
‘Straks 
wonen we 
weer vlak 
bij elkaar.’

Hatice (links) en Munevver (rechts) op het bankje voor Hatice’s huis.

Munevver ontving op 7 april de sleutel van haar gloednieuwe huurwoning in Park 
Harga. In juni gaat ze verhuizen, samen met haar man en drie kinderen. Daarmee 
volgt ze haar zus Hatice die al in 2020 naar Park Harga verhuisde. ‘We zijn bijna 
elke dag wel samen’, lachen ze. ‘Dus dat we straks op 5 minuten van elkaar wonen, 
is geweldig.’ 

Voor ze naar Park Harga verhuisde, woonde 

Hatice met haar man en twee dochters aan 

het Schuttersveld. Ook in een woning van 

Woonplus. ‘We woonden daar al 16 jaar. 

We hadden bijna nooit een parkeerplekje in de 

buurt. Hadden geen lift en woonden vier hoog 

aan het einde van de galerij. De omgeving ging 

de laatste jaren ook best achteruit. Maar toch 

vond ik het er hartstikke fijn, want alles was zo 

lekker dichtbij. De winkels. Mijn werk. De 

huisarts. Ik houd niet van autorijden en ga 

graag overal lopend naar toe. Park Harga leek 

me zo ver weg, dus ik twijfelde of ik dat wel 

wilde. Maar mijn oudste dochter en mijn zus 

haalden me over om toch op de woningen te 

reageren.’ En daar is ze hen intussen heel erg 

dankbaar voor.

Lieve buren
Park Harga blijkt helemaal niet zo ver weg. 

In een kwartier loopt ze naar de Mgr. 

Nolenslaan. ‘Ik rijd nu wel auto en ik heb ook 

een fiets aangeschaft. Maar het allerliefst loop 

ik, alhoewel mijn kinderen daar maar weinig 

van snappen’.  Ze is ontzettend snel gewend, 

tegen al haar verwachtingen in. ‘De wijk is 

mooi, schoon en lekker rustig. Je hebt hier 

heel veel groen en speelplekken voor de 

kinderen. En je kunt er prachtig wandelen door 

het parkje. Dat doen mijn zus en ik vaak.’ Ook 

de buren zijn lief en aardig en behulpzaam. 

‘Als ik ergens kom wonen, wil ik iedereen leren 

kennen. Daar heb ik hier ook echt mijn best op 

gedaan. Niet iedereen maakt even makkelijk 

contact. Dus soms moet je even doorzetten. 

Je buren zijn toch dichterbij dan je familie. 

Ik wil mensen graag laten weten dat ik er ben 

als ze me nodig hebben.’ ‘Dat heeft ze van 

onze moeder’, vertelt Munevver zichtbaar 

jaloers op de sociale kunsten van haar zus. 

‘Als die tegen onze vader zei “ik ben over 15 

minuten terug” dan kwam ze een uur later 

thuis.’ Ze moeten hard lachen. ‘Die sprak 

ook met iedereen.’ 

Heerlijk rustig
Over haar duurzame woning is Hatice heel erg 

tevreden. Allereerst is hij een stuk groter dan 

haar vorige woning en heeft ze nu een tuin. 

Dat is al heerlijk. Maar er zijn twee dingen die 

haar zo mogelijk nog meer bevallen. Het ene is 

het feit dat je geluiden van buiten, binnen bijna 

niet hoort. Dat komt door de goede isolatie. 

‘We waren hier met oud en nieuw en we 

dachten echt dat er bijna geen vuurwerk was. 

Toen we naar buiten gingen schrokken we 

gewoon!’ Daarnaast is ze erg gelukkig met het 

klimaat in huis. ‘We hebben overal 

vloerverwarming en als je de thermostaat met 

rust laat, wordt de temperatuur in huis vanzelf 

geregeld. In de zomer hebben wij zelfs 

koeling.’ Dat ze af en toe even de filters in de 

technische ruimte moet schoonmaken vindt ze 

geen probleem. ‘Vijf minuten de stofzuiger 

erop en het is klaar.’ Die koeling heeft haar zus 

straks niet, maar voor de rest is haar woning 

qua comfort gelijk. Ze kan niet wachten tot het 

zover is. Twee jaar geleden stond ze nog maar 

kort ingeschreven bij Woonnet. Toen greep ze 

mis. Deze keer had ze wel geluk. Opnieuw 

waren er ruim 900 belangstellenden. Maar 

uiteindelijk kwam ze toch op de 5e 

plaats terecht. 

Blij van de zon
Beide woningen hebben voldoende 

zonnepanelen om elektriciteit op te wekken 

voor een gemiddeld huishouden. Daarom 

betalen de zussen voor hun woning een 

zogenaamde energieprestatievergoeding 

(EPV). In ruil daarvoor krijgen ze een 

energiebundel. Hatice: ‘Vorig jaar kregen we bij 

de jaarafrekening nog € 400,- van onze 

energieleverancier terug. Per saldo hebben we 

toen uiteindelijk maar € 150,- per maand voor 

onze energie betaald. Dat is echt niet veel. 

Mijn man heeft zo’n app waarin je precies kunt 

zien wat je verbruikt en wat je opwekt. Hij is 

daar constant mee bezig. Dat is echt heel 

grappig. Als de zon gaat schijnen, is hij zó blij. 

Dan sparen we geld.’

Wilt u ook 
verhuizen naar een 
nieuwbouwwoning? 

De woningen in Park Harga zijn 
inmiddels allemaal verhuurd, maar 
gelukkig verrijzen er langs de 
Parkweg nog eens 71. Deze keer 
in de gloednieuwe buurt ‘In de 
Buurttuin’. Eind juni leveren we de 
eerste 27 woningen op. De 
verhuur start vanavond om 20.00 
uur via Woonnet Rijnmond.

De woningen zijn circa 100 m2 groot en 

worden verhuurd in het duurdere sociale 

huursegment. Ze hebben vier kamers en 

een zonnige achtertuin met privé 

berging. Net als in Park Harga zijn de 

woningen zeer energiezuinig. Ze zijn 

voorzien van triple glas, hebben een 

warmtepomp en vloerverwarming. Op 

het dak liggen zonnepanelen. Omdat de 

woningen zo energiezuinig zijn, betaalt 

u voor deze woningen een zogenaamde 

energieprestatievergoeding (EPV). 

Mooie kans voor onze huurders
Hatice en Munevver huurden beiden al 

lang bij Woonplus. Munevver stond nog 

maar 4 jaar ingeschreven bij Woonnet. 

Toch kwam ze van de ruim 900 

kandidaten op de vijfde plaats terecht 

en wist ze een van de woningen in Park 

Harga te bemachtigen. Dat komt omdat 

er nog veel meer criteria zijn dan alleen 

inschrijfduur. Bent u ook toe aan een 

nieuwe stap in uw wooncarrière? Kijk 

dan snel op woonplus.nl/indebuurttuin 

voor meer informatie. Inschrijven voor 

de woningen kan tot en met 7 mei

20.00 uur.In Park Harga bouwden we in totaal 29 energiezuinige 

eengezinswoningen. De laatste 8 werden in april opgeleverd.
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Vrolijke 
beestenbende 
in de Mgr. 
Nolenslaan
De woningen tegenover de Plus aan de 

Mgr. Nolenslaan staan al geruime tijd leeg. 

Voorlopig blijft dat ook nog even zo. Het is 

natuurlijk niet leuk om in een gezellige 

winkelstraat tegen een dichtgetimmerd 

gebouw aan te kijken. Daarom hebben wij 

het omgetoverd tot een vrolijke dierentuin. 

Misschien heeft u het al gezien. Zo ziet het 

er de komende tijd weer gezellig uit!

Opgeknapte 
hal voor de 
Havenbogen

Al 55 jaar thuis in de 
Heemskerkstraat 

Tuintips
Niks zo heerlijk als een tuin die 
er mooi bij staat. Met lekker veel 
groen en mooie bloemen. Maar 
welke planten kun je nou het 
beste kiezen? En hoe zorg je 
ervoor dat het onderhoud te 
overzien is?

In onze tuinfolder geven we een aantal 

handige tips voor de inrichting van uw 

tuin. Want veel groen staat echt niet 

gelijk aan veel onderhoud. Zolang u 

maar slimme keuzes maakt. Ook helpen 

we u graag bij het onderhoud zelf. 

Dit doen we met een tuinkalender. 

Daarin geven we per maand aan welke 

werkzaamheden aan de beurt zijn. 

Zo is de meimaand bijvoorbeeld de 

maand om uw buxus en taxus te 

snoeien, uw tulpen af te knippen of uw 

klimplanten vast te binden. 

U vindt de tuinfolder online via 

woonplus.nl/tuinfolder of u kunt er 

eentje ophalen in ons kantoor aan de 

Valeriusstraat. Dit kan elke werkdag 

tussen 8.00u en 17.00u. Wij wensen u 

veel zonnige tuindagen toe!

‘Het is hier goed toeven’, constateert 
Hennie Ottenhof, sinds 2005 bewoner 
van de Havenbogen tevreden. ‘En nu de 
hal zo’n mooie opknapbeurt heeft 
gekregen, is het nog fijner thuiskomen.’ 
De Havenbogen bestond in 2021 25 jaar 
en dat werd onlangs met een – 
vanwege corona – verlaat feestje 
gevierd. ‘We zijn erg blij met het 
‘‘jubileumcadeau’’ van Woonplus!’

Hennie Ottenhof is een van de vrijwilligers die 

ervoor zorgen dat het plezierig wonen is in de 

Havenbogen. Samen met Wim Lemmen, Arno 

Vollebrecht, Cees van der Marel en Harry 

Schilperoord regelt hij bijvoorbeeld de 

jaarlijkse kerstversiering en doet hij kleine 

klusjes voor bewoners die hulp nodig hebben. 

Hij vertelt: ‘Aan de entree was echt te zien dat 

het gebouw inmiddels meer dan 25 jaar oud is. 

De plantenbakken waren stoffig en gedateerd 

en een likje verf zou niet misstaan. In het kader 

van ‘‘vragen staat vrij’’ vroegen we Woonplus of 

het jubileum niet een goed moment was om de 

boel eens op te knappen. En van het een kwam 

het ander.’

Wensenlijstje
Inmiddels kunnen de bewoners een aantal 

zaken van hun wensenlijstje afvinken. Er staan 

nieuwe plantenbakken in de hal en het 

omliggende plantsoen onderging een 

metamorfose. Ook zijn de galerijvloeren 

gerepareerd en kregen de muren, de pilaren 

en de brievenbussen in de hal weer een frisse 

verflaag. ‘We zijn daar echt blij mee’, vertelt 

Hennie Ottenhof opgewekt. ‘En we zijn er nog 

niet: er komt ook nog een beeldscherm in de 

hal met informatie over activiteiten.’ Hij hoopt 

van harte dat de vernieuwde hal zo mooi blijft 

als-ie nu is. Dat medebewoners daar soms 

zomaar rommel achterlaten, is hem een doorn 

in het oog. ‘Als iedereen de boel netjes houdt, 

hebben we daar toch allemaal plezier van?’

Op 7 april 1967 verhuisden de heer en mevrouw Moerer naar de Heemskerkstraat. 
Nu, ruim 55 jaar later, wonen ze er nog steeds. De slaapkamer van hun dochter is 
inmiddels een sfeervolle eetkamer.

‘Die verbouwing heb ik toen helemaal zelf 

gedaan’, vertelt de heer Moerer. Een beetje 

weemoedig maakt het hem wel, dat 

terugdenken aan die tijd. ‘Ik ben de fijne 

motoriek in mijn handen kwijt. Dus ik kan dat 

allemaal niet meer.’ En dat kan hij maar moeilijk 

accepteren. ‘Hij kon ook zo prachtig 

schilderen’, vertelt zijn vrouw. ‘Ik weet nog 

dat iemand van Woonplus hier in de gang 

stond en vroeg welke schilder hier bezig was 

geweest. Dat ‘ie ook wel zo iemand wilde 

hebben. Haha, ik zei, nou dat is mijn Henk 

en die gaat geen klusjes aannemen hoor.’

Voor verfklussen had de heer Moerer vast ook 

geen tijd gehad. Naast zijn baan zette hij zich 

namelijk jarenlang in voor zijn eigen flat én 

de twee flats ernaast. Een probleem met een 

geiser? Een gaatje boren? Een deur die niet 

goed sloot? Als het even kon, loste hij het zelf 

voor z’n buren op. En anders schakelde hij 

Woonplus in. Op een gegeven moment liep 

hij zelfs rond met een eigen visitekaartje van 

Woonplus op zak. Zo intensief was de 

samenwerking af en toe. Toen de flats een 

aantal jaren geleden gerenoveerd werden, had 

hij nauw contact met de opzichter. Dan bracht 

hij ’s avonds bijvoorbeeld sleutels terug naar 

bewoners. ‘Dat was nog leuk ook, want 

daardoor had je contact met alle buren.’

Maar nu is het genoeg geweest. Na 55 jaar legt 

de heer Moerer, bijna 84 jaar nu, zijn taken 

‘officieel’ neer. Alhoewel hij de contacten wel 

zal gaan missen. ‘Nieuwe bewoners stellen zich 

tegenwoordig niet altijd meer voor’, vertelt zijn 

vrouw. ‘Dus we kennen lang niet iedereen 

meer. Dat vinden we wel jammer. Maar ja, dat  

is de tijd hé.’ Onlangs kreeg de heer Moerer 

bezoek van onze directeur-bestuurder Emile 

Klep die hem persoonlijk kwam bedanken voor 

zijn grote inzet en voorbeeldrol.
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