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Met de feestdagen 
voor de deur
Voor u ligt alweer de vierde THUIS van dit jaar. Én wat is het jaar omgevlogen!  
Zo ben je bezig het glas te heffen op het nieuwe jaar en opeens is het weer tijd om je 
huis te versieren voor de komende feestdagen.

Gelukkig hebben we elkaar in 2022 weer kunnen ontmoeten, zoals tijdens de 
wandeltocht vanuit Maria Moll. Of tijdens de Burendag op 24 september. Gezellig 
elkaar weer te spreken, samen koffie te drinken. Een verslag ervan vindt u in deze editie 
van THUIS. Het is de tijd van het versieren van ons huis, we maken het er gezellig en 
warm. We gaan lekker koken, nodigen anderen uit of gaan bij hen op bezoek. In deze 
editie van THUIS een uitgebreid artikel over veiligheid tijdens de feestdagen. 

Dit jaar konden we ook weer de Bedankdag voor onze vrijwilligers van de bewoners- 
en activiteitencommissies organiseren. Een geslaagde dag in De Kuip. En last but 
not least in deze editie van THUIS….de energiecrisis. Een fenomeen dat ons allemaal 
aangaat. We hopen u met energietips te kunnen helpen de crisis beheersbaar 
te houden. Ook vertellen wij u graag hoe u energietoeslag bij de gemeente kunt 
aanvragen. Dat hoeft inmiddels niet meer digitaal. 

Wij wensen u veel leesplezier toe! We zijn  voor de eerste uitgave van THUIS in 2023 
nog op zoek naar een leuk verhaal uit uw woongebouw. Mocht u ideeën daarover 
hebben, dan horen we dat graag!

Voor nu hele fijne feestdagen gewenst en een mooi en gezond 2023.
Tot volgend jaar.

Ilse Dumoulin
Harmanna van Dalen
Rina de Groot

Voorwoord
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Brandende kaarsen en KEMA-keur
“Tijdens de kerstperiode zien we veel kleine 
maar ook grotere branden. Even de deur uit en 
de kaarsen aangelaten. Een beetje tocht, een 
wapperend gordijn en hop, daar gaat de plastic 
slinger al in de hens.“, vertelt Harmanna. “Ook op 
de toiletten zien we vaak die leuke waxinelichtjes 
flinke gaten schroeien in de plastic potten, 
omdat ze de hele avond aangelaten worden. Ons 
advies? Zorg ervoor dat je brandende kaarsen 
of waxinelichtjes nooit alleen laat.” Jos vult aan: 
“Je kunt natuurlijk een spotgoedkoop lichtsnoer 
kopen met een heel dun draadje, maar dat kan wel 
zorgen voor levensgevaarlijke situaties in huis. Let 
erop dat alles waar een stekker aan zit het KEMA-
keurmerk heeft. Dan weet je zeker dat je een 
product koopt dat is getest op veiligheid.” 

Verstopt
Een ander probleem dat zich gedurende de 
feestmaanden vaak voordoet, zijn de verstoppingen 
van het riool. Vooral in de complexen zorgt dit voor 
veel overlast. En vaak niet bij de veroorzaker van 
de verstopping zelf, geeft Jos aan. “Wanneer je de 
friteuse na het kerstdiner leegt in de gootsteen of 
het toilet, kan het zijn dat jouw afvoer nog prima 
werkt. Het warme frituurvet stolt immers niet 
meteen. Je merkt dus niet dat de verstopping zich 
drie etages lager laat zien in de vorm van een 
overstromende toiletpot of een ondergelopen 
badkamer met stinkend rioolwater. Een flinke 
schade en veel overlast voor je onderburen. Dat 
wil toch niemand?” 

Camera-inspectie
Jos voegt nog toe dat de rioolbedrijven in 
samenwerking met de SOR inmiddels veel 
verstoppingen met camera’s kunnen opsporen. 
Dat is handig, want zo weet je precies waar je 
moet zijn. Niet alleen in het riool, maar ook bij 
welke voordeur. “Helaas gebeurt het zo vaak dat 
een luier of verband wordt doorgespoeld, dat we 
bewoners persoonlijk moeten komen aanspreken. 
De overlast gaat vaak gepaard met hoge kosten, 
namelijk, die we niet  willen doorberekenen in de 
huurprijs. Dan betaalt iedereen er namelijk voor. 
Liever laten we de vervuiler voor deze onnodige 
schade opdraaien. We zorgen zelf goed voor onze 
gebouwen door op gezette tijden het riool te 
inspecteren op kleine vervuilingen. We hopen dat 
bewoners dit ondersteunen door het toilet of de 
gootsteen niet als afvalemmer te gebruiken. Weet 
je niet waar je met je afval naartoe moet? Vraag het 
de huismeester!”

Veilig besparen op energie
Harmanna en Jos zien dat veel bewoners het 
momenteel erg lastig hebben met de hoge 
energierekening. Dan wordt er soms naar andere 
manieren gezocht om een kamer warm te krijgen. 
Harmanna: “We zijn al brandende petroleumstellen 
in woningen tegengekomen. Daar zijn we best 
van geschrokken. Zo’n onveilige warmtebron kan 
zorgen voor veel brandschade en ongelukken bij 
mensen om je heen. Ook rook is vaak giftig en 
schadelijk in huis. We zien daarnaast dat oude 
elektrische kacheltjes van stal worden gehaald 
en aangesloten. We willen onze bewoners op 
het hart drukken dat er andere manieren zijn om 
de energierekening naar beneden te krijgen. Een 
paar graadjes minder warm, alleen de ruimtes 
verwarmen waar je zelf bent. Er wordt door de 
gemeente ook een energietoeslag gegeven aan 
inwoners met een kleine portemonnee. Meer 
daarover lees je in deze Thuis! En kom je er dan niet 
uit? Ga met ons in gesprek, maar laat de standaard 
verwarming gewoon zijn werk doen.” 

Volgens assurantiebeheerder Jos is het erg 
verstandig om af en toe de woning toch even goed 
door te laten luchten, ook al is het koud. “We horen 
dat veel bewoners denken dat je een huis potdicht 
moet houden om de warmte binnen te houden. 

Maar dan wordt de woning vochtig en krijgen 
bacteriën en schimmels vrij spel. Verse lucht is, 
zeker in de wintermaanden als je veel in huis bent, 
heel belangrijk voor de gezondheid.”  
  
Thuisgevoel
Harmanna en Jos benadrukken het graag nog 
een keer: “We vragen niet voor niets de aandacht 
voor veiligheid, gezondheid en het voorkomen van 
overlast. We zien echt teveel voorbeelden van 
hoe het niet moet. Soms zijn de noodgrepen die 
mensen doen begrijpelijk, maar realiseren onze 
bewoners zich de consequenties gewoon niet. Een 
woningbrand of een overstroming van het riool zijn 
ingrijpende gebeurtenissen in ons leven. Dierbare 
spullen lopen onherstelbare schade op en het 
gevoel van thuis lekker op je plek te zijn, is een 
tijdje weg.”

Natuurlijk zijn we allemaal blij met onze woning, zeker in de koudste 
maanden van het jaar. We versieren ons huis, maken het er gezellig 
en warm. We gaan lekker koken, nodigen anderen uit of gaan bij hen 
op bezoek. Toch zit er ook een andere kant aan deze tijd van feest en 
gezelligheid. We zijn iets minder voorzichtig en zien vaak niet wat er 
allemaal mis kan gaan met al die gezellige dingen in huis. Woonregisseur 
Harmanna van Dalen en assurantiebeheerder Jos Risseeuw weten wel 
hoe je het veel veiliger en met minder overlast toch gezellig kunt hebben.

Veilige feestdagen 
en een schoon en 
droog nieuwjaar!

In gesprek met Harmanna en Jos

Interview
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Het lot heeft mij gekozen om u, als 
bestuurslid, in THUIS iets meer te 
vertellen over waar het HPF mee bezig 
is. U weet misschien al, dat ik pas dit 
jaar tot lid van het HPF ben gekozen 
en binnentreedt in een voor mij nieuwe 
wereld. 

Hiervoor was ik vier jaar penningmeester van de 
Bewonerscommissie Binnenhoftoren. Daar woon 
ik vanaf de oplevering in 2010 en sinds 2012 met 
mijn echtgenote Marion. 
Wat doe ik in het HPF en waar houd ik mij, samen 
met mijn collega-bestuurders, mee bezig? Ook in 
het HPF ben ik benoemd tot penningmeester, als 
opvolger van Leen van Prooijen. Eén van de eisen 
in het functieprofiel sprak mij erg aan: “Gevoel 
voor cijfers en de moraliteit om sober met geld om 
te gaan”….. 

Positieve relatie tussen SOR en bewoners
Eigenlijk moest ik er een beetje om glimlachen, 
maar kennelijk voldeed ik aan deze en de 
andere eisen die het HPF voor het nieuwe 
bestuurslid had geformuleerd. Ik heb in de 
kennismakingsgesprekken aangegeven dat ik ook 
actief betrokken wil zijn bij de kerntaken van het 
HPF; het versterken van de relatie tussen SOR 
en de bewoners. Een positieve reactie viel me ten 
deel.

Het contact tussen het HPF en de 
bewoners verloopt in eerste instantie via de 
Bewonerscommissies. Maar wij zijn ook het 
contactorgaan voor alle andere bewoners. Dit jaar 
bezochten mijn collega’s en ik voor de eerste keer 
tijdens de Burendag enkele complexen, gewoon 
om een kopje koffie te drinken. Met de afspraak 
dat de eigen bewonerscommissie natuurlijk niet 
zou worden bezocht. 

Ik bezocht vier complexen tijdens de Burendag en 
op een later moment nog twee. Van tevoren was 
gepolst of ons bezoek wel of niet welkom was 
( je weet maar nooit!). Dat leverde gelukkig geen 
problemen op. Een prima ontvangst en hier en 
daar een complete rondleiding. Een activiteit om 
te herhalen.

Samen darten en wandelen
Ik ben nog aan het nadenken hoe we op de een 
of andere wijze dwarsverbindingen tussen de 
gebouwen kunnen maken: Bij elkaar op bezoek 
gaan en bekijken of ideeën en activiteiten 
uitgewisseld kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld 
een gezamenlijke dartcompetitie. Als variant op 
het gezamenlijk wandelen. Of een of andere vorm 
van horizontale  samenwerking. Enfin, nog nader 
uit te werken. Zo maar wat brainstormpunten, die 
gemakkelijk door u, als lezer van THUIS, kunnen 
worden aangevuld. Ideeën zijn dan ook van harte 
welkom! 

Vast prettige feestdagen 
en een puik 2023 gewenst!

Lex Drieduite

Het Huurders 
Platform (HPF)
Actief En Toekomstgericht 

Lex Drieduite
Bestuurslid HPF SOR

Column

SOR is druk bezig om de energierekening 
voor haar bewoners binnen de perken te 
kunnen houden. Zo worden woningen met de 
slechtste energielabels aangepakt en wordt 
er volop ingezet op energiezuinige nieuwe 
woningen in bestaande complexen. 

Verduurzaming 
gebouwen

• Laat kaarsen in huis nooit onbeheerd 
achter, ook niet als u maar even de deur 
uit gaat.

• Zet kaarsen niet op tochtige (vensterbank) 
of afgesloten plekken (toilet).

• Gebruik alleen elektrische apparaten met 
het KEMA-keur.

• Steek geen alternatieve warmtebronnen 
(barbecue, vuurkorf) aan in de woning of 
in afgesloten ruimtes.

• Houd brandbare materialen (zoals plastic 
en dennentakjes) weg van open vuur. 
 

• Zorg dat vluchtwegen en nooduitgangen 
in de complexen altijd vrij zijn.

• Spoel geen vet, verbanden, luiers of 
andere rommel door de gootsteen of het 
toilet. 

• Weet u niet wat te doen met sommig 
afval? Vraag het uw huismeester.

• Ventileer de woning zo nu en dan om 
schimmelvorming en een ongezond 
klimaat in huis te voorkomen.   

• Heeft u moeite met het betalen van 
de energierekening? Vraag het onze 
woonregisseurs.

Advies voor een veilige 
wintertijd zonder overlast

Nieuws
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Nieuws

Samen op een iconische plek in Rotterdam
Ook vandaag is er weer een leuk en 
afwisselend programma samengesteld. Op 
een iconische plek in Rotterdam. Dat laatste 
proberen we altijd wel te doen, een speciale 
plek in en voor Rotterdam te zoeken. Zo 
hebben we al gevaren op de radarboot over 
de Maas, geluncht bij Engels en een bezoek 
gebracht aan de SS Rotterdam. Vandaag dus 
de Kuip. En… of je nu wel of geen Feyenoord-
fan bent; het is een bijzondere plek met veel 
historie.

Ontvangst met koffie en Feyenoord-gebak, 
een welkomstwoord, een korte introductie 
door Casper Schonenberg, teamleider Klant. 
Hij stelt de nieuwe manager Wonen voor - 
Maarten Knigge. We zullen Maarten in de 
volgende THUIS overigens uitgebreider aan u 
voorstellen. Woonregisseur Ruth Stringa reikt 
vervolgens de Burendag trofee 2022 uit. Dit 
keer is woongebouw de Gravin de gelukkige. 
Volgens de deskundige jury wint de Gravin 
omdat er bij het ontbreken van een echte 
ontmoetingsruimte, volop gezocht is naar 
alternatieve ontmoetingsmogelijkheden in de 
buurt. Uiteraard met succes. Een toonbeeld 
van verbinding.

We sluiten de ochtend af met een rondleiding 
door De Kuip. Vijf zeer ervaren gidsen leiden 
ons rond door kleedkamers, spelerstunnel, 
perskamer en uiteraard langs het heilige gras 
om in het Feyenoord-museum te eindigen. 
Na bijna 1,5 uur te zijn ondergedompeld in de 
Feyenoord-geschiedenis, wacht er binnen een 
heerlijke lunch. 

Lachen met Marja van Katendrecht
Het middagprogramma is van een totaal 
andere orde. Marja van Katendrecht, een ras-
Rotterdamse (hoe kan het ook anders), brengt 
ons een bezoek. En niet zomaar een. We 
spelen Bingo waarbij je prachtige prijzen kunt 
winnen. Van een wijnpakket tot een Onesie. 
We zingen met elkaar en lachen erg veel. 
Twee dames die aan het tafeltje voor ons 
zitten, draaien zich om, om te vertellen dat 
ze gewoon ‘moe zijn van het lachen!’.  Marja 
vraagt een assistente uit het publiek. Een rol 
die, hoewel volgens mij niet geheel vrijwillig, 
toch met veel enthousiasme wordt vervuld 
door Riet Kranenburg, voorzitter van het 
HuurdersPlatform (HPF). De middag sluiten 
we af in polonaise. De meeste deelnemers 
dansen als het ware rechtstreeks De Kuip uit. 

Wij ruimen alles even netjes op en nemen 
met collega’s nog een afsluitend drankje. Ik 
ga terugrijden, met brede glimlach over de 
Brienenoord. Terug naar huis.

Graag tot volgende jaar.

Rina de Groot

Bedankdag 2022
We schrijven dinsdag 25 oktober 2022. Een mooie, beetje herfstachtige dag. Vanuit 
mijn woonplaats rijd ik al tijdig richting Rotterdam, naar De Kuip. Daar ontvangen 
wij vandaag onze vrijwilligers van de bewoners- en activiteitencommissies en onze 
ambassadeurs. We gaan ze in het zonnetje zetten, voor hun inzet in hun eigen 
woongebouwen en ook daarbuiten. Zij zijn voor SOR een onmisbare schakel in de 
verbinding en de contacten met de andere bewoners. 

In de perskamer van Feyenoord 

Marja van Katendrecht
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In gesprek met Peet van Meel

Toen Peet van Meel (1947) in maart 2021 
in de Gravin in Oud-Beijerland kwam 
wonen had hij ruim honderd boeken 
‘over’. De boeken paste eenvoudigweg 
niet meer in zijn eigen boekenkast. Peet 
had het idee om in zijn woongebouw dan 
maar een bibliotheek samen te stellen. Zo 
had iedereen nog wat aan zijn overschot 
aan literatuur. De plek had-ie ook al in 
gedachten. De passage van gebouw Aleida.

Interview

‘Bibliothecaris’  
 Peet van Meel  
 heeft niets met 
 boeken

Van Wens naar Werkelijkheid
 
Ferdie Baaij, projectleider strategie en 
beleid bij SOR is lid van de commissie die 
de huurderswensen beoordeelt. Ferdie geeft 
aan dat de wens vanuit de Gravin met veel 
enthousiasme door de commissie werd 
ontvangen. De commissie vond het een 
mooi voorbeeld hoe binnen woongebouwen 
verbindingen tussen bewoners tot stand 
kunnen komen. En dus, werd de wens 
gehonoreerd. Peet en zijn mede-vrijwilligers 
kregen een bedrag van ruim € 800,- voor 
de aanschaf van de boekenkasten. Met 
een haastig samengestelde ‘bouwploeg’ 
werden de kasten in elkaar geschroefd om ze 
vervolgens met toestemming van Zorgwaard 
tegen hun lange wand te plaatsen. 

Maar met honderd boeken zijn de kasten 
natuurlijk nog niet vol. Daarom deed Peet 
een oproep aan bewoners en vrienden om 
boeken te doneren. Die oproep bleef niet 
onbeantwoord; er kwamen ruim 2.000 boeken 
binnen. En nog steeds worden er boeken 
gedoneerd aan de bibliotheek. Die worden 
door de inmiddels twintig bieb-vrijwilligers 
in drie categorieën verdeeld: mooie boeken, 
dubbele boeken en niet geschikte boeken. 
De mooie boeken worden in de bibliotheek 
gezet, de dubbele boeken worden apart 
gehouden voor andere bibliotheken in 
de woongebouwen. De niet geschikte 
boeken zijn oud en smerig en worden met 
medeweten van de voetbalvereniging bij hen 
in de papiercontainer gegooid. Zo houdt de 
voetbalvereniging er ook zakcentje aan over. 

Langs de bijna zeven meter lange wand 
konden de boekenkasten prima neergezet 
worden, de leestafel stond er al! Via het 
bewonersblad van SOR kreeg Peet lucht van 
het project van Wens naar Werkelijkheid. 
Zo kwam de uitvoering van zijn wens steeds 
dichterbij. Op 20 augustus van dit jaar 
werd de bibliotheek dan eindelijk feestelijk 
geopend. 
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Bieb-dienst  
De bibliotheek in De Gravin is acht 
uur per week geopend op dinsdag- en 
donderdagmorgen en woensdag- en 
vrijdagmiddag. Tijdens de openingstijden 
zijn er steeds twee vrijwilligers aanwezig 
om boeken uit te lenen en weer in te nemen. 
Peet geeft aan dat de bieb veel meer is dan 
alleen het uitlenen van boeken. “Aan de 
leestafel voeren we de mooiste gesprekken. 
De bieb is een plaats van samenkomen en 
ontmoetingen.” “Dat is precies wat we met 
het project van Wens naar Werkelijkheid voor 
ogen hebben”, zegt Ferdie, “Het stimuleren 
van verbinding binnen de woongebouwen. De 
bibliotheek in de Gravin is hier een prachtig 
voorbeeld van.” Peet kan zich daar alleen 
maar bij aansluiten. “Het gaat om veel meer 
dan bedrukt papier”, zegt hij. “Gezelligheid en 
lekker kletsen, dat is vaak veel belangrijker.”

Een gulle gever
De bibliotheek die op 20 augustus van dit 
jaar officieel openging, groeit inmiddels al uit 
zijn jasje door de vele donaties aan boeken. 
De vrijwilligers zochten naar mogelijkheden 
voor een uitbreiding met extra boekenkasten. 
Aan de andere zijde van de doorgang was 
nog ruimte. Maar ja, het geld was op…. Peet 
vertelt dat er een anonieme donatie is gedaan 
door waarschijnlijk een bewoner voor de 
aanschaf van de extra boekenkasten. De 
activiteitencommissie “Gravin Actief” is deze 
schenker zeer dankbaar. Inmiddels heeft de 
bouwploeg samen met Peet de nieuwe kasten 
in elkaar gezet. Wat een mooi gebaar. 

Ferdie vertelt dat het project van Wens naar 
Werkelijkheid dit jaar voor de vierde keer 
heeft plaatsgevonden. Uit 31 woongebouwen 
zijn er wensen ingediend, 27 wensen zijn 
gehonoreerd, waaronder die van de Gravin. 
Per woongebouw wordt er één wens 
uitgekozen en toegewezen. Het project is in 
het leven geroepen om het thuisgevoel in de 
woongebouwen te bevorderen. SOR stelt 
hiervoor jaarlijks budget beschikbaar. 

Uitlenen op basis van vertrouwen 
De Gravin-bieb is inmiddels ook per 
boektype ingedeeld. Romans, thrillers, maar 
ook geschiedenis en autobiografieën. De 
verschillende typen zijn voorzien van een 
gekleurde sticker en staan op alfabetische 
volgorde van de schrijver. Zowel het 
lidmaatschap als het lenen van de boeken is 
gratis. De bieb-vrijwilligers hebben speciale 
lidmaatschapskaarten aangemaakt en 
intussen zijn ruim 65 huishoudens lid van de 
bibliotheek. Peet vertelt dat nieuwe bewoners 
in de Gravin het lidmaatschap aangeboden 
krijgen in hun welkomstpakket. 
Het uitlenen van de boeken wordt niet 
geregistreerd, vrijwilligers houden niet bij 
welke bewoner welk boek meeneemt. 

Men gaat uit van vertrouwen, zegt Peet.
Wel houden de vrijwilligers bij hoe vaak 
een boek wordt gelezen, zo houden ze de 
populariteit van de boeken bij. Van populaire 
boeken kunnen dan meerdere exemplaren 
aanwezig zijn. 

Interview

Peet van Meel werkt graag mee 
om ook in andere woongebouwen 
een bibliotheek op te zetten. 
Hij vertelt hoe de bibliotheek in 
de Gravin is opgezet en nodigt 
u graag uit om een bezoek te 
brengen aan de bibliotheek. Of hij 
komt hiervoor graag bij u langs. 

Heeft u als bewoners- of 
activiteitencommissie interesse? 
Laat het ons weten, dat kan via 
redactie@sor.nl 

Gezelligheid en lekker 
kletsen, dat is vaak 
veel belangrijker

“
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Welkomstpakket 
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Saté en Brocante
We geven u graag even een kleine 
bloemlezing van enkele activiteiten die er 
door de woongebouwen zijn georganiseerd. 
Stadsplein heeft Burendag aangegrepen om 
samen verschillende klusjes in en om het 
woongebouw te doen, waarna gezellig werd 
geluncht in de ontmoetingsruimte. Rubroek 
heeft een heuse ‘brocante’ georganiseerd 
met verschillende kraampjes. In Hagestaete 
gingen ‘pa en moe naar de speeltuin toe’, 
niet met limonade maar met saté en brood. 
In de Kolk werd er gezamenlijk gegeten met 
aansluitend een karaoke. Bij de Geuzenhof 
bereidde een echte pizzabakker overheerlijke 
pizza’s, die werden rondgedeeld door de 
vrijwilligers. 

Gravin wint Burendag trofee 2022
Ieder jaar wordt ook de Burendag trofee 
uitgereikt. Dit jaar ging de prijs naar de Gravin. 
In de Gravin werd door activiteitencommissie 
Gravin Actief een burenmiddag georganiseerd 
met een muzikale opening door Duo. 
In de middag stonden er verschillende 
kramen, bemand door bewoners. Een 
schilderijenkraam, een kraam van de 
Zuidwester met een groot schaaktableau, 
een informatiekraam voor de opnieuw op te 
starten koffieochtenden en nog veel meer! 
Ook het spelen van een Bingo-ronde ontbrak 
niet. In de pas geopende Gravin Bieb kon men 
informatie ophalen over het lenen van de 
boeken. Het restaurant ‘In de Buurt’ verkocht 
speciaal voor deze Burendag consumpties 
tegen een gereduceerde prijs. De dag werd in 
stijl afgesloten met een buffet, georganiseerd 
door het restaurant en een DJ die zorgde voor 
aangename achtergrondmuziek. Om 19.30 
uur ging iedereen voldaan naar huis. 

Lovend oordeel van de jury
Het oordeel van de jury om de Gravin de 
Burendag trofee 2022 toe te kennen, luidde 
als volgt:
De activiteitencommissie Gravin Actief is pas 
deze zomer opgestart. In korte tijd hebben 
zij succesvol een bibliotheek opgezet en een 
geweldige Burendag georganiseerd. Omdat 
de Gravin geen eigen ontmoetingsruimte 
heeft is men creatief op zoek gegaan 
naar mogelijkheden om de dag te kunnen 
organiseren. Gravin Actief heeft daarin 
actief de samenwerking gezocht met andere 
partijen zoals het restaurant, zorgverlener 
Zuidwester en de supermarkt. De jury ziet dat 
als verbinding puur sang. Complimenten en 
gefeliciteerd met deze Burendag Trofee!

Na een lange tijd was het zaterdag 24 september zover, Burendag 2022. 
Eindelijk weer gewoon gezellig met en bij elkaar. Ruim 24 SOR-woongebouwen 
hadden zich aangemeld voor deze dag vol ontmoeting en weerzien. Een dag ook 
met veel verschillende activiteiten, van gezellig samen zingen en kennismaken 
met de nieuwe buren, tot poffertjes eten, een ijscokar en het optreden van een 
Shantykoor. En, omdat we bij SOR samen erg belangrijk vinden, dragen we 
graag ons steentje bij aan het succes van deze dag.   

Burendag 
mag weer!

Burendag

Eindelijk!

Leden van Gravin-Actief
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Gezelligheid 
en een fijne 
woonplek

Een leven lang 
leren voor iedereen
 
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan maakt een 
leven lang leren voor iedereen mogelijk. OGJG 
organiseert (online) colleges voor leergierige 
senioren, gegeven door enthousiaste studenten. 
De colleges gaan over vakgebieden als 
kunstgeschiedenis, archeologie, politiek maar 
ook bijvoorbeeld bouwkunde.

Bent u nog niet uitgeleerd? Ga dan naar www.
ogjg.nl/seniorencolleges. Wilt u liever live op 
locatie onze seniorencolleges volgen? Meld u 
dan aan voor onze nieuwsbrief op de website en 
ontvang maandelijks een actueel overzicht van 
alle mogelijkheden!

Huismeester Rob van de Nieuwe Plantage

Onze huismeester Rob is een hele toffe man
Huismeester zijn daar kan-ie wat van
Je kunt iedere maandag- en woensdagmorgen
bij hem terecht met al je huishoudelijke zorgen

Een kapotte lamp, maar kan je er niet bij
Zijn de ramen in de woonkamer te vochtig
Is de deur naast het balkon te tochtig
Binnen een mum van tijd lost hij het op
De huismeester houdt de boel in de gaten
Gaat met deze en gene een praatje maken
Is er iets kapot of is alles in orde

Ook al is hij zelf nog niet zo oud
Hij begrijpt wat ouderen bezighoudt
Hij luistert naar hun zorgen

Geeft wijze raad voor morgen
Hij doet zijn werk met veel plezier
Voor ons is hij niet alleen onze ‘huismeester’
Maar ook onze ‘thuismeester’

Sahidan, Ellie, Mila, Coby, Kora

Sinds de energiecrisis in Nederland een feit is, 
bezuinigen veel mensen vooral op warmte. “Heb 
jij de kachel al aan?” is een veelgehoorde vraag 
in de woongebouwen. Aansluitend gaat het over 
truien en dekentjes voor extra warmte. Via televisie, 
tijdschriften en het internet worden we bedolven 
onder tips om energie te besparen en tegelijk onze 
woning én onszelf warm te houden. Zo wordt het dan 
hopelijk toch nog behaaglijk achter de voordeur. 

Want dat is belangrijk, een warm leefklimaat, 
zeker in de woongebouwen. Hebben de 
bewoners het onderling ook gezellig en warm 
of is het een kille bedoening?  SOR staat voor 
‘een thuisgevoel voor iedereen”. 

Als huurder wil je dat de verhuurder 
woongenot verschaft. Woongenot wil zeggen: 
’het ongestoord kunnen bewonen van een 
huurwoning zoals je dat wenst.’ 
De verhuurder moet ervoor zorgen dat je geen 
overlast ondervindt van omwonenden en dat 
de woning in goede staat blijft verkeren. 
Dit is op zich al een ingewikkelde taak omdat 
begrippen als ‘overlast’ en ‘goede staat’ door 
verschillende mensen evenzo verschillend 
kunnen worden opgevat.

Iedereen weet wel dat, waar mensen 
bij elkaar zijn, dit vroeg of laat gedoe 
oplevert. Dit is in de woongebouwen, met 
onze bewoners, niet anders. De meeste 
meningsverschillen of misverstanden worden 
gelukkig onderling goed opgelost, maar het 
gebeurt ook dat mensen SOR bellen, omdat 
ze er met de buren echt niet uitkomen en zij 
onder de situatie lijden.

Als bewoner van één van de woongebouwen 
wil ik een oproep plaatsen om wat 
verdraagzamer te zijn naar elkaar. Zeker in 
deze tijd van het jaar. Laten we elkaar helpen 
met een praatje, een kopje koffie of het 
aannemen van een pakketje voor elkaar. 
Het wonen kan zoveel aangenamer en 
warmer als we verdraagzaam zijn.

Ingezonde brieven
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Energie besparen
kan heel makkelijk
Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd dat er in 
2023 een prijsplafond komt voor stroom en 
stookkosten. Ook de hoeveelheden en prijzen 
zijn inmiddels bekend. 
Nu hebben niet alle bewoners van SOR een 
eigen cv-ketel. In een groot aantal complexen 
hebben we te maken met stadsverwarming of 
met een centrale ketel (blokverwarming). 

Het al bekende prijsplafond is hier niet toe te 
passen omdat de afrekening van de kosten 
anders verloopt. We begrijpen dat bewoners 
die dit betreft, vragen hebben over wat dit 
voor hen betekent. Dat antwoord hebben wij 
helaas ook (nog) niet. Dit probleem speelt niet 
alleen bij SOR maar bij 450.000 huishoudens 
in heel Nederland. Inmiddels is er vanuit de 
overheid toegezegd dat er een oplossing komt 
voor dit probleem. 

Ook het probleem dat bewoners zonder eigen 
energieaansluiting geen twee keer €190,- 
ontvangen, wordt hierin meegenomen. Hoe die 
oplossing er precies gaat uit zien, is nog steeds 
niet duidelijk. Zodra die duidelijkheid er wel is, 
leest u daar ook in THUIS, uiteraard meer over.

Energiebesparende tips
Ondertussen heeft SOR wel een handig 
overzicht gemaakt met makkelijke tips om 
energie te besparen. Dit overzicht hebben we 
opgehangen in uw woongebouwen. Nog niet 
gezien maar wel nieuwsgierig? Hier vindt u 
een aantal handige tips.
 

Douche maximaal 5 minuten
Gemiddeld douchen mensen 9 minuten.
Douche 5 minuten en u bespaart 
misschien wel €70 per jaar.
• Gebruik een zandloper of kookwekker.
• Ventileer na het douchen de badkamer 
15 minuten. Dat scheelt nog meer.

Gebruik een waterbesparende
douchekop
Het gebruik van een waterbesparende
douchekop scheelt al snel €25 als u
5 minuten doucht.

Doe de deuren dicht
Dan blijft de warmte in de ruimte waar u
bent. Zo bespaart u ongeveer €50 aan
energiekosten.

Zet de verwarming 1 graadje lager
Met een extra vest of dekentje op de bank 
blijft het comfortabel. En u houdt geld over. 
Hoeveel? Dat verschilt per woning.

Zet de verwarming een uur eerder 
in nachtstand
De warmte blijft vaak nog lang genoeg
hangen en u bespaart daarmee €20.
• Ventileer ’s ochtends eerst 15 minuten
en doe dan de verwarming omhoog.
Droge lucht warmt sneller op en dat
bespaart nog meer.

Tochtborstels bij de binnendeuren
Plaats bij de binnendeuren tochtborstels
tegen het wegtrekken van warmte uit de
woonkamer. Een tochtborstel voorkomt
tocht maar zorgt dat er toch geventileerd
kan worden. Dit scheelt stookkosten.

Was zoveel mogelijk op 30 graden
Soms is 60 graden nodig. Maar de meeste was 
wordt schoon op 30 graden. Bij twee wasjes in 
de week op 30 graden scheelt dat €20.

Hang de was op
Hang twee wasjes in de week op en stop
het niet in de droger. Dat levert u €50
op. Hangt u de was in huis op, vergeet
dan niet om goed te ventileren.

Breng radiatorfolie aan
Deze plaatst u aan de achterkant van de
verwarmingsplaten. Het houdt de
afgegeven warmte beter binnen en
verminderd daardoor het energieverbruik.
De kamers warmen sneller op en blijven
langer op temperatuur.

Meer tips om energie en geld te 
besparen
Wilt u ook energie besparen en kunt u
wel wat advies en hulp gebruiken?  
Uw eigen gemeente of de energiecoaches
van Energiebank Rotterdam helpen u
graag.

De Energiebank is bereikbaar via e-mail:
rotterdam@energiebanknederland.nl
of telefoon: 010-4666722.

Aanvragen Energietoeslag 
gemakkelijker gemaakt!

Het SOR Huurdersplatform (HPF) krijgt 
signalen van bewoners dat het aanvragen van 
energietoeslag te lastig voor hen is. Daarom 
is er een brief geschreven aan wethouder 
Yigit van de gemeente Rotterdam. Hierin 
roepen we hem op meer hulp te gaan bieden 
aan ouderen bij het invullen van de aanvraag 
voor energietoeslag. Het resultaat? De 
gemeente Rotterdam heeft besloten om naar 
verschillende woongebouwen te komen om te 
helpen bij de aanvraag van de energietoeslag.  
De coördinatie hiervan is in handen van het 
HPF in samenwerking met SOR. Om een 
goede planning te kunnen maken, hebben de 
bewoners van de betreffende woongebouwen 
inmiddels een brief ontvangen waarin ze 
kunnen aangeven of zij hulp willen krijgen bij 
het invullen van de aanvraag. 

De gemeente Rotterdam is inmiddels ook 
op andere manieren nog bezig de aanvraag 
gemakkelijker te maken. Wist u bijvoorbeeld 
al dat de aanvraag ook op papier kan? Dit 
papieren aanvraagformulier kunt u zelf (laten) 
ophalen bij de Vraagwijzer Rotterdam. U kunt 
de dichtstbijzijnde vestiging opzoeken via 
www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer of 
bellen voor het adres op 010 267 16 25. 
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1  Douche maximaal 5 minuten
  Gemiddeld douchen mensen 9 minuten. 

Douche 5 minuten en u bespaart misschien 
wel €70 per jaar.

 •   Gebruik een zandloper of 
kookwekker.

 •   Ventileer na het douchen 
de badkamer 15 minuten. 
Dat scheelt nog meer.

2   Gebruik een waterbesparende 
douchekop

  Het gebruik van een waterbesparende 
douchekop scheelt al snel €25 als u  
5 minuten doucht.

3  Doe de deuren dicht
  Dan blijft de warmte in de ruimte waar u 

bent. Zo bespaart u ongeveer €50 aan 
energiekosten.

4   Zet de verwarming 1 graadje lager 
  Met een extra vest of 

dekentje op de bank blijft 
het comfortabel. En u houdt 
geld over. Hoeveel? Dat 
verschilt per woning.

5   Zet de verwarming een uur eerder 
in nachtstand

  De warmte blijft vaak nog lang genoeg 
hangen en u bespaart daarmee €20.

 •   Ventileer ’s ochtends eerst 15 minuten 
en doe dan de verwarming omhoog. 
Droge lucht warmt sneller op en dat 
bespaart nog meer.

6   Tochtborstels bij de binnendeuren
  Plaats bij de binnendeuren tochtborstels 

tegen het wegtrekken van warmte uit de 
woonkamer. Een tochtborstel voorkomt 
tocht maar zorgt dat er toch geventileerd 
kan worden. Dit scheelt stookkosten.

7   Was zoveel mogelijk op 30 graden 
  Soms is 60 graden nodig. 

Maar de meeste was wordt 
schoon op 30 graden. Bij 
twee wasjes in de week op 
30 graden scheelt dat €20.

8   Hang de was op 
  Hang twee wasjes in de week op en stop 

het niet in de droger. Dat levert u €50 
op. Hangt u de was in huis op, vergeet 
dan niet om goed te ventileren.

9   Breng radiatorfolie aan
  Deze plaatst u aan de achterkant van de 

verwarmingsplaten. Het houdt de 
afgegeven warmte beter binnen en 
verminderd daardoor het energieverbruik. 
De kamers warmen sneller op en blijven 
langer op temperatuur.

10   Meer tips om energie en geld te 
besparen

  Wilt u ook energie besparen en kunt u 
wel wat advies en hulp gebruiken? Uw 
eigen gemeente of de energiecoaches 
van Energiebank Rotterdam helpen u 
graag. 
 
Ze zijn bereikbaar via e-mail:  
rotterdam@energiebanknederland.nl  
of telefoon: 010-4666722.

10 tips om energie en geld te besparen!

Zuinig met energie

Handige tips

20 21Bewonersmagazine Thuis



Doe mee en win!

Oplossing

Woorden

AANVANGSDATUM

ARGUSOGEN

BALLONVAARDER

BEVING

BUSSTATION

DINER

DROOMKASTEEL

ESPRESSO

FREQUENTIE

INPOLDERING

KERSTMIS

KLOOSTERTUIN

KRACHTSPORT

NOVELLE

PLISSEROK

SMEEDKUNST

STADSMENS

STUURHUT

TOERNOOI

VOLLEYBALVELD

Woordzoeker
Onder de inzenders van de 
juiste oplossing verloten we 
een VVV-bon van € 25,-. Stuur 
uw oplossing vóór 21 januari 
2023 naar redactie@sor.nl. 

Of per post naar: 
SOR 
t.a.v. redactie SORnieuws
Botersloot 175
3011 HE Rotterdam

De prijswinnaar krijgt een 
persoonlijk berichtje van ons.

De winnaar van 
de puzzel september

Ruim meer dan 100 (!) 
inzendingen kregen we binnen 
met de juiste oplossing van de 
puzzel in de derde editie van 
THUIS, september 2022.
De juiste oplossing is: 
‘SOR bouwt ervoor’.

Mevrouw M. Kramer uit 
woongebouw de Boog wint 
deze keer de VVV-bon ter 
waarde van €25,-. 
Mevrouw Kramer heeft de 
VVV-bon inmiddels ontvangen. 
Van harte gefeliciteerd!

R S M E E D K U N S T V I

E N U K D B E R T S R O N

D I T E R U T A U D O L P

R U A I O S D E H N P L O

A T D T O S S E R P S E L

A R S N M T I E U L T Y D

V E G E K A O M U I H B E

N T N U A T C G T S C A R

O S A Q S I O N S S A L I

L O V E T O D I N E R V N

L O N R E N G V R R K E G

A L A F E L L E V O N L K

B K A A L T I B N K E D S

• AANVANGSDATUM

• ARGUSOGEN

• BALLONVAARDER

• BEVING

• BUSSTATION

• DINER

• DROOMKASTEEL

• ESPRESSO

• FREQUENTIE

• INPOLDERING

• KERSTMIS

• KLOOSTERTUIN

• KRACHTSPORT

• NOVELLE

• PLISSEROK

• SMEEDKUNST

• STADSMENS

• STUURHUT

• TOERNOOI

• VOLLEYBALVELD

© Sanders puzzelboeken

kerstdecoraties

Oplossing:

Zoek in het diagram de woorden uit de woordenlijst. Als die woorden zijn weggestreept, vormen de overgebleven letters de oplossing.
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A L A F E L L E V O N L K

B K A A L T I B N K E D S

Woordzoeker
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L O N R E N G V R R K E G

A L A F E L L E V O N L K

B K A A L T I B N K E D S

• AANVANGSDATUM

• ARGUSOGEN

• BALLONVAARDER

• BEVING

• BUSSTATION

• DINER

• DROOMKASTEEL

• ESPRESSO

• FREQUENTIE

• INPOLDERING

• KERSTMIS

• KLOOSTERTUIN

• KRACHTSPORT

• NOVELLE

• PLISSEROK

• SMEEDKUNST

• STADSMENS

• STUURHUT

• TOERNOOI

• VOLLEYBALVELD

© Sanders puzzelboeken

kerstdecoraties

Oplossing:

Zoek in het diagram de woorden uit de woordenlijst. Als die woorden zijn weggestreept, vormen de overgebleven letters de oplossing.
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Woordzoeker
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