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We denken dat het je direct is opgevallen: Watermerk ziet er anders
uit. We hebben ons blad in een nieuw, moderner jasje gestoken. Grote
foto’s, minder tekst en meer wit. Dat maakt het fijner om te lezen.
Ook de inhoud is anders. Onze
huurders staan meer dan ooit centraal.
We laten zien hoe wij samen met
anderen werken aan woongeluk, ook
dat van jou! Verder gaan we elke keer
op de koffie bij een huurder en in
gesprek met iemand waarmee wij
samenwerken.

waar je ook aan kunt meedoen. Graag
zelfs! Kijk op pagina 15 en stuur ons je
mooiste foto.

We gebruiken makkelijke taal

Doe mee aan de fotowedstrijd

En als laatste: we gebruiken altijd
makkelijke taal. We hebben ons
blad aan mensen laten zien die
moeite hebben met lezen.
Zij hebben ons nuttige tips gegeven.

Sommige dingen zijn hetzelfde
gebleven. De woordzoeker bijvoorbeeld. We hebben namelijk trouwe
puzzelaars onder onze huurders.
Nieuw is onze fotowedstrijd,

We horen graag je reactie. Of heb je
leuke ideeën? Mail die gerust naar
info@waterwegwonen.nl
Veel kijk- en leesplezier!

•

Ondergrondse
containers
vervangen
stortkokers
In Vlaardingen willen we ons afval
zoveel mogelijk scheiden. Met
stortkokers gaat dat helaas niet.
Daarom komen er binnenkort bij
achttien flats van Waterweg
Wonen containers onder de grond.
Met deze nieuwe containers kunnen
bewoners makkelijker afval scheiden.
Dat past bij het plan van de gemeente
om te zorgen voor minder restafval.
Het maakt ook een einde aan volle
containerruimtes, verstopte stortkokers, vieze geurtjes, geluidsoverlast

en broeiend afval. En bewoners
hoeven natuurlijk geen servicekosten
meer te betalen voor de stortkokers.

Containers komen dichtbij ingang
De ondergrondse containers komen zo
dicht mogelijk bij de ingang van de flat

te staan. Zo hoeven huurders niet ver
te lopen. Wij bekijken samen met
bewoners hoe we de vrijgekomen
containerruimtes goed kunnen
gebruiken. Bijvoorbeeld voor de
stalling van scootmobiels.

•
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Van steenvlakte
naar groene oase

Werken aan
woongeluk

Het was druk op de binnenplaats van het Leskipand op een zonnige zaterdag in
september. De bewoners, hovenier Eijbert en Jacqueline en Marcia van Waterweg
Wonen waren aan het werk. Samen toverden ze de steenvlakte om in een groene oase
met planten. “Ik krijg nog kippenvel als ik eraan terugdenk”, vertelt Jacqueline.

Dertien Vlaardingse jongeren kregen in oktober
2019 de sleutel van hun nieuwe huis op de
Hoogstraat. Hartje Vlaardingen! Ze waren er
heel blij mee. Jacqueline: “De binnenplaats lag
vol tegels. Zonde om daar niet meer mee te
doen. Ik dacht toen: dat is een prachtig project

In de zomer kunnen we
hier heerlijk barbecueën
om met deze jonge huurders aan te pakken.”
Bewoner Melissa is het met haar eens. “Het idee
is ontstaan omdat het een rotzooi was. Met elkaar
hebben we besloten er iets moois van te maken.”

Oude tegels weghalen
Zaterdag 19 september was het de perfecte
dag om het plan uit te voeren. Iedereen die
kon, hielp mee. Bewoner Jaap vertelt:
“De nieuwe tegels hebben we twee weken
geleden met Eijbert naar achteren gebracht.
Vandaag hebben wij de oude tegels uit de
grond gehaald.” Jonathan vult aan: “Samen
met Eijbert hebben we daarna alle planten
een plekje gegeven. We hebben er veel
moeite ingestopt. Ik ben er heel blij mee.”

Veel verschillende planten
Jaap is het helemaal met hem eens. “Ik vind het
hartstikke leuk geworden, ook door de grote
verscheidenheid aan planten.” Melissa ziet uit
naar de volgende zomer. “Dan kunnen we
heerlijk barbecueën met elkaar. En hier gezellig
met vrienden zitten.”

Bewoners waren direct enthousiast

Filmpje
Bekijk het filmpje
op onze website
over de binnentuin
van het Leskipand.

De bewoners en Jacqueline gingen samen om
de tafel. De hovenier zette de ideeën op papier.
Hij tekende een zithoek, een plek om te
barbecueën, picknicktafels, een hoek om te
zonnen en plantenperken. Jacqueline: “De
jongeren waren direct enthousiast. Door hen
te betrekken, waarderen zij het nog meer.
Daardoor is het een binnentuin voor én door
de bewoners.”

Mooi uitzicht op de binnentuin
Jacqueline kijkt er met een goed gevoel op terug.
“Het is een leuke groep jongeren. Ze voelen zich
verantwoordelijk en gaan leuk met elkaar om.
Diezelfde avond hebben ze samen een hapje
gegeten in de tuin. En de binnentuin is niet
alleen een uniek plekje om in te zitten. Ook het
uitzicht op de tuin vanaf de galerij en de
balkons is prachtig!”

•

ewoners
Voor en door de b
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In de wijk
Holy

Westwijk

64

Aanpak betonproblemen
start in nieuwe jaar
Waterweg Wonen versterkt vanaf januari de
galerij/balkonvloer in zes flatgebouwen in
Holy. Dit als er geen bezwaren komen tegen
het plan. Bewoners dachten mee over de
aanpak.

Onderzoek gaf duidelijkheid
Afgelopen zomer maakte onderzoek
duidelijk waar het probleem zit. In zes
flats in Holy moet de betonvloer worden
verstevigd. Het gaat om de Koninginnelaan
Hoog en Laag, Zwaluwenlaan oneven Hoog
en Laag, Aalscholverlaan en Fazantlaan.

Overleg met bewoners
Jeroen van Waterweg Wonen leidt het
project. Hij vertelt: “Het is heftig voor
onze huurders. Zij hebben veel vragen.

nieuwe woningen in
hartje Westwijk

Goed nieuws voor gezinnen! Midden
in de Westwijk komen 64 nieuwe
woningen met een tuin. Dat is aan de
Floris de Vijfdelaan, Graaf van
Egmondstraat en Dirk de Derdelaan.
In 2021 bouwt Plegt-Vos namens
Waterweg Wonen deze woningen.
Het gaat om 50 huurwoningen en
14 koopwoningen.

Dat snappen wij heel goed. We hebben
daarom planteams met bewoners gevormd.
In die teams hebben we de aanpak en
planning besproken. We sturen elke drie
weken een nieuwsbrief naar alle huurders in
de flats. Als het nodig is, starten we weer een
spreekuur. Goede informatie is belangrijk.”

Aanpak gebeurt aan de buitenkant
Huurwoningen komen op
Woonnet Rijnmond

Begin 2021 gaan twee aannemers aan de
slag. Zij versterken het beton van buitenaf.
Aan de kant van de galerij én bij de
balkons. Ze komen dus niet in de
woningen. De Zwaluwenlaan oneven
Hoog en Fazantlaan zijn het eerst aan de
beurt. Daarna volgen de andere vier flats.
Jeroen: “Eind 2021/begin 2022
hopen we klaar te zijn.”

Het beton
wordt versterkt
van buitenaf.

•

Holy

Nieuwe woningen
in de voorverkoop

De tekening geeft een idee hoe de
huurwoningen eruit zien. Ze krijgen
twee lagen, drie slaapkamers, een
fijne tuin en een schuur. Verder
hebben de energiezuinige huizen
vloerverwarming en zonnepanelen.
We verwachten dat de woningen
eind 2021 of begin 2022 klaar zijn.
Waterweg Wonen gaat de 50
woningen volgend jaar verhuren.
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Koopwoningen vind je op
www.new14.nl

en maar liefst vijf slaapkamers.
De woningen zijn perfect voor
gezinnen die een modern, ruim huis
zoeken. Op de website www.new14.nl
vind je meer informatie.

•

Kopen kan natuurlijk ook. De 14
koopwoningen hebben drie bouwlagen

Tafel gered na storm
Ze vertelt: “’s Nachts werd ik wakker
door een hard geluid. ’s Ochtends zag
ik dat mijn tafel op het balkon weg was.
De wind had hem meegenomen.
Ik zag hem helaas nergens liggen.
Mijn dochter belde naar Waterweg
Wonen. Ja hoor, ze hadden hem
gevonden op hun dak. Helemaal stuk.”

40 woningen voor gezinnen

•

Heb je interesse? Hou dan zeker
Woonnet Rijnmond in de gaten.

Babberspolder

Wil je een huis kopen in Vlaardingen? Dat kan in de Nieuwe
Vogelbuurt! Op 12 januari 2021 start de voorverkoop van fase 3A
van De Zangvogel. Alle huizen uit fase 1 en 2 zijn al verkocht.
Begin oktober startte de bouw van woningen in fase 1. Die zijn
in het voorjaar van 2021 klaar. Daarna volgt de bouw van fase 2.

Fase 3A gaat om 40 woningen met tuin. De woonoppervlakte
is 116 m² tot 134 m². Elke woning heeft een luxe keuken,
badkamer en toilet. Slimme technieken maken de woningen
gasloos en energieneutraal. Meer weten? Ga dan naar
www.denieuwevogelbuurt.nl

Zo komen de
huurwoningen
eruit te zien.

Sinds 2016 woont mevrouw
Velda (88 jaar) in een woning boven
het kantoor van Waterweg Wonen.
Afgelopen herfst stormde het heel erg.

Met veel plezier gemaakt
Mevrouw Velda vond het erg jammer.
Het was namelijk de keukentafel
uit haar oude huis. Remo van

Waterweg Wonen bedacht een plan.
Hij repareerde de tafel en leverde
deze persoonlijk bij mevrouw Velda af.
Zij vertelt: “Ik was zo blij. Ik had gebak
willen halen, maar hij wilde er niets
voor hebben. Hij had het met plezier
gedaan. Nu hebben mijn
kinderen de tafel goed
vastgezet op het balkon.
Ik kan er weer mijn
kopje koffie op zetten.
Als het mooi weer is,
zit ik er graag.”

•
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Op de koffie bij...

Aan de Lissabonweg wonen Hans en Joke van Heezik. Dit jaar vierden zij maar liefst
twee mijlpalen. Zij zijn 50 jaar getrouwd én al 50 jaar huurder van Waterweg Wonen.
Dubbel goud dus! Reden genoeg om op de koffie te gaan. Omdat dat lastig is in
coronatijd, bellen we met dit echtpaar.

Op 1 september had het groot feest moeten zijn.
Hans vertelt: “Wij hadden ons 50-jarig
huwelijksfeest uitgebreid willen vieren. Maar ja,
toen gooide mevrouw corona roet in het eten.
Wij hebben het toen maar thuis gevierd, alleen
met onze kinderen.” Joke roept op de achtergrond:
“We vieren het gewoon volgend jaar!”

Toen wij hier kwamen wonen was het een grote,
kale zandvlakte. Waar nu de kinderboerderij
Holywood staat, was vroeger een vuilnisbelt.
Later kwam er meer woningbouw en veel groen.
Dat groen is gelukkig gebleven. Daarom wonen
wij hier nog zo graag.”

Bevriend met de flatbewoners
In het hele land fietsen
Hans vertelt dat hij het geen leuk jaar vindt.
“We voelen ons niet vrij in ons doen en laten. Niet op
vakantie. Afstand houden van onze drie kleinkinderen.
Niet naar de tennis. Het einde van de coronacrisis kan

Dubbel goud
in Holy
8 – WATERMERK

Vijftig jaar geleden was
Holy een zandvlakte.
Nu is het hier heel groen
ons niet snel genoeg zijn. Maar we gaan niet bij de
pakken neerzitten. Gelukkig houden wij erg van
fietsen. Dat doen we dan ook volop. Niet alleen in
de buurt. We maken tochtjes door het hele land.”

Fijn wonen in Holy Noord
Op 1 september 1970 trouwde het echtpaar.
Ze kwamen direct hier wonen. Hans: “Holy Noord
is een prettige wijk met veel groen.

Hoe is het vijftig jaar later? “Er wonen nu best veel
mensen in de flat die geen Nederlands spreken.
Dat is echt anders dan vroeger. Het buurtcontact is
ook minder”, legt Hans uit. “We maken met genoeg
mensen een praatje. Met sommige flatbewoners
zijn we bevriend geraakt. Toch zijn er ook bewoners
die voor veel overlast zorgen. Dat is erg jammer.
De laatste tijd gaat het iets beter.”

High tea aan de deur
Waterweg Wonen zet elk jaar de gouden huurders
in het zonnetje. Maar een feestje zat er dit jaar niet
in. Joke: “De beheerder van Waterweg Wonen
kwam ons aan de deur verrassen. Zij kwam
persoonlijk een heerlijke high tea box langsbrengen. Heel aardig en hartstikke leuk.”

Heerlijk grote ramen
Het echtpaar wil zo lang mogelijk aan de Lissabonweg
blijven wonen. “Onze flat is flink verbouwd een paar
jaar geleden. Met een mooi resultaat. De ramen zijn
heerlijk groot. Meer ramen zemen heb ik er graag
voor over”, besluit Joke.

•
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Huurdersraad
Waterweg Wonen

Wij willen samen buurten
leefbaarder maken
Zit je met een
probleem?

Huurders vinden een fijne, leefbare buurt belangrijk. Net zoals wij,
de Huurdersraad van Waterweg Wonen. Je kunt hier lezen wat
wij daaraan doen én hoe jij zelf kunt helpen.
Leefbaarheid gaat vaak om kleine
dingen, zoals troep opruimen in de
algemene ruimtes. Maar ook om
grotere dingen, bijvoorbeeld de
aanpak van overlast. Een stevige
aanpak zorgt dat huurders zich veiliger
voelen en de buurt niet achteruit gaat.

We willen het samen met
bewoners doen
Hoe? Door ontmoetingen met
bewoners zoals portiekgesprekken of
straatgesprekken. Met Waterweg
Wonen en de gemeente willen we
samen met bewoners de woon
omgeving verbeteren. Wij denken
dat dat beter werkt dan leuk bedachte
projecten door bureaus. Samen met de
bewonerscommissies en wijkbewoners
willen wij de buurt socialer maken.

We hebben jou nodig
Jij weet wat er speelt in jouw straat.
Je bent samen met andere bewoners
de ‘oren en ogen’ in jouw buurt.
Alleen dan lukt het om een leefbare
wijk goed van de grond te krijgen.

Wij hopen dat je wilt meedoen.
Samen kunnen we veel meer. Anders
verzinnen professionals het voor ons.
Die kijken alleen naar statistieken, niet
naar mensen.

Ruimte geven aan ontmoeten
Hoe mooi zou het zijn om een plek
in de buurt te hebben om elkaar te
ontmoeten? Daar kunnen we elkaar leren
kennen. Luisteren naar elkaars verhalen.
Elkaar steunen in moeilijke tijden.

Over je woning? Je omgeving?
Je wijk? Je komt er met Waterweg
Wonen niet uit? Het is geen zaak voor
de Geschillencommissie?
Je wilt advies of hulp?

Wij helpen je graag.
Maak even een afspraak: Mail ons:
spreekuur.huurdersraad@kpnmail.nl
Je kunt ook bellen: 06 398 653 78

Laat jouw idee aan ons weten!
Op ‘grote zaken’ hebben we niet altijd
invloed. Laten we werken aan de ‘kleine
dingen’ die soms grote gevolgen
kunnen hebben. Heb je een idee voor
jouw buurt? Laat dit dan ons weten.

•

Wij zijn druk bezig met
de toekomst van de
Huurdersraad en daar
hoort een moderne vorm bij.
Dit is een eerste proefpagina.

Contact Huurdersraad Waterweg Wonen
 www.huurdersraadwaterwegwonen.nl
 facebook.com/Huurdersraad-Waterweg-Wonen-100187895005484
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 instagram.com/huurdersraadwaterwegwonen
 info@huurdersraadwaterwegwonen.nl

Zo huur je een
woning in coronatijd
Al maanden zijn wij elke dag bezig met corona. Het heeft veel invloed op ons leven en werk.
Odina en Yvonne van Waterweg Wonen weten er alles van. Zij werken bij de afdeling Verhuur.
Uit nood gingen zij anders werken. Ondanks corona vinden nieuwe huurders tóch het huis dat bij hen past.

Wie een woning zoekt, kijkt op
Woonnet Rijnmond. In de advertenties
van Waterweg Wonen waren eerst
alleen foto’s van de buitenkant van de
woning te zien. Kandidaten gaven via
de website hun interesse aan. Daarna
kregen zij een uitnodiging om tegelijk
de woning te bekijken. Door corona
was dit niet meer mogelijk.

een telefonische intake. Als een
kandidaat aan de eisen voldoet,
dan krijgt hij of zij de sleutels mee.
De kandidaat bekijkt dan zelf de
woning. Dat gaat eigenlijk prima.
Huurders geven aan het fijn te vinden
dat zij zelf de woning mogen bekijken.
Vragen over de woning stellen
zij achteraf.”

Filmpjes van elke woning

Ook het huurcontract
gaat digitaal

“Onze advertenties op Woonnet
Rijnmond moesten daarom anders”,
vertelt Odina. “Nu staat in onze
advertenties een link naar een filmpje
van de woning. Van elke woning maak
ik filmpjes met mijn telefoon. Ik breng
alle kamers in beeld. Iedere kandidaat
kan zo goed zien of de woning voor
hem of haar geschikt is.”

Yvonne: “Vroeger hadden wij voor
elke woning een papieren dossier.
Nu komt er nauwelijks nog papier
aan te pas. Het maken en sturen van
het huurcontract doen we nu zo veel
mogelijk digitaal. Ook het zetten van
een digitale handtekening is mogelijk.”

Daarna zelf de woning bekijken

We helpen huurders
zonder computer

“Je ziet dat nu alleen mensen reageren
die echt interesse hebben”, gaat Odina
verder. Met die mensen houden wij

“Wij begrijpen dat deze nieuwe aanpak
niet voor iedereen even handig is.
Er zijn mensen die geen computer

of smartphone hebben. Dat is geen
probleem”, vertelt Yvonne.
Ze legt uit hoe het dan gaat.
“De meeste mensen kunnen hulp
krijgen van kinderen of familie.
Is dat niet het geval, dan kunnen zij
de papieren langsbrengen. Zij zetten
hun handtekening dan bij Waterweg
Wonen. Wij zorgen voor een
omgeving die coronaproof is.”

Nieuwe huurders zijn geholpen
Odina en Yvonne zijn positief over
de snelle omslag die zij hebben
moeten maken. “Onze omgeving is
steeds meer digitaal. Corona heeft
dit proces versneld. We zijn blij dat we
ondanks corona nieuwe huurders toch
goed kunnen helpen. Dat maakt ons
werk aantrekkelijk”, besluiten zij.

•
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Woontips

Alle medewerkers
van Waterweg Wonen
wensen jullie fijne en
veilige feestdagen
en een mooi nieuwjaar!

Veilig de
feestdagen
door
De feestdagen staan voor de deur.
Hoe maken we het gezellig én
veilig? We zetten de
antwoorden voor je op een rij.
Let op, ondanks het
vuurwerkverbod!

Houd ook in coronatijd
grip op je geld
Heb je zorgen over de gevolgen van de coronacrisis?
Is jouw inkomen gedaald? Of zijn de uitgaven gestegen?
Wacht niet af. Kijk op tijd naar het inkomen. Bedenk of
alle uitgaven nodig zijn. Misschien kun je hier en daar
wat besparen. Heb je moeite rond te komen? Dan zijn er
verschillende organisaties die kunnen helpen:
• Wijkteams Vlaardingen (www.wijkteamsvlaardingen.nl
of (010) 473 10 33)
• Schuldhulpmaatje Vlaardingen (www.uitdeschulden.nu
of (010) 434 68 55)
• Humanitas Thuisadministratie (www.humanitas.nl/
afdeling/vereniging-nieuwe-waterweg-noord of
06 - 35 11 77 66.
Wacht niet af en vraag
hulp. Zij zijn er voor jou!
Twijfel jij of je je huur
kunt betalen? Bel of mail
ons! We helpen je graag
om je schuld niet op te
laten lopen.

•
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Ondanks het vuurwerkverbod
raden wij je het volgende aan:
zorg dat er geen spullen in
algemene ruimtes staan.
Haal dus oud papier,
meubels, fietsen en
andere zaken weg uit de
algemene ruimtes en zet
het in je eigen berging.
Daarmee vergroot je
de brandveiligheid!
Plak tijdens de
jaarwisseling tijdelijk
je brievenbus dicht.
En ruim eventuele
resten van categorie 1 vuurwerk op
Nieuwjaarsdag op om ongelukken te voorkomen.
• Brandveiligheid. December is een gezellige maand. Maar
ook een maand van veel ongelukken. Door vergeten
kaarsen. Door onveilige lampen. Door versieringen die
makkelijk vlamvatten. Zijn jouw kaarsen en lampen veilig
genoeg? Kijk eens goed naar wat jij in huis hebt.
• Vuurwerk. Dit jaar is het afsteken van vuurwerk verboden.
De regering heeft dat besloten. Zo voorkomen we dat
ziekenhuizen het nog drukker krijgen. Kijk voor het laatste
nieuws over dit onderwerp op www.rijksoverheid.nl
Laten we zorgen dat Oud en Nieuw voor iedereen
een feestje is!

•

Kerstbomen
in de hal
Veel bewoners vinden het leuk om de hal
in kerstsfeer te brengen. Zij zetten een
kerstboom neer of hangen versiering op.
Het staat gezellig en geeft extra sfeer.

Hoe vul ik mijn
cv-ketel bij?
Werkt de cv-ketel niet goed? Het kan zijn dat je
het water in de ketel moet bijvullen. Dit is nodig
als de waterdruk lager is dan 1,2 bar. Dit kun je
aflezen op je cv-ketel.
Hieronder lees je stap voor stap hoe je dit kunt doen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zet de thermostaat laag en haal de stekker uit de cv-ketel.
Sluit een vulslang aan op een waterkraan dicht bij de ketel.
Vul de slang met water en knijp de slang dicht.
Gebruik een emmer tegen het lekken.
Sluit de slang die met water is gevuld aan op de cv-ketel.
Die heeft een vulkraan.
Draai eerst de waterkraan open en daarna de vulkraan.
Sluit de kranen als de druk 1,5-2 bar is. Eerst de cv-kraan.
Daarna de waterkraan.
Verwijder de slang.
Steek de stekker weer in het stopcontact.
Zet de thermostaat terug op de gewenste stand.
Controleer de waterdruk na 14 dagen nog een keer!
Is deze weer te laag? Dan is er misschien een lekkage.
Neem dan contact met ons op.

•

Filmpje

Bekijk het filmpje op onze
website om te zien hoe je de
ketel moet bijvullen.

Toch vraagt de brandweer elk jaar weer aandacht
voor de veiligheid. Let goed op wat je ophangt.
Hieronder tips voor een veilige kerst:
• Gebruik alleen brandveilige kerstversiering.
• Plaats alleen kunstbomen. Echte kerstbomen
mogen niet omdat ze brandbaarder zijn dan
geïmpregneerde kunstbomen.
• Houd de nooduitgang, brandmeldinstallatie en
blusmiddelen goed bereikbaar.
• Voorkom losse snoeren. Rol een haspel helemaal
uit. Anders kan het opgerolde gedeelte te warm
worden en brand veroorzaken.

•
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Woordzoeker

De gegeven woorden zijn -in alle richtingen- in
het diagram verborgen. Sommige letters zijn
meer dan een keer gebruikt. Plaats de
resterende letters in het oplossingsbalkje voor
de oplossing van deze puzzel.

Advertentie, Afval, Anders, Besmettingen, Beton,
Bezoek, Binnentuin, Blusmiddelen, Brandveilig,
Buurten, Container, Coronaproof, Digitaal, Donker,
Echtpaar, Elkaar, Energiezuinig, Familie, Feestdagen,
Film, Geld, Gezellig, Grasveld, Grip, Groen, Guur,
Hal, Handtekening, Huurcontract, Jongeren,
Kerstverlichting, Ketel, Keukentafel, Kippenvel,
Koffie, Kou, Leesplezier, Miniterras, Modern, Mooi,



Fotowedstrijd

Alle contactgegevens op een rij.
Knip ze uit voor op de meterkast of
kijk op www.waterwegwonen.nl

Winnende
huisdieren

Contact
mijn.waterwegwonen.nl
www.waterwegwonen.nl
info@waterwegwonen.nl
Telefoon: (010) 248 88 88
Postbus
Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen

Op onze Facebookpagina
vroegen wij een mooie,
grappige of bijzondere foto te
sturen van jullie huisdier. De
baasjes van deze huisdieren
gingen er met de winst
van door.

Bezoekadres
Van Hogendorplaan 1011
3135 BK Vlaardingen
Algemene openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 9.00-16.30 uur.
Reparatieverzoeken
Plan zelf een afspraak op
mijn.waterwegwonen.nl of bel: (010) 248 88 88

Nieuw, Nuttig, Opbouwwerker, Plezier, Praatje,
Puzzelaar, Regels, Repareren, Ruim, Samenwerken,
Sleutel, Sneeuw, Spreekuur, Steenvlakte, Stekker,

Spoedreparaties buiten kantoortijden
Telefoon: (010) 248 88 88

2

Storm, Taal, Tegels, Thermostaat, Tips, Uitzicht,

Colofon

Veilig, Verhuur, Versiering, Vuilnisbelt, Vulslang,
Vuurwerk, Waarderen, Warm, Waterdruk,

1

Watermerk, Winter, Woordzoeker, Zithoek

Wijkmeester of complexbeheerder nodig?
Kijk voor de contactgegevens:
www.waterwegwonen.nl/ik-ben-huurder/
overzicht-wijkmeesters-en-complexbeheerders

De tweejarige Bruno van
Monique ligt er lekker bij.
Panou en Siana, de twee Thai
Siamezen van Petra met hun
prachtige blauwe ogen.

Doe mee en win!
Oplossing

De winnaar is:
Juriel Gourgel
Casimiro

.
!

Doe mee met de woordzoeker.
Mail de oplossing naar:
puzzel@waterwegwonen.nl
of stuur het op naar:
Postbus 3, 3130 AA
Vlaardingen

14 – WATERMERK

De oplossing van de nieuwe
puzzel kan ingestuurd worden tot
maandag 1 februari 2021. Let op:
vergeet niet uw naam, adres en
telefoonnummer te vermelden.
Prijswinnaar wordt met naam en
foto vermeld in de volgende editie.

Hij was heel blij met de VVV-bonnen ter
waarde van 50 euro en de prachtige bos bloemen.
Van harte gefeliciteerd!
De oplossing van de woordzoeker
van de vorige Watermerk was:
Een beter milieu begint bij jou thuis!

Het kleinste kamertje
In het komende nummer

3

kun je een prijs winnen
met je toilet. Maak een
mooie foto van je kleinste
kamertje en win! Insturen kan
tot 31 januari naar: fotowedstrijd@
waterwegwonen.nl. Vergeet niet je
naam en adres erbij te vermelden.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deze pluizige bolletjes zijn
Stony en Loui, de hamsters
van Sharissa.

Redactie Watermerk
Waterweg Wonen,
Karin van Hoogstraten,
Natalie Blomsma.
In samenwerking met
Gossepuzzels - Baambrugge,
PanArt communicatie en mediadesign,
Fotograaf: Bart van Vliet.

De winnaars ontvangen een
leuke attentie thuis.
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Samen voor jou

“Bewoners kijken
uit naar de
koffieochtenden”
Samenwerken vinden we belangrijk bij Waterweg Wonen. Met elkaar maken we de buurten beter
en leuker. Een van onze partners is Minters. Jorien (links op grote foto), is opbouwwerker in de
Oostwijk en de Rivierzone. “Ik ben zo blij met wat we samen bereiken. We stelden vier vragen aan Jorien.

Wat doe je als opbouwwerker?

De koffie-ochtenden in De Bolder bijvoorbeeld?

“Ik praat met mensen in de wijk. Ik vraag naar hun wensen
en zorgen. Van bewoners in de Rivierzone hoorden wij dat
veel mensen eenzaam zijn, zeker in coronatijd. Er wonen
veel ouderen in die wijk. Een 90-jarige mevrouw zei tegen
mij: ‘Ik maak geen deel meer uit van de wereld.’ Dat raakte
me echt. We wilden daar met de buurt wat aan doen.”

“Precies! Door corona konden we niet terecht in Buurtpunt
Abeltje. Met bewoners startten Manuela en ik afgelopen
zomer een miniterras op het grasveld. Op 1,5 meter afstand
natuurlijk. In de herfst werd dat te koud. Carla van
Waterweg Wonen stelde voor om de recreatiezaal van De
Bolder in de Columbusstraat te gebruiken. Als proef. Die is
groot genoeg om afstand te houden. Dat is echt geweldig.”

Met wie werk je samen?
“In de eerste plaats met de bewoners. Die zijn het
belangrijkst. Verder met Manuela (links op kleine foto)
van Seniorenwelzijn en Marcia, Carla en Xochitl van
Waterweg Wonen. En natuurlijk ook met de gemeente,
woningstichting Samenwerking, het wijkteam, de wijkagent,
en mensen van handhaving. Met elkaar kunnen we snel
dingen regelen. Bewoners waarderen dat echt.”

Voor wie is zo’n koffie-ochtend?
“Iedereen uit de wijk is van harte welkom. Het is zo leuk,
dat we die nu op dinsdag- én donderdagochtend, coronaproof, organiseren. Buurtbewoners leren elkaar kennen,
maken een praatje, drinken koffie. Mensen halen anderen
op om mee te gaan. ‘Ik heb het gevoel dat ik weer meedoe.
Ik kijk er zo naar uit’, zei de 90-jarige mevrouw tegen mij.
We hebben ook een telefoonlijst gemaakt. Zo kunnen
mensen elkaar altijd bellen.”
Heb je ook interesse in de koffie-ochtend? Neem contact
op met Jorien via telefoonnummer 06 248 213 36.
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