camera.  

Luisterpanels
Dus alleen maar stil zijn en niet deelnemen aan het 
gesprek. Het is fijn dat dat zo kan en het is goed om te 
zien dat de mensen blij zijn met hun woning, maar dat we 
onze dienstverlening op een aantal punten nog kunnen 
verbeteren. Daar staan we natuurlijk altijd voor open.

Op beide avonden kwam bijvoorbeeld naar voren dat 
onze bereikbaarheid niet goed is. We werken er hard 
aan om dit te veranderen. Het luisterpanel benoemde 
nog een aantal aandachtspunten waarmee wij op korte 
termijn aan het werk gaan of al mee bezig zijn:  
● meer toezicht houden op de werkzaamheden
● meer zichtbaar zijn in de wijk
● huurders op tijd informeren wanneer werkzaamheden 

starten
● informeren over de duurzaamheidsmaatregelen
● betere nazorg

Misschien heeft u het al gemerkt, maar een aantal 
punten pakten we direct op. Zo zijn onze collega’s 
regelmatig én herkenbaar met een Tablis Wonen jasje 
aanwezig in de wijk of bij een project, heeft u een 
themanieuwsbrief over de verduurzaming ontvangen 
en organiseerden we meerdere wijkschouwen. Dan 
lopen we samen met vertegenwoordigers van SliM 
Wonen door de wijk en kijken we naar de thema’s 
schoon, heel en veilig. 

* Kennis- en kwaliteitscentrum Woningcorporaties

Planmatig onderhoud
“Op de galerijen en balkons brengt Heko een 
beschermende verflaag aan. Dat was nodig”, aldus 
projectleider Peter Hak van Tablis Wonen. “De verflaag 
liet op verschillende plaatsen los en dat is geen fraai 
gezicht. Daarom worden dit jaar werkzaamheden 
uitgevoerd. De bewoners hebben voor de start van 
de werkzaamheden een brochure ontvangen over 
de werkzaamheden. We weten dat het best voor wat 
impact zorgt voor de bewoners. De wooncoach van 
Heko is goed bereikbaar en de bewoners kunnen al 
hun vragen en zorgen met haar bespreken. Ook is er 
een uitvoerder van Heko op het werk aanwezig die altijd 
bereid is om vragen te beantwoorden. Heko informeert 
de bewoners ook over de planning zodat ze goed op 
de hoogte zijn wanneer ze niet over de galerij of balkon 
kunnen lopen. Gelukkig zijn de bewoners blij dat de 
balkons en galerijen er weer mooi uit komen te zien”.

In het woongebouw De Delta Borgh aan de Lekstraat 
kunnen de bewoners deelnemen aan allerlei gezellige 
activiteiten. De bewonerscommissie organiseert dat. 
Theo Veer, is de voorzitter van de bewonerscommissie. 
Hij is samen met een aantal andere bewoners erg 
betrokken bij het wel en wee van de bewoners. “Kijk, 
hier geniet ik van, zegt Theo terwijl achter hem een 
aantal bewoners gezellig met elkaar koffie drinken 
met iets lekkers. “Samen met José, Corrie, Rina en 
Zwanie organiseren we dat en nog meer. Zoals bingo, 
koffieochtenden, Sinterklaas, gezellig samen eten en 
natuurlijk een Kerstfeest. Het is fijn om dit te kunnen 
doen voor de bewoners. Je ziet dat de mensen die er zijn 
het gezellig vinden én het is goed voor het woonplezier. 
Bewoners leren elkaar kennen, maken een praatje en 
weten elkaar te vinden als er eens iets is. Daar doe ik 
het voor”.

Theo werd drie jaar geleden benaderd door Hans, onze 
huismeester.  “Ik vond Theo dé persoon om iets voor 
de bewoners in het woongebouw te betekenen. Na rijp 

Bewonerscommissie Lekstraat
Actieve en betrokken huurder

beraad werd Theo enthousiast en nu zie ik dat het hem 
veel geeft en ik zie hem echt genieten”, aldus Hans. 
Ja, dat klopt, vertelt Theo. “Nadat ik met pensioen ben 
gegaan, vind ik het mooi om betrokken te mogen zijn 
bij de medemens. Ik krijg er positieve energie van. Ik 
kan iedereen, die het kan en de mogelijkheid heeft, 
aanbevelen iets voor zijn of haar medebewoners te 
doen. En het is mooi dat Tablis Wonen dit ondersteunt”. 

Interesse om iets te gaan organiseren voor 
medebewoners? Neem dan contact op met onze 
huismeesters. 

Wij wensen u 
fijne feestdagen 
en een goed en 
gezond 2023!

Voorwoord

 

Doorstroomregeling Molenlanden en Sliedrecht

Huurders van 55 jaar en ouder die in een 
eengezinswoning met drie of meer slaapkamers 
wonen, krijgen binnenkort een brief van ons over 
onze doorstroomregeling. 

De doorstroomregeling in het kort
Huurders kunnen voorrang krijgen op doorstroom-
woningen van Tablis Wonen. In Molenlanden ook op 
doorstroomwoningen van Kleurrijk Wonen en Lek  
en Waard Wonen. Doorstroomwoningen zijn kleinere 
woningen. Als zo’n kleinere woning beschikbaar  
komt dan bieden we deze aan als doorstroom- 
woning op www.woongaard.com (Molenlanden) en  
www.woonkeus.nl (Sliedrecht). In de meeste gevallen 
betaalt u niet meer dan uw huidige huurprijs. De 
doorstroomwoningen staan binnenkort op onze website, 
bij Ik zoek een woning.

De voordelen
● Als u reageert op een doorstroomwoning krijgt u 

voorrang op andere woningzoekenden.
● U gaat wonen in een kleinere woning met twee (of 

soms drie) slaapkamers.
● Uw kale huurprijs blijft minimaal gelijk als uw 

huishoudinkomen niet meer is dan € 44.035* (een-
persoonshuishouden) of € 48.625* (meerpersoons-
huishouden).

● Als uw huishoudinkomen hoger dan € 44.035* of  
€ 48.625* is, dan kunt u met de doorstroomregeling  
reageren op de doorstroomwoningen. U betaalt dan 
wel de huurprijs die vermeld staat in de advertentie.

Bent u enthousiast hierover, neem dan snel contact op 
met Tablis Wonen!

* prijspeil 2023

Wintertip 

Verwijder sneeuw en ijs van uw galerij met 
een kunststof sneeuwschuiver

Als u in een woongebouw woont, wilt u natuurlijk ook 
in de winter bij gladheid of sneeuw over de galerij of 
het balkon kunnen lopen. Dat betekent zonder sneeuw 
en ijs. Wij adviseren de bewoners sneeuw en ijs niet 
weg te halen met een schep of ander scherp voorwerp. 
Dat kan namelijk de coating beschadigen en die coating 
beschermt de galerij. Een sneeuwschuiver van kunststof 
is dan een aanrader.

Plaatsing 
rookmelders

In opdracht van Tablis Wonen gaan monteurs 
van Verhoef langs al onze woningen in 
Sliedrecht en Molenlanden om de rookmelders 
te controleren en er eventueel bij te plaatsen. 
Dit doen we om de brandveiligheid in uw 
woning te verbeteren. Iedereen ontving daar al 
een brief over.

Het kan natuurlijk zo zijn dat u niet  thuis was. 
Als het goed is, lag er een “niet-thuis-kaartje” in 
uw brievenbus. Maak dan snel nog een afspraak 
met ons. Dat kan door dat aan te geven in uw 
Mijn Tablis Wonen, te mailen of te bellen naar 
Tablis Wonen. Geen kaartje 
gezien? Ook dan kunt u ook 
contact met ons opnemen 
om een afspraak te maken.

In Sliedrecht gaat Delta Netwerk glasvezel aanleggen. 
Daar zijn wij heel blij mee. Tablis Wonen wil graag 
haar woningen goed voorbereiden op de toekomst. 
Daar hoort ook een glasvezelaansluiting bij. Glasvezel 
biedt veel voordelen zoals: u kunt thuis met z’n allen 
online, uw kinderen kunnen gamen zonder haperen, u 
heeft een haarscherpe tv-verbinding en meer. Daarom 
wil Tablis Wonen graag dat alle bewoners van haar 
woningen de glasvezelaansluiting laten realiseren. 

Bewoners van een laagbouw woning die nog geen 
afspraak maakten voor de aansluiting kunnen dit doen 
door:
● te bellen naar 079 30 303 72
● te mailen naar   

glasvezelafspraak@deltafibernetwerk.nl 
● of via de website  www.deltanetwerk.nl/sliedrecht. 

Bij bewoners van een flat of appartement komt 
DELTA Netwerk op een later moment langs voor 
de glasvezelaansluiting. Bewoners van een flat of 
appartement worden hierover nog geïnformeerd. 

Aanleg glasvezel

Vragen over de glasvezelaansluiting? 
Dan kunt u altijd binnenlopen bij het Glasvezel 
Informatiepunt, Kerkbuurt 95 in Sliedrecht. Het 
informatiepunt is geopend van woensdag tot en met 
vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur.

De schop is inmiddels in de grond!
Op donderdag 8 december startten Delta Netwerk 
en Circet Nederland met de aanleg van glasvezel in 
Sliedrecht. 

Nieuws: project Sliedrecht-Centrum
Zwaluwe Bouw is gestart met de werkzaamheden aan de 
498 woningen in het centrum van Sliedrecht. Zwaluwe 
Bouw vervangt de kozijnen, isoleert de zolders, past de 
ventilatiesystemen aan en behandelt de kelderkasten 
zodat deze vochtwerend zijn.  Allemaal maatregelen om 
de woningen te verduurzamen. 

Goed nieuws: dit project biedt mensen een 
kans op een baan
Dianne Dijkstra is projectleider Arbeidsmarkt en 
Energietransitie in de Drechtsteden. “Sliedrecht is volop 
bezig met de energietransitie. Straten gaan open, het 
warmtenet wordt aangelegd, huizen worden geïsoleerd. 
Om Sliedrecht aardgasvrij te krijgen zijn veel handen 
nodig. Want vele handen maken licht werk. Hoe mooi 
zou het zijn dat bewoners uit Sliedrecht hier zelf aan bij 
dragen? Dat je mee kunt werken aan de werkzaamheden 
in eigen woonplaats? En Sliedrecht daardoor sneller 
aardgasvrij is? Ik geloof erin dat iedereen een talent 

Projecten

heeft en iets kan betekenen in de energietransitie. 
Samen maken we het mogelijk. Mocht iemand iets 
willen doen of ontdekken wat mogelijk is? Ik kom graag 
in contact.”  

Dianne is als volgt te bereiken:
Iedere woensdag is zij aanwezig in de wijk waar 
Zwaluwe Bouw aan het werk is. U kunt haar bellen 
op telefoonnummer 06 126 118 67 of mailen naar 
de.dijkstra@dordrecht.nl. 

Peter van Tablis Wonen en Roel van Heko bij de Lijsterhof

Wie langs de Nachtegaalflat aan de Thorbeckelaan in 
Sliedrecht komt, heeft het vast gezien. Op de muren 
van de onderste verdieping hangen allemaal kleine 
geel met bruine kastjes. Het zijn houten kastjes speciaal 
voor vlinders, bijen en insecten. Daaromheen maakten 
de jongste bewoners en een enkele volwassene 
mooie muurtekeningen. Een initiatief van een van de 
betrokken bewoners: Vincent van Heukelum. Vincent 
woont samen met zijn vrouw al meer dan 20 jaar in de 
Nachtegaal en is erg betrokken bij de bewoners én de 
woonomgeving. 

Het gaat mevrouw Van de Biesebos aan het hart. Ze is 
bezig met de laatste nieuwsbrief “MetelkaarvoorelkaaR” 
voor de bewoners van het Merelnest. Er komen 
helaas geen nieuwsbrieven meer. Dat komt omdat de 
bewonerscommissie door omstandigheden helaas 
stopt met bestaan. “En dat is jammer, want naast de 
nieuwsbrief organiseerden we – als bewonerscommissie 
– nog andere activiteiten voor de bewoners. Zoals een 
ijsavond, bloemen en bezoek voor nieuwe bewoners 
en de exposities in de hal met kunst voor en door 
bewoners. Het is verrassend om te zien dat er zoveel 
talent is in ons woongebouw”, vertelt mevrouw Van de 
Biesebos enthousiast.

In de nieuwsbrief nam mevrouw Van de Biesebos een 
rubriek op “Leer onze buren kennen”. “Ik vind het heel 
mooi dat er bewoners zijn die hun persoonlijke verhalen 
delen. En wat dan helemaal fijn is, is dat de andere 

bewoners vaak reageren met een kaartje of een 
praatje. Dat doet de mens goed. Ook attendeer ik de 
lezers in de nieuwsbrief op organisaties in Sliedrecht 
waar ze hulp kunnen vragen of activiteiten waaraan 
ze kunnen deelnemen. Natuurlijk gaven wij als 
bewonerscommissie ook tips door om de leefomgeving 
prettig te houden. 

Het idee voor het schrijven van een nieuwsbrief kwam 
door de periode waarin we te maken hadden met de 
corona-maatregelen. Met een nieuwsbrief konden 
we in contact met elkaar blijven. Het schrijven van 
nieuwsbrieven is niet nieuw voor me.” Mevrouw Van de 
Biesebos woont pas weer vijf en half jaar in Nederland, 
daarvoor woonde ze ruim 35 jaar in Israël. Met 
nieuwsbrieven hield ze haar contacten in Nederland op 
de hoogte van alles wat er gebeurde in Israël. “Ik heb 
verschillende functies in Israël gehad, altijd gericht op 
het welzijn van volwassenen en kinderen. Ik maakte best 
veel mee: mooie, verdrietige en spannende momenten. 
Israël, een land met een bewogen verleden, waar ik 
iets kon betekenen voor de mensen die heel heftige 
gebeurtenissen hebben meegemaakt. Gelukkig kan ik 
in Nederland ook iets betekenen voor mijn medemens, 
al is het maar even de post uit de brievenbus halen voor 
een zieke buurvrouw, een praatje maken met iemand 
die ziek is of gewoon even iets opruimen op de gang”.

Bewonerscommissie Merelnest
Het gezicht achter de nieuwsbrieven voor de bewoners van het Merelnest

Onze wooncoach Monique vroeg de bewoners van de 
Lijsterhof wat zij graag veranderd wilden hebben aan de 
groenstrook bij hun woongebouw. Wat een leuke ideeën 
kreeg Monique van de bewoners terug: zitplaatsen, 
bloemen en planten, een jeu de boulesbaan, aanleg van 
een moestuin. Er kwamen ook verzoeken voor meer 
parkeerplaatsen en een hondenuitlaatplaats. Alleen 
over de laatste twee punten gaat de gemeente. “Ik vind 
het fijn als de bewoners meedenken en betrokken zijn 
bij hun woonomgeving. Zo weten we wat de bewoners 
willen en kunnen we daarop inspelen”, aldus Monique. 

Samen met hoveniersbedrijf Van Rosmalen maakten 
we een ontwerp. En op 21 november ging de schop in 
de grond. Het resultaat mag er zijn: een fraaie tuin waar 
de bewoners van kunnen gaan genieten. 

Inrichting tuin 
Lijsterhof  

Opening tuin 
De Delta Borgh
Ook de binnentuin van De Delta Borgh werd veranderd.  
Hiervoor werd ook de samenwerking met Moestuin 
Sliedrecht opgezocht. Zij hielpen met de beplanting 
en het maken van insectenhuisjes en vogelhuisjes”, 
vertelt Tessa Lugthart, wooncoach van Tablis Wonen. 
‘’De tuin is bedoeld om samen te komen en elkaar te 
ontmoeten, waarbij duurzaamheid centraal staat. Alle 
planten die erin staan trekken vlinders en bijen aan en 
er zijn alleen duurzame materialen gebruikt. Het ziet er 
mooi en verzorgd uit en ik hoop dat de bewoners er 
veel plezier beleven”.

Woensdag 9 november organiseerden onze woon-
coaches Monique en Tessa en huismeester René een 
wijkschouw door de Staatsliedenbuurt (nieuwbouw) in 
Sliedrecht. Een wijkschouw betekent dat wij samen met 
vertegenwoordigers van SliM Wonen door de wijk lopen 
om te kijken naar de thema’s schoon, heel en veilig. De 
conclusie van de wijkschouw was: De Staatsliedenbuurt 

Wijkschouw Staatsliedenbuurt

is een mooie wijk met hier en daar een aandachtspunt 
dat we snel gaan oppakken. 

Ook aan de jeugd in de wijk was gedacht. SOJS 
organiseerde een aantal sportactiviteiten. Mooi om het 
enthousiasme van de jonge bewoners uit de wijk te 
zien. Na afloop gingen medewerkers van Tablis Wonen 
en de bestuursleden van SliM Wonen in gesprek met de 
bewoners. En dat onder het genot van een frietje en een 
snack. Goede gesprekken die ons meer inzicht geven 
in het wonen in deze fraaie wijk. Natuurlijk nemen we de 
verbeterpunten die onze bewoners noemden serieus 
en gaan daarmee aan het werk. We willen dat al onze 
huurders geWOON plezierig wonen! Een bewoonster 
vertelde vol enthousiasme: “Ik woon hier al vier jaar met 
zoveel plezier. Een heerlijk huis en een mooie buurt met 
fijne buren”. 

Directie en medewerkers Tablis Wonen

“Ik ben erg positief ingesteld en vind dat mensen er 
voor elkaar kunnen en mogen zijn en dat ze respect 
hebben voor elkaar. Daarnaast is verbinding tussen 
mensen belangrijk. Dat heeft gewoon een positieve 
invloed op het plezierig wonen in een woongebouw”, 
vertelt Vincent. 

Vincent organiseert vaker leuke activiteiten, van de 
zogenoemde Buur-becue tot feestjes voor de kinderen. 
Voor het project met de insectenhotelletjes en de 
muurtekeningen werd Vincent geïnspireerd toen hij over 
de treinbrug kwam. “Daar staat ergens een boerderij 
met allemaal insectenhotels aan de muren. En ik 
houd van dieren én de natuur. Toen was het idee snel 
ontstaan. Met Tablis Wonen heb ik het idee besproken 
en ik kreeg toestemming en medewerking. Kastjes en 
krijt kunnen kopen met een bijdrage van Tablis Wonen. 
En via de facebookpagina van de Nachtegaal heb ik 
mensen gevraagd of hun kinderen wilden krijten. Dat 
wilden de kinderen wel. Die zijn altijd zo enthousiast. 
We konden dus snel aan de slag met dit als resultaat“. 

In de bewonersnieuwsbrief van juli 2022 stond een 
oproep: Huurt u ook al 50 jaar een woning van Tablis 
Wonen? Wat werd daar enthousiast op gereageerd. 
We wilden iedereen op kantoor uitnodigen, maar de 
ruimte op ons kantoor bleek te klein. Daarom nodigden 
we ongeveer 90 bewoners uit bij Kom aan Tafel voor 
een gezellige bijeenkomst. Bij een ander deel van de 
jubilarissen gingen medewerkers van Tablis Wonen op 
bezoek. Waar we ook waren, overal was het gezellig. 
Alle bewoners ontvingen een cheque ter waarde van  
€ 150 en bloemen en ze kregen een foto thuisgestuurd. 

Voor ons was het ook waardevol om in gesprek te 
mogen met mensen die al 50 jaar of meer een woning 
van ons huren. Echt fantastisch. De huurders waren 
erg enthousiast. We kregen vele mailtjes, kaartjes en 
telefoontjes om ons te bedanken. 

Ontzettend bedankt dat u er was!

50 jaar huur

Thorbeckelaan 

Insectenhotels en muurtekeningen

Mijn Tablis Wonen is ons online huurdersportaal. 
U kunt online zelf uw reparatieverzoeken plannen, 
uw gegevens bekijken en wijzigen, huurbetalingen 
bekijken en de huur opzeggen en nog meer. En dat 
allemaal op een moment dat het u uitkomt. Met Mijn 
Tablis Wonen zijn uw woonzaken zó geregeld!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag
Met vragen over Mijn Tablis Wonen kunt u ons gewoon 
even bellen. We beantwoorden uw vragen graag. U 
kunt ook een afspraak met een van onze collega’s 
maken. Samen bekijkt u dan, onder het genot van een 
kop koffie of thee, de mogelijkheden van Mijn Tablis 
Wonen. U besluit altijd zelf of u het gaat gebruiken.

Inloggegevens kwijt?
Dat kan gebeuren, neemt u dan contact met ons op. Dan 
zorgen wij ervoor dat u deze weer ontvangt van ons.  

Mijn Tablis Wonen

Gebruikt u geen internet
Dan kunt u ons altijd gewoon telefonisch bereiken.  
Wij helpen u graag!

Op donderdag 8 december was er een feestelijke opening 
van de tuin voor de bewoners.

Nieuws van SliM Wonen

Drie leden van SliM Wonen tijdens een overleg.

Binnenkort willen we u tijdens een bijeenkomst 
laten zien wat een huurdersorganisatie is, waar 
SliM Wonen voor staat en wat we voor u kunnen 
betekenen. 

We nodigen u uit om het formulier Huurdersbijeenkomst 
op onze website www.slimwonen.eu in te vullen. Heeft 
u geen internet? Dan kunt u uw interesse doorgeven 
door een briefje of kaartje te sturen naar:

Secretariaat SLiM Wonen
p/a Havenstraat 39 A
3361 XD Sliedrecht
 
Want we komen graag met u in contact!

Wilt u ook iets betekenen voor andere 
huurders?
We zoeken een nieuw bestuurslid. Op onze website 
staat de profielschets AB bestuurslid.  Uw reactie 
kunt u mailen naar info@slimwonen.eu.

samenwerking met Het Bonkelaarhuis en de Moestuin 
Sliedrecht. Hierdoor is er een mooie groene plek 
waar ook onze bewoners kunnen genieten. Een 
plek om met een kop koffie of thee eens in gesprek 
te gaan met buren en medebewoners. Of je te laten 
adviseren over bepaalde thema’s waar je vragen over 
hebt, bijvoorbeeld over het huren van een woning in 
Sliedrecht, of gewoon gezellig met elkaar haken en 
breien”. Het kan er allemaal”.
 
Eluna is samen met haar moeder een vaste bezoekster 
van de Groene Huiskamer. Een van haar zoontjes is 
ook mee en is aan het spelen met een andere jonge 
bezoekster. Moeder en dochter maken iedere dinsdag 
tijd om samen gezellig koffie te drinken én te haken. 
”We zijn echte huismussen en zo komen we deur even 
uit en we maken ook eens een praatje met anderen. Ik 
hoorde van de Groene Huiskamer via Buurtgezinnen. 
Een leuk initiatief en ik vind het heel fijn dat Marion er 
nu ook is, want ik had nog een paar vragen die over 
mijn woning gaan”.

U blijft dan op de hoogte van de Tablis Wonen 
nieuwtjes. Zoals de voortgang van projecten, 
activiteiten in de wijk, mooie tuinen die worden 
aangelegd. U kunt ons volgen op: Facebook en 
Instagram. Natuurlijk plaatsen wij het nieuws 
op onze website en leest u het nieuws in onze 
bewonersnieuwsbrieven. 

Als we belangrijk nieuws hebben voor alle bewoners 
van een woongebouw, straat of wijk, dan sturen we 
iedereen gewoon een brief (per post of per mail). 
Dat plaatsen wij niet op sociale mediakanalen. 

Volg ons op 
Sociale media

tabliswonen

tabliswonen
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50 jaar of langer een woning huren van Tablis Wonen. 
Dat was een prachtig evenement waar ik ook met plezier 
op terugkijk. Nog even en we sluiten het jaar af en hopen 
op een mooi 2023! 

Voor nu wens ik u fijne en plezierige feestdagen.

Liesbeth Marchesini
Directeur-bestuurder

https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/GyeYJV134v8fiMJmB8p9Mu1O6DoZhvv8.html
mailto:redactie%40tabliswonen.nl?subject=
http://www.woongaard.com
http://www.woonkeus.nl

