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Dienstverlening gaat door,
ondanks corona
Corona heeft een enorm effect op ons leven. Wij proberen zoveel mogelijk door te gaan met
onze dienstverlening en onze huurders waar mogelijk te helpen.
Sinds de coronacrisis dit voorjaar begon,
kijken we bij onze dienstverlening vooral
wat wél kan. Natuurlijk houden we ons
aan alle maatregelen. De balie is gesloten
en ons kantoor is alleen op afspraak te
bezoeken. Onze medewerkers werken bijna
allemaal van huis uit. We zijn natuurlijk
telefonisch en per mail bereikbaar en we
gaan nog wel op pad, bijvoorbeeld bij
verhuizingen.
Ook op afstand doen medewerkers hun
uiterste best om in te spelen op de vragen
van onze huurders. Vaak doen ze een stap
extra: onze wijkconsulenten bellen bijvoor
beeld oudere huurders om te horen hoe
het gaat. Als ze hulp nodig hebben, dan
kunnen we doorverwijzen naar bijvoor
beeld het sociaal team of de
welzijnsorganisaties.
Huurders waarderen die aanpak. Onder
zoeksbureau USP heeft huurders gevraagd
wat ze vinden van onze dienstverlening in
deze coronatijd. Nieuwe huurders geven
Oosterpoort ondanks de coronamaat
regelen een 8,6. Dat prachtige cijfer krijgen
we voor de manier waarop we hen hebben
ingelicht en begeleid bij het betrekken van
een nieuwe woning. Daar zijn we heel blij
mee en het is een groot compliment voor
onze medewerkers.

Verduurzaming blijft belangrijk

In de tussentijd gaan de normale zaken
verder. Het groot onderhoud aan de
buitenkant van huurwoningen gaat zoveel
mogelijk door. Bovendien blijven we veel
aandacht besteden aan verduurzaming.
Zo plaatsen we steeds meer zonnepanelen.
Huurders zijn erg enthousiast over dit
initiatief.
We vergeten ook onze eigen inbreng niet:
afgelopen najaar zijn er maar liefst 84 zon
nepanelen geplaatst op het dak van ons
kantoor. Hiermee kunnen we voorzien in
60 procent van het energieverbruik in het
gebouw. Ook in de toekomst blijft duur
zaamheid een belangrijk thema.

Anders omgaan met schaarste

Een ander aandachtspunt is de krapte op
de woningmarkt. We doen ons uiterste
best om extra woningen te bouwen. Maar
we spannen ons ook in om bestaande
woningen te behouden. Een voorbeeld zijn
de 350 Koopgarantwoningen die we heb
ben. Als de huidige eigenaren verhuizen,
moeten ze de woningen terugverkopen
aan ons. Voorheen verkochten we die
woningen aan de meest biedende. We
doen nu na terugkoop een deel in de vrije
verkoop, verhuren een deel als sociale
huurwoningen en verkopen een deel als

Koopgarantwoning. Met deze laatste
mogelijkheid bieden we een flinke korting
op de koopsom én een terugkoopgarantie.
Van Koopgarant kunnen mensen met een
bescheiden middeninkomen gebruik
maken. Zij zitten vaak klem: ze verdienen
te veel voor een sociale huurwoning en te
weinig om een woning te kunnen kopen.
De Koopgarantregeling mag niet ten koste
gaan van andere groepen. We streven
ernaar om iedereen een gelijke kans op een
fijn thuis te bieden. Dat is in deze tijd van
schaarste moeilijk, maar we denken dat we
met deze aanpak een stapje in de goede
richting zetten.
Zo proberen we niet alleen de winkel draai
ende te houden, maar ook beleid te maken
voor de toekomst.
Eugène Janssen
directeur-bestuurder Oosterpoort

Ik wens u
fijne kerstdagen
en een gezond
2021!

Meer ruimte voor middeninkomens
Mensen met een middeninkomen hebben het moeilijk
op de woningmarkt. Ze verdienen vaak te veel voor een
sociale huurwoning. Tegelijkertijd kunnen ze een huur
woning in de vrije sector of een koopwoning niet betalen.
Oosterpoort gunt ook deze groep een fijn thuis. Daarom
gaan we de middeninkomens grotere kansen geven op
de woningmarkt.
De middeninkomens komen vanaf 2021 in aanmerking voor
sociale huurwoningen met een wat hogere huur. We gaan dit in
de advertenties op Entree duidelijk vermelden. Ook laten we de

middeninkomens toe bij verhuringen via woningruil. In alle
gevallen geldt dat deze groep niet meer mag verdienen dan
€ 53.000,-. Voor een alleenstaande ligt de inkomensgrens lager
dan voor een tweepersoons huishouden of een gezin.
We willen zoveel mogelijk voorkomen dat het toelaten van
mensen met een middeninkomen ten koste gaat van andere
woningzoekenden met een lager inkomen. Daarom gaan we
zeker niet meer dan 15 procent van alle nieuw te verhuren
woningen vergeven aan de middeninkomens. Op die manier
kunnen we zoveel mogelijk mensen een fijn thuis bieden.
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Huurders,
bedankt!
Onderzoeksbureau USP meet regelmatig
hoe tevreden u bent over onze
dienstverlening. Dit najaar kregen we
maar liefst een 8,6 van nieuwe huurders.
Dat prachtige cijfer kregen we voor de
manier waarop we hen informeren en
begeleiden bij het betrekken van de
nieuwe woning.

Onderhoudstip
Verantwoord de winter door
De winter staat weer voor de deur. Dat
betekent lagere temperaturen en kans
op vorst, sneeuw en gladheid. Hoe
komt u deze tijd veilig en verantwoord
door? Perspectief geeft u alvast een
paar tips voor binnen en buiten.
Strenge winters lijken iets van vroeger.
Toch kunnen we de komende maanden
zomaar met sneeuw, ijs en gladheid te
maken krijgen. Dat kan tot vervelende
valpartijen leiden. Zeker voor ouderen
kan een val langdurige en vervelende
gevolgen hebben. Daarom is het belang
rijk om uw stoep of tuinpad sneeuw- en
ijsvrij te houden. Als u tijdig voldoende
strooizout en een sneeuwschuiver in
huis haalt, bent u goed voorbereid.
Wordt er ijzel of sneeuw verwacht, strooi
dan al van tevoren. Dat kan veel narig
heid voorkomen, zeker bij paden die
schuin aflopen.
Oosterpoort strooide in het verleden
zout bij sommige appartementencom
plexen. Omdat het beste ‘strooimoment’
altijd lastig is te kiezen, zijn we daarmee
gestopt. Wel hebben we bij woongebou
wen bakken met strooizout geplaatst.
Dat zout kunt u gebruiken om te strooi
en bij bijvoorbeeld de entree van het
complex. Als we allemaal een handje
helpen, blijft het ook bij gladheid voor
iedereen veilig op straat.

Buitenkraan op tijd afsluiten

Bij kouder weer is het ook belangrijk om
de buitenkraan af te sluiten. Zo voor
komt u dat de waterleiding of de buiten
kraan kapotvriest. U sluit de buitenkraan
af in drie eenvoudige stappen:
1. Draai de afsluitkraan tussen de buiten
kraan en de hoofdkraan dicht.
2. Draai de buitenkraan en de aftapkraan
open. Zo loopt al het water uit de lei
ding en kan deze niet kapotvriezen.
3. Draai de aftapkraan dicht. De buiten
kraan kunt u open laten staan.
Een buitenkraan kan al bij lichte vorst
bevriezen dus wees op tijd met afsluiten
en wacht niet tot de eerste nachtvorst.

Binnen warm en gezond

Als het buiten koud is, wilt u het binnen
natuurlijk lekker warm hebben. U zet
waarschijnlijk de thermostaat hoger en
houdt ramen en deuren dicht. Dat heeft
echter ook een nadeel: er komt geen
frisse lucht meer binnen. Daardoor blijft
uw huis vochtig en kan het muf gaan
ruiken. Te weinig ventilatie kan boven
dien leiden tot benauwdheid, hoesten of
hoofdpijn. Houd daarom altijd de venti
latieroosters open. Zo voert u vuile lucht
af en laat u frisse lucht binnen. Dat kost
wat energie, maar voorkomt
gezondheidsklachten.

We zijn heel blij dat u, ondanks deze
moeilijke coronatijd, zo tevreden bent
over onze dienstverlening.
Huurders, bedankt!

Belangrijke
telefoonnummers
Heeft u glasschade, een verstopt riool
of een defecte cv-ketel? Dan wilt u
natuurlijk zo snel mogelijk deskundige
hulp. Hieronder staan de telefoonnum
mers die u kunt bellen. Zo krijgt u met
een de juiste persoon aan de lijn.
•	Storing centrale verwarming
Gebr. Kerkhoff BV
(024) 397 14 27
•	Ontstoppen riolering
Van der Velden Rioleringsbeheer
(024) 378 20 72
•	Glasschade
Firma Van der Zee
(024) 397 19 09
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Zonnepanelen dekken
groot deel energieverbruik
Oosterpoort-kantoor
Oosterpoort heeft dit najaar 84 zonnepanelen op het dak van het
eigen kantoor laten installeren. De panelen hebben samen een
verwachte opbrengst van 22.000 kWh per jaar. Dat is goed voor
60 procent van het energieverbruik in het gebouw. ‘De installatie
van de panelen is een nieuwe stap in de verduurzaming van ons
kantoor’, zegt ketenregisseur Jan Verbruggen. ‘We hebben
inmiddels bijna overal ledverlichting, warmteterugwinning voor
de ventilatie en twee elektrische auto’s. Deze stappen laten zien
hoe belangrijk we verduurzaming vinden, niet alleen voor onze
woningen, maar ook voor ons eigen kantoor.’

Wilt u ook zonnepanelen?
Oosterpoort is vorig jaar begonnen met de installatie van zonnepanelen.
Wilt u meedoen? Meld u dan nu aan!

Nieuwe aanpak bij
reparatieverzoeken
Oosterpoort is dit najaar over-
gegaan op een nieuwe werkwijze bij
reparatieverzoeken. Daardoor krijgt
u meteen de juiste persoon aan de
lijn en wordt uw verzoek sneller
afgehandeld.

Oosterpoort heeft samen met Wocozon
een pilot uitgevoerd met zonnepanelen.
Daardoor hebben al meer dan honderd
woningen in Heumen, Overasselt en
Nederasselt zonnepanelen gekregen. Als
huurder betaalt u per paneel een paar
euro per maand. Dankzij de panelen bent
u minder kwijt aan stookkosten. Zo kunt
u flink besparen op uw energierekening.
We benaderen elk jaar zelf een aantal
bewoners. Zij ontvangen een brief met
een persoonlijk aanbod voor zonne
panelen. Krijgt u geen brief, maar wilt u
toch meedoen? Mail dan naar
info@oosterpoortwoon.nl of bel

met ons KlantContactCentrum via
(024) 399 55 55. Eén keer per jaar, rond
het voorjaar, worden alle aangemelde
woningen onderzocht. Is uw woning
geschikt voor zonnepanelen? Dan krijgt u
een persoonlijk aanbod van Wocozon. U
ziet dan meteen wat u kunt opwekken
en besparen. Daarna beslist u zelf of u
inderdaad zonnepanelen wilt.
Eerdere deelnemers zijn in elk geval heel
tevreden over de panelen. ‘Ik moest er
wel even over nadenken’, zegt mevrouw
Tax. Maar ze was al snel enthousiast en
meldde zich aan. ‘Ik ben blij dat ik een
steentje kan bijdragen en dat we de kans
krijgen. Dat is ideaal.’

Voor een reparatieverzoek belt u nog
steeds het vaste telefoonnummer:
(024) 399 55 55.
Nieuw is dat u daarna in een keuze
menu komt. Daar kunt u met het
intoetsen van een 1 aangeven dat u
voor een reparatieverzoek belt. U toetst
daarna de vier cijfers van uw postcode
in en wordt dan direct doorverbonden
met een van onze ketenpartners:
KlokGroep of de Variabele. Zij maken
meteen een afspraak met u en voeren
de reparatie uit. Dankzij deze nieuwe
aanpak wordt u snel en deskundig
geholpen en kunt u weer genieten van
een fijn huis.

koopgarant <

Koopgarant geeft starters
meer kansen
Oosterpoort maakt sinds dit najaar weer gebruik van
Koopgarant. Door die regeling kunnen starters op de
koopwoningmarkt die een middeninkomen hebben, toch
een huis kopen. Voor Mark van Breemen (23) is de regeling
een uitkomst. Hij kon dankzij Koopgarant een huis kopen
en gaan samenwonen.
Mark woont nu nog bij zijn ouders. Hij stond ingeschreven voor
een huurwoning, maar wilde liever kopen. ‘Ik vind het een fijn
idee dat het huis met elke hypotheekaflossing een beetje meer
van mij wordt. Het afgelopen jaar keek ik bijna dagelijks op Funda.
De meeste leuke huizen waren boven mijn budget. En als ik de
vraagprijs kon betalen, werd die door anderen vaak overboden.’
Marks schoonmoeder tipte hem dat Oosterpoort een leuk huis in
Nederasselt te koop aanbood. Voor een vaste, lage prijs bovendien.
‘Ik heb me aangemeld en mocht het huis bezichtigen. Na afloop
heb ik me meteen ingeschreven voor de loting.’

Extra zekerheid

De vaste, lage prijs is te danken aan de Koopgarant-regeling, ver
telt Aldi Bogaers-Pas. Zij is verkoopadviseur bij Oosterpoort.
‘Koopgarant bestaat al lang. De regeling is er om koopwoningen
voor een grotere groep mensen betaalbaar te maken. Dat gebeurt
aan de ene kant door een korting op de taxatiewaarde. Aan de
andere kant hebben wij als corporatie een terugkoopverplichting.

De eigenaar weet dus altijd zeker dat hij zijn huis direct kan ver
kopen als hij wil doorstromen naar een andere woning.’
Oosterpoort heeft Koopgarant in het verleden vaker gebruikt.
‘Toen de huizenprijzen na de crisis daalden, zijn we ermee gestopt’
zegt Aldi. ‘Maar nu de prijzen weer zo hoog zijn, geven we starters
graag een steuntje in de rug. Daarom zijn we afgelopen septem
ber weer met Koopgarant begonnen. Voorwaarde is wel dat
mensen niet eerder een koopwoning hebben gehad en dat hun
inkomen niet te hoog is. Hoe hoog het mag zijn, verschilt per
woning, maar het (gezamenlijke) inkomen mag nooit hoger zijn
dan € 54.000,- per jaar.’
Oosterpoort heeft ongeveer 350 Koopgarantwoningen. Aldi: ‘We
weten nooit precies wanneer die beschikbaar komen. Als het zover
is, zet ik de woning op Funda. Dat heeft een groot bereik. Mensen
kunnen zich melden voor een bezichtiging. Daarna kunnen ze zich
via een link inschrijven voor de loting van de woning. De computer
loot de volgorde.’

Ontzettend blij

Zo ging het ook bij Mark. En hij had geluk: uit alle belangstellen
den kwam hij als eerste tevoorschijn. De Koopgarantregeling
vindt hij een uitkomst. ‘De taxatiewaarde van deze woning is
55.000 euro hoger dan de koopsom. Zonder de korting van
Koopgarant had ik dit huis nooit kunnen kopen. Ik ben er ontzet
tend blij mee! Er hoeft bovendien bijna niets aan te gebeuren.
Hooguit hier en daar een likje verf. Als alles meezit, vieren we
straks Kerstmis in ons nieuwe huis.’
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Burendag voor de deur

Ieder jaar op de vierde zaterdag in september is het Burendag. Dan ontmoeten buurtgenoten elkaar en gaan ze
gezellig samen aan de slag in de buurt. Vanwege corona riep de organisatie iedereen op om Burendag dit jaar buiten
te vieren, voor de deur. Dat kwam de bewoners van De Mijlpaal in Overasselt goed uit, want ze wilden sowieso hun
gezamenlijke tuin aanpakken. Perspectief was erbij.

21 appartementen telt het woongebouw van De Mijlpaal. Er
worden, waar we elkaar konden ontmoeten en bezoek ontvangen.
wonen veel senioren, maar ook wat jongeren. De vrijwilligers
Dat ontdekte ik op een dag toen ik een stoel onder de boom
groep zit er wat leeftijd betreft een beetje tussenin. Ze
schoof en in de tuin ging zitten. Binnen de kortste keren
organiseren van alles in de gemeenschappelijke huiska
schoof een buurvrouw een stoel bij.’
‘Iedereen is
mer en willen dat ook in de tuin gaan doen.
‘Leny is degene met de groene vingers in onze groep’,
betrokken en geeft Rob Steenvoorden aan. ‘Zij verzorgt
Lockdown
bijvoorbeeld de planten in de bloempotten. Maar
‘Vorig jaar hadden we al een avond georganiseerd
komt kijken’ tijdens de lockdown begon ze opeens met guerilla
om ideeën voor de tuin bij elkaar te brengen’, vertelt
gardening. Ze haalde overal plantjes vandaan die ze
Leny Visser. ‘Oosterpoort wilde wel helpen met de
‘illegaal’ in de perken plantte. Leny lacht: ‘Ja, er was toen
uitvoering. Maar toen kwam de lockdown en viel alles stil.
zo weinig te doen dat ik op mijn fiets overal naartoe reed waar
Terwijl juist toen die gemeenschappelijke tuin een plek kon
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‘We riepen
ze voor kleine prijzen plantjes verkochten. Mijn
balkon stond al vol, dus gingen ze in de tuin:
keukenkruiden, bloeiende planten, paprika en
tomaatjes. De tomaatjes heb ik uitgedeeld.’

de hulp in van
Karin Ysvelt van

Stoofpeertjes en appeltaart

Karin Ysvelt en Marloes Hermans, beiden sociaal
wijkconsulent bij Oosterpoort, zijn ook komen kij
ken naar het tuinwerk. Karin maakt een wijde
Oosterpoort’
armzwaai naar de groeiende groep belangstellen
den die de tuiniers nu allemaal advies aan het geven
Zitjes
zijn: ‘Dit is toch mooi. Iedereen is erbij betrokken en komt
‘Onze vrijwilligersclub realiseerde zich dat we ondanks
kijken. Ook de mensen die niet fysiek kunnen helpen, zijn erbij.
corona toch onze tuinplannen moesten uitvoeren’, gaat Rob ver
der. ‘We riepen de hulp in van Karin Ysvelt van Oosterpoort. Zij was De één kijkt nu al uit naar de stoofpeertjes die ze volgend jaar
gaat maken, de ander denkt meer aan appeltaart en appelmoes.
het meteen met ons eens dat ontmoetingsplekken in de tuin nu
Ik vind het zo leuk dat deze mensen hun eigen plannetjes hebben
extra belangrijk zijn. Ze heeft met ons meegedacht hoe we die
uitgewerkt. Ze doen het echt samen. Wij vinden zoiets enorm
konden realiseren. We hebben toen verschillende zitjes in de tuin
belangrijk en dat ondersteunen we graag. Het is superfijn als zo’n
gemaakt, zodat we samen veel buiten konden zijn. Het beviel zo
goed, dat we toen ook onze andere tuinplannen wilden uitvoeren: samenwerking in een woongebouw ontstaat. We hebben ze nu
financieel geholpen, maar daarvoor hebben zij toegezegd dat ze
meer leven en kleur in de perken. Karin gaf ons de tip om dat op
een deel van de tuin zelf gaan onderhouden.’
Burendag te doen. Ik heb een plan ingediend en kreeg meteen
subsidie. Daarvan kochten we zes fruitbomen, vlinderstruiken en
Marloes doet ook een duit in het zakje: ‘Dit resultaat is natuurlijk
bessenstruiken met aalbessen en kruisbessen. En vandaag gaan
al superleuk, maar het levert uiteindelijk nog veel meer op. Want
we die dus planten.’
als bewoners op deze manier samen een idee dragen, dan leren ze
elkaar ook beter kennen. Daardoor wordt de stap om een buur
Zonnebloemen
man of buurvrouw om hulp te vragen echt kleiner. En dat maakt
Als de thee met zelfgebakken cake op is, gaan de bewoners naar
weer dat mensen langer gelukkig en zelfstandig thuis kunnen
buiten. Daar krijgen ze versterking van nog meer nieuwsgierige
blijven wonen.’
buren. Terwijl een paar vrijwilligers gaan graven, schuifelen de
anderen de tuin verder door. Ze bewonderen de laatste papri
kaatjes van Leny en de hoge zonnebloemen die her en der staan.
Boerendochters
Die komen uit de zaadjes die Sonny Slot aan Leny gegeven heeft.
Karin knikt: ‘We hebben hier pas een liftrenovatie gehad. Dan
‘Ik verzamel iedere zomer weer zaad voor het volgende jaar’, legt
werkt de lift even niet en kan een aantal mensen niet naar bene
hij uit. ‘Gewoon uit de uitgebloeide bloemen. Dit jaar had ik heel
den. Maar we hebben geen enkele klacht gehad. Niemand die
veel verschillend zaad en alles is uitgekomen. Nu kan ik weer voor
belde dat ze geen boodschappen konden doen. Het kan haast niet
volgend jaar gaan verzamelen.’
anders of de bewoners hebben elkaar geholpen. Als de fruitbo
men op hun plek staan, gaan we iedereen een bloemetje geven.
Leny zit op haar rollator naar de gravende mannen te kijken en
En dan vragen we hoe het ging toen de lift niet werkte. Ik ben
geeft aanwijzingen. Ze loopt even niet goed vanwege een blessu
benieuwd naar hun antwoorden. We hebben alle tijd om te klet
re. Haar jas en rollator laten zien dat ze van bloemen houdt.
sen, want we blijven mee-eten. Straks komt er een pizzabakker.’
Iedereen vindt het leuk om met de bloemen die aan haar rollator
Opeens kijkt ze verschrikt: ‘Zet die mevrouw met haar rollator nu
hangen te spelen. Terwijl ze kletst met een paar buurvrouwen,
zelf de spade in de grond? Rob hoort haar verbaasde stem en
checkt ze meteen of de zonnebloempitten al loskomen. Alles
begint te lachen. ‘Ja, joh, hier wonen allemaal boerendochters!’
gebeurt vloeiend door elkaar.
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Beweging en gezelligheid

Evelien Krikke houdt van bewegen, maar niet van eenzaamheid. Om zich heen ziet ze veel mensen weinig
bewegen en veel alleen zijn. Daarom organiseert ze drie keer per week een gratis beweeguurtje voor ouderen. In
haar eigen straat ’t Grind, in de Pitrus en bij de Heumense Hof.
Eigenlijk willen de deelnemers van de
leuk. Dat kaatsen met Evelien, dat maakt
Heumense Hof hun les deze woensdag
het gezellig. ‘Want,’ zegt ze, ‘zonder grap
middag in de gemeenschappelijke ruimte
pen kan ik niet leven. Ik probeer mijn con
doen, want het is buiten niks warm. Maar
ditie op peil te houden en ik waardeer het
op verzoek van de fotograaf zoeken ze een
onderlinge contact met de groep. De sfeer
beschut hoekje in hun mooie bin
was hier al verbeterd. En met de
nentuin op. Evelien laat hen met
komst van Evelien gaat het nog
hun benen zwaaien, door de
Gewoon omdat we
‘We bouwen sneller.
knieën zakken, boksen en op
elkaar nu iedere week zien.’
de stoel buikspieroefeningen
Dat vindt Willie Otten ook: ‘Ik
een goede
doen. Deelneemster Frieda
doe sinds april mee. Joep had
Cornelissen houdt de moed
een blaadje opgehangen.
band op’
erin met een vrolijke noot:
Meestal zijn we met acht tot
‘Moet je zien hoe strak we straks
tien deelnemers. Evelien doet het
weer in ons vel zitten!’ Op Eveliens
leuk. Na afloop voel ik soms mijn spie
oproep om lekker de heupen los te draaien, ren. Dat lijkt me een goed teken. Ik doe het
antwoordt ze: ‘Wat je lekker noemt, je mag
vooral om samen bezig te zijn. En om de
nooit meer komen.’ En als Evelien dan grin koffie achteraf!’
nikend reageert met: ‘Nu even schudden
voor gebruik, we gaan op de plaats huppe
Koffierondje
len’, protesteert ze met: ‘Je doet net of we
‘Die koffie is héél belangrijk’, vindt Evelien.
allemaal nog zeventien zijn.’
‘Het bewegen hoeft allemaal niet zo inge
wikkeld te zijn. Het gaat erom dat je leuke
dingen blijft doen, in plaats van in je eentje
Goede sfeer
Na afloop blijkt dat Frieda zeventig is. En ze zitten malen.’ Joep Kroes knikt: ‘Tijdens dat
kopje koffie hoor je nog eens wat. En als je
heeft COPD, dus ze is even op adem aan
elkaar iets vaker spreekt, durf je de ander
het komen. Maar ze vindt het hartstikke

ook meer te vragen. Dat werkt heel goed
door. Voor de koffie schuiven vaak nog
andere bewoners aan. We bouwen zo een
goede band met elkaar op.’ ‘Dat is wat
samen bewegen oplevert’, vertelt Evelien.
‘Op ’t Grind bewegen we buiten. Dat zag
Dorien Vrolijks. Ze is de beweegcoach van
de gemeente. Ze vroeg me of ik dit ook hier
wilde doen. Ik kom hier graag. Er is altijd
zoveel plezier en humor!’

Meer beweging, minder
eenzaamheid
Zoekt u een beweeggroepje om bij
aan te sluiten? Heeft u al een groep en
kunt u nieuwe deelnemers gebruiken?
Of zoekt u een beweegvrijwilliger om
een nieuwe groep te starten? Bent u
zo’n vrijwilliger? Beweegcoach Dorien
Vrolijks denkt graag met u mee:
dvrolijks@heumen.nl.

achter de schermen <

Achter de schermen van...
de afdeling Digitale diensten

In elke Perspectief stellen we de medewerkers van een afdeling aan u voor. Deze keer praten we – natuurlijk digitaal – met de
digitale dienstverleners Henk Gerrits, Roy van Driel en Boudewijn van Berkum. ‘We kennen elkaar van haver tot gort.’

Roy van Driel, Henk Gerrits en Boudewijn van Berkum (van links naar rechts)

Kunnen jullie de afdeling voorstellen?

Henk: ‘We zijn op dit moment met drie medewerkers: Roy,
Boudewijn en ikzelf. We werken allemaal al heel lang bij
Oosterpoort en kunnen met elkaar lezen en schrijven. Ik ben in
1988 in dienst gekomen. In die tijd waren er nog geen personal
computers en hadden we geen internet.’ Roy: ‘Inderdaad. Toen ik
hier 35 jaar geleden begon, hadden we alleen maar typemachi
nes, zonder correctielint.’ Boudewijn: ‘Ik werk hier inmiddels 22
jaar. Ik ben begonnen als huurincassomedewerker, ben later
huurconsulent geworden en werk sinds 2015 op deze afdeling.’

Wat doet jullie afdeling?

Henk: ‘We zijn weliswaar met digitale diensten bezig, maar de
echte ICT is uitbesteed aan een externe partner. Het is voor een
kleine organisatie onmogelijk om alle ICT-kennis zelf in huis te
hebben. Wij hebben meer een regierol en zijn vooral bezig met
informatievoorziening.’ Roy: ‘Ik doe bijvoorbeeld veel aan gege
vensbeheer. Zo zorg ik dat de data op orde zijn over marktwaar
des van woningen en dat de energielabels up-to-date zijn.’
Boudewijn: ‘Ik houd me vooral bezig met kwaliteitszorg en pro
cesmanagement. Door werkprocessen goed te beschrijven, weten
we wanneer we het goed doen. Zo kunnen we de dienstverlening
aan onze huurders verbeteren en de tevredenheid erover
vergroten.’

Wat maakt dit werk zo leuk?

Roy: ‘Mensen helpen! Dat vind ik het leukst. En de afwisseling.
Elke dag brengt wel iets nieuws.’ Boudewijn: ‘Wij zijn echte
dienstverleners en proberen onze collega’s zo goed mogelijk te
ondersteunen.’ Henk: ‘We hebben met alle afdelingen te maken
en zeggen niet snel nee. Onderling werken we heel prettig
samen. Oosterpoort heeft weliswaar flexplekken, maar we zoe
ken elkaar meestal toch wel op.’ Boudewijn: ‘We kennen elkaar
inmiddels van haver tot gort. Het helpt dat we dezelfde soort
humor hebben. We lachen heel wat af, al gaat dat nu vooral digi
taal, bijvoorbeeld via WhatsApp.’

Willen jullie verder nog iets kwijt?

Boudewijn: ‘Mensen denken soms dat we elk probleem met een
druk op de knop kunnen oplossen. Dat lukt helaas niet altijd, al
doen we wel ons best.’ Henk: ‘En we zijn heel alert op nieuwe ont
wikkelingen. We willen binnenkort bijvoorbeeld Microsoft
Office365 introduceren. Maar we denken ook na over zaken als
apps of een klantenportaal. Het is heel belangrijk om mee te blij
ven bewegen met vernieuwingen.’
Wilt u weten waar Henk, Roy en Boudewijn trots op zijn? Kijk dan
op de achterpagina.
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10 > veiligheid

Geef babbelaars geen kans

Wijkagent Coen de Vos in gesprek met sociaal wijkconsulent Marloes Hermans

Diefstal door babbeltrucs komt steeds vaker voor. Wat kunt u ertegen doen,
wanneer belt u de politie en wat kan Oosterpoort betekenen? Een gesprek met
wijkagent Coen de Vos en sociaal wijkconsulent Marloes Hermans.
‘Babbeltrucs zijn er in allerlei soorten en
verhoging of eenmalige bijbetaling ook
maten’, zegt wijkagent Coen de Vos. ‘In alle
aanbrengen. Andere hulpmiddelen zijn
gevallen gaat het om mensen die met een
kierstandhouders en deurkettingen. Die
smoes proberen binnen te komen om geld
voorkomen dat de deur meteen ver open
of spullen weg te nemen. Sommigen
gaat. Als het netjes gebeurt, mogen
vragen om een glaasje water,
die zonder toestem
‘Doe niet huurders
anderen vragen of ze de telefoon
ming bevestigen. Ook camera’s
mogen gebruiken. Ook zijn er
zomaar de mogen mensen zelf ophangen.
mensen die bedrijfskleding dra
Belangrijk daarbij is dat die in
gen en zeggen dat ze bijvoor
deur open’ principe alleen op het eigen
beeld de meter komen controleren.
perceel mogen worden gericht.’
Vaak gaat het om heel geloofwaar
dige of zelfs zielige verhalen. Veel mensen
Gezond wantrouwen
zijn goed van vertrouwen en willen graag
‘Naast zulke hulpmiddelen is gezond wan
helpen. Daar maken de daders misbruik
trouwen belangrijk’, zegt Coen. ‘Doe niet
van.’
zomaar de deur open, maar kijk eerst wie
er staat. Dat kan door een kijkgaatje, maar
ook door bijvoorbeeld een keukenraam.
Hulpmiddelen
Doe je open voor een onbekende, probeer
Er zijn verschillende manieren om je te
diens verhaal dan altijd te controleren.
wapenen tegen babbeltrucs. ‘Met een
deurspion in de voordeur kun je zien wie er Vraag bijvoorbeeld om legitimatie. Zegt de
bezoeker dat hij namens een bedrijf komt,
aanbelt’, zegt Marloes. ‘Huurders mogen
maar is er geen afspraak ingepland? Dan is
die door een professioneel bedrijf laten
de kans groot dat het een bedrieger is.’
aanleggen mits ze vooraf toestemming
vragen aan Oosterpoort. Eventueel kunnen Marloes knikt: ‘Bedrijven die namens
wij zo’n deurspion tegen een geringe huur Oosterpoort werk verrichten, komen nooit

onaangekondigd. Dat geldt ook voor
bezichtigingen door nieuwe huurders.’
Mensen die een situatie niet vertrouwen,
mogen volgens Coen altijd de politie bellen
(zie de gegevens in het kader). ‘Daarbij is
alle informatie voor ons bruikbaar: het sig
nalement, de werkwijze, een kenteken. Het
liefst krijgen we de melding zo snel moge
lijk. Dan is de kans het grootst dat we de
dader kunnen pakken. Mensen mogen
daarvoor ook het alarmnummer 112 bellen.
We komen liever tien keer te vaak, dan één
keer te weinig.’

Verdachte situatie?
Bel de politie!
Ziet u een verdachte situatie of bent u
slachtoffer geworden van een babbel
truc? Bel dan altijd de politie.
• Bij spoed: 112
• Geen spoed: 0900 8844
De politie heeft een uitgebreide webpagina over babbeltrucs:
www.politie.nl/themas/babbeltruc.html

de vraag <

Wat betekent de
kaboutertuin voor u?

Daar waar het Vierparkenpad in Berg en Dal langs de bosrand loopt, is de laatste jaren een kaboutertuin
ontstaan van ongeveer vier bij twintig meter. Een spontaan idee van een straatbewoner die de rommel en
het snoeiafval zat was. Ondertussen heeft bijna iedereen in de wijk er wel planten, stekjes, zaadjes,
beelden of een bankje heen gebracht. Wat brengt de tuin ze?
Ed Abbenhuis
De kaboutertuin is echt een
aanwinst. Hiervoor was dit
stukje bosrand een vuilnis
belt. Er lagen kapotte fietsen
en puin. Ik loop hier elke dag
langs, op weg naar de bank
jes in de vlindertuin iets ver
derop. Je hebt echt iets om
naar te kijken nu. Oh ja, en
dat kleine tuinkaboutertje
daar, dat is van mij geweest.

John Boers
Ik woon hier nu zes jaar en
ergerde me steeds meer aan
alle vuilnis voor de deur. Dus
ik begon met het opruimen
van de vuilniszakken, het
glas en de bierblikjes. Het
eerste dat ik plantte, was
een perenboom. De eerste
herfst zat hij vol peren. We
verheugden ons al op de
oogst, maar op een ochtend
kwam er een hele zwerm
koolmezen voorbij en toen
waren de peren weg. Zo
gaat het ook steeds met de
kruisbessen en rode bessen.
Gerrie Gerrits
Die witte zeehond op die
boomstam komt van mij. Ik
zag een gans in de tuin
staan en vond toen dat mijn
zeehond er ook bij mocht. En
ik doneer stekjes. Ik woon
zelf aan het Vierparkenpad
en kom hier heel vaak wan
delen met mijn dochter of
schoondochter. En ook wel
alleen. Het is hier vaak lek
ker rustig.

Irma Koster
Ik kweek zaadjes voor in de tuin. En ik ben de schilder. Mijn
schuur staat vol met beelden die nog een likje verf nodig
hebben. Ik maak ze allemaal als nieuw. De kaboutertuin is
een echte kindertuin geworden en dat was mijn idee. Ik vind
dat kinderen moeten leren dat aardbeien aan een plantje
groeien. Hier kunnen ze zien hoe dat gebeurt. Ze kunnen
voelen, proeven, spelen en ontdekken.

Anette Arntz
De kaboutertuin? Die vind ik geweldig. En mijn kleinkinde
ren vinden hem super. Ze komen hier vaak spelen. Ze wonen
in Haarlem en kwamen laatst aan met een beeldje voor in
de tuin. De kiezels aan de rand van de kaboutertuin en de
stoeptegels achterin komen uit mijn tuin. Heel duurzaam
gerecycled dus. De kaboutertuin is een spontaan buurtge
beuren geworden. Iedereen wisselt er stekjes en zaadjes
met elkaar uit.
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12 > gouden tuinkabouter

Joppe den Ambtman krijgt de gouden tuinkabouter uit handen van sociaal wijkconsulent Karin Ysvelt

De gouden tuinkabouter gaat naar Malden
Joppe den Ambtman uit Malden heeft de gouden tuin
kabouter gewonnen. Hij gaf lezers het advies om snoeihout te
gebruiken, bijvoorbeeld voor een natuurlijke afscheiding. Dat
tuinidee kreeg van u de meeste stemmen.
‘Supervet’, is Joppes eerste reactie als hij de gouden tuinkabouter
ziet. Sociaal wijkconsulent Karin Ysvelt overhandigt de trofee met
plezier. ‘Je hebt een prachtige tuin’, zegt ze. ‘Mijn opa was manden
maker. Hij vlocht dus ook takken en ik vind het heel leuk om dat
hier terug te zien.’
Joppe heeft in zijn voortuin een afscheiding gevlochten van linde
takken. Ook heeft hij houten boomschijven gebruikt voor het
paadje naar de voordeur. Dat paadje heeft hij met touw afgeba
kend. Verder heeft hij bewust gekozen voor struiken die ook in de
winter groen blijven. ‘Toen ik hier twee jaar geleden kwam wonen,
ben ik ongeveer een week bezig geweest met de aanleg. Het ont
werp heb ik zelf bedacht. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen.
Wel merk ik dat mensen mijn tuin mooi vinden. Ik krijg regelmatig
complimenten van voorbijgangers. Vooral de eenvoud en creati
viteit spreken hen aan.’

Gevallen bladeren

De tuin heeft volgens Joppe weinig onderhoud nodig. En hij geeft
meteen gratis advies: gevallen bladeren hoef je niet allemaal op te

ruimen. ‘Het is natuurlijk belangrijk om het paadje naar je voor
deur bladvrij te houden. Maar in de tuin kun je bladeren gewoon
laten liggen. Ze worden verteerd door schimmels en zo heb je
altijd voldoende voeding in de bodem.’
Naast de gouden tuinkabouter heeft Joppe met zijn tuinidee ook
een tuinbon van €25,- verdiend. ‘Wat ik daarmee ga doen? Ik heb
in de achtertuin een paar fruitboompjes. Eén perenboompje doet
het niet zo goed. Misschien koop ik wel een nieuwe. Of anders een
tweede appelboompje. Dan heb ik straks extra veel appels uit
eigen tuin.’

Ook een tuinkabouter winnen?

Heeft u een leuk tuinidee? En wilt u daarover vertellen in
Perspectief? Geef u dan op bij de redactie: (024) 399 55 55 of
redactie@oosterpoortwoon.nl. Iedereen die meedoet, krijgt in
ieder geval een tuinbon van € 10,-. Bovendien maakt u kans op de
gouden tuinkabouter en een tuinbon van € 25,-.

Ook de lezers die hebben gestemd op het beste tuinidee
konden een tuinbon van € 25,- winnen.
Meneer H. Wijers uit Groesbeek was dit keer de gelukkige.
Hij heeft zijn prijs inmiddels ontvangen.

samen leven <

Bij de Weggeefwinkel is
iedereen welkom
Gratis kleding uitzoeken voor het hele gezin. Dat kan bij de Weggeefwinkel in Groesbeek. Een uitkomst
voor mensen die het niet zo breed hebben. Maar ook voor mensen die duurzaam willen shoppen.

‘We hebben echt voor elk wat wils, vertelt
Joyce Brukx enthousiast in de goedgevulde
Weggeefwinkel. ‘Natuurlijk hebben we kle
ding voor dames, heren en kinderen. Maar
we hebben ook schoenen, tassen, sieraden,
zwemkleding, ongedragen ondergoed.
Vanuit het niets kun je hier een hele garde
robe bij elkaar zoeken.’
Joyce werkt inmiddels twee jaar als
vrijwilligster voor de Weggeefwinkel. ‘We
hebben een hecht team van zeven mensen
die zich met hart en ziel inzetten.’ De
winkel is een jaar of drie geleden ontstaan.
Wijkverpleegkundige Wilma Fransen kreeg
van cliënten regelmatig gebruikte kleding.
‘Ze gaf die kleding dan door aan anderen’,
zegt Joyce. ‘Toen ging Wilma met pensioen.
Om de kleding toch een bestemming te
geven, is de Weggeefwinkel gestart. Eerst
zaten we in voorzieningenhart Op de
Heuvel, later ook nog aan de Paulus
Potterstraat. Na verloop van tijd moesten
we daar weg. Via Forte Welzijn kwamen we
in contact met Pluryn. Die had ruimte voor
ons, op Sportpark Zuid. Hier hebben we nu
een grote, mooie winkel.’

Wie kleding over heeft, kan die naar de
Weggeefwinkel brengen. ‘Het mag van
alles zijn, zolang het maar schoon, heel en
bruikbaar is’, zegt Joyce. ‘Wij sorteren de
kleding en leggen of hangen het bij
elkaar. Iedereen is daarna welkom om
kleding te komen uitzoeken. Per keer
mag je vijf kledingstukken meenemen. Je
kunt zo vaak komen als je wilt. We hebben
vaste klanten, die elke week langskomen.
Sommige mensen voelen een drempel om
te komen. Die proberen we op hun gemak
te stellen. De meesten zijn heel blij dat ze
gratis kleding mogen uitzoeken. Ik houd
ervan om mensen blij te maken en van dit

werk word ik zelf ook ontzettend blij.’
Voor mensen die het niet breed hebben,
is de Weggeefwinkel een uitkomst.
‘Ik herken me wel in de doelgroep’, lacht
Joyce. ‘Kijk, alles wat ik aan heb komt uit de
winkel, behalve de schoenen.’
‘Maar de Weggeefwinkel trekt ook steeds
meer andere klanten. Sommigen vinden er
hippe dingen die in gewone winkels niet
hangen. Anderen willen graag duurzaam
leven. Zij vinden het zonde om telkens
nieuwe kleren te kopen. ‘Dat herken ik wel.
Ook als ik meer geld had, zou ik hier nog
steeds komen voor leuke kleding.’

Weggeefwinkel Groesbeek

Nijerf 3 (eerste etage), 6562 KW Groesbeek
Geopend: maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur
Let op: vanwege de coronamaatregelen is de winkel tijdelijk gesloten.
Kijk voor actuele informatie op:
https://www.facebook.com/Weggeefwinkel-Groesbeek-103336344413443.
Wilt u meer informatie of zelf meehelpen in de Weggeefwinkel?
Mail dan naar Joyce Brukx: jkuipers1987.jk@gmail.com.
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14 > de vrijwilliger

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Al vijftien jaar is Ton van ’t Hullenaar (77) actief voor de kerk in Berg en Dal. Maar hij doet nog veel meer. Zo doet hij
vrijwilligerswerk bij de wandelvereniging, het dorpshuis en tal van activiteiten. Twee jaar geleden kreeg hij er zelfs een lintje voor.
‘Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart’, heet de kerk in Berg en Dal
anderen zorgen we voor het onderhoud. We harken de bladeren
officieel. Ton van ’t Hullenaar is er kind aan huis. Op een herfstige
weg en zorgen dat alles er netjes uitziet.’ En hij doet nog veel
ochtend ontvangt hij ons met koffie en zelfgebakken taart. Al
meer vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in dorpshuis Kerstendal en
meer dan tien jaar is hij er elke woensdagmorgen te vinden.
voor wandelvereniging Magnus. Ook helpt hij elk jaar mee met
‘Samen met twee andere vrijwilligers – Piet van Rossum en Henk
het vullen van de hanging baskets, die het dorp vanaf mei sieren.
Derksen – verzorg ik de tuin en houd ik het kerkplein schoon.
Hij is er bovendien bij als de bekende bewegende kerststal
Ik vind het fijn als het kerkplein er weer mooi bij ligt. Als
wordt opgebouwd en afgebroken. En hij zit ook nog in
‘Ik kan
wij het niet doen, staat het onkruid binnen de kortste
de dorpsraad van Berg en Dal. Allemaal vrijwillig.
keren tot aan je knieën.’
‘Maar niet vrijblijvend. Mensen rekenen op je. Als ik
genieten
niet kom, bellen ze waar ik blijf.’
Ook in de kerk zelf doet Ton allerlei klusjes. ‘Ik zorg
van het
bijvoorbeeld dat alle verlichting goed werkt. Tijdens
Twee jaar geleden heeft Ton een lintje gekregen voor
resultaat’ al zijn vrijwilligerswerk. Hij was voorgedragen door
de mis ben ik hulpkoster en zorg ik voor de collecte. Na
afloop doe ik alle kaarsjes uit. Ik heb het vrijwilligers
mensen van de kerk en de wandelvereniging. ‘Ik vind het
werk niet van huis uit meegekregen, maar vind het heel
moeilijk te zeggen of ik zo’n lintje verdien. Er zijn vast men
leuk. Het scheelt ook dat ik handig ben. Dan word je al snel voor
sen die veel meer doen. Maar ik vind het leuk dat Piet, Henk en ik
van alles en nog wat gevraagd. En ik kan genieten van het resul
nu alledrie een lintje hebben. Het is toch een soort erkenning. En
taat, bijvoorbeeld van mooie kerstverlichting in de kerk.’
het is fijn om te merken dat mensen het je gunnen. Dat vind ik
Ton is ook elke week op het kerkhof te vinden. ‘Met een stuk of vijf het allermooist.’

tuinidee <

Omringd door bloemen

Hein Wentholt (86) en zijn vrouw Corrie
zitten altijd buiten. Ze hebben een
piepklein terras van vier vierkante
meter, maar dat is niet erg. Hun terrasje
zelf is het hele seizoen een bloemenzee
en het grenst aan een grasveld met
vijver en riet. Ze genieten van het groen,
de zon en de reuring op straat.
‘We zitten hier heerlijk’, vertelt Hein.
‘Achter de taxushaag staat onze eettafel.
Als het weer het toelaat, zitten we daar te
eten: ontbijt, lunch en avondeten. Met een
glaasje wijn toe. We hebben daar veel
privacy’, lacht hij, ‘maar zien iedereen
langskomen. Als we niet eten, zitten we
hier tussen de bloemen. Die verander ik
twee keer per jaar. In het vroege voorjaar
vul ik alle potten met violen. Daarvoor zijn
jullie nu net te laat. Vanwege de corona
crisis ben ik de zomerbloeiers nu niet
samen met mijn dochter gaan halen, maar
heb ik ze besteld bij de bloemist hier. Ik heb
juist drie dagen geleden een hele kist met
petunia’s binnengekregen en heb alles
alweer aangepast.’

Verschillende hoogtes

‘De hoge potten zijn gemakkelijk zelf te
maken. Je maakt gewone plastic bloem
potten vast op een stevige paal die weer
goed in een plastic buis past. De buizen
graaf je in en je laat de palen in het voor
jaar in de buizen zakken. Zo blijft het hout
lang goed, want ’s winters haal je ze
gewoon binnen. Door bloemen op meer
dere niveaus te zetten, voel je je echt
omringd. Daarvoor heb ik ook allerlei klim
planten tegen de muur gezet. Zelfs voor
het slaapkamerraam staat een klimroos en
daarnaast zonnebloemen. Die groeien tot
boven het raamkozijn. Ik heb ze ieder jaar
en zaai ze zelf. In de border staan ook veel
gezaaide plantjes: afrikaantjes, goudsbloe
men en dit jaar ook korenbloemen. Die
zaadjes heb ik van mijn dochter gekregen.’

wensen meer, maar ze geniet ervan om zo
tussen de bloemen te zitten. En ze vindt het
ook leuk om mij bezig te zien in ons tuintje.
Hein grinnikt: ‘Dan kan ze nog steeds zeg
gen dat ik weer in mijn goede broek op mijn
knieën zit. En dat ik ook best een oude
werkbroek aan had kunnen trekken.’

Tuinidee van Hein

Taken goed verdeeld

‘Ik heb altijd groene vingers gehad. Vroeger
onderhield ik een volkstuintje hier vlakbij.
En we hadden thuis ook een grote tuin.
Mijn vrouw was degene die het toezicht
hield en haar wensen doorgaf. We hadden
het altijd goed samen. Twaalf jaar geleden
heeft ze een herseninfarct gehad. Toen zijn
we hier komen wonen. Ik ben echt heel blij
met dit plekje. Corrie heeft niet zoveel

Zet je potten op verschillende hoogtes
op je terras, dan krijg je echt een haag
van bloemen.
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16 > trots

Geruisloze overgang naar thuiswerken
Corona heeft natuurlijk voor veel problemen gezorgd, maar er zijn ook een paar goede dingen uitgekomen. De mogelijkheden om thuis te werken, zijn daarvan een goed voorbeeld.
Half maart zei premier Rutte dat mensen
zoveel mogelijk thuis moesten blijven.
Vanaf dat moment zijn alle Oosterpoortmedewerkers vanuit huis gaan werken. Ze
kunnen daarvoor allemaal gebruikmaken
van een laptop en een mobiele telefoon.
We hebben gekozen voor precies dezelfde
Windows-laptops zodat alle medewerkers
op dezelfde manier kunnen werken.
Daarnaast konden mensen een extra
beeldscherm of een fijne bureaustoel mee
naar huis nemen. Voor een goede internet
verbinding moesten ze zelf zorgen.

Onze afdeling is onder andere verantwoor
delijk voor ICT-zaken. Als iets niet werkt,
komen medewerkers bij ons voor hulp. We
hebben iedereen zo goed mogelijk gehol
pen om efficiënt op afstand te kunnen
werken. In het uiterste geval gingen we bij
mensen thuis langs. Gelukkig zagen de
medewerkers de noodzaak van het thuis
werken in. Ze waren bovendien heel zelf
redzaam en dachten mee over oplossingen.
Als de wifi-verbinding niet goed werkte,
besloten ze bijvoorbeeld om hun laptop
bekabeld aan te sluiten.

Vanuit huis kunnen de medewerkers via
een beveiligde verbinding inloggen op de
computersystemen van Oosterpoort.
Daardoor kunnen ze thuis werken alsof ze
op kantoor zitten. Om goed te kunnen
overleggen en vergaderen, hebben we
gekozen voor Microsoft Teams. Dat is een
veilig platform dat veel organisaties
gebruiken. We hebben Teams meteen
voor iedereen beschikbaar gemaakt.
Ook hebben we zelf een handleiding
geschreven zodat medewerkers er snel
mee aan de slag konden.

We zijn er trots op dat de overgang naar
thuiswerken technisch gezien vrijwel
geruisloos is verlopen. Daardoor hebben
we de dienstverlening aan onze huurders
kunnen voortzetten en werken we mis
schien wel efficiënter dan vóór corona. De
pandemie lijkt nog lang niet voorbij.
Thuiswerken is de nieuwe norm geworden
en niemand weet hoelang deze situatie
gaat duren. Daarom is het extra fijn dat we
het thuiswerken vanaf het begin goed heb
ben geregeld.

Bezoekadres
Atelierweg 12, Groesbeek
Tel (024) 399 55 55
Bezoektijden
Dagelijks geopend van 8.30 uur tot
12.30 uur. Wilt u op een ander
moment langskomen? Maak dan
eerst een afspraak.
Let op: vanwege de coronacrisis kan
het zijn dat de balie gesloten is.
Telefonische bereikbaarheid
Telefoonnummer (024) 399 55 55
Maandag t/m donderdag
van 8.30 - 16.00 uur,
vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.
Correspondentieadres
Postbus 31, 6560 AA Groesbeek
info@oosterpoortwoon.nl
www.oosterpoortwoon.nl
Service en onderhoud
Voor reparatieverzoeken kunt u
telefonisch contact opnemen
met het KlantContactCentrum,
dagelijks bereikbaar tijdens onze
openingstijden via (024) 399 55 55.
Of mail uw verzoek naar
reparatie@oosterpoortwoon.nl

Henk Gerrits, Roy van Driel, Boudewijn van
Berkum, afdeling Digitale diensten

Heeft u na het lezen van Perspectief
vragen, opmerkingen, suggesties of
kritiek? Schrijf dan naar:
Oosterpoort
redactie Perspectief
Postbus 31
6560 AA Groesbeek
Of mail naar:
perspectief@oosterpoortwoon.nl

colofon

eindredactie Miranda Nielen > tekst
Anne-Christine Staals en Machiel van
Zanten > fotografie Goedele Monnens,
Judith Visser > vormgeving Einder
Communicatie, Nijmegen > drukwerk
DHD Drukkerij, Groesbeek

Roy van Driel, Henk Gerrits en Boudewijn van Berkum (van links naar rechts)

