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DREMPELVRIJ EN ENERGIEZUINIG WONEN

ÉÉN COMMISSIE VOOR ALLE URGENTIEAANVRAGEN

‘ Hier kunnen 
we oud worden’

IRENE DE VRIES PROBEERT IEDEREEN TE HELPEN



W O O N M A G A Z I N E  V A N  A C T I U M2

INHOUD

7 8

12

 3. BINNENKOMER

 4. BINNENSHUIS

 6. GROEN DOEN

 7. WELKOM THUIS

 8. IN DE KEUKEN

10. MET BELEID

12. DREMPELVRIJ

14. VAN DE STRAAT

15. VRAAG EN ANTWOORD

16. IN ACT-IUM

18. STEM VAN DE HUURDER

19. PUZZEL 

20. HUURHELD

14

COLOFON

Over de vloer is het woonmagazine van Actium 

voor haar huurders en relaties en verschijnt 

2 keer per jaar.

 

Redactie: Actium, GH+O communicatie en  

Ilse Kreuze Kameleon Tekst en Communicatie

Eindredactie: Claudia Scholte (Actium)

Ontwerp en vormgeving: GH+O communicatie

Fotografie: Peter de Jong Photography, Actium en 

Yolanda Visser

Actium

Postbus 500, 9400 AM Assen

T. 0592 400 100

F. 0592 400 400

E. contact@actiumwonen.nl

I.  www.actiumwonen.nl

Bezoekadressen

Assen, Portugallaan 10

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 

van 8.30 tot 16.30 uur

Reparatieverzoeken

Algemene reparatieverzoeken kunt u iedere dag 

melden via onze website www.actiumwonen.nl.

Op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur kunt u 

reparaties ook telefonisch melden via 

T 0592 400 100. Buiten kantooruren kunt u 

telefonisch uitsluitend spoedeisende 

reparatieverzoeken melden die niet tot de 

volgende werkdag kunnen wachten. Voor het 

ontstoppen van het riool kunt u rechtstreeks 

contact opnemen met RRS, T 0800 - 099 1313.

Voor reparaties aan de cv kunt u contact 

opnemen met de organisatie die staat vermeld op 

de sticker op uw ketel.

Aan de informatie in dit magazine kunnen geen 

rechten worden ontleend.
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BINNENKOMER

Een gelukkig en gezond 2021

De anderhalvemetersamenleving vraagt veel van ons 

allemaal. Dat is in deze decembermaand meer dan 

andere maanden voelbaar. Sinterklaas, Kerst en Oud en 

Nieuw... U had het zich vast ook anders voorgesteld.  

Mijn naam is Monique Boeijen en sinds 1 juli ben ik 

directeur-bestuurder van Actium. Jaren geleden verloor ik 

mijn hart al aan alles wat met goed wonen te maken heeft. 

Ik heb sociale geografie gestudeerd en altijd werk gedaan 

dat met wonen te maken had. De laatste jaren bij woning-

corporaties. Ik zet mij samen met alle medewerkers van 

Actium en de huurdersvereniging MEVM in voor een fijn 

thuis voor al onze huurders. Ook in deze bijzondere tijd. 

Traditiegetrouw wensen we elkaar met Oud en Nieuw 

een gelukkig en gezond nieuwjaar. Dat is zeker deze jaar-

wisseling geen loze kreet. We merken dat sommige 

bewoners eenzaam zijn of zich zorgen maken over 

geld, werk en gezondheid. Weet dan dat er instanties 

in de buurt zijn die kunnen helpen. Zij bieden een 

luisterend oor, denken met u mee en geven advies in 

deze onzekere tijd. U leest er meer over op pagina 17.

Omzien naar elkaar is in deze tijd belangrijker dan ooit.  

U krijgt bij dit magazine daarom drie wenskaarten. Verras 

er iemand mee en blijf vooral in contact met elkaar. 

Ik wens u een gelukkig en gezond 2021!

Monique Boeijen
directeur-bestuurder
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BINNENSHUIS

Aandacht zit ‘m 
vaak in kleine 
dingen
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Hoe gaat het met u? Die vraag 

stelden we dit najaar aan huurders 

tijdens de Week tegen Eenzaamheid. 

‘Fijn dat u belt, ik zou zelf niet zo snel 

contact opnemen. Maar nu ik u toch 

aan de lijn heb...’ 

We belden een flink aantal 

huurders en hoorden veel 

persoonlijke verhalen. Soms waren 

dat lastige gesprekken. Bijvoorbeeld 

omdat er een verdrietige 

thuissituatie was. We merkten dat 

een beetje extra aandacht mensen 

goed doet in deze onzekere tijd.  

Of zoals één van onze medewerkers 

vertelde: ‘Ik had het gevoel dat mijn 

telefoontje echt wat betekende voor 

deze meneer.’ 

Doet u mee?
Aandacht zit ‘m vaak in kleine 

dingen. Bel elkaar in deze tijd eens 

wat vaker. Of stuur een kaartje.  

U vindt een setje met kaarten bij dit 

magazine. 
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Experimenteren met meer groen
Ook wij experimenteren met het thema natuur en biodiversiteit, 

daarbij werken we samen met andere organisaties. Zo zorgen 

groene stroken in nieuwbouwwijken er bijvoorbeeld voor dat 

regenwater beter wordt afgevoerd. Ook organiseren we buurt-

initiatieven om nestkastjes op te hangen en we vragen bewoners 

om minder te bestraten. Daarnaast doen we proeven met groene 

daken op schuurtjes en appartementencomplexen. 

Wat kunt u doen?
Ook als u een kleine tuin heeft, kunt u het klimaat een handje 

helpen. Een groene tuin of een geveltuin zorgen voor minder 

water overlast in uw buurt. Hoe meer groen in de tuin, hoe beter. 

Dan hoeft het riool al die regen buien niet meer alleen 

op te vangen. Bovendien verbeteren planten de 

lucht kwaliteit en trekken ze dieren en insecten aan. 

Wilt u ook bijdragen aan de natuur en biodiversiteit? 

We geven graag drie tips:

1.  Leg zo min mogelijk tegels in de tuin en zorg voor 

voldoende gras en borders. Hoe meer groen, hoe 

beter het water weg kan zakken in de tuin. 

2.  Haal een paar tegels uit uw (voor)tuin en zet 

daar planten in.

3.  Sluit een regenton aan op de regenpijp en 

gebruik dit water om de tuin te besproeien. 

GROEN DOEN

Nu plannen maken en in het voorjaar 
genieten van meer groen om huis!
Het klimaat in Nederland verandert. We krijgen steeds vaker te maken met water-

overlast, droogte en hittestress. Wist u dat het in de stad wel vijf graden warmer 

kan worden dan op het platteland? Dat komt omdat asfalt en stenen de warmte 

vast houden. Planten en bomen verlagen juist de temperatuur. Bovendien kan 

regen  water beter wegvloeien in een bodem met planten en bomen dan in een 

bodem van steen of asfalt. Meer groen betekent ook meer ruimte en voedsel voor 

dieren en insecten. Dat noemen we biodiversiteit.  
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Een huis van biobased en recyclebare 

materialen; voor veel mensen klinkt het 

misschien als een “ver-van-mijn-bed-show”. 

Maar niet voor Fenny Huizeling (60). Zij is 

altijd wel in voor iets nieuws en woont 

sinds 1 juli in een van de zestien ultra-

energie zuinige woningen op het Oosterveld 

in Norg. Ze is dolblij met haar nieuwe 

duurzame huis. 

Sinds Fenny deze zomer verhuisde, is er heel wat gebeurd in en 

om haar nieuwe woning. ‘Zeker in het begin hadden we een 

paar uitdagingen’, vertelt ze. ‘Tijdens de hittegolf in augustus 

moesten we het koelsysteem in de woning opnieuw afstellen. En 

toen de herfst zich aandiende, was het opnieuw een kwestie van 

fi netunen. Maar ik geloof dat ik nu klaar ben voor de winter.’

Stille bouwvakkers
Ondanks de opstartproblemen is de bewoonster lovend over 

haar nieuwe woning. ‘Het bijzondere aan de woning is dat hij 

helemaal van hout is. En hout leeft, dus dat merk je wanneer je 

de trap afl oopt of boven rondscharrelt. Het is in dat opzicht nooit 

echt stil in huis.’ Hoe anders is dat met het geluid van buiten. 

‘Rondom mijn woning wordt nog volop gebouwd. ’s Ochtends om 

zeven uur beginnen de bouwvakkers al, maar ik merk daar niets 

van. Het huis is luchtdicht en dus ook geluids dicht.’

Alles in huis
Om de lucht in huis te fi lteren, heeft ze een warmte-terug-win 

installatie. Het systeem verwarmt de verse lucht met de 

warmte uit de oude lucht. ‘En met de zonnepanelen op het dak 

wek ik mijn eigen energie op, om de woning te verwarmen, 

lekker te douchen of te koken. Ik heb dus letterlijk alles in huis 

om mezelf te redden.’

Attente huurbaas
Waar haar woning over de nieuwste technische hoogstandjes 

beschikt, is de huurdersservice van Actium gelukkig nog “oud en 

vertrouwd”. ‘Is er iets aan de hand, dan staat de monteur vaak 

nog diezelfde dag op de stoep. Zelfs toen ik laatst op zondag 

problemen had met mijn achterdeur, was er binnen een half uur 

hulp. Ik prijs mezelf gelukkig met zo’n attente huurbaas.’

‘ Dit huis 
voelt als een 
warme deken’

WELKOM
THUIS
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   Irene de Vries, medewerker Klant

‘ Ik probeer iedereen 
te helpen, maar kan 
niet toveren’

IN DE 
KEUKEN

De telefoon gaat: het is een aannemer, die belt om iets te vragen 
over een nieuwbouwproject. Tegelijkertijd komt een mailtje 
binnen. Een klant wil weten wanneer haar nieuwe keuken 
komt. Dan loopt één van de vakmannen van Actium het 
kantoor in, om te overleggen over de planning van morgen. ‘Ik 
ben de hele dag aan het schakelen’, glimlacht Irene. Ruim een 
jaar werkt ze nu als mede werker Klant bij Actium. ‘De afdeling 
Klant bestaat uit ongeveer 25 mensen. Het is dus best een grote 
afdeling, maar ook een hele fi jne. Het is met iedereen prettig 
samen werken. We kunnen op elkaar bouwen.’

Storm aan telefoontjes
Irene kan inmiddels aardig voorspellen welke telefoontjes ze 
vooral gaat krijgen. ‘Als het stormt in het weekend, weet ik 
dat we op maandag worden over spoeld met telefoontjes van 
huurders die lekkage hebben. En is er net een nieuwbouw-
project op de site geplaatst? Dan gaan veel telefoontjes 
daar over.’ Door dat Irene en haar collega’s dagelijks de meest 
uiteen lopende vragen beantwoorden, is hun kennis groot. 

Bel je naar Actium? Dan is er een 

kans dat je Irene de Vries aan de lijn 

krijgt. Ze is namelijk medewerker 

Klant bij Actium. Bijna alles wat ze 

doet, staat in het teken van 

huurders of woning zoekenden. Ze 

beantwoordt vragen, regelt huur-

opzeggingen en plant reparaties in. 

‘Als je dit werk doet, moet je goed 

kunnen multitasken!’ 
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‘Het uitgangs punt is dat we tachtig procent van de vragen die 
we krijgen, zelf kunnen beantwoorden’, vertelt ze. ‘Voor de 
andere twintig procent schakelen we een collega in.’ Ze lacht. 
‘Sommige bellers verwachten niet dat wij hun vraag kunnen 
beantwoorden, omdat we “maar” van de klantenservice zijn. 
Het komt zelfs voor dat iemand ons antwoord niet gelooft.’  

Toveren
Het gebeurt ook weleens dat Irene een beller geen antwoord 
kan geven. Of niet het gewenste antwoord. ‘Een voorbeeld: de 
levertijd van een nieuwe keuken is zes weken. Huurders die 
een nieuwe keuken krijgen, willen die natuurlijk het liefst zo 
snel mogelijk hebben. Dat snap ik heel goed. Ik krijg soms dus 
telefoontjes met de vraag of het sneller kan. Maar ik kan helaas 
niet toveren: die huurders moet ik dan teleur stellen.’ De meeste 
bellers zijn vriendelijk en begrip vol, vertelt Irene. ‘Maar er zijn 
ook mensen die boos worden. We proberen altijd met iemand 
te praten. Als iemand zo hoog in zijn emoties zit dat het praten 
niet lukt, is het soms nodig om de verbinding te verbreken.’

Effi ciënte planning
Irene richt zich ook op de backoffi ce, zoals zij het noemt. 
‘Ik houd de planningen van onze vakmannen in de 
gaten. Ik check of er voldoende tijd is ingepland voor de 
reparaties en of de routes logisch zijn. Als een vakman op 
één dag eerst naar Oosterwolde moet, dan naar Smilde en 
dan weer naar Oosterwolde, is dat niet echt handig. Net 
als wanneer er op één dag twee verschillende vakmannen 
in dezelfde straat aan het werk zijn. Ik vind het heerlijk 
om met de planningen bezig te zijn: als het lukt om deze 
zo effi ciënt mogelijk te krijgen, geeft dat veel voldoening.’

Even binnenlopen
Door het coronavirus werken de medewerkers van 
Actium vooral thuis. ‘Maar omdat de afdeling Klant 
ook verantwoordelijk is voor het bemannen van de 
balie, zijn er altijd zes mensen van onze afdeling op 
kantoor. Ik ben er op vrijdag.’ Het is prettig om daar 
wekelijks te zijn, vertelt Irene. ‘Als ik in Assen ben, kan 
ik snel een collega aanspreken om een vraag te stellen 
of iets te checken. Vanuit huis doe ik dat minder gauw. 
Bovendien kunnen de vakmannen op kantoor zo even 
binnen lopen als zij een vraag hebben over de planning. 
Ik vind het gewoon fi jn om mensen te spreken. En dat 
is maar goed ook, als je medewerker Klant bent!’

‘ De meeste bellers 
zijn vriendelijk en 
begripvol’
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MET BELEID

Eén commissie voor  
alle urgentieaanvragen  
in Drenthe

Wilt u voor een huurwoning in aanmerking komen? Dan moet u 

vaak al een tijdje ingeschreven staan bij een woningcorporatie. 

Het komt soms voor dat iemand nog niet zo lang staat 

ingeschreven en tóch met spoed een woning nodig heeft. Het is 

dan mogelijk om urgentie aan te vragen. Thuiskompas heeft sinds 

1 september 2020 een speciale Urgentiecommissie. Deze commissie 

beoordeelt alle urgentieaanvragen in Drenthe.
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Sinds eind april werken acht Drentse woningcorporaties, 

waaronder Actium, samen bij het aanbieden van 

huur woningen. Alle beschikbare huurwoningen 

in Drenthe worden nu aangeboden op één website: 

Thuiskompas.nl. En om woningzoekenden die in een 

urgente situatie zitten te kunnen helpen, is er nu ook 

één urgentie beleid en één Urgentiecommissie.

Minimaal vier ogen
De Urgentiecommissie beoordeelt alle urgentieaanvragen 

die bij Thuis kompas binnenkomen. Elke aanvraag 

wordt behandeld volgens het “vier ogen-principe”: 

minimaal twee leden van de Urgentiecommissie buigen 

zich over de aanvraag. Zij controleren of er genoeg 

redenen zijn om iemand urgentie te verlenen.

Frustrerend
Als iemand urgentie krijgt, betekent dit dat hij of zij 

voorrang krijgt bij woningen. Reageert deze persoon op 

een woning, dan krijgt hij deze – na een gesprek met de 

woningcorporatie en een check of de woning passend is – 

aangeboden. Ook als andere reageerders al veel langer staan 

ingeschreven. Dit kan frustrerend zijn en dat begrijpen we. 

Urgentie wordt alleen verleend 
in zeer uitzonderlijke situaties. 
Zo beschermen we de 
belangen van andere 
woningzoekenden.

Acute noodsituatie
Daarom wordt urgentie alleen verleend in zeer 

uitzonderlijke situaties. Er moet sprake zijn van een 

acute woon-nood situatie waar iemand niks aan kan 

doen én die hij of zij niet zelfstandig kan oplossen. De 

commissie kan urgentie verlenen op basis van een 

medische, sociale of mantelzorg indicatie. Bijvoorbeeld 

als iemand plotseling zeer ernstig ziek is geworden en 

daarom niet in zijn huidige woning kan blijven. Of als 

iemand dakloos dreigt te worden. Wél moet deze situatie 

buiten de eigen schuld om zijn ontstaan. Een relatie breuk 

is bijvoorbeeld geen reden voor urgentie. Door alleen 

urgentie te verlenen aan mensen die deze écht nodig 

hebben, beschermen we andere woningzoekenden.

Marjan Dammer, coördinator 
Urgentie commissie Thuiskompas: 
‘Het liefst willen we 
iedereen helpen’
‘De Urgentiecommissie beoordeelt elke urgentieaanvraag 

met veel zorg. Helaas kunnen we niet iedereen urgentie 

verlenen en moeten we dus ook mensen teleurstellen. 

Jammer, want het liefst willen we natuurlijk iedereen 

helpen! De commissie neemt daarom graag persoonlijk 

contact op met aanvragers. We leggen bijvoor beeld uit 

welke informatie wij missen of waarom we een aanvraag 

moeten afwijzen. Ook proberen we mensen te informeren 

over andere mogelijk heden of we verwijzen door naar 

hulp organisaties. Aan groepen die we vaak moeten 

teleurstellen, geven we voor lichting. We vertellen hoe 

belang rijk het is om op tijd in te schrijven bij Thuiskompas. 

Oók als iemand op dit moment nog niet op zoek is naar 

een huurwoning. Je weet immers nooit hoe je situatie 

er over een paar jaar uitziet. Een inschrijving bij 

Thuiskompas kost niks, terwijl je wel alvast inschrijftijd 

opbouwt. En wie weet komt die nog eens van pas!’

Zo vraagt u urgentie aan

Urgentie aanvragen doet u via  

www.urgentiewijzer.nl. Na het invullen 

van enkele vragen ziet u direct of u 

eventueel in aanmerking komt voor 

urgentie. Geeft de urgentiewijzer aan 

dat u een aanvraag mag indienen? 

Dan vraagt de Urgentiecommissie 

u om een aantal documenten aan te 

leveren die inzicht geven in uw situatie. 

Daarna beoordeelt de commissie uw 

situatie. Krijgt u urgentie? Dan krijgt 

u zes maanden lang voorrang op 

alle woningen van Thuiskompas.

Eén commissie voor  
alle urgentieaanvragen  
in Drenthe
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DREMPEL
VRIJ

 Het Haerenkwartier in Oosterwolde verwelkomt nieuwe bewoners

‘ In dit huis kunnen 
we oud worden’

Wie door het Haerenkwartier in Oosterwolde wandelt, 
herkent de wijk bijna niet terug. Een groot deel van de 
verouderde huurwoningen van Actium ging de afgelopen 
tijd tegen de vlakte. Bewoners mochten actief mee denken 
over de plannen voor de nieuwbouwwoningen. Het 
wordt een toekomstbestendige wijk, met 44 levensloop-
bestendige woningen, 115 eengezinswoningen en 11 
senioren woningen; allemaal gasloos en energieneutraal. 

Al 42 jaar huurder
Eén van de trotse bewoners van zo’n splinternieuwe levensloop-
bestendige woning is dus Antje Fokkens. ‘Mijn man en ik zijn al 
42 jaar trouwe huurders bij Actium. In 1978 kregen we de sleutel 
van onze eerste woning aan de Hoge Haer 9 in Oosterwolde. 
Daar hebben we met veel plezier gewoond. Toen Actium de 
plannen bekend maakte voor nieuwe woningen in onze wijk, 
kozen we bewust voor een levensloopbestendige woning. Ik ben 

De herfstvakantie kon voor Antje Fokkens (61) niet beter beginnen. Vrijdag 9 oktober 

verhuisde ze met haar man naar hun nieuwe levensloopbestendige woning in het 

Haerenkwartier in Oosterwolde. Sinds kort woont Antje dus écht drempelvrij. En dat 

bevalt heel goed. ‘Ik wil nooit meer anders!’
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 Het Haerenkwartier in Oosterwolde verwelkomt nieuwe bewoners

‘ In dit huis kunnen 
we oud worden’

eenenzestig en mijn man is zeventig. We zijn nog gezond en 
zeer actief, maar wie weet hoe dat over vijf of tien jaar is.’  

Tiptop verhuizers
Voordat familie Fokkens de sleutel van de nieuwe 
woning kreeg, stond er een dubbele verhuizing in 
de agenda. ‘We zijn eerst verhuisd van Hoge Haer 9 
naar nummer 13, zodat onze woning al gesloopt kon 
worden. Plankje voor plankje hebben we de kasten, 
het bed en alle spullen verhuisd. Bij de tweede 
verhuizing naar onze nieuwe woning aan de Vosse-
haer, kregen we hulp van het verhuisbedrijf dat 
Actium voor ons had geregeld. Dat was tiptop in orde!’

Klaar voor de toekomst
Hoewel het echtpaar nog maar net in de nieuwe 
woning woont, is Antje nu al enthousiast. ‘Het is 
fi jn dat de badkamer en slaapkamer op de begane 
grond zijn. De woning is bovendien heerlijk ruim 

opgezet. Alle deuren en gangen zijn extra breed, 
zodat je ook met een rolstoel of rollator overal in 
huis kunt komen. Binnenkort plaatst Actium nog 
beugels in het toilet en de badkamer. Dit konden 
we als extra optie kiezen uit het Langer Zelfstandig 
Thuis Assortiment (zie ook pagina 15). Mijn man 
heeft wel eens last van zijn rug en dan is zo’n beugel 
altijd handig. Het wordt ons nu aangeboden, waarom 
zouden we het niet doen? Hiermee zijn we klaar voor 
de toekomst. In dit huis kunnen we oud worden.’

Zelf uitzoeken
De keuze voor steunbeugels was slechts één van 
de vele opties die de nieuwe bewoners kregen. 
‘Diverse vloeren, de kleur van het aanrechtblad, 
de tegelsoort in de badkamer; alles mochten 
we zelf uitzoeken’, somt Antje op. ‘Deze nieuwe 
woning is voor ons een schot in de roos.’
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VAN DE 
STRAAT

Veilig racen op nieuwe pumptrackbaan
Sinds kort heeft Assen Oost een splinter-
nieuwe pumptrackbaan. Dat is een mooie mix 
tussen een crossbaan en skate park. Vol met 
bulten en bochten, om met fiets, step, skates of 
skateboard overheen te racen. Als het maar 
wielen heeft en geen motor. Wijkbewoners 
namen het initiatief en realiseerden de baan 
met steun van Mijn Buurt Assen. 

Leuk en veilig
Begin september is de baan feestelijk geopend. Inmiddels wordt 
de pumptrack volop gebruikt door de buurtbewoners. Ook 
zijn er workshops pumptrack georganiseerd, waar kinderen 
tips kregen voor het fietsen op de baan. Er zijn namelijk spel-
regels om het veilig en leuk te houden. Het is bijvoorbeeld 
verplicht een helm dragen en de rijrichting te volgen die op de 
baan staat. Ook moet iedereen de speelplek netjes en schoon 
houden. Alle spelregels staan op een bord naast de pumptrack.

Ontmoetingsplek
De baan ligt op Landgoed Valkenstijn. Een groene 
ontmoetings plek waar van alles te doen is voor 
jong en oud. Naast de pump track is er ook een 
dierenweide, moestuin en honden speelplek. In de 
nieuwe buurtschuur op het terrein is een uit leen voor 
fietsjes, steps en helmen. Mensen kunnen er ook koffie, 
ranja en ijsjes halen. Naast de pumptrackbaan is een 
watertap punt aangelegd, als gezonde dorstlesser. 

Prachtig buurtinitiatief
Actium vindt het geweldig dat buurtbewoners 
zelf het initiatief namen voor de pumptrack. Dit 
past helemaal bij Mijn Buurt Assen, waar Actium 
deel van uitmaakt. Mijn Buurt Assen stimuleert 
inwoners om activiteiten te organiseren voor een 
sterkere binding in de buurt. Ze stelt daarvoor geld, 
mensen of spullen beschikbaar. Voorbeelden zijn het 
opknappen van een speeltuin, de organisatie van 
een buurt feest, onderhoud van groen of iets als de 
pumptrack baan. Initiatieven voor én door de buurt!
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VRAAG EN 
ANTWOORD

LANGER 
ZELFSTANDIG THUIS  
ÉN WONEN NAAR WENS
Wanneer u prettig woont, denkt u liever niet 
aan verhuizen. Zelfs al loopt u door het 
ouder worden tegen onpraktische dingen 
aan in uw woning. Vaak kunnen deze 
dagelijkse ongemakken eenvoudig worden 
opgelost met kleine woningaanpassingen. 
Hierdoor is verhuizen naar een andere 
woning niet direct nodig. 

WAT HOUDT HET “LANGER ZELFSTANDIG 
THUIS-ASSORTIMENT” IN?
Wij voeren veelvoorkomende woningaanpassingen snel 
en kosteloos voor u uit. Het “langer zelfstandig thuis-
assortiment” noemen we dit. Vanuit dit assortiment plaatsen 
we bijvoorbeeld wandbeugels en een verhoogd toilet. Met deze 
kleine aanpassingen kunnen we al een groot verschil maken. 
Zo kunt u nog jaren comfortabel en veilig in uw huis blijven 
wonen.

WELKE AANPASSINGEN ZITTEN ER IN HET 
ASSORTIMENT?
U kunt ons benaderen voor de volgende woningaanpassingen:
• Handgreep aan de muur in badkamer of toilet
• Verhoogd toilet
• Douchezitje
• Douchestang verplaatsen voor hulpverlener
• Thermostaatkraan in de douche
• Een kraan met één hendel
• Extra trapleuning
• Binnendrempels verwijderen

WAT KOSTEN DEZE AANPASSINGEN?
We voeren de aanpassingen kosteloos uit. Het product is 
voor u dus gratis. Ook het aanbrengen kost u niets. Wij 
voeren ook onderhoud en reparaties aan de aangebrachte 
voorzieningen uit.

WANNEER KOM IK HIERVOOR IN AANMERKING?
Wanneer u een woning huurt van Actium, 70 jaar of ouder 
bent en een fysieke beperking heeft, kunt u een beroep doen 
op het “langer zelfstandig thuisassortiment”. Een medische 
indicatie is niet nodig.

IK HEB INTERESSE, WAT MOET IK DOEN?
Bel voor één of meerdere woningaanpassingen naar 0900 
0604 of stuur een e-mail naar contact@actiumwonen.nl. 
We maken dan een afspraak bij u thuis. Een medewerker 
beoordeelt tijdens deze afspraak of u in aanmerking komt en of 
het technisch mogelijk is om de aanpassing bij u uit te voeren.

Beleefhuis 
In het Beleefhuis in Assen ervaart u zelf wat er 
allemaal te koop is om de veiligheid in huis te 
vergroten. U ziet er allerlei mogelijkheden om op 
een veilige en comfortabele manier oud te kunnen 
worden in uw eigen, vertrouwde omgeving. Drie 
verschillende routes presenteren gebruiksvriendelijke 
en laagdrempelige woningaanpassingen. Als bezoeker 
kunt u de producten uitproberen en zelfs noteren op 
uw persoonlijke “boodschappenlijstje”. Na uw bezoek 
kunt u de producten zelf aanschaffen, bijvoorbeeld bij 
de bouwmarkt in de buurt. 

Het Beleefhuis is een samenwerking tussen Actium 
Wonen, MEE Drenthe, Icare ledenvereniging, Medi-
point, Vaart Welzijn en gemeente Assen. Kluswijs 
deed de inrichting. Wilt u een kijkje nemen in het 
Beleef huis aan de Zwartwatersweg 155 in Assen? 
Medewerkers van de samenwerkingsinstanties zijn er 
voor advies en beantwoorden graag uw vragen. Kijk 
voor actuele openingstijden op www.actiumwonen/
beleefhuis. U vindt daar ook - helemaal coronaproof - 
een virtuele tour door het Beleefhuis. 
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IN ACTI-UM

Heeft u vragen over uw huis, de huur of uw 
buurt? Dan heeft u verschillende mogelijk-
heden om contact met ons op te nemen.  
U kunt u bij ons langskomen, een bericht 
sturen via social media, mailen of bellen met 
één van onze medewerkers. 

Bellen kan vanaf 1 januari 2021 op ons 
nieuwe telefoonnummer 0592 400 100.  
We nemen dan afscheid van het oude 
0900-nummer. De kosten van dit nummer 
zorgden namelijk voor verwarring bij een 
deel van onze huurders.

Zelf uw woonzaken regelen
Via MijnActium regelt u ook veel woon-
zaken eenvoudig, snel en veilig online. U 
meldt online bijvoorbeeld makkelijk een 
reparatie of overlast. Ook uw persoonlijke 
gegevens zijn in een paar klikken 
gewijzigd. Op een moment dat het u 
uitkomt. Spreekt u toch liever een van 
onze medewerkers? En belt u per ongeluk 
met het oude 0900-nummer? Geen 
probleem. U wordt tot 31 maart 2021 
automatisch doorgeschakeld naar ons 
nieuwe telefoonnummer 0592 400 100. 

Nieuw 
telefoonnummer 
vanaf 1 januari 2020
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HUMANITAS 
T 06 18 81 59 23 
I assen@humanitas.nl
E  thuisadministratie@humanitas-

assen.nl

KINDERTELEFOON 
T 0800 04 32

VEILIG THUIS 
T 0800 20 00

SLACHTOFFERHULP 
T 0900 01 01

LUISTERLIJN  
Voor een luisterend oor en een goed 
gesprek per telefoon, anoniem, 24/7
T 0900 07 67
T 050 525 00 00 
T 058 213 20 00
E hulp@deluisterlijn.nl 

SENIORWEB  
T 030 276 99 65 

PCHULP  
T 0800 – 0506 bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00
www.seniorweb.nl/thuis-online
Beeldbellen, online boodschappen 
bestellen, samen een spelletje via 
internet spelen. Veel mensen gebruiken 
in deze quarantainetijd internet 
om contact te houden met elkaar. 
SeniorWeb biedt ondersteuning daarbij. 

NATIONAAL OUDERENFONDS - 
ZILVERLIJN 
T 088 344 2000
De Zilverlijn is een beldienst van het 
Nationaal Ouderenfonds, voor als u 
behoefte heeft aan een praatje of een 
goed gesprek. Bel of meld u online 
aan. Meer informatie kunt u vinden 
op www.ouderenfonds.nl/activiteit/
zilverlijn

Hoe werkt de Zilverlijn?
U wordt op een vast afgesproken 
dagdeel in de week gebeld door één van 
de getrainde vrijwilligers. De Zilverlijn 
is anoniem, dus er worden geen 
gegevens uitgewisseld. Bij de Zilverlijn 
spreekt u elke keer met een andere 
vrijwilliger. Zij bieden een luisterend 
oor, een gezellig praatje of een goed 
gesprek. Precies waar behoefte aan is.

WELZIJNSORGANISATIES  

ASSEN
VAART WELZIJN 
T 088 030 51 60 
E info@vaartwelzijn.nl

DE WOLDEN
WELZIJN DE WOLDEN  
T 0528 37 86 86 
E info@welzijndewolden.nl

BUURTTEAM DE WOLDEN 
(gezamenlijk gebied noord en zuid) 
T 0528 37 86 86 
E buurtteam@dewolden.nl  

HOOGEVEEN
SWW CENTRAAL BUREAU 
T 0528 27 88 55 
E info@swwh.nl

MEPPEL
WELZIJN MENSENWERK 
T 085 273 14 44 
E info@welzijnmw.nl

MIDDEN DRENTHE
WELZIJNSWERK MIDDEN DRENTHE 
T 088 165 12 00
E info@welzijnswerkmd.nl

NOORDENVELD
WELZIJN IN NOORDENVELD 
T 050 317 65 00
E service@stwin.nl

OOSTSTELLINGWERF
SCALA WELZIJN 
T 0516 56 72 20
E info@scala-welzijn.nl

WESTERVELD
WELZIJN MENSENWERK 
T 085 273 14 44 
E info@welzijnmw.nl

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving. We zitten allemaal vol vragen en 
onzekerheid. Maakt u zich zorgen over werk, partner, kinderen, buren of geld? Of voelt u zich 
eenzaam? Er zijn veel instanties die u om hulp kunt vragen. Zij bieden een luisterend oor, denken 
met u mee en geven u advies in deze onzekere tijd.

Luisterend oor, advies of hulp



STEM VAN  
DE HUURDER
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In Stem van de Huurder lichten we een huurdersvraag uit.  
Dit keer: de vraag van mevrouw Hamering uit Assen.

     Mevrouw Hamering:
‘ In mijn huis gingen een paar dingen kapot. De buis achter 
het toilet lekte, net als de zwanenhals van het fonteintje 
in de wc. Ook de douchekraan en wastafelkraan waren 
oud en begonnen te lekken. Hierover heb ik gebeld met 
verschillende medewerkers van Actium. Uiteindelijk trof ik een 
medewerkster die alles voor mij heeft uitgezocht en geregeld. 
Dat was heel fijn! Alles is nu netjes vervangen, al waren er 
helaas wat misverstanden over de thermostaatkraan in de 
douche. Mijn ervaring is dat er soms teveel medewerkers gaan 
over teveel zaken. Dat is voor iedereen verwarrend. Dit heb ik 
ook in het evaluatieformulier gezet. Kan dat niet anders?’

     Actium:
‘ Als huurder mag u van ons natuurlijk goede service 
verwachten. Maar hoe goed wij ons best ook doen, 
er gaat wel eens wat fout. We leren graag van onze 
fouten. Daarom zijn we blij met het evaluatieformulier 
dat u heeft ingevuld. We nemen uw ervaring en tip 
zeker mee om onze service verder te verbeteren.’ 
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PUZZEL

WOORDZOEKER

Cadeaubon winnen?

Los de puzzel op en mail uw oplossing vóór 1 maart 2021 naar 

contact@actiumwonen.nl onder vermelding van AodV-2-2020.  

U kunt uw oplossing ook versturen naar: Postbus 500, 9400 AM 

Assen. Onder inzenders met de juiste oplossing verloten we drie 

cadeaubonnen van € 25,-.

Succes! 

De oplossing van de woordzoeker in de mei-editie van  

Over de vloer was “Een appeltje voor de dorst”.

De winnaars zijn:

De heer of mevrouw H. Veensma uit Elsloo

Mevrouw Nijzing – Busch uit Appelsscha

De heer of mevrouw J. Sietzema uit Haulerwijk

Ze hebben de cadeaubon per post ontvangen.

Van harte gefeliciteerd!

Zoek de winterwoorden. De overgebleven letters vormen twee woorden.

De oplossing:

ERWTENSOEP 

GLAD 

GLÜHWEIN 

HANDSCHOENEN 

IGLO

KOUD

LANGLAUFEN

MUTS

OORWARMERS

SCHAATSEN

SKIËN

SLEE

SNEEUW

SNEEUWBAL

SNEEUWPOP

SNEEUWSCHOENEN

SNEEUWSCHUIVER

SNEEUWVLOK

SNOWBOOTS

VORST

WANTEN

WINTER

WINTERPRET

WINTERSLAAP

WIT

IJS

IJSBAAN

S IJ M N E F U A L G N A L S

H N S U K O L V W U E E N S

O N E S T A A H C S E E L S

S S P E W S W A N T E N E E

R T A D U O K N R U R I W R

E O A L E W A D W S E E I W

M O L A E IJ S S I N T W N T

R B S B N S C C T E N H T E

A W R W S H N H H E I Ü E N

W O E U O S A O V U W L R S

R N T E D K A E O W I G P 0

O S N E A I B N R P G V R E

O E I N L Ë S E S O L V E P

N R W S G N IJ N T P O IJ T R



‘ We staan als 
buren voor 
elkaar klaar’

HUURHELD

Een nieuwjaarsbijeenkomst in januari, 

een verrassings buffet in april, een 

gezellige barbecue in augustus en een 

oer-Hollands stamppot buffet in november. 

Roely, Ben, Hennie en David van de 

bewonerscommissie in de Beatrijs-fl at 

trakteren hun buren het hele jaar door 

op smakelijke activiteiten. Helaas gooit 

het coronavirus dit jaar roet in het eten. 

Maar de vier actieve bewoners laten zich 

niet zomaar uit het veld slaan. ‘Afgelopen 

augustus organiseerden we een zeer 

geslaagde en corona proof bewonersborrel’, 

vertelt Roely enthousiast. ‘Juist in deze 

tijd is het belangrijk dat bewoners elkaar 

af en toe toch treffen’, vindt ze. Ben knikt 

instemmend. ‘Dat heeft me vorig jaar ook 

ontzettend ontroerd tijdens de nieuwjaars-

borrel. Bewoners bleven maar keuvelen 

tot in de late uurtjes. Kennelijk voorzien 

we met onze activiteiten in de behoefte 

aan onderling contact.’ De bewoners-

commissie doet meer dan samen lekker 

eten. ‘We organiseren ook de jaarlijkse 

schoonmaak van de parkeer plaats en zijn 

nu bezig met een grote muur schildering. 

Daarmee willen we de gemeenschappelijke 

ruimtes opfl euren’, vertelt Hennie. ‘Dat 

is het unieke aan de Beatrijs: we lopen 

de deur niet bij elkaar plat, maar staan 

als buren voor elkaar klaar wanneer 

het nodig is.’ Vol goede moed bedenkt 

de bewonerscommissie alweer nieuwe 

activiteiten voor komend jaar. ‘In plaats 

van een nieuwjaarsbijeenkomst willen 

we in het voorjaar graag een zonnige 

bewoners borrel buiten organiseren’, 

knikt David. ‘Dan heffen we het glas 

op een nieuw jaar, waarin we elkaar 

hopelijk weer wat vaker kunnen zien.’

DIT ZIJN ROELY VOS, BEN OTTENS, 
HENNIE BARKHOF EN DAVID BREKHOFF. 
VIER HUURHELDEN, OMDAT ZE ALS 
BEWONERSCOMMISSIE EEN FEESTJE 
MAKEN VAN HET WONEN IN DE 
BEATRIJS-FLAT IN ASSEN! 


