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WARM WELKOM VOOR DE FAMILIE GHOBARI

ALLES OVER DE SENIORENMAKELAAR

‘ Woningruil 
was voor ons 
dé oplossing’

GESLAAGDE TUUNTJESDAG IN SMILDE
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Over de vloer is het woonmagazine van Actium 

voor haar huurders en relaties en verschijnt 

2 keer per jaar.
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Actium

Postbus 500, 9400 AM Assen

T. 0592 400 100

E. info@actiumwonen.nl

I.  www.actiumwonen.nl

Bezoekadres

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 reparatie

verzoeken 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.

Wat ben ik blij! Blij dat we onze huurders, relaties en collega’s weer zonder 

beperkingen kunnen ontmoeten. De afgelopen maanden hebben er al meerdere 

fysieke bijeen komsten met huurders plaatsgevonden. Ook in de wijken vinden 

er weer volop initiatieven plaats. Zo gingen in Smilde bewoners met hun tuinen 

aan de slag tijdens Tuuntjesdag. En eerder dit voorjaar vond NLdoet plaats. Een 

prachtige dag, waar heel veel vrijwilligers zich ingezet hebben om allerlei klussen 

te klaren. 

Onze opzichter projecten, Gerard Meekhof, is nauw betrokken bij veel sloop en 

bouwprojecten. Wat daar allemaal bij komt kijken, vertelt hij in ‘In de keuken’. 

Ondanks de woningen die jaarlijks worden bijgebouwd, wachten mensen vaak 

lang op een (andere) huurwoning. Soms is het mogelijk om van woning te ruilen. 

Daarover leest u in de rubriek ‘Drempelvrij’. Judith en haar gezin wilden groter 

wonen, Marijke juist kleiner. Vorig jaar ruilden ze van woning.  

Bij Actium bieden we ook een thuis voor statushouders, mensen uit andere 

landen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Voor hen is het niet altijd 

gemakkelijk om te begrijpen hoe het allemaal werkt in Nederland. Gelukkig kunnen 

sommigen rekenen op buren die hen daarbij helpen. Renate Koops uit Assen is zo’n 

fijne buur. In ‘Welkom Thuis’ vertelt ze samen met haar buren hoe zij elkaar leerden 

kennen. 

 

Ik wens u weer veel leesplezier en een fijne, zonnige zomer!

Monique Boeijen
directeur-bestuurder

Fijne buren maken 
het verschil
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BUITENSHUIS
Groene vingers, schoonmaak

vaardigheden en klushanden: tijdens 

NLdoet kwamen ze allemaal in actie. 

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 

deden medewerkers van Actium 

mee aan de vrijwilligersactie van  

het Oranjefonds. 

De medewerkers van Actium lieten 

de handen onder meer wapperen bij 

zorgcentra ’t Vonder in Ruinerwold 

en Dunninghe in De Wijk. In 

zorgcentrum Dunninghe werd de 

afgelopen maanden volop verbouwd 

om het gebouw klaar te maken voor 

de toekomst. Tijdens NLdoet deden 

vrijwilligers  planten in mooie 

bakken, maakten het terras schoon, 

verfden muren en zetten vogel kastjes 

in elkaar. En natuurlijk was er ook tijd 

om gezellig te wandelen of fietsen met 

de bewoners van Dunninghe. Ook bij 

Icare en Vanboeijen in Assen werd 

gretig gebruik gemaakt van de hulp 

van onze medewerkers. Uiteraard 

was er tussen al het werken door nog 

genoeg tijd voor een praatje met 

bewoners en medewerkers. 

Natuurlijk met koffie én wat lekkers.

Actium doet 
tijdens NLdoet
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Tijdens de werkzaamheden kan het onrustig zijn voor 

vogels. Soms moeten ze op zoek naar een nieuw plekje 

om te nestelen. Daarom creëren we aan en rondom de 

nieuwe woningen plekjes voor vogels. De afgelopen 

maand zijn al ruim vijftig nestkasten aan de gevels 

geplaatst. 

Waarom biedt Actium dit aan?
De Flora en faunawet regelt de bescherming van bepaalde 

dier soorten in Nederland. Op basis van deze wet weet Actium 

hoeveel nestkasten zij kan plaatsen en voor welke vogels. Het 

uitgangs  punt is dat er zoveel mogelijk groen behouden blijft. 

Dat doen we bijvoorbeeld door waar mogelijk bomen te laten 

staan of heggen te plaatsen. Zo bieden we in combinatie met de 

nest  kastjes een fi jn thuis voor mensen, én voor dieren. 

Vorig jaar vluchtte de familie Ghobari van 

Syrië naar Nederland. Nu wonen Mahmoud, 

Hala en hun drie kinderen in Assen. Buur

vrouw Renate Koops gaf de familie een warm 

welkom: ze hielp – en helpt – haar buren waar 

en wanneer ze kan. 

Het is april 2021. Renate Koops geniet in haar voortuin van de 

voorjaarszon. De woning naast die van haar wordt op dat 

moment bezichtigd door de nieuwe huurder: Mahmoud Ghobari. 

Mahmoud en Renate raken, met wat hulp van Google Translate, 

al gauw in gesprek. Renate: ‘Hij vertelde dat hij uit Syrië was 

gevlucht en dat zijn vrouw en drie kinderen daar nog woonden. 

Ik was onder de indruk van zijn verhaal en heb meteen mijn 

hulp aangeboden.’

Huis versierd
Renate komt al snel in actie: ze verzamelt meubels voor haar 

buurman en helpt hem bij allerlei papierwerk. En als de familie 

Ghobari enkele maanden later wordt herenigd, gaat Renate mee 

naar het vliegveld. ‘We hebben het huis versierd en zijn midden 

in de nacht naar Schiphol gereden om Hala en de kinderen op te 

halen. Dat was een geweldig moment.’

Wennen
De familie moet nog erg wennen aan de nieuwe woonsituatie. 

‘Alles is hier anders en de taal is nog moeilijk’, zegt Mahmoud. 

‘Maar Assen is een mooie stad. We zijn blij om hier te kunnen 

wonen. En we zijn heel blij met Renate. Ze doet veel voor ons.’ 

De buurvrouw wil van complimenten niet teveel weten. ‘Ik 

vind het alleen maar fi jn dat ik hen kan helpen. Bovendien ben 

ik hartstikke blij met de familie Ghobari als buren. Ik help hen 

om weg wijs te worden in Nederland, maar andersom leer ik ook 

van alles. Bijvoorbeeld over Syrië en de cultuur daar. Super 

interessant vind ik dat.’

Polonaise
De families hebben het gezellig met elkaar: regelmatig nodigen 

de Ghobari’s hun buren uit voor een etentje. ‘We hebben ook al 

eens samen gebarbecued’, zegt Mahmoud. ‘En we hebben met 

z’n allen oud en nieuw gevierd.’ Renate lacht. ‘Mahmoud en 

Hala hebben ons de dabke geleerd, een Arabische dans die op 

feesten wordt gedanst. Tsja, toen kon ik natuurlijk niet anders 

dan hen de polonaise leren. Want hé, als je in Nederland woont, 

moet je de polonaise kennen!’

GROEN DOEN

Een thuis voor vogels

‘ We leren 
van elkaar’

WELKOM
THUIS

We werken hard aan de vernieuwing van de wijk De Lariks in Assen. Actium gaat 

de woningen aan de Aar, Delft en Stroom slopen. Daar komen nieuwe woningen 

voor in de plaats. Naast woningen voor de mensen bieden we graag een fi jn thuis 

aan vogels in de wijk. Daarom kregen omwonenden van de genoemde straten de 

kans om gratis nestkastjes te laten plaatsen aan hun woning.
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Opzichter Gerard Meekhof 
over 42 jaar in de woningbouw

‘ Je moet in dit vak echt 
nieuwsgierig zijn’

IN DE 
KEUKEN

De muren en vloeren van het appartementencomplex 
aan de Zilverschoonstraat in Assen zijn nog kaal. Binnen 
klinkt het hol, zoals een leeg huis klinkt. Maar verder is het 
gebouw zo goed als af. ‘Het zijn de laatste loodjes voor we het 
opleveren aan de huurders’, zegt Gerard, die als opzichter de 
bouw en opknapprojecten van Actium begeleidt. ‘Ik begon 
bij de voorganger, Stichting Woningbouw Zuidwest Drenthe. 
Dat was echt een plattelandscorporatie. Toen bouwden we 
helemaal geen appartementen trouwens, alleen huizen. 
Nu ben ik bezig met energieneutrale gebouwen, of zelf
voorzienende woningen. Dat is wel even wat anders!’

Experimenten
De 64jarige Drent heeft er dit jaar 42 jaar loondienst op 
zitten. En in die tijd heeft hij het allemaal meegemaakt: fusies, 
recessies, digitalisering, energietransities… Er is behoorlijk 
wat veranderd. ‘Je moet in dit vak echt nieuwsgierig zijn 
en goed op de hoogte blijven, want de techniek en manier 
waarop je werkt ontwikkelen razendsnel door’, aldus de 
opzichter. Die nieuwsgierigheid vertaalt zich bij Actium 

in experimenten. Gerard, glunderend: ‘Laatst hebben we 
voor het eerst woningen opgeleverd zonder verwarming. 
Dat is écht een experiment. Elk naadje is daar afgeplakt 
en alles is zwaar geïsoleerd. De woningen worden 
minimaal verwarmd met voorverwarmde lucht waar
van de stroom wordt opgewekt door zonneenergie.’  

‘ Elk naadje is afgeplakt’
Zulke experimenten zijn nodig om te testen met wat wel en 
niet werkt, zodat Actium meegroeit in de energietransitie. 
Natuurlijk gebeurt het allemaal wel in nauwe samenwerking 
met de huurders. ‘De bewoners van deze experimentele 
woningen weten dat het een experiment is, dus we 
hebben veel contact met ze over wat er beter kan’, aldus 
Gerard. ‘De meeste bewoners zijn heel enthousiast, al 
vinden ze het soms nét niet helemaal lekker warm. En in 
de zomer worden de woningen juist nog te warm. Dus we 
zijn aan het ontdekken hoe we dat kunnen oplossen.’

Dweilorkest
Als je Gerard vraagt naar de toekomst van woningbouw, 
hoeft hij niet lang na te denken over het antwoord. 
‘De “snelle bouw” is nu echt actueel. Daar doen we 
zelf ook aan mee. Vorig jaar zat ik bijvoorbeeld in een 
project waarin we steeds binnen 45 dagen een woning 
opleverden. Dat kon omdat het skelet van zo’n huis in 
de fabriek wordt gemaakt. Ik denk dat we daar steeds 
meer en nieuwere manieren van gaan zien.” Hij kijkt 
om zich heen en wijst naar de witte muren in het kale 
complex. ‘Als je hier om je heen kijkt, zie je dat het heel 
strak is allemaal. Dat is bij de snelle bouw ietsje minder 
zo. De snelheid wint het dan soms van de afwerking.’ 

Ook op het gebied van duurzaamheid zijn nieuwe wegen 
te bewandelen, vertelt Gerard. Hij noemt het bouwen 
met herbruikbare materialen of een oplossing voor 
afvalwater. ‘Je ziet nu al dat ze in de Randstad het water 
bijna niet meer schoon krijgen. Het is gewoon te veel. 
Dat is daar echt een probleem. Het zou mooi zijn als je 
binnen een wooncomplex het water kunt zuiveren om 
opnieuw te gebruiken.’ Maar die ontwikkelingen zal 
Gerard niet meer meemaken: over een paar maanden 
levert hij zijn opzichtersjasje in en gaat hij met pensioen. 
Of hij het werk gaat missen? ‘Zeker wel! Maar ik heb 
het zo druk gehad dat een beetje rust ook fi jn is. En 
thuis is nog genoeg te doen. Ik heb daar een werkplaats 
met machines voor mijn eigen projecten en ik speel 
trombone in een aantal dweilorkesten. Sinds kort 
ben ik ook weer onderdeel van het reünieorkest van 
het leger. Je zult mij echt niet zien stilzitten hoor!’

Opzichter Gerard Meekhof (64) 

rondt zijn laatste klus af voor hij 

met pensioen gaat. Als voorman 

van bouwprojecten bij Actium weet 

hij tegenwoordig alles van energie

neutraal wonen. Maar dat was 

vroeger wel anders.  
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Huurverhoging maximaal 2,3% voor de 
meeste huurders
De overheid heeft besloten dat de huurverhoging voor sociale 

huurwoningen niet hoger dan 2,3% mag zijn. Onze huurders met 

een inkomen tot €47.948 krijgen daarom een huurverhoging van 

maximaal 2,3%. De nieuwe huurprijs gaat in op 1 juli 2022. De 

huur  verhoging kan ook láger dan 2,3% zijn. Dit is het geval als 

de huur prijs die u betaalt al (bijna) gelijk is aan de huurprijs die 

Actium bij de woning vindt passen. Dit noemen we de streefhuur. 

We baseren de streefhuur op de kwaliteit van de woning. Bij een 

huur verhoging komt de huurprijs nooit boven de streefhuur uit 

(zie voorbeelden van huurder A, B en C hieronder).

Waarom kiest Actium voor huurverhoging?
Een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst. Dat blijft 

ons uitgangspunt. Daar hoort een goed, duurzaam en betaalbaar 

huis bij. Hier werken we dagelijks aan en daar is geld voor nodig. 

Er is veel vraag naar betaalbare woningen. Wij gebruiken de 

huurverhoging onder andere om nieuwe, duurzame woningen 

te bouwen. Ook geven we extra geld uit aan het isoleren van de 

bestaande woningen. Want met een energiezuiniger huis gaat 

uw energierekening omlaag.

Huurder A betaalt nu een huur van €400 per maand. 

Huurder A heeft een inkomen tot €47.948,. Actium 

heeft een streefhuur voor deze woning vast gesteld op 

€500. Huurder A krijgt een huur verhoging van 2,3%. 

Vanaf 1 juli 2022 is de nieuwe huur €409,20.

 

Huurder B betaalt nu een huur van €500 per maand. 

Actium heeft de streefhuur voor deze woning vast

gesteld op €500. Huurder B krijgt geen huur verhoging. 

Ook niet als zijn/haar inkomen hoger is dan €47.948,.

 

Huurder C betaalt nu een huur van €400 per maand. 

Huurder C heeft een inkomen van €50.000,. Actium 

heeft een streefhuur voor deze woning vastgesteld op 

€500. De huurverhoging is €25. Vanaf 1 juli 2022 is de 

nieuwe huur €425. 

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Huurders met een inkomen boven de €47.948 krijgen een 

hogere huurverhoging. Dit noemen we de inkomens

afhankelijke huurverhoging. Wettelijk mag deze verhoging 

maximaal €100 zijn voor huurders met een hoog inkomen en 

maximaal €50 voor huurders met een hoog midden inkomen 

(zie tabel). Actium halveert deze maximale bedragen. Dat 

betekent dat u een verhoging krijgt van maximaal €25 of €50, 

afhankelijk van uw inkomen.

Servicefondsen
Naast de kale huur betaalt u ook iedere maand voor het 

glasfonds en het rioolontstoppingsfonds. De prijzen hiervan 

staan in de brief over de huurverhoging. Deze prijzen stellen 

we jaarlijks vast op basis van de kosten en opbrengsten in het 

voorafgaande jaar. De kosten voor onderhoud worden steeds 

hoger. Daarom stijgen de tarieven van de servicefondsen dit 

jaar. De vergoeding aan het glas fonds wordt €0,97 (dit was 

€0,72). De vergoeding aan het riool ontstoppings fonds wordt 

€2,45 (dit was €2,26). 

Steun bij stijgende kosten
Veel kosten stijgen, dat merken we allemaal. De kosten voor 

boodschappen, brandstof en energieverbruik worden steeds 

hoger. Sommigen kunnen dit (nog) betalen, maar anderen 

niet. Actium bespreekt met huurdersplatform MEVM hoe we 

huurders die door de stijgende energiekosten in de problemen 

(dreigen te) komen, kunnen helpen (zie ook de huurdersvraag op 

pagina 18).

Vragen of bezwaar maken?
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. We staan 

u graag te woord. Bent u het niet eens met de aanpassing 

van uw huur? Kijk dan op www.huurcommissie.nl. 

Daar staat meer informatie over wanneer u wel of geen 

bezwaar kunt maken en hoe dat werkt. Ook vindt u er 

informatie over de regels rond de aanpassing van de huur. 

MET BELEID

Huurverhoging gebruikt 
voor verduurzaming en 
bestrijden energiearmoede

Nadat in 2021 de huren gelijk bleven, gaat dit jaar voor de meeste 

huurders de huur omhoog. Alle huurders van Actium kregen voor 

1 mei een brief (per post of digitaal) hierover. De overheid beslist 

elk jaar hoe hoog de huurverhoging maximaal mag zijn. Met ons 

huurdersplatform MEVM maakten we afspraken over de huur

verhoging. En over wat we met deze extra inkomsten doen. 

Mijn inkomensgroep Wat is de huurverhoging?

1. Laag inkomen 

Inkomen tot €47.948

Maximaal 2,3%

2. Hoog middeninkomen 

€47.948€56.257 (eenpersoonshuishouden)

€55.48675.369 (meerpersoonshuishoudens)

Maximaal €25

(maar niet lager dan 2,3%)

3. Hoog inkomen

Inkomen > €56.257 (eenpersoonshuishouden)

Inkomen > €75.369 (meerpersoonshuishoudens)

Maximaal €50

(maar niet lager dan 2,3%)

 

De Belastingdienst kijkt naar het gezamenlijke huishoudinkomen over het jaar 2020, gebaseerd op het aantal personen dat op uw adres staat 

ingeschreven. Iedereen die nu op uw adres staat ingeschreven kán namelijk bijdragen aan de maandelijkse huur. Wij ontvangen geen exacte 

inkomensgegevens van de Belastingdienst.
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DREMPEL
VRIJ

 Marijke en Judith ruilden van woning

‘ We wonen nu 
allebei op een plek 
die beter bij ons past’

Proefslapen
Judith en Marijke merken al snel dat hun wensen vrijwel 
perfect op elkaar aansluiten. ‘Maar we vonden het allebei 
belangrijk om dit weloverwogen te doen. Bijvoorbeeld door 
zelf buurtonderzoek te doen. Ik ben een paar keer langs 
het huis gereden en zag dat de woning in een rustig hofje 
staat en ook nog eens vlakbij de school van mijn kinderen 
is. Dat maakte mij al enthousiast.’ Marijke vult aan: ‘We 
zijn ook een paar keer bij elkaar op bezoek geweest om de 
woningen zelf te kunnen ervaren, maar ook om elkaar 
allerlei vragen te kunnen stellen. Bijvoorbeeld over de 
buren, overlast of andere bijzonderheden. We zijn daarin 
heel eerlijk naar elkaar geweest.’ Marijke komt uiteindelijk 
zelfs een nachtje proefslapen in Judith’s appartement. 
‘Daarna hebben we de knoop doorgehakt.’

Marijke en Judith laten hun plannen aan Actium weten. 
Die komt beide woningen inspecteren en keurt dan de 

woningruil goed. Er wordt een verhuis datum afgesproken 
en dan… kan het grote regelwerk beginnen. Judith: ‘Bij een 
gewone verhuizing ga je naar een lege woning. Dan heb je 
alle ruimte om je spullen neer te zetten en te klussen. Bij 
een woning ruil is dat anders: wij woonden tot de dag van 
de verhuizing gewoon in onze huizen. Daarom spraken 
we af om allebei een kamer leeg te maken. Zo kon Marijke 
alvast wat van haar spullen naar mij brengen en vice 
versa.’ En als Marijke een weekje op vakantie gaat, krijgt 
Judith tijdelijk de sleutel om de woning te kunnen sauzen.

Samen verhuizen
‘Bij een woningruil moet je elkaar wat gunnen’, vindt 
Marijke. ‘Het is iets wat je gezamenlijk onderneemt en 
waarbij je elkaar nodig hebt. Judith en ik hadden meteen 
een goede klik. Dat heeft het hele proces voor ons een 
stuk makkelijker gemaakt, denk ik.’ Judith beaamt dat. 
‘In de periode tot aan de verhuizing heb je veel contact 
met elkaar. Als dat contact makkelijk gaat, zoals bij ons 
het geval was, is dat wel zo fi jn. Iemand een nacht laten 
proefslapen of tijdens je vakantie toegang geven tot 
je woning, doe je natuurlijk niet bij iedereen.’ Ook de 
daadwerkelijke verhuizing pakken de dames gezamenlijk 
aan: ze huren een verhuisbedrijf dat eerst Marijke’s spullen 
verhuist, en daarna die van Judith.

Inmiddels is de woningruil een halfjaar geleden. En: het is 
een succes gebleken. ‘Ik ben helemaal blij met mijn nieuwe 
plek’, zegt Marijke. ‘Het appartement heeft meer dan 
genoeg ruimte voor mij alleen én ik heb geen tuin meer 
die ik moet bijhouden. Heerlijk.’ Judith is juist blij met de 
tuin die bij haar nieuwe stek hoort: ‘Ik ben volop aan het 
tuinieren. De voortuin heef al een fl inke opknapbeurt 
gehad en binnenkort is de achtertuin aan de beurt.’ En 
haar dochters? ‘Die spelen veel meer buiten en vinden het 
geweldig dat ze nu zelf naar school kunnen fi etsen.’ De 
twee kijken dan ook terug op een succesvolle woningruil. 
‘Het was best intensief’, geeft Judith toe, ‘maar het is het 
zeker waard geweest.’ Marijke knikt. ‘We wonen nu allebei 
op een plek die veel beter bij ons past. En: we hebben er 
ook nog leuk contact aan overgehouden.’

Het zit Marijke al een paar jaar niet lekker. Haar kinderen zijn 
allang de deur uit, en toch woont ze nog altijd in die ruime 
eengezinswoning met vier slaapkamers en ruime tuin. Wat 
moet ze met al die ruimte? ‘Via Thuiskompas reageerde ik 
regelmatig op appartementen, maar ik eindigde altijd als 
dertigste of veertigste. Dat ging ‘m dus voorlopig niet worden. 
Mijn zus vertelde me over Woningruil.nl, een website met 
advertenties van mensen die openstaan voor woningruil.’ 
Marijke plaatst een advertentie op de website en al snel melden 
zich meerdere geïnteresseerden. 

Eén van hen is Judith. Judith en haar dochters van 7 en 12 
jaar oud wonen op dat moment in een appartement met twee 
slaapkamers. ‘Ik gunde de meiden elk een eigen slaapkamer. 
Dat betekende dat ik zelf in de woonkamer sliep. Het kón 
wel, maar ideaal was het niet’, geeft Judith toe. ‘Ik was dus 
hard op zoek naar een nieuwe woning. Het liefst een met drie 
slaapkamers en een tuin, want ik hou van tuinieren. Dat was 
geen makkelijke zoektocht. Ik heb zelfs fl yers uitgedeeld in 
straten waar ik graag wilde wonen. En ik keek regelmatig op 
Woningruil.nl.’  

Marijke woonde alleen in een eengezinswoning in Assen en wilde graag kleiner wonen. 

Het appartement waar Judith en haar twee dochters woonden, was voor het gezin 

eigenlijk te krap. Eind vorig jaar ruilden Marijke en Judith van woning.

‘ Bij een woningruil 
moet je elkaar wat 
gunnen’
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VRAAG EN 
ANTWOORD

VAN DE 
STRAAT

EEN THUIS VOOR  
DE TOEKOMST  
DANKZIJ DE SENIORENMAKELAAR

Samen aan de slag op Tuuntjesdag
Smilde ligt in een prachtige, groene omgeving. 
En de tuinen van de inwoners zijn onderdeel 
van deze groene omgeving. Daarom deed 
het Bewoners platform een oproep aan de 
inwoners om samen de tuinen zomerklaar 
te maken. Dat gebeurde op zaterdag 23 april, 
tijdens de eerste gezamenlijke ‘Tuuntjesdag.’ 

Op een zonnige zaterdagmorgen verzamelden de deelnemers 
aan de Tuuntjesdag zich in de Koningin Julianastraat in 
Smilde. Er werd gestart met koffie en lekkers, verzorgd door 
het Bewonersplatform Smilde. Daarna stroopten de bewoners 
de mouwen op en gingen ze samen aan de slag.

Hulp van de hovenier
Onder leiding van hoveniersbedrijf Groentotaal A. de Boer 
wiedden en maaiden de deelnemers erop los. De hoveniers 
gaven tips over hoe je het beste kunt snoeien en welke planten 
het beste op welke plek groeien. Ook zorgden zij met het 

juiste tuin  gereedschap voor hulp en ondersteuning bij de wat 
lastigere tuin klussen en voerden zij het groenafval af. 

Klaar voor de zomer
De Tuuntjesdag in Smilde werd mogelijk gemaakt door 
Bewoners platform Smilde, gemeente MiddenDrenthe, 
Welzijns werk MiddenDrenthe en Actium. Maar het is vooral 
de inzet van de bewoners die van de eerste Tuuntjesdag 
zo’n succes maakte. Het was een nuttige ochtend met veel 
opgeknapte tuintjes die klaar zijn voor de zomer.

Wilt u ook iets voor uw buurt organiseren?
Wie weten beter waar een buurt behoefte aan heeft, dan de 
bewoners zelf? Actium ondersteunt dan ook graag buurt
initiatieven. Zo’n initiatief kan een Tuuntjesdag zijn, zoals hier 
in Smilde, maar ook iets heel anders, zoals een opruimdag. 
Heeft u een leuk idee en heeft u hulp of advies nodig bij de 
uitvoering? Neem dan contact op met Actium of de wijk
consulent. Woont u in Assen? Dan kunt u ook Mijn Buurt 
Assen om hulp vragen. Samen bekijken we wat we voor uw 
initiatief kunnen betekenen.

Woont u nog fijn? Waarschijnlijk nu nog 
wel. Maar denkt u er weleens over na of uw 
huis nog steeds geschikt voor u is, als uw 
gezondheid verandert? We begrijpen dat het 
lastig is om daarover na te denken. Want 
wat maakt een woning wel of niet geschikt? 
En stel dat u besluit te verhuizen, waar 
moet u dan rekening mee houden? Voor 
antwoorden op deze én meer vragen is er nu 
de seniorenmakelaar. 

WAT DOET EEN SENIORENMAKELAAR?
Sinds 1 februari werkt seniorenmakelaar Hennie Arends in 
Assen. Dit initiatief is een samenwerkingsverband van zorg
organisaties Icare, Zorggroep Drenthe, Interzorg, gemeente 
Assen, Vaart Welzijn en Actium. Hennie geeft u informatie 
en advies, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Als u 
dat wilt, komt zij bij u thuis voor een gesprek. Ze denkt mee 
over de mogelijkheden die er zijn om te verhuizen naar een 
passende woning.

WAAR KAN DE SENIORENMAKELAAR MIJ MEE 
HELPEN?
De seniorenmakelaar kan u ondersteunen en adviseren over 
veel zaken. Zo kan Hennie Arends u helpen met inschrijven 
bij Thuiskompas als woningzoekende. Ook legt ze u graag 
uit hoe u kunt reageren op woningen. Bovendien beschikt 
Hennie over een brochure met een handig overzicht van alle 
seniorenwoningen in Assen

GA IK NIET MEER HUUR BETALEN ALS IK GA 
VERHUIZEN?
Dat hoeft niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw energielasten 
lager worden omdat u naar een kleinere woning verhuist. 
Hennie kan u helpen een vergelijking te maken tussen uw 
huidige en toekomstige woonlasten.

ALS IK BESLUIT TE VERHUIZEN, HOE LANG 
MOET IK DAN WACHTEN OP EEN ANDERE 
WONING?
De wachttijden voor een andere woning zijn momenteel lang. 
Voordat u aan de beurt bent moet u gemiddeld drie tot vier 
jaar wachten. Soms nog veel langer, afhankelijk van de plek 
waar u naar toe wilt.

HOE KAN IK EEN AFSPRAAK MAKEN MET DE 
SENIORENMAKELAAR?
Een vrijblijvend gesprek aanvragen met de seniorenmakelaar 
kan op drie manieren:
• Gebruik het contactformulier op www.actiumwonen.nl 
• Stuur een mail naar seniorenmakelaar@actiumwonen.nl
• Bel met de afdeling Klant van Actium: 0592  400 100

Seniorenmakelaar  
Hennie Arends
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IN ACTI-UM

Later… het klinkt nog ver weg, maar de tijd 
gaat snel. Als u ouder wordt, kan uw 
woning minder geschikt of veilig zijn. 
Daarom denkt Actium graag samen met u 
na over later. Dat doen we tijdens de 
‘Woont u nog fijn’tour. 

In april en mei was Actium ‘on tour’ in de gemeenten De 

Wolden en Oost stelling werf. ‘Met onze mobiele huis kamer 

bezochten we verschillende dorpen in beide gemeenten. 

Tijdens zo’n bezoek gaan we in gesprek over de toekomst. Zo 

willen we u stimuleren om op tijd na te denken over hoe u 

later wilt wonen. Is uw huidige woning dan nog geschikt? Of 

is het nodig om te verhuizen, bijvoorbeeld naar een woning 

zonder trappen?’, aldus Hennie Arends, seniorenmakelaar.

Langer zelfstandig wonen
Misschien bent u nog niet toe aan verhuizen, maar kunt u 

wel wat hulp middelen in huis gebruiken. Daarvoor hebben 

we het Langer Zelfstandig Thuispakket. Arends: ‘Vanuit dit 

assortiment plaatsen we bijvoorbeeld wand beugels en een 

verhoogd toilet. Deze kleine aanpassingen kunnen al een 

groot verschil maken. Zo kunt u nog jaren comfortabel en 

veilig in uw woning blijven wonen.’

Bent u op zoek naar een huurwoning in Drenthe? 

Zorg dan dat u ingeschreven staat bij Thuis

kompas. Op www.thuiskompas.nl vindt u het 

woningaanbod van de acht Drentse woning

corporaties. Nadat u zich gratis inschrijft, kunt u 

reageren op beschikbare huizen. Wilt u uw 

kansen op een woning vergroten? Dit zijn onze 

vijf tips voor Thuiskompas:

Bent u of is uw zoon of dochter net 18 jaar 

geworden? Schrijf u gelijk in als 

woningzoekende. Zo bouwt u alvast 

inschrijftijd op voor een sociale huurwoning.

Uw inschrijving bij Thuiskompas is één jaar 

geldig. Is het tijd om te verlengen? Dan krijgt 

u een mail van ons. Houd de mailbox dus 

altijd goed in de gaten. Dan voorkomt u dat 

uw inschrijving verloopt. U vindt uw 

inschrijfdatum in MijnOverzicht. 

Heeft u een nieuw emailadres? Vergeet niet 

om de gegevens in Thuiskompas aan te 

passen. Dan weet u zeker dat u geen 

belangrijke informatie mist.

Geef bij uw inschrijving uw woonwensen 

aan, zoals de woonplaats, hoeveel kamers 

enzovoort. Als u inlogt, dan krijgt u direct de 

huizen te zien die passen bij uw woonwensen.

Stel een tipbericht in, in MijnActium. U 

ontvangt dan een bericht in de mailbox met 

de huizen die passen bij uw wensen. Wel zo 

gemakkelijk.

Meer weten over Thuiskompas? Kijk dan op  

www.thuiskompas.nl/informatieencontact 

Twaalf woningen om 
‘Weer Thuis’ te komen

Prettig wonen,  
nu en straks

Onder het motto ‘Weer Thuis’ werkt Actium 
samen met organisaties als gemeenten 
en zorginstellingen aan een gezamenlijk 
doel: mensen laten doorstromen uit een 
maatschappelijke opvang, medisch verblijf 
of beschermd wonen, naar een zelfstandige 
woning met voldoende begeleiding. Eén van 
de nieuwbouw projecten die we hiervoor 
inzetten, zijn twaalf woningen aan de 
Lindelaan in Assen. 
 

De woningen aan de Lindelaan zijn voor cliënten die hun 
behandeling bij GGZ Drenthe hebben afgerond. Zij wonen 
er maximaal twee jaar. Daarna stromen ze door naar een 
reguliere woning. Deze zomer komen de eerste bewoners in 

de woningen. De twaalf woningen hebben twee slaapkamers 
op de verdieping, worden volledig gasloos en energieneutraal 
voor zover mogelijk. Ze krijgen warmtepompen en zonne
panelen.

Duurzaamheid en hergebruik
Edger Alberts, projectleider bij Actium: ‘In al onze projecten 
nemen we mogelijkheden van duurzaam heid en hergebruik 
mee. Dat doen we bijvoorbeeld door te onderzoeken of we 
de woningen (deels) kunnen stofferen. Omdat bewoners 
maximaal twee jaar deze woningen verblijven, wordt er 
vaker dan gemiddeld gewisseld van huurder. Door de huizen 
te voorzien van behang, vloer bedekking en gordijnen, 
voorkomen we dat elke nieuwe bewoner de woning weer 
opnieuw moet aankleden. Ook kijken we naar mogelijkheden 
om voor groen en verharding op het terrein bestaande 
materialen te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan gebruikte 
bestrating en het verplanten van struiken en/of bomen, die op 
een andere plaats anders zouden worden vernietigd.’

Op zoek naar een 
woning? Gebruik 
onze vijf tips voor 
Thuiskompas

1

2

3

4

5
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PUZZEL

WOORDZOEKER

STEM VAN  
DE HUURDER

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

Cadeaubon winnen?

Los de puzzel op en mail uw oplossing vóór 31 juli 2022 naar 

info@actiumwonen.nl onder vermelding van AodV12022.  

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 novembereditie van  

Over de vloer was “Hoera voor de herfst”.

De winnaars zijn:

De heer/mevrouw. K. Coelingh uit Fluitenberg

De heer/mevrouw L. Valk uit Darp

De heer/mevrouw K. Prikken uit Ruinen

Ze hebben de cadeaubon per post ontvangen.

Van harte gefeliciteerd!

In Stem van de Huurder lichten we een huurdersvraag uit.  
Dit keer: de vraag van mevrouw Hoekstra uit Assen.

     Mevrouw Hoekstra:
‘ Wat kunnen jullie voor me doen als ik mijn huur niet 
meer kan betalen? De kosten voor bood schappen, 
brandstof en energieverbruik worden steeds hoger. 
En dit jaar gaat de huurprijs ook weer omhoog. 
Maar mijn inkomsten stijgen maar een klein beetje. 
Ik maak me daar wel zorgen over. Kan Actium hierin 
iets betekenen?’

Zoek de zomerwoorden. De overgebleven letters vormen twee woorden.

De oplossing:

BADMINTON 

BADPAK

BAL

BARBECUE

BIKINI

BLOEMEN

BOS

COCKTAIL

GRAS

HANGMAT

KAMPEREN 

KAMPVUUR

PARASOL

RANJA

SLIPPERS

SPROEIER

STRAND

TUIN

VAKANTIE

VLIEGER

VLINDER

WARM

WATERPISTOOL

ZANDKASTEEL 

ZEE

ZON

ZONNEBRIL 

ZWEMBAD

ZWEMBROEK 

ZWEMMEN

W E I T N A K A V R P A K Z

D A H A N G M A T U I E E W

K E T N J Z R W O U N E Z E

E U T E N N A A Z V I E W M

O C U M R R A O S P K R E M

R E I E M P N R N M I E M E

B B N O T N I M D A B D B N

M R S L E E T S A K D N A Z

E A A B D N A R T S T I D R

W B R E G E I L V O A L S Z

Z I S P R O E I E R O  V O 0

L A L K A M P E R E N L B N

B A D P A K S R E P P I L S

P A R A S O L I A T K C O C

     Actium:
‘De stijgende prijzen zijn inderdaad erg vervelend. We 

kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt hoe u alles 
kan blijven betalen. Weet dat een geldprobleem echt iedereen kan 

overkomen. Verwacht u dat uw financiële situatie tot een (mogelijk) 
geldprobleem leidt, dan wil Actium dit graag tijdig bespreken om 
dit met u op te lossen. Gelukkig staat u er niet alleen voor. De 
medewerkers van de afdeling Huurbetaling kijken graag samen met 

u naar een goede oplossing. Afhankelijk van uw situatie kunnen we 
bijvoorbeeld een betalingsregeling afspreken. Of we brengen u 

in contact met maatschappelijke instanties die u kunnen 
helpen om uw geldzaken weer op orde te krijgen.’



‘ Ik ben hier 
zo gelukkig’

HUURHELD

Janny heeft altijd de handen vol met 

viltwerk. Ze heeft er zelfs een hele kamer 

voor ingericht. Een grote werktafel en 

dozen vol wolletjes, stofjes en frutsels 

vullen de ruimte. ‘Ik vilt ouderwets, met 

groene zeep en soms met wol zo van 

het schaap. Hartstikke vet is het dan. 

Ik maak er wandkleden, tafelkleedjes, 

hoeden en creatieve werkjes van.’ Het 

vilten maakt Janny helemaal gelukkig. 

En nu ze in Oldeberkoop woont, woont ze 

ook nog eens vlakbij een van de grootste 

wol en viltwinkels van Nederland. 

Janny woont nog niet zo lang in 

Oldeberkoop, maar ze voelt zich er al wel 

helemaal op haar plek. ‘Ik ben hier zo 

gelukkig. Hiervoor woonde ik in Hallum 

en ja, hoe zeg ik dat netjes… De noord

Friezen zijn niet zo happig op contact. Dus 

ik was daar eigenlijk heel eenzaam en 

depressief. Via een vriendin ontdekte ik 

Oldeberkoop. Ik kreeg ook nog eens een 

plekje hier aan de rand van het dorp: vanuit 

mijn huis kijk ik uit over de weilanden. 

Vanochtend kwamen de koeien het 

weiland in rennen. Helemaal huppelend 

en bokkend. Ach, zo mooi om te zien.’

Janny is niet alleen een blije bewoonster, 

maar ook een huurheld. Ze beheert 

namelijk de logeerkamer van het gebouw. 

‘Dit is een complex voor 55plussers, met 

een logeerkamer voor gasten’, legt ze uit. 

‘Toen ik hier kwam, stond die nog leeg. 

Ik zei: daar wil ik wel wat voor doen. Nu 

is de kamer weer ingericht en heeft er al 

een eerste bezoeker gelogeerd. Dat is toch 

mooi, dat je kinderen of kleinkinderen hier 

kunnen logeren? Het is hartstikke leuk 

voor ze om hier een weekendje te zijn.’

DIT IS JANNY KOOPMANS (72). ZE 
WOONT IN OLDEBERKOOP. ZE IS EEN 
HUURHELD, OMDAT ZE DE LOGEER-
KAMER IN HAAR COMPLEX BEHEERT. 


