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‘Woonplezier bereiken we 
met elkaar’

Wat is nu precies wooncomfort? 
We vroegen het op straat in Ter Apel 
en daar kwamen allerlei verschillende 
antwoorden op. Voor de één is het een 
warm huis, voor de ander geen overlast 
van buren. Zo zien we maar weer dat 
we het allemaal anders invullen, 
maar dat het eigenlijk altijd over 
2 dingen gaat: 
- Dat fijne en comfortabele huis
- In een veilige en goede buurt

Aan beiden werken we 
samen met u
We renoveren en verduurzamen 
dit jaar ruim 400 woningen en 
bouwen meer dan 100 nieuwe 
woningen. Onze huizen verbeteren 
kost tijd. We versnellen waar we 
kunnen. Toch beseffen we ons 
goed dat er nog woningen zijn met 
minder wooncomfort en een hoger 
energieverbruik dan u misschien 
zou willen. Voor 2000 woningen 
hebben we om die reden dit jaar geen 
huurverhoging doorgevoerd. Na de 
zomer starten we met ons kierteam 
die bij een aantal woningen langs komt 
om kieren te dichten zodat het comfort 
stijgt en de energierekening mogelijk 
daalt. Wanneer u hulp nodig hebt om 
energiebesparende maatregelen in uw 
woning toe te passen, kunt u gebruik 
maken van een energiecoach van 
Acantus.

De veilige en goede buurt bereiken 
we als we samen werken. Dat begint 
met een gezamenlijke visie op de wijk. 
Mooie voorbeelden hiervan hebben 
we al in Bad Nieuwe Schans, Veendam 
Noord West en Delfzijl Noord. Met 
elkaar werken we nu aan deze visie. 
Iedere aanpak hierin is anders, omdat 
wijken, mensen en organisaties anders 
zijn. De rode draad is dat we ons met 
elkaar voor hetzelfde doel inzetten. 
Woonplezier bereiken we met elkaar. 

Ik wens u veel leesplezier en een 
fijne zomer!

Anita Tijsma 
bestuurder Acantus
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Met elkaar praten we over… wooncomfort.  
We gingen de straat op in Ter Apel en spraken verschillende mensen.

‘Een woninkje, door mezelf ingericht, 
 met mooie spullen’

‘Dit is mijn kleine wereld’

‘De 41 m2 die we hier 
 hebben zijn voor mij 
 heel wat’

Er zitten dit jaar stukken minder vogels hier, vertelt 

mevrouw Exel. Mevrouw Exel doet een rondje terras en 

is bezig de vogelkooi schoon te maken en de bloemen 

en planten te verzorgen. ‘Dit is mijn kleine wereld. Met 

mooi weer kan ik op mijn terras lekker buiten zitten, 

een mooiere tuin kun je niet hebben. En moet je het 

uitzicht zien. Ik kijk uit op een park dat ook nog eens 

wordt onderhouden. Het voelt nog altijd alsof ik in 

een vakantiehuisje woon. Dat vinden mijn kinderen en 

kleinkinderen ook als ze langskomen. 

Sinds 2003 woon ik in Ter Apel, eerst in het 

appartement hierboven en toen kwam deze vrij. Ik 

denk niet dat ik hier nog wegga. Ik woon hier alleen, 

ben getrouwd geweest, gescheiden, en heb nu een 

vriend waarmee ik een latrelatie heb. We hebben het 

hartstikke goed samen maar samenwonen zie ik niet 

meer gebeuren. Dan ga je zo weer zitten snauwen en 

ruzie maken. Ik heb mijn eigen leventje, hij ook. Ik kan 

ook goed met de buurtjes aan beide zijden. We drinken 

regelmatig koffie en gaan af en toe op stap met de 

Opstapbus. Ter Apel is niet heel groot. Het is vanaf hier 

maar een klein stukje lopen en dan ben je bij de Aldi, de 

Lidl, de Jumbo, de Coop, de Opisop, Zeeman en Action. 

Ja, ik heb het goed voor elkaar.’

Meneer en mevrouw Hoving zitten van het weer 

te genieten op hun terras. Ze kijken uit op een 

groot groen park en een visvijver. Meneer Hoving 

glundert: ‘Dit is een hele fijne woning op een hele 

mooie plek. Als mensen hier voor het eerst komen 

zeggen ze vaak dat het net is of je in Center Parcs 

bent met zo’n mooi park voor de deur. Dat is 

fantastisch. Het enige nadeel is dat deze woning 

op het zuiden ligt waardoor het in de zomer heel 

warm wordt. Omdat ik ziek ben krijg ik het dan erg 

benauwd. Ik zit 24 uur per dag aan het zuurstof en 

kan geen lange afstanden overbruggen, sterker 

nog, ik heb 24 uur per dag zorg en hulp nodig en 

mag ook niet alleen thuis zijn. De 41 m2 die we 

hier hebben zijn voor mij dus heel wat. Ik ben zeer 

tevreden hier en heb echt alles binnen handbereik. 

Zodra ik van bed af ga gaat de laptop aan en lees ik 

ongeveer 30 keer Dagblad van het Noorden. Tegen 

een uur of 7 ’s avonds gaat-ie uit en ga ik lekker op 

de bank liggen. Tv interesseert me niets. Helaas is 

mijn vrouw ook aan huis gekluisterd. Ze heeft last 

van evenwichtsstoornissen en is daarvoor onder 

behandeling. Al onze boodschappen laten we dus 

online bezorgen. We krijgen bijna dagelijks een 

pakketje met boodschappen. Wij gaan hier nooit 

meer weg.’

‘Wooncomfort is 
 dat alles is zoals 
 het hoort’ woon-

comfort

met elkaar 
praten we over

Melanie haalt een frisse neus en neemt ondertussen de kleine Chico op 

sleeptouw mee. ‘Ik woonde op mezelf en nu tijdelijk weer bij mijn moeder. 

Dat is best even wennen. Ik zoek wel iets anders maar dat is momenteel 

lastig. Een kamer of een appartement lijkt me wel wat. Wooncomfort 

dat is voor mij een woninkje, door mezelf ingericht, met mooie spullen, 

vrienden en familie om je heen, en dan toch wel dicht bij mijn moeder. 

Ooit wil ik een koophuis, als het kan vrijstaand met land eromheen. Maar 

niet in Ter Apel. Het liefst verhuis ik naar Emmen, Stadskanaal, misschien 

Musselkanaal. Maar goed, het is even afwachten.’

Paula, Sylvana en Djayden 

genieten lekker in het zonnetje van 

het kleine terras voor de woning van 

Paula. Paula houdt van de zon en ook 

van een warm huis, vertelt ze. Helaas 

is de isolatie in haar woning nog niet 

goed geregeld, ‘maar daar zijn ze mee bezig.’ 

Wooncomfort is dat alles is zoals het hoort 

vindt ze. ‘Dat je niet wegwaait in je bed als het 

stormt en dat je fijne buren hebt. En dat heb ik 

hier. We hebben regelmatig contact met elkaar. 

Zij hebben geen last van ons, wij niet van hen. 

De kinderen uit de buurt zijn echter wel een 

probleem. Mijn zoon wordt voortdurend door 

ze uitgescholden. Mijn zoon is 11, de pesters 

zijn pubers van 15, 16 jaar. Ik denk dan bij 

mezelf ‘hoezo’? Dat maakt het wonen hier 

wel lastig. In onze vorige woning heeft hij een 

naar ongeluk gehad waardoor we hier naartoe 

moesten verhuizen, nu willen we blijven ook. 

Nou ja, het allerliefst wil ik verhuizen naar een 

boerderij met veel dieren. Dat is mijn droom. 

Dat zouden mijn kinderen ook wel willen.’
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Elke 4 jaar beoordeelt 
een onafhankelijke 
 visitatiecommissie de 
maatschappelijke 
prestaties van Acantus. 
Dat vinden we belang rijk, 
want we zijn een lerende 
organisatie en willen 
steeds beter worden. 

De commissie ziet dat Acantus niet 

alleen huizen verhuurt, maar zich ook 

echt onderdeel voelt van de regio en hart 

heeft voor de mensen die er wonen. 

Met elkaar werken we aan 
woonplezier in Noord- en 
Oost-Groningen

Velen van jullie zijn inmiddels benaderd 
door bedrijven die glasvezel aanbieden. 
Wat houdt dat in? Een glasvezelkabel 
kan signalen, van bijvoorbeeld een 
internetaanbieder, razendsnel doorgeven. 
Hierdoor kun je vaak een betere internet-
verbinding krijgen dan via de oude kabel.

Wij raden aan om een aansluiting te laten 
maken voor nu en in de toekomst.

In het hele land wordt een netwerk van 
glasvezelkabels aangelegd. Er wordt aan 
de bewoners van huizen gevraagd of ze een 
aansluiting willen. De aanleg van de aansluiting 
is meestal gratis. Vanuit Acantus raden wij aan 
om altijd ja te zeggen. 

Zelfs als u denkt er geen gebruik van te gaan 
maken is het fijn als de aansluiting er toch is. 

Dan kan een eventuele volgende bewoner er 
gebruik van maken zonder daarvoor kosten te 
hoeven maken.

Dus mocht de vraag komen en twijfelt u; wij 
raden aan om de aansluiting alvast aan te laten 
leggen. Baat het niet, dan schaadt het ook niet.

Nieuws

Met ingang van 16 mei 2022 kunnen 
huurders als hun huis wordt versterkt 
of gesloopt vanwege de aardbevings-
problematiek een vergoeding aanvragen 
voor zogenaamde zelf aangebrachte 
voorzieningen. Dat viel op 12 mei 2022 
te lezen in een bericht van het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat in de 
Staatscourant. 

De vergoeding maakt deel uit van de afspraken 
die woningcorporaties en het rijk op 1 oktober 
2020 maakten over het gelijktrekken van 
vergoedingen voor huurders en particuliere 
eigenaren. De zogenoemde ZAV-regeling is de 
laatste concretisering van deze afspraken. 
Wij zijn blij dat er nu duidelijkheid is. 

De woningcorporaties en de huurders-
organisaties uit het aardbevingsgebied 
hebben zich ingezet voor zoveel mogelijk 
gelijke vergoedingen voor Groningers met een 
koophuis en mensen die een woning huren bij 
een woningcorporatie. Deze extra vergoedingen 
van de Rijksoverheid helpen daarbij. 

De Kr8-corporaties zijn de 8 samenwerkende 
woningcorporaties in het aardbevingsgebied, 
namelijk Woongroep Marenland, Wierden 
en Borgen, Acantus, Groninger Huis, De 
Delthe, SUW, Lefier en Woonzorg Nederland. 
De HPAG is het samenwerkingsverband 
van 8 huurdersorganisaties die huurders 
vertegenwoordigen in het aardbevings-
gebied. Kijk voor meer informatie op 
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/ZAV. 

Als u hier vragen over heeft kunt u contact 
opnemen met uw bewonersconsulent.

Vergoedingen voor huurders bij 
versterking definitief

Glasvezel? Graag!

Ons kantoor 
wordt verbouwd
Er is een aantal ingrijpende onderhouds
werkzaamheden nodig aan ons kantoorgebouw 
in Veendam. Dit hebben we aangegrepen om het 
kantoor direct opnieuw in te delen en in te richten. 
Passend bij het nieuwe werken waarin we sinds 
corona ook meer thuis werken.

Wat merkt u er van?
Vanaf eind augustus beginnen we aan de verbouwing 
van de begane grond. Dit doen we in 2 fases zodat 
we altijd de mogelijkheid hebben om bezoekers te 
ontvangen. Het kan zijn dat de ingang en/of hal wat 
anders ingedeeld is. Wij rekenen op uw begrip!

Een groot compliment vinden 

wij dat uit de  visitatie blijkt 

dat betaalbaarheid voor ons 

echt op één staat. Belangrijk, 

zeker in deze tijd waar 

betaalbaarheid steeds meer 

onder druk komt te staan.

We zijn financieel gezond 

waardoor we de komende 

jaren kunnen blijven investeren in onze 

huizen, buurten en wijken.

Wilt u meer lezen over de visitatie?
Op acantus.nl/visitatie staat het 
 complete rapport.
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tips

Tuin
Keuken

Wassen

• De grond opharken werkt net zo goed 
als 2x sproeien.

• Verzamel regenwater en sproei hiermee 
de tuin / bloemen!

• Besproei je tuin op het minst warme 
gedeelte van de dag, dan verdampt het 
water veel minder snel.

• Draai de wasmachine of vaatwasser 
alleen als ze echt vol zijn. Dat bespaart 
water en natuurlijk ook wasmiddel. 

• Auto wassen? Doe dit met regen of 
slootwater. Gebruik zo min mogelijk 
een tuinslang, deze slurpt water!

Met elkaar 
maken we 

het een fijne 
zomer

Tips om water en 
energie te 
besparen

TIP

• Heeft u meerdere koelkasten in huis? Dit 
kost veel energie. Soms lukt het wel om 
alles in 1 koelkast te zetten. Zo gebruikt u 
de andere alleen als het echt nodig is. 

• Ontdooi regelmatig de koelkast en vriezer!

• Laat eten (kliekjes) eerst afkoelen voordat 
het in de koelkast of vriezer gezet wordt. 

TIP

De bewoners van 60 woningen in 
Straat Bali in Veendam krijgen dit jaar 
een woningverbetering. Het gaat om een 
nieuwe keuken, badkamer, douche en 
toilet. Ook worden de woningen volledig 
verduurzaamd. Wat dit project bijzonder 
maakt, is dat Technische Universiteit 
(TU) Delft de bewoners via Virtual Reality 
beelden laat zien hoe het er straks uitziet.

3D-beeld
Via een speciale Virtual Reality-bril kan de 
bewoner in 3D zien hoe de nieuwe keuken, 
badkamer en toilet er straks uitziet. Bewoner 
Sven zegt hierover: ‘Ik kan van mezelf het best wel 
lastig vinden om keuzes te maken, maar ik ben nu 
gewoon gaan kijken en heb direct de keuze kunnen 
maken. Dus dat was echt mega verhelderend.’

Huurder betrekken
Bewoners hebben van te voren de voorkeur 
doorgegeven van hun nieuwe keuken of badkamer. 
Valt de gekozen kleur tegen? Dan kan de bewoner 
alsnog een andere kleur kiezen. Op deze manier 
proberen Acantus en haar samenwerkingspartners 
hun huurders meer te betrekken bij hoe 

hun nieuwe woningen eruit komen te zien. 
Projectleider Erwin de Jonge: ‘Ik denk dat het 
een geslaagd project gaat worden, vooral omdat 
we voor bewoners de keuze op deze manier goed 
kunnen visualiseren en ze er daardoor een beter 
beeld bij krijgen.’

Bouwoverlast ervaren via Virtual Reality
Acantus start komende zomer in samenwerking 
met Plegt Vos met het project. Voordat de 
werkzaamheden starten kunnen bewoners via 
VR-beelden ervaren welke overlast zij kunnen 
verwachten. Zo weten ze welke muren vrijgemaakt 
moeten worden en waar installaties geplaatst 
worden.

Gemeenschappelijke tuin
Niet alleen de woningen zelf worden aangepakt, 
maar ook de beplanting achter de woningen. Daar 
staan nu wat bosjes en een grasveldje, maar het 
is de bedoeling dat hier een gemeenschappelijke 
tuin komt. Hoe die tuin eruit zal zien, bepalen de 
bewoners met elkaar. Uiteindelijk zal TU Delft 
meerdere tuinontwerpen uitwerken waaruit de 
bewoners kunnen kiezen.

We doen het niet alleen

Verbeterplannen via 
Virtual Reality beelden

TIP

8 9Acantus Thuis aan Huis



Goed 
voor 

elkaar

Vele handen maken licht 
werk. Tijdens NL Doet 
hebben we met elkaar 
heel wat tuinen op 
kunnen knappen!

Als woningcorporatie verhuurt Acantus 
huizen aan mensen. Hiermee is meteen 
duidelijk waar de kern van ons werk ligt: 
bij mensen en de bijbehorende huizen. 
Veel huurders zijn minder lang bij ons, 
dan dat onze huizen er staan. Hoe zorgen 
wij er dan voor dat de huizen in ons bezit 
aansluiten bij de huurders die we hebben?

Er spelen veel verschillende zaken 
mee, waar we ons steeds aan 
aanpassen

Omdat we het niet alleen over nu hebben, maar ook 
over de toekomst, moeten we plannen maken en 
vooruit denken. Wat en waar moeten we bouwen, 
verbeteren of slopen? Voor welke mensen? Komen 
er meer of minder mensen? Willen die met veel 
of juist weinigen in een woning wonen? Wat 
kost het om te bouwen of verbeteren? Met welke 
wet- en regelgeving moeten rekening houden? 
Wat wil de gemeente? Hoe kunnen we prijs voor 
de huurder zo laag mogelijk houden? Kunnen we 
de energiekosten zoveel mogelijk drukken? Hoe 
zorgen we dat onze huurders zo lang mogelijk 
plezier van een huis hebben? En nog veel meer 
vragen. Met de antwoorden op de vragen maken 
we keuzes die we vastleggen in een plan. Het plan 
voor de toekomst van onze huizen noemen we de 
portefeuillestrategie.

We verdiepen ons in onze omgeving 
en zijn flexibel

De eerder genoemde vragen zorgen ervoor dat we 
onze omgeving goed moeten kennen en meenemen 
in onze plannen. En soms hebben we zorgvuldige 
plannen gemaakt en ziet de  wereld er opeens weer 
anders uit. Niemand had de oorlog in de Oekraïne 
voorzien. Die heeft wel invloed op ons werk. 
Bijvoorbeeld door de stijgende energieprijzen. En 
door de toename van vluchtelingen die ook een huis 
nodig hebben. Ook hebben we te maken met een 
enorme stijging van de kosten in de bouw. Al deze 
zaken spelen mee als je wilt bouwen, verbeteren of 
slopen. 

Onze portefeuillestrategie is dus een plan waar 
we steeds weer naar kijken om te toetsen of het 
nog aansluit bij de omgeving en bij onze huurders. 
Waar nodig passen we het document aan. Dat 
hebben we net weer gedaan. 

In de vernieuwde portefeuillestrategie geven we 
aan hoe we in ieder geval de komende 3 jaar:
• Woningen bieden die voldoen aan de woonvraag.
• Zorgen voor voldoende beschikbare woningen 

(inclusief diversiteit in woningen voor 
verschillende doelgroepen).

• Werken aan acceptabele en betaalbare 
woonlasten.

• Woningen bieden die voldoende comfort bieden 
en behaaglijk zijn.

Wat speelt er

Voldoende, betaalbare huizen 
in de toekomst; een hele puzzel
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Het is inmiddels 32 jaar geleden, maar 
Henk herinnert zich nog hoe hij bij 
Acantus terechtkwam. Of eigenlijk bij 
SSW, de voorloper van de corporatie. 
‘Er stond een vacature open, waarop 
ik heb gereageerd. Ik mocht op 
gesprek komen en op basis van mijn 
ervaring werd ik meteen aangenomen, 
samen met een collega die hier 
inmiddels niet meer werkt.’ Zijn 
takenpakket – eerst vrij beperkt tot 
timmerwerkzaamheden – werd steeds 
breder. En het gebied waar hij kwam 
te werken ook. ‘SSW fuseerde en zo 
kwamen Veendam en Winschoten 
erbij.’

Nieuwe collega’s
Henk ontwikkelde zich ook steeds 
meer. ‘Bij woningcorporaties heb 
je met verschillende disciplines te 
maken. Ik leerde veel van oud-collega’s 
en volgde binnen het bedrijf ook wat 
cursussen. Je moet nieuwsgierig 
zijn en niet bang om dingen op te 
pakken en bij te leren.’ Dat is wat 
hij tegenwoordig, nu zelf een van 
de oudere medewerkers, ook graag 
doet: jongeren dingen leren. ‘We 
hebben meerdere collega’s van mijn 
leeftijd, dus we zijn opzoek naar 

jonge collega’s. Het zou mooi zijn als 
we mede door dit stukje jongeren 
enthousiast maken over het werken als 
servicemedewerker bij Acantus.’ 

We werken bij de huurders thuis
Als Henk eenmaal aan de praat is 
over zijn vak, kom je er maar moeilijk 
tussen. Enthousiast is hij in ieder 
geval. ‘Anders zou ik hier ook niet zo 
lang werken. Maar natuurlijk zijn er 
af en toe ook situaties die wat lastiger 
zijn. Dat hoort erbij. We werken 
immers altijd bij de mensen thuis. 

Soms vinden mensen de beslissingen 
die we nemen niet altijd even leuk. 
Of als een huurder zelf iets kapot 
maakt, kan het ook zijn dat hij er 
zelf voor moet betalen. Maar als ik 
huurders een goede uitleg geef, dan is 
het over het algemeen goed. Het loopt 
altijd goed af, óók als je een mindere 
boodschap komt brengen.’ 

Vrijheid maakt het werk leuk
‘We hebben de vrijheid, kunnen zelf 
beslissingen maken en elke dag kom 
ik bij veel verschillende mensen over 
de vloer. Dat maakt het werk leuk. We 
werken nu met tablets, hier staat de 
planning van de opdrachten in. Zo zie 
ik waar ik heen moet, vaak al twee of 
drie weken vooruit.’ Dat ging vroeger 
wel anders, lacht hij: ‘Ik ben begonnen 
met werkbonnen en urenlijstjes. 
Nu is de hele administratie digitaal. 
En dat werkt perfect. We hebben 

een telefoon, een tablet en een goed 
navigatiesysteem. We moeten met de 
tijd mee.’

‘Qua gereedschap begon ik met een 
accuboormachine en een zaag. Nu heb 
ik een bus vol materiaal, we zijn goed 
voorzien en er wordt niet moeilijk over 
gedaan: het gereedschap moet 100% 
zijn. Ook op het gebied van veiligheid 
denkt Acantus goed mee.’

Divers werk
Tijdens zijn werk komt Henk van 
alles tegen, kleine en grote klussen. 
‘Sanitair, timmerwerk, elektra, 
stukadoorwerk. Zo ben ik op het dak 
bezig en zo met het plaatsen van 
een toiletpot. Mijn vrouw zegt dat 
ik erg handig ben.’ Over die vrouw 
gesproken, lacht hij: ‘Ik ben getrouwd, 
nog steeds gelukkig. We hebben vier 
kinderen, die allemaal het huis al 

uit zijn.’ Nog harder lachend vult hij 
zichzelf aan: ‘Ik heb weer rust. Alleen 
mijn vrouw is nog thuis, maar die 
wil ik er niet uitzetten. We hebben 
onze vrijheid weer en wat meer tijd 
voor hobby’s: tuinieren, fietsen en 
fitness. En ik ga graag op pad met mijn 
vrouw, weekendjes weg. We hebben 
de koffertjes altijd klaar staan. Die 
mikken we dan in de auto, fietsen mee 
en gaan. Frankrijk, Zweden of zoals 

de laatste tijd door corona gewoon in 
Nederland. Dat is ook mooi.’

Ver van huis voor zijn werk hoeft de 
Pekelder vrijwel nooit. ‘Ik werk in de 
regio Westerwolde/Pekela. Lekker in 
de buurt. Ik ben dik tevreden.’

‘Mijn werk is geen dag 
hetzelfde. Ik heb vrijheid 
in wat ik doe, maak 
zelf beslissingen én 
mijn klussen zijn lekker 
in de buurt van mijn 
woonplaats: Nieuwe 
Pekela. Ik ben hier echt 
op mijn plek en heb het 
erg naar mijn zin.’ Henk 
Bakker gaat fluitend 
door het leven. De 
63-jarige service- en 
onderhoudsmedewerker 
vertelt graag over zijn 
baan.

‘We hebben de vrijheid, 
kunnen zelf beslissingen 
maken en elke dag kom 
ik bij veel verschillende 

mensen over de vloer. 
Dat maakt het werk 

leuk.’

‘Bij woningcorporaties 
heb je met verschillende 

disciplines te maken. 
Ik leerde veel van 

oud-collega’s en volgde 
binnen het bedrijf ook 

wat cursussen. 
Je moet nieuwsgierig 
zijn en niet bang om 

dingen op te pakken en 
bij te leren.’

Servicemedewerker Henk Bakker:

‘Ik heb 
heerlijk
werk’

Jij ook aan de slag als 
servicemedewerker?
We zoeken leuke nieuwe collega’s!

Lijkt jou dit wat? Stuur ons dan je 
cv en een korte motivatie toe via 
acantus.nl/opensollicitatie

Meer weten? Neem gerust contact 
op met onze Teamleider Onderhoud 
Johan Bos, via 09008400.

Met elkaar zorgen we voor het 
woonplezier van onze huurders!
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De voordelen 
van wonen in 
nieuwbouw

De goedlachse Jeritsa 

Eusenia woont sinds 

ruim een jaar in een 

nieuwbouwwoning in de 

Schrijversbuurt in Delfzijl. 

Daarvoor woonde ze in 

de Balticparkflat die in 

1967 gebouwd werd.

Door de verhuizing 
van een flat naar 
een huis woon ik 
rustiger

Op zich woonde ze in de flat 
ook met plezier, maar haar 
nieuwe huis heeft toch wel 
voordelen. ‘Het was even 
wennen om in een rustige 
wijk te wonen. Nu vind ik het heerlijk!’ vertelt Jeritsa. Hoewel 
het niet meteen rustig was. Er waren veel buurtkinderen die 
kattenkwaad uithaalden, zoals belletje trekken. ‘Toen heb 
ik snoep en ijsjes gekocht en als die kinderen langs kwamen 
riep ik: “Ha dushi! Wil je wat lekkers?” Dan mochten ze zelf 
iets uitzoeken. Nu noemen ze me tante’ lacht ze ‘en ik hoor 
ze tegen andere kinderen zeggen dat ze mij met rust moeten 
laten omdat ik lief ben.’

Een tuin betekent een 
grotere woonruimte 
in de zomer

‘De tuin is nog niet af en er is wat 
gedoe met de stratenmaker, maar 
binnenkort moet het klaar zijn 
en dan kan ik mijn verjaardag 
lekker buiten vieren. Ik heb al een 
partytent gekocht voor het feest.’ 
Jeritsa kan niet wachten tot het 
zover is. ‘De gekleurde flessen 
staan nu nog bij elkaar te wachten 
totdat ik ze weer rondom de tuin 
kan zetten. Ik hou van kleur en het 
maakt mijn tuin herkenbaar. Dan 
vertellen mensen bijvoorbeeld 
aan elkaar “dat is bij de gekleurde 
flessen.” Nu kan ik ook lekker 
bezig met mijn moestuin. Ik had 
vorig jaar een enorme pompoen, 
tomaten, paprika’s en aardappels. 
Eten uit eigen tuin is lekker, 
goedkoop en gezond.’

In een nieuw huis 
is alles gasloos en 
netjes 

‘Het is een fijn huis. Niet alles 
is perfect, maar ik woon hier 
met veel plezier’ verzucht ze. 
‘Alles is nieuw en netjes. Daar 
hou ik van. Zo kan ik het zelf 
ook netjes bijhouden. Sommige 
mensen vinden mijn inrichting 
te druk. Daar trek ik me niks 
van aan. Ik hou van kleur 
en vrolijke spulletjes. Het is 
natuurlijk ook echt heel fijn dat 
er geen gas gebruikt wordt in 
dit huis. Daardoor heb ik nu veel 
minder last van een stijgende 
energierekening.’

Jeritsa besluit: ‘Wonen in een 
nieuwbouwhuis heeft zoveel 
voordelen. Ik ben er echt blij mee!’

Acantus Thuis aan Huis 1514



Tijdens NL Doet in maart 2022 hebben 
we een ontzettend leuke dag gehad 
met elkaar. Op allerlei verschillende 

plekken waren we samen met huurders 
en partners bezig met opruimen, tuinen 

netjes maken en bloemen uitdelen. 
Een speciaal bloemetje werd 

uitgereikt aan huurders met de 
mooiste tuin van de straat / buurt!

NL 
Doet
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Saskia Ekelschot vindt het 
belangrijk haar leefomgeving 
zo duurzaam mogelijk in 
te richten. Ze is al wat 
langer bezig met energie 
besparen. Het bezoek van de 
energiecoach van Acantus 
heeft haar nieuwe en nuttige 
informatie opgeleverd. 
‘Met zijn tips kan ik verder 
verduurzamen, nog meer 
euro’s besparen en zelf 
meteen aan de slag.’

Duurzaamheid

Saskia wil zo 
duurzaam mogelijk 

leven

Aha, je bent net verhuisd
Ja. Ik ben met man en twee kinderen 
eerst van Alkmaar naar Emmen 
verhuisd, weg uit de drukte op zoek naar 
fijn wonen in een groene omgeving. Het 
was de bedoeling in Emmen te blijven, 

maar dat liep even anders. Op zoek 
naar een woning liep ik op de website 
van Acantus tegen dit huis aan. Ik was 
meteen verliefd. Dit is ongeveer het 
tiny house wat ik zocht, maar dan toch 
anders. Het is een klein jaren 50 huis, 
met een grote tuin en tegen een lage 
huurprijs. De ideale ruimte voor mijn 
plannen.

Dat klinkt veelbelovend
Dat is het ook. Alleen ben ik van de te 
verwachten maandelijkse energiekosten 
wel geschrokken. Die zijn hoog! Het huis 
is slecht geïsoleerd en heeft energielabel 
C. Bij de bezichtiging werd verteld dat 
er op termijn zonnepanelen en een 
nieuwe cv-ketel zouden komen, maar ja, 
dat duurt nog wel een paar jaar. Ik vind 
het belangrijk om zelf alvast stappen te 
ondernemen, zeker nu de energieprijzen 

zo aan het stijgen zijn. Daarbij kan ik wel 
wat hulp en advies gebruiken.

Van de energiecoach dus. Had je 
snel een afspraak?
Onverwacht snel! Ongeveer een week na 
mijn aanmelding nam de energiecoach 
al contact met me op.

Hoe verliep het bezoek?
Allereerst vond ik de energiecoach 
een aardige man, we hadden plezierig 
contact. Hij stelde me een aantal 
vragen en heeft een ronde door het 
huis gemaakt. Grootste eye opener 
was dat hier met dag- en nachtstroom 
wordt gerekend, dat was nieuw voor 
mij, in Alkmaar was dat anders. Mijn 
wasmachine gaat dus alleen nog 
’s nachts of in het weekend aan. Andere 
tips die hij gaf waren om de wasmachine 

aan de slag om energie te besparen. Er 
zitten allerlei spaarproducten in zoals 
ledverlichting, tochtstrip, thermofolie 
voor de ramen, een deurdranger, 
radiatorfolie en een douche timer voor 
het douchen. Waarschijnlijk vergeet ik 
nog een aantal producten ...

Wat vond je van de afspraak?
Het was nuttig. Ik heb het niet breed, dus 
alle kleine beetjes helpen. Ondanks dat 
ik al best veel wist, heb ik toch nieuwe 
en bruikbare informatie gekregen. Met 
zijn tips kan ik verder verduurzamen, 
nog meer euro’s besparen en zelf meteen 
aan de slag. Het was een eenmalige 
afspraak, maar ik heb het idee dat ik hem 
gewoon kan bellen als ik nog een vraag 
heb.

Zou je de energiecoach ook aan 
anderen aanraden?
Zeker. Ik vind het een goed idee, de 
energiecoach. Ik raad iedereen aan op 
het aanbod in te gaan en een afspraak te 
maken. Het is belangrijk om je bewust 
te zijn van je energieverbruik. Altijd al, 
maar nu helemaal.

Vertel nog even wat meer over 
die plannen met je huis…
Het is mijn doel zo duurzaam mogelijk 
te leven en bewust om te gaan met 
de wereld. Het verduurzamen van 
mijn woning wordt een proces van 
lange adem, maar ik heb de tijd, het 
zal gaan in kleine stapjes. Ik wil heel 
graag zonnepanelen en een nieuwe 
cv-ketel. Van het tuinhuisje maak 
ik mijn yogaplek. Achter in de tuin 
wil ik een voedselbos aanleggen, 
een zelfregulerend bos dat zichzelf 
in stand houdt. Gezien de huidige 
omstandigheden in de wereld lijkt het 
me verstandig dat we onze tuinen gaan 
gebruiken voor voedsel. Daarbij lijkt het 
me mooi om een voorbeeld te zijn en 
mensen daarmee te inspireren.

‘Ik vind het 
een goed idee, 

de energiecoach’

Wilt u ook gratis tips ontvangen van de energiecoach? 

Hij komt graag bij u langs voor een gesprek en neemt dan 
direct een gratis bespaarpakket mee! Meld u vandaag nog aan via 

acantus.nl/simpelbesparen.

en vaatwasser uitsluitend helemaal 
volgepakt aan te zetten en mijn 
gordijnen in te korten, die hangen nu 
nog over de radiator, wat niet praktisch 
is in de winter. En hij had nog meer 
bruikbare adviezen waar ik wat aan heb.

Je had toch ook het gratis 
energiepakket aangevraagd?
Klopt. Dat heeft hij inderdaad ook 
achtergelaten. Met dat bespaarpakket 
kun je op eenvoudige wijze meteen zelf 

Saskia is net verhuisd en woont met haar 
twee kinderen in een huurwoning in Ter 
Apel. Het is haar droomwoning, vertelt 
ze, maar daarvoor moet er eerst nog 
wel wat werk verzet worden. Het idee 
is een duurzame, toekomstbestendige 
woning met een lage energierekening. 
Saskia heeft gebruikgemaakt van de 
energiecoach van Acantus om haar bij 
die plannen verder te helpen, en ze heeft 
ook het energiepakket aangevraagd. We 
zijn benieuwd naar haar ervaring. 

Hoe hoorde je eigenlijk over de 
energiecoach van Acantus?
Ik had net de sleutels van mijn nieuwe 
huis ontvangen. Binnen vond ik de 
folder over de energiecoach en het 
gratis energiepakket. Het leek me leuk 
en zinvol daar gebruik van te maken. 
Ik ben al wat langer bezig met energie 
besparen en weet al best veel over hoe ik 
zo duurzaam mogelijk kan leven, maar 
ik blijf graag leren. Dus ik heb meteen 
mijn interesse kenbaar gemaakt.
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9 nieuwe
woningen
Scheemda

Vrijdag 29 april hebben we de sleutels uitgereikt aan de huurders van de 9 nieuwe woningen 
aan de Hogeweg in Scheemda. Deze woningen zien er niet alleen top uit, ze zijn hartstikke 

energiezuinig, gasloos, hebben zonnepanelen en staan op een fijne plek dichtbij het centrum.
 

Naast deze 9 woningen bouwen we in samenwerking met Geveke ook nog 37 appartementen 
op deze locatie. Meer weten over dit project? Kijk eens op acantus.nl/projecten

Acantus in de wijk

Ook in 2021 hebben we ons ingezet 
voor woonplezier in Noord- en 
Oost-Groningen. En zoals met 
veel mooie dingen, deden we het 
niet alleen. De mooiste resultaten 
bereik je samen. Met elkaar: met 
huurders, gemeenten, partners 
en andere belanghebbenden. 
Zo draagt iedereen zijn (bouw)
steentje bij. Met elkaar maken 
we het!

Onderstaand vindt u in het 
kort de cijfers. Wilt u het 
complete jaarbericht lezen? 
Dit staat op onze website: 
acantus.nl/jaarbericht2021.

Jaarbericht 2021
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Kids Zomerpuzzel
Pfff wat 
is ie weer 
 lastig!

In elk woord zitten minstens 

twee letters die maar op 

één manier weg te strepen 

zijn. Als alle opgegeven 

woorden in het diagram 

zijn weggestreept, blijft er 

een aantal letters over. Die 

vormen samen de oplossing. 

Stuur uw antwoord vóór 

1 oktober 2022 naar: Acantus, 

Zomerpuzzel, Postbus 110, 

9640 AC Veendam. 

Of mail uw oplossing naar: 

thuisaanhuis@acantus.nl. 

Vergeet niet uw naam en 

adres erbij te zetten. Onder 

de juiste inzendingen verloten 

wij tien cadeaubonnen.

De oplossing van de 
vorige puzzel was:

Goede voornemens

De winnaars zijn:
A. Elling – Delfzijl

Anita Jensema – Nieuwe 

Pekela

Herman Dümmer – Ter Apel

K. Bosker-Boerma – Veendam

Derk Venema - Veendam

Inge Balczun - Vlagtwedde

J.M. Brehen - Vlagtwedde

Martha Kolk - Winschoten

M. Paap - Winschoten

H. Stuttje - Winschoten

De winnaars ontvangen in 

augustus hun prijs.

Schrijf hier de overgebleven letters. Samen vormen ze de oplossing van de puzzel.

BADPAK

BAGAGE

BAKKEN

BUNGALOWPARK

CAMPER

CARAVAN

CITYTRIP

CRUISE

DROMEN

DUIKPAK

GIDS

HUIFKAR

MOTOR

MUGGENSTICK

PAREO

PAS

RAFTEN

REIS

REISDOCUMENTEN

REISGEZELSCHAP

REISLEIDER

REIZEN

RIT

ROTSEN

RUSTEN

SIERADEN

SNORKELEN

SPORT

STORMLIJN

STRAND

STRANDSTOEL

TANDEM

TERRASJE

TOERIST

VAREN

VER

VOORTENT

VRIJ

WANDELING

VLIEGREIS

VUURKORF

WILDKAMPEREN

ZEE

ZIJSPAN

ZOMERS

ZON

ZONNEBRANDCRÈME

 T E R R A S J E G E K A P K I U D 
 N E M O R D R E N C I T Y T R I P 
 V A R E N W E N I T S I R E O T Z 
 O E V R R M I T L R N A P S J I Z 
 V T P A H C S L E Z E G S I E R K 
 V R A P R N D M D E K I R U S A R 
 N O Z N E A O N N K K O S R A K A 
 J P O G D Z C B A G A G E C P F P 
 I S G R A E U L W R B M A S V I W 
 L U N R T H M E T V B M P R U U O 
 M O T O R E E E E Z P E I E U H L 
 R R S T R A N D R E O J N E R R A 
 O U D S G K T T R A F T E N K E G 
 T S I E R G E I L V E N O Z O I N 
 S T G N T R N L K A P D A B R Z U 
 R E D I E L S I E R A D E N F E B 
 W N R L E O T S D N A R T S A N S   
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Telefoonnummer  
0900 - 8400 (de gebruikelijke belkosten)
(ook storingsnummer buiten 
 kantoortijden)

Telefonische bereikbaarheid
Op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur.

Openingstijden kantoor
Op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur kunt 
u ons kantoor bezoeken.
Van 12.30 tot 16.30 uur kan dit  
alleen op afspraak.

Bezoekadres
Aquapark 7
9641 PJ Veendam

Postadres
Acantus
Postbus 110
9640 AC Veendam

Magazine voor alle huurders van Acantus

Jaargang 16  Zomereditie
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