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Nieuwe speeltuin voor 
Zwaluwenlaan Even 
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Het Visnet  

geven het goede  
voorbeeld
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Een budget vriendelijke Kerst

Hoe maak je het klaar:
Begin een dag van tevoren met  
klaarmaken. Want de rollade gaat  
voor een nachtje de koelkast in om 
stevig te worden. 
1 Snijd de kipfilet bijna door de helft  

en vouw deze open. Herhaal dit  
met alle kipfilets.

2 Bedek de kip met folie en sla de  
kip zo plat mogelijk. Verwijder 
daarna de folie.

3 Bedek je aanrecht met een groot 
stuk plastic folie en leg hier de 
platgeslagen kip op.

4 Zorg ervoor dat de kipfilets zo  
dicht mogelijk naast elkaar liggen. 
Dit zorgt ervoor dat je een mooie 
dichte rollade krijgt.

5 Verdeel de ham over de kip.  
Smeer er vervolgens een dikke  
laag gekruide roomkaas over  
en als laatst de pesto. 

6 Rol de kipfilet daarna zo strak 
mogelijk op, let op dat de plastic 
folie alleen aan de buitenkant van  
de rollade zit. Daarna mag de rollade 
de koelkast in om stevig te worden.

7 De volgende dag haal je de rollade 
uit de koelkast. Verwijder de  
folie voorzichtig.

8 Verwarm de oven voor op  
180 graden.

9 Knoop de rollade goed dicht  
met keukentouw.

10 Verhit in een pan een stuk  
(room)boter en laat dit smelten.

11 Kruid ondertussen de rollade  
met peper en zout. Braad hem 
vervolgens rondom bruin.

12 Na het aanbraden mag de rollade  
in een ovenschaal. Doe hier nog  
2 klontjes (room)boter bij.

13 De rollade gaat voor 50 tot 60 
minuten de oven in. Tussendoor  
kan je soms wat gesmolten boter 
vanuit de ovenschaal over de rollade 
scheppen. Hier wordt je rollade 
lekker mals van.

14 Laat de rollade nog een paar 
minuten rusten voordat je het touw 
verwijdert en hem aansnijdt.

Eet smakelijk!
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Bedenk goed 
voor wie je 
opendoet!

Verhuur van 39 
nieuwe woningen 
start in het voorjaar
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“  Ik zie alleen 
maar uitdagingen 
en mogelijkheden  
in de Westwijk”

Het is bijna Kerst! Tijd om na te denken over een lekker feestmaal. 
Je wilt met Kerst toch graag iets speciaals serveren. Helaas zijn 
de boodschappen een stuk duurder geworden. Hoe kun je een 
budgetvriendelijk en toch heerlijk kerstgerecht op tafel zetten?  
We vroegen onze medewerkers van de catering om hulp.

Kiprollade gevuld met ham, 

gekruide roomkaas en pesto

Dit recept is voor 6 personen

Wat heb je nodig:
900 gram kipfilet

105 gram   ham (kies welke je het  

lekkerst vindt)

3 eetlepels   gekruide roomkaas  

(bijvoorbeeld Boursin of 

Crefée van de Lidl)

3 eetlepels  groene of rode pesto 

(room)boter, peper en zout

Plastic folie, keukentouw, ovenschaal

Adela (links) en Anne-Lotte (rechts), 
medewerkers catering bij Waterweg Wonen
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 Nieuwe speeltuin voor

Het was een wens die jaren leefde: een nieuwe speeltuin voor Zwaluwenlaan Even. 

Bewoners kregen het voor elkaar, samen met gemeente Vlaardingen, Minters en  

Waterweg Wonen. Volgens Shantal, coach van project Prettig Wonen van Waterweg Wonen, 

is het een prachtig voorbeeld van hoe huurders samen zorgen voor een leefbare buurt.

Patty, moeder van twee kinderen, kwam met het idee.  
“Vier jaar geleden kwam ik op Zwaluwenlaan Even wonen. 
Mijn kinderen waren toen nog jong. De speeltuin zag er 
vreselijk uit. Helaas was er destijds geen geld voor, maar 
mijn creativiteit ging aan. Ik heb een moodboard en 
schetsen gemaakt. Toen het project Prettig Wonen startte, 
heb ik Shantal aan haar jasje getrokken.”

De vraag was een cadeautje 
Shantal is een van de coaches van Prettig Wonen.  
“Het project is gericht op elkaar ontmoeten. De vraag  
van Patty paste daar perfect bij. Dat was voor mij echt een 
cadeautje. Er werd een werkgroep van bewoners gevormd 
met Patty, Arnold en Tineke. Tami, toen de wijk  coördinator 
van de gemeente, bracht iedereen bij elkaar. Later haakte 
ook Minters aan. En de provincie Zuid-Holland financierde 
een deel.”

Apart trapveldje 
Arnold, lid van de werkgroep en penningmeester  
van de bewonerscommissie, is blij met het resultaat.  
Hij vertelt dat in het plan wensen van alle bewoners  
zijn verwerkt. “Achter de speeltuin is nu een apart 
trapveldje met voetbaldoeltjes. Zo ervaren bewoners 
minder geluidsoverlast.  

De speeltuin heeft mooie, nieuwe speeltoestellen.  
Enkele zijn niet alleen voor jonge kinderen, maar ook voor 
senioren uit de flat. Een jeu-de-boulesbaan volgt later.”

Samen zorgen voor leefbare buurt
Met de vernieuwing van de speeltuin ging een wens van 
jong en oud in vervulling. Shantal: “Het was een proces  
met veel hobbels, ook door corona. Met elkaar hebben 
bewoners dit mooie resultaat bereikt. Samen zorgen ze voor 
een leefbare buurt. Dat is waar Prettig Wonen om draait.”  •

Prettig Wonen verlengd tot juli 2022

Tot juli 2022 gaat Prettig Wonen door. Het project startte  
in 2019 in drie flatgebouwen aan de Zwaluwenlaan Even,  
Zwaluwenlaan Oneven en de Fazantlaan. Met als doel 
elkaar te leren kennen en samen activiteiten te  
ondernemen. De koffieochtenden en -middagen waar 
bewoners elkaar ontmoeten, zijn een groot succes. 

Shantal: “Uit die ontmoetingen komen mooie dingen 
voort. Knutselmiddagen, soep eten, patatavond: 
bewoners van de flats verzinnen allerlei activiteiten.  
Mijn doel is dat na juli bewoners het zelf voortzetten. 
Want elkaar ontmoeten zorgt voor woongeluk.”

“Met elkaar hebben bewoners 
dit resultaat bereikt”

Tineke, Patty en Shantal zijn heel blij met de nieuwe speeltuin.

Werken aan 
woongeluk

Zwaluwenlaan Even 
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Vlaardinger 
Ambacht

In de wijk

Bedenk goed voor 
wie je opendoet! 

Vlaardinger 
Ambacht

Levendig Buurtpunt 
voor iedereen
Samen koffiedrinken, soep eten, gymmen of biljarten.  
In het Buurtpunt in Babberspolder organiseren actieve 
bewoners allerlei activiteiten. Voor jong en oud! Zo was 
Halloween op 29 oktober een groot succes. Het Buurtpunt 
ligt aan de Rotterdamseweg 176, vlak bij Waterweg Wonen. 

Ontmoetingsplek 
“Iedereen is van harte welkom om eens binnen te lopen”, 
vertelt Hans Riemens. Hij woont in Babberspolder en zit  
al jaren in de Huurdersraad. “Zo’n twintig bewoners  
organiseren de activiteiten. Dat doen ze vol enthousiasme. 
Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt. 
Aan dit soort contacten hebben mensen behoefte. Ook veel 
maatschappelijke organisaties vind je in het gebouw.  
Kom gerust een keer bij het Buurtpunt langs!”  •

Holy

Mooie fotopanelen 
voor sloopwoningen
De woningen aan de Sperwerlaan, Talingstraat en  
Wielewaalstraat verhuren we tijdelijk. Want deze woningen 
staan op de nominatie voor sloop. Woningen die in te 
slechte staat zijn om te verhuren, laten we ontmantelen en 
dichtplaten. Voorheen deden we dat met stalen beplating. 
Nu met fotopanelen. Dit ziet er een stuk vriendelijker en 
leefbaarder uit!  •

Babbeltrucs en ongewenste mensen aan de deur of in  
het gebouw. Helaas komt dit regelmatig voor. Waterweg 
Wonen organiseerde eind september een bijeenkomst  
voor bewoners van Molenzicht en Dijkzicht. Dat deden  
we samen met de Politie, Minters en Seniorenwelzijn  
Vlaardingen. Er kwamen veel mensen naar de bijeenkomst. 

De bijeenkomst ging over veiligheid en weerbaarheid. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee en in een 
heerlijk zonnetje kregen de bewoners informatie en tips  
om ongewenste bezoekers te voorkomen en te herkennen. 

Weerbaarheidstraining
De bewoners konden zich ook aanmelden voor een 
weerbaarheidstraining. Seniorenwelzijn organiseert deze. 
Tijdens deze training is er aandacht voor: veilig pinnen, 
veilig over straat, voorkomen van roof, diefstal en omgaan 
met ongewenst bezoek. Heb je ook interesse in een 
weerbaarheidstraining? Stuur dan een mail naar:  
vitaliteitenbeweging@seniorenwelzijn.nl.  •

Waterweg Wonen 
wenst iedereen 

fijne en gezonde 
feestdagen!

Vier de feestdagen veilig
De feestdagen staan voor de deur. 
Het is belangrijk voor veilige  
kerstversiering te kiezen.  
Dat kan brand voorkomen.

Onze tips:
• Koop kerstversiering met het 

KEMA-keurmerk. Dit keurmerk geeft 
aan dat de versiering brandveilig is. 

• Zorg dat versieringen niet in brand 
vliegen. Pas op met kaarsen en  
kerstverlichting.

• Controleer voor gebruik of de 
bedrading heel is.

• Rol kabelhaspels altijd helemaal  
uit en gebruik geen twee verleng-
snoeren aan elkaar.

• Doe de kerstverlichting altijd uit 
wanneer je weggaat of gaat slapen.

• Een kunstkerstboom is veiliger dan 
een natuurlijke boom. Kunstbomen 
branden minder makkelijk. 

• Spuit je kerstversiering in met  
brand vertragende spray.

Tips om de jaarwisseling  
veilig door te komen.
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 deze spullen in je 
eigen berging. Daarmee vergroot  
je de brandveiligheid! 

• Plak tijdens de jaarwisseling  
tijdelijk je brievenbus dicht. 

• Ruim eventuele resten van 
categorie 1 vuurwerk op Nieuw-
jaarsdag op om ongelukken  
te voorkomen. •
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“Ik vind de Westwijk 
een superfijne wijk 
om te wonen” 

8  –  WATERMERK

Op de koffie bij...

Huurder Mo Benomar (27) is geboren en opgegroeid in de Westwijk. Toen hij 

volwassen werd, bleef hij in de wijk wonen. Eerst huurde hij alleen een woning  

van Waterweg Wonen, nu samen met zijn vrouw. Mo woont niet alleen in de wijk,  

hij werkt er ook als jongerenwerker. 

“De Westwijk staat bekend als achterstandswijk. Ik zie dat 
totaal niet zo”, begint Mo. “De Westwijk voelt voor mij knus 
en fijn. Een thuis. Een plek waar ik nooit meer weg wil. 
Natuurlijk gebeurt hier wel eens wat. Maar in welke wijk 
niet? Ik voel me hier veilig en thuis.” 

Fijne jeugd in de Westwijk
“Misschien komt dat door mijn fijne jeugd hier”, vertelt Mo. 
“Ik woonde in de Westwijk met mijn ouders, 2 zussen en  
2 broers. Voetbal was mijn leven. Je kon mij altijd vinden 
op de pleintjes in de buurt. Dat waren fantastische plekken 
om te voetballen.”

Wonen, werken en voetballen
“Alles speelde zich af in de Westwijk. Ik woonde er. Ik ging 
er naar de basisschool. Mijn eerste bijbaan was in de super-
markt in de buurt. En ik ging voetballen bij DVO. Nu werk  
ik ook nog in de Westwijk. De wijk heeft voor mij alles  
wat ik nodig heb.”

Ik keek op tegen mijn vader
“Net als veel jongetjes, keek ik als kind enorm op tegen 
mijn vader. Hij werkte bij Minters. Ik ging vaak met hem 
mee naar evenementen in de buurt. Later kreeg ik een 
bijbaan als sportassistent bij Minters. Toen wist ik dat  
ik hier verder mee wilde. Ik volgde de opleiding Social  
Work en vond een baan bij Minters.”

De buurt kent mij 
Mo gaat verder: “Doordat ik hier werk en woon,  
merk ik het meteen als er iets speelt. Mensen spreken mij 
aan. Regelmatig bezoek ik pleintjes en scholen. Zo blijf ik 
in contact met de kinderen en jongeren uit de buurt.”

Het zwerfafval mag wel wat minder
“Niet alles is perfect, hoor”, lacht Mo. “Er zijn echt wel  
wat uitdagingen die we moeten aangaan. Bijvoorbeeld het 
zwerfafval in de wijk. Dit wordt een steeds groter probleem. 
Gelukkig zijn er projecten met en door wijkbewoners om  
dit probleem aan te pakken.”

Een Cruyff court in de wijk is mijn droom
“Er blijft altijd wat te verbeteren. Maar daar zie ik de 
uitdaging. Zo droom ik stiekem van een Cruyff court in  
de Westwijk. Dit zijn velden van de Cruyff Foundation waar 
kinderen vrij kunnen sporten en bewegen. Het zou geweldig 
zijn als er ooit een in de Westwijk komt.”  •

“ Ik zie alleen maar  
uitdagingen en mogelijkheden 
in de Westwijk”
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Eindelijk konden huurders van Waterweg Wonen weer bij elkaar komen voor een 
Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de vergadering kozen de leden voor 
veranderingen in de organisatie van de Huurdersraad en het werkplan voor 2022.  
 We hebben nu zes nieuwe bestuursleden: Soraia Borges, Arie-Jan de Boer, Ayse Kirkar, 
Osman Kirkar, Rico Berveling en Mandy Bruinsma. Allemaal jonge mensen uit 
verschillende wijken. 

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

Wat gaan we doen in 2022: 
• Vaker praten met de bewoners-

organisaties. Samen optrekken is 
heel belangrijk.

• Adviesgroepen Leefbaarheid starten 
in de vier wijken van Vlaardingen.  
Zo kunnen bewoners makkelijker 
meepraten over wat zij belangrijk 
vinden om in hun buurt prettig te 
kunnen wonen. De groepen gaan  
ook samen informatie delen.

• Werken aan aanpassingen van  
het Sociaal Convenant. Hierin staan 
de afspraken over hulp en tegemoet-
koming aan bewoners bij groot 
onderhoud en renovatie van hun 
woning. 

• Praten met Waterweg Wonen over  
de ongeriefsvergoeding voor de 
bewoners van de flats waar gewerkt 
wordt aan de galerijproblemen.

• Werken aan aanpassingen voor het 
Tuinbeleid, het ABC- onderhoud en 
de regels voor Zelf Aangebrachte 
Voorzieningen (ZAV).

• Eén Samenwerkingsovereenkomst 
(SWO) maken voor de Huurdersraad, 
bewonerscommissies en Waterweg 
Wonen met daarin ook de status van 
flatcommissies en contactpersonen. 

Advies aan Waterweg Wonen
Na de pauze vertelde Bas van Rosmalen 
van Waterweg Wonen over de plannen 
voor het huurbeleid en het aantal sociale 
huurwoningen in Vlaardingen. 
De Huurdersraad vindt het belangrijk  
om zo weinig mogelijk woningen te 
slopen of te verkopen. Veel huizen 
kunnen worden opgeknapt. Dit zullen  
we ook adviseren aan Waterweg Wonen. 

Meer lezen over de ALV? 
Het verslag staat op onze website.  •

Resultaten uit de Algemene 
Ledenvergadering 
van 13 oktober

Verhuur van 39 nieuwe 
woningen start in het voorjaar

Goed nieuws voor 55-plussers in Vlaardingen. In de loop van 2022 zijn 39 appartementen voor 
de sociale verhuur boven de nieuwe supermarkt Hoogvliet klaar. Een perfecte plek, zo vlak bij  
het centrum en tegenover het metrostation.

“Het plan werd meer dan 5 jaar geleden al bedacht”,  
legt Allard Nieuwstraten uit. Hij is procesmanager bij 
Waterweg Wonen. “Van plan tot uitvoering kost tijd. Het 
was best ingewikkeld door de hoge kosten voor de parkeer-
garage en de stijgende bouwkosten. Supermarkt Hoogvliet 
is een fijne en betrouwbare partner. Zonder hen was het 
niet gelukt om woningen te bouwen voor de sociale 
huursector. Dat waarderen we zeer.” 

Energiezuinig en gasloos
De appartementen tellen 3 kamers en zijn 70 vierkante 
meter groot. Het balkon ligt op het zuiden of westen. Op het 
parkeerdek hebben huurders een berging. Projectleider Aad 
Terwiel: “De woningen zijn energiezuinig en gasloos. De 
bouw vordert gestaag. In januari of februari denken wij het 
hoogste punt te halen.” In het voorjaar op Woonnet Rijnmond

Bij de verhuur krijgen 55-plussers en doorstromers  
zonder kinderen voorrang. De huurprijs  
is ongeveer 750 euro. “De locatie is  
fantastisch, zo dicht bij het centrum en het 
station. In het voorjaar van 2022 biedt 
Woonnet Rijnmond deze woningen aan op 
hun website. Hou dat zeker in de gaten,” 
besluiten Allard en Aad.  •

Mooie kans voor doorstromers

Huur je nu een eengezinswoning of maisonnette met 
tuin van Waterweg Wonen? Ben je op zoek naar een 
appartement met comfort vlak bij het centrum? Dan zijn 
deze woningen een mooie kans. Waterweg Wonen biedt 
doorstromers voorrang. Zo kunnen wij weer gezinnen 
helpen aan een woning. Bel naar Waterweg Wonen en 
vraag naar doorstroommakelaar Odina Bakker. 

Een beter milieu 
begint bij jou thuis

Zo gaat het eruit zien.

Zit je met een  
probleem?
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

Afscheid Els Janzen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
nam Els Janzen afscheid als bestuurslid. 
Zij zat maar liefst elf jaar in het bestuur. 
En ze was nog veel langer actief voor 
de bewoners van de Eksterlaan. 
Haar gezondheid maakt verder werken 
te moeilijk. Ze kreeg cadeaus, bloemen en  
een groot applaus. Marieke Kolsteeg gaf 
haar namens Waterweg Wonen een mooie 
bos bloemen en een cadeau.

Els Janzen (rechts)

Door de coronamaatregelen was er geen feestelijke handeling. Maar Allard (links) en Aad hebben toch 
samen even geproost op de start van de bouw van de woningen.  
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Woontips

Hoe zet ik de ventilatie bij nood uit?
Stel, er is een heftige brand in de buurt waarbij (veel) rook 
vrijkomt. De Veiligheidsregio stuurt dan een NL-Alert naar 
mobiele telefoons. Het advies is vaak om ramen en deuren 
dicht te doen. En om de ventilatie uit te zetten. Maar hoe 
werkt dat precies?

Check eerst of je een eigen ventilatiebox hebt. Dat kun  
je nu al doen! Kun je de ventilatie zelf op een hogere of 
lagere stand zetten? Dan heb je een eigen box. Zo niet,  
dan is er een centraal geregelde ventilatie. 

Bij een noodsituatie moet je het volgende doen:
• Heeft je woning een ventilatiebox waarvan je  

de stekker ziet? Die zit bijvoorbeeld op zolder.  
Dan kun je de stekker er zelf uithalen. 

• Heeft je woning een ventilatiebox waarvan je  
de stekker niet ziet? Dan hangt deze boven een  
verlaagd plafond. Zoek dan uit op welke groep hij  
in de meterkast zit. En zet deze groep tijdelijk uit. 

Heeft je woning een centraal geregelde ventilatie?  
Dan hoef je niets te doen. Waterweg Wonen zorgt voor  
het uitzetten van de ventilatie.

Vergeet niet je eigen box weer aan te zetten, als de brand 
voorbij is. Waterweg Wonen doet dat bij de centraal 
geregelde ventilatie.

Heb je nog vragen? Bel dan (010) 248 88 88 of mail naar 
info@waterwegwonen.nl.  •

Weg met schimmel

Wanneer  
ketelonderhoud? 

Wist je dat je de huur elke werkdag kunt opzeggen?  
Je hoeft dus niet te wachten tot het einde van de 
maand. Het moet wel minstens een maand van 
tevoren. De huur kan niet eindigen in het weekend  
of op een feestdag.

Ga je pas over een paar maanden verhuizen? Laat het 
ons nu al weten. Dan kunnen wij alvast een nieuwe 
huurder zoeken. Die kan misschien spullen van je 
overnemen.

Een huuropzeggingsformulier kan je downloaden op 
www.waterwegwonen.nl/eindehuurcontract.  •

Heb je wel eens last van 
schimmel in je huis? Dat is erg 
vervelend. Maar er is zeker wat 
aan te doen. Schimmel ontstaat 
in vochtige ruimtes. Zorg dat het 
vocht weg kan. Zet een deur of 
raam open. Droog de wanden en 
vloer van je badkamer met een 
wisser. En trek het water richting 
het putje. 

Helpt dit niet? Probeer dan  
eens een schimmelspray die  
je bij de drogist kunt kopen.  
Vaak verdwijnt de schimmel  
na een paar behandelingen.  • 

Niemand wil in de winter in 
een koud huis zitten. Regel-
matig onderhoud aan de 
cv-ketel voorkomt problemen. 
Maar wanneer moet wat 
gebeuren? Waterweg Wonen 
ontvangt hier regelmatig 
vragen over. Hieronder lees  
je hoe het werkt. 

Waterweg Wonen zorgt voor het onderhoud. Huurders 
hoeven niets te doen. Onze cv-installateur Bonarius 
stuurt een bericht wanneer ze langskomen voor 
onderhoud. Voor de meeste ketels is dit elke 3 jaar. 
Voor sommige ketels is dit elk jaar of elke 2 jaar. 

De huurder moet zelf de ketel bijvullen. Dit is nodig 
als de waterdruk onder de 1,2 bar is. De cv-ketel  
gaat in storing als deze niet voldoende gevuld is. 
Huurders met een serviceabonnement hoeven dit  
niet zelf te doen. Zij kunnen contact opnemen met 
Waterweg Wonen. Dan komt er iemand langs om  
de ketel bij te vullen.

Zijn er problemen met de cv-ketel? Bel dan naar  
(010) 248 88 88. Of maak een melding op  
Mijn.waterwegwonen.nl.  •

Huur opzeggen  
kan elke werkdag

Wat betekenen de 
hogere energieprijzen 
voor jou?
De prijzen voor gas en elektra zijn gestegen. Dat heb je vast 
gehoord. Mogelijk heeft dit direct gevolgen voor jou.

• Woon je in een flat met een collectieve ketel? Dan krijg je 
binnenkort een brief van ons. Hierin geven we aan wat de 
gevolgen zijn. En verhogen we het voorschot. Ben je het  
daar niet mee eens, dan kun je zelf je voorschot 
aanpassen via mijn.waterwegwonen.nl. Of mail naar  
info@waterwegwonen.nl. Bellen kan ook via (010) 248 88 88.

• Staat de cv-ketel in je woning? Dan maakt het uit welk 
contract je hebt met je leverancier. Het is belangrijk om 
dat na te kijken. Als je een vast contract hebt voor een 
langere tijd, geldt het tarief dat je eerder hebt 
afgesproken. Heb je een variabel contract, dan krijg je 
eerder te maken met een stijging van de tarieven.  
Dan adviseren wij je het  maandelijkse voorschot te 
verhogen bij je leverancier.  •

Wijziging incasso 
inboedelverzekering 
per 1 januari 2022
Heb je bij Waterweg Wonen je inboedel verzekerd 
via Spuybroek Advies? Dan is deze informatie 
belangrijk. Met ingang van 1 januari 2022 valt de 
incasso van de inboedelverzekering niet meer 
samen met de huur.

De inboedelverzekering loopt door, de incasso via 
Waterweg Wonen stopt
De inboedelverzekering zelf loopt door tegen dezelfde 
premie. Wat er verandert, is aan wie je de premie van  
8,57 euro betaalt. Nu betaal je dat, samen met je huur,  
aan Waterweg Wonen. Vanaf 1 januari 2022 betaal je  
rechtstreeks aan Spuybroek Advies.  

Wat je zelf hiervoor moet doen
Omdat de verzekering gewoon doorloopt, ontvangt 
Spuybroek Advies graag een nieuwe incassomachtiging. 
Deze staat op de achterkant van de brief die je inmiddels 
hierover hebt ontvangen. Vul de machtiging in en stuur 
hem naar Spuybroek. Dan is de overstap zo geregeld. 

Heb je vragen? Of heb je de brief niet ontvangen? 
Neem dan contact op met Spuybroek Advies. 
Je kunt bellen naar (010) 435 50 45. Of ga naar de  
website: https://www.spuybroekadvies.nl. 

Verzeker de spullen in je huis
De spullen in jouw huis kunnen beschadigen door brand, 
water, storm of diefstal. Met een inboedelverzekering 
ben je verzekerd voor die schade. Ook de hotelkosten 
worden dan betaald als jouw woning tijdelijk niet 
bewoonbaar is. Waterweg Wonen zorgt alleen voor je 
woning. Voor je spullen ben je zelf verantwoordelijk.

Zelf online regelen
Op de website www.spuybroekadvies.nl/inboedel-huurders 
kun je als huurder van Waterweg Wonen de ‘Collectieve 
Inboedelverzekering voor Huurders’ afsluiten. 

Wil je de kosten vergelijken van verschillende aanbieders? 
Kijk dan op www.independer.nl. 
Zo kun je simpel jouw verzekering online regelen.  •

12  –  WATERMERK DECEMBER 2021  –  13 

mailto:info%40waterwegwonen.nl?subject=
http://www.spuybroekadvies.nl/inboedel-huurders
http://www.independer.nl


Oplossing

!

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

De oplossing van de nieuwe 
puzzel kan je insturen tot en met 
zondag 23 januari 2022. Let op: 
vergeet niet je naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden.  
Wij vermelden de prijswinnaar met 
naam en foto in de volgende editie.

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.

Zij was heel blij met de VVV-cadeaukaart ter  
waarde van 50 euro en de prachtige bos bloemen. 

Van harte gefeliciteerd!

De oplossing van de woordzoeker  
van de vorige Watermerk was:
Waterweg Wonen besteedt dit najaar veel 
aandacht aan brandveiligheid.

De winnaar is:
mevrouw Domenie

Woordzoeker

alert, babbeltrucs, balkon, basisschool, bedrading, 

behoefte, bloemen, bouwkosten, brand, buurtpunt, 

doorstromers, douchen, filmpje, gebouw, geld, 

gezellig, groen, halloween, handdoek, herkennen, 

hoofdrol, hoogvliet, huur, huurtoeslag, informatie, 

jeugd, jongerenwerker, kerstboom, ketel, kinderen, 

koffie, kunstgras, leiding, levendig, metrostation, 

nood, onderhoud, onderwerp, ontmoeten, paal, 

parkeergarage, perfect, pinnen, plafond, prikkers, 

probleem, restwarmte, resultaat, rollator, schimmel, 

sociaal, soep, speeltuin, sport, stekker, succes, tips, 

trapveldje, ventilatie, versieren, vocht, voetballen, 

volwassen, voorbeeld, voorkomen, warmte, 

weerbaar, wens, werkdag, werkgroep, wonen, 

woongeluk, zwerfafval

Fotowedstrijd

Typisch Vlaardingen
Het thema van de vorige fotowedstrijd was  
‘Typisch Vlaardingen’. Zo kon je bijvoorbeeld een foto  
maken van je eigen straat, de Broekpolder, ijzerkoekjes, …
De mooiste foto’s kwamen binnen. Het maakte de keus  
niet gemakkelijk. Maar uiteindelijk zijn de volgende  
inzendingen als winnende foto’s uit de bus gekomen:

Corrie van Buuren met  
een heerlijk zelfgemaakt 

Vlaardings ijzerkoekje

Kirsten Anderson met 
een prachtige foto van de 
Vlaardingse Vaart

Maak een foto waar de gezelligheid 
vanaf straalt. Bijvoorbeeld samen de 
kerstboom versieren, gezellig tafelen, 
een selfie als je samen knus op de bank 
zit, … Gebruik je fantasie!

Stuur je foto uiterlijk  
zondag 23 januari 2022 naar  
fotowedstrijd@waterwegwonen.nl. 
Vergeet niet je naam en adres erbij te 
vermelden. De winnaars ontvangen  
een leuke attentie thuis.

Over de uitslag kan niet worden  
gecorrespondeerd.

Doe mee en win!
Gezellig met elkaar

Colofon

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

Contact
mijn.waterwegwonen.nl
www.waterwegwonen.nl
info@waterwegwonen.nl
Telefoon: (010) 248 88 88

Postbus
Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen

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

Spoedreparaties buiten kantoortijden
Telefoon: (010) 248 88 88

Wijkmeester of complexbeheerder nodig?
Kijk voor de contactgegevens:
www.waterwegwonen.nl/wijkmeesters

Klacht of geschil
Ben je het oneens met onze reactie op jouw 
klacht? Dan kun je contact opnemen met  
een onafhankelijke regionale geschillen-
commissie (GAC). Op de website van de  
GAC (www.geschillenadvies.com) kun je  
lezen of, wanneer en hoe je een geschil in  
kunt dienen.

Spreekuren
Informatiecentrum Westwijk
Gezamenlijk spreekuur met de politie  
en de gemeente: iedere dinsdagmiddag  
van 13.30 - 14.30 uur.  
Locatie: Prof. Teldersstraat 10

Redactie Watermerk 
Waterweg Wonen,
Karin van Hoogstraten,
Natalie Blomsma.

In samenwerking met
Gossepuzzels - Baambrugge, 
PanArt communicatie en mediadesign, 
Fotografie: Bart van Vliet, Esmee Poldervaart 
en Waterweg Wonen
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Tijdens de actieweek op basisschool Het Visnet in de Vettenoordsepolder (VOP) leerden kinderen  
alles over afval en zwerfvuil. “Als afval in de natuur terechtkomt, is dat een probleem van ons allemaal”, 
vertellen Yasmine, Ryan en Kerim van het promotieteam. Met prikkers gingen kinderen de wijk in.  
Zo gaven zij het goede voorbeeld.

De actieweek vond plaats in september. Het Visnet kreeg 
hulp van de gemeente, Vlaardingen in Beweging (VIB), 
Minters en Waterweg Wonen. Onze wijkmeesters sociale 
aanpak Walid en Solange klopten een jaar geleden bij de 
school aan. Walid: “Een schone VOP, daar streven we naar. 
Zwerfvuil en afval zorgen namelijk voor overlast.  
We stimuleren huurders om hun wijk schoon te houden. 
Kinderen zijn de toekomst, dus we wilden hen graag  
erbij betrekken. Het Visnet was er meteen voor in.”

‘Ploggen’ in de wijk
De hele week stond in het teken van afval. Zo kregen 
kinderen les over afval scheiden en nam het promotieteam 
een filmpje op bij een vuilstortplaats. Kinderen deden  
een speurtocht met een bingokaart en mooie prijzen.  
Ook ouders hielpen mee. Hoogtepunt was dat alle groepen 
een uurtje gingen ploggen in de wijk met buurtsportcoach 
Pim van Vlaardingen in Beweging. Pim: “Ploggen is een 
sportieve manier van prikken. Joggen en prikken tegelijk. 
Zo zetten we sport in voor een goed doel: een schone wijk. 
Ons rondje eindigde bij actieve bewoners. 

Samen voor jou 

De kinderen kregen de prikkers en vuilniszakken van de 
gemeente mee naar huis.”

Bloemetjes planten
Volgens Rianne, directeur van Het Visnet, blijft het daar niet 
bij. “Elke groep heeft een straat geadopteerd, waar ze extra 
op gaan letten. Sámen met de bewoners. In het voorjaar 
doen we een actie om bloemetjes te planten. Kinderen willen 
graag het goede doen. Zij nemen hun ouders daarin mee.”

“Met elkaar is er iets moois neergezet”, vindt Walid. “We 
hebben een zaadje geplant bij de kinderen. Ik ben echt trots 
op het resultaat. Het helpt de VOP schoon, heel en veilig te 
houden. Als andere scholen in Vlaardingen hierin interesse 
hebben, kunnen zij zeker contact met ons opnemen.”  •

Kinderen van Het Visnet  
geven het goede voorbeeld

Van links naar rechts: Walid, Rianne, Kerim, Ryan, Yasmine en Pim.

Filmpje
Bekijk het filmpje van de actieweek op  
YouTube: https://youtu.be/-t6zN4VXpds. 

16  –  WATERMERK

https://youtu.be/-t6zN4VXpds]

