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Klik om  
af te spelen

Door de coronacrisis zijn het roerige 
tijden. Je straat, wijk of dorp is opeens 
een stuk stiller. We blijven allemaal zoveel 
mogelijk thuis. Ook de mede werkers van 
Domesta. Toch zijn we altijd dichtbij. 

Heb jij in deze coronatijd 
een bijzonder verhaal dat 
je wilt delen? Mail dan 
met redactie@domesta.nl. 
Wie weet besteden we 
daar in onze volgende 
uitgave aandacht aan.

Om extra in de buurt te zijn, is 
dit de eerste speciale uitgave van 
Domegazine. En daar hoort een 
bijzondere inleiding bij! 

Daarom steekt Bert Moormann jou 
persoonlijk een hart onder de riem! 
Bert is 1 van de directeuren van 
Domesta. Ook hij werkt vanuit huis.

Veel lees- en kijkplezier!

Met elkaar,
met Domesta

https://www.youtube.com/watch?v=D_28OCWmX5s&feature=youtu.be
mailto: redactie@domesta.nl


Klik om  
af te spelen

De familie Kroezen woont in een 
apparte menten complex in Hollandsche-
veld. “Hij staat altijd voor de buren 
klaar”, vertelt Gea Hoogeveen van 
Domesta. “Dat kunnen hele simpele 
dingen zijn, zoals het vuilnis wegbrengen. 
Ook rondom het gebouw is hij vaak in 
de weer en hij zet zich actief in voor de 
bewonerscommissie. Zo groeide het 
ledenaantal van die club dankzij hem 
van 2 naar 5.”

Bezig bijtje
Jan Kroezen blijkt een bezig bijtje te 
zijn. “Ik kan inderdaad slecht stilzitten. 
Sommige buren zijn minder mobiel, dus 
ik help ze waar ik kan. Van de week heb 
ik buiten nog wat rommel opgeruimd 
en het blad bij het rolluik weggehaald. 
Als het nodig is ga ik naar de buren, 
ook in deze tijd. Normaal gaan we op 
maandagavond sjoelen en bingoën, maar 
dat kan nu niet. Dat mis ik wel. Onderling 
zoeken we contact, op een afstandje. 
Samen redden we het.” 

Bloemetje
De goede buur krijgt altijd een bloemetje 
en een cadeaubon. In deze tijd gaat dat 
allemaal een beetje anders dan anders. 
Er werd een creatieve oplossing bedacht: 
de cadeautjes zijn met een emmer en 
een touw naar het balkon getakeld. 
Het gevolg? Een glimlach van oor tot 
oor. “Ik heb er een hekel aan om in de 
belangstelling te staan. Dit is voor mij 
een gewoonte, maar ik stel het erg 
op prijs.”

Iedereen kent wel een goede buur: die 
buurman of -vrouw die altijd voor anderen 
klaarstaat en regelmatig iets voor de 
buurt doet. Die goede buur wordt in deze 
rubriek in het zonnetje gezet. Deze keer is 
het Jan Kroezen.

De 
goede 
buur

https://www.youtube.com/watch?v=nQNV1HdqkB4&feature=youtu.be


“Het is zo normaal om bij een bewoner 
aan te waaien, maar dat kan nu niet. 
Zeker niet bij de meest kwetsbaren”, 
begint Jans. “We vinden het heel 
belangrijk om in de buurt te blijven.”

Bellen
Maar hoe? Al snel was er een idee. 
“Laten we huurders, die ouder dan 75 
zijn, bellen om te vragen hoe het gaat. 
Rond die leeftijd wordt het sociale 
netwerk vaak wat kleiner. Een extra 
belletje kan geen kwaad. Zo hopen we 
het eenzaamheidsvirus ook een beetje 
tegen te gaan.”

Positief
De meeste bewoners reageren verrast 
als ze gebeld worden. “De één heb je 
5 minuten aan de telefoon, de ander 45 
minuten. Over het algemeen is iedereen 
goedgemutst of zoals ze zelf zeggen: 
we hebben ergere dingen meegemaakt. 

Sommigen maken nog dagelijks een 
wandelingetje. Het gemis van kinderen 
en kleinkinderen is het grootst.”

Brok
En soms zit je ineens met een brok in je 
keel. “Een van de bewoners, die ruim in 
de 80 is, vertelde dat ze bij een tekort 
aan ic-bedden haar bed zou afstaan 
aan een jongere. Omdat zij haar jaren 
al gehad heeft. Laten we hopen dat ze 
gezond blijft en het nooit zover komt. 
Zulke gesprekken komen hard binnen. 
Ik hoop dat we door een simpel belletje 
toch zorgen voor een lichtpuntje. Wat 
kijk ik uit naar de dag dat we gewoon 
weer een bak koffie kunnen drinken bij 
bewoners.”

Zomaar, 
een belletje

“Goedemiddag, met Jans van Domesta. 
Ik bel om te vragen hoe het gaat.” Het zou 1 
van de openingszinnen kunnen zijn van Jans 
Spiegelaar en zijn collega’s. In deze gekke tijd 
bellen ze dagelijks met huurders die ouder 
dan 75 zijn. Zomaar, een belletje. 



De werkdagen van wijkconsulent Ineke 
Lopez-Monegro zien er ook anders 
uit. “Ik loop af en toe door de wijk om 
te kijken of mij dingen opvallen. Zo 
controleer ik bijvoorbeeld het onderhoud 
van de tuinen. Als er meer onkruid staat 
dan normaal, kan daar een reden voor 
zijn.”

Kaartje
“Normaal geef ik bewoners na een 
gesprek een tuinkaartje. Daarop staan de 
afspraken voor tuinonderhoud. Nu schrijf 
ik een persoonlijk briefje en vraag ik hoe 
het met ze gaat. Ik zwaai voor het raam 
en doe het briefje in de brievenbus. Vaak 
word ik direct gebeld.”

Verhaal
“Achter iedere tuin zit een verhaal. 
Op deze manier kom je in contact met 
elkaar.” Ook Jacqueline Meijer kreeg 
een briefje. “In eerste instantie baalde ik 
ervan, want we hadden net de achtertuin 
aangepakt. Mijn man heeft flinke 
gezondheidsklachten en we werken 
allebei 60 uur per week. Voor de voortuin 
hadden we dus nog geen tijd. En dat 
ging ook niet binnen 2 weken lukken.”

Basistuin
Jacqueline pakte de telefoon. “Willen 
is het probleem niet, maar het lukte 
gewoon niet. Ik heb ons verhaal gedaan.” 
Dat pakte goed uit. Ineke: “Dit was een 
uitzonderlijke situatie en de goede wil is 
er absoluut. Daarom heb ik gekeken of 
een basistuin een optie is. Dat hebben 
we besproken.” 

Oplossing
“Had ik deze optie maar eerder 
geweten. Domesta legt een basistuin 
aan. In ruil daarvoor betalen we de 
aankomende jaren extra huur en doen 
we het onderhoud. Ik ben blij met deze 
oplossing”, zegt een vrolijke Jacqueline. 
En Ineke? Die loopt nog een extra 
rondje door de wijk. “In deze tijd zie je 
trouwens minder tuintjes die aandacht 
nodig hebben. De tuin kan ook een fijne 
uitlaatklep zijn.”

De tuin op orde
Hoe netjes een tuintje is, kan van alles 
zeggen over hoe het met de bewoners gaat. 
Daarom loopt wijkconsulent Ineke Lopez-
Monegro nog regelmatig door de wijken om 
onder meer daarnaar te kijken. Iedere tuin 
(en bewoner) heeft een eigen verhaal.

Voor- en nadat een 
basistuin is aangelegd.
Dit is niet de tuin van 
Jacqueline, maar een 
voorbeeld van een 
andere basistuin.



Onder de inzenders verloten we een 
VVV-cadeaukaart van € 25. 

De oplossing van ons winternummer 
van Domegazine was: Domesta bouwt 
aan de Brederoweg. De winnaar is  
E. de Zaaijer uit Schoonebeek. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

Tijd voor 
een puzzel

 Klik hier om 
naar de puzzel 
te gaan

Deze keer een digitale puzzel! 
Als je de puzzel invult, komt 
de oplossing vanzelf in het 
lege balkje te staan. Stuur 
de oplossing voor 8 mei naar 
redactie@domesta.nl. 

Thuiskompas is een samenwerking van 
alle 8 Drentse corporaties en hun 12 
huurdersorganisaties. Woningzoekenden 
kunnen straks met 1 inschrijving reageren 
op de beschikbare huurhuizen van alle 
corporaties in Drenthe. 

Sta je ingeschreven als 
woningzoekende? 

In de week van 28 april krijg je een mail 
van Thuiskompas. Hierin staat een link 
waarmee je je inschrijving activeert. 
Je opgebouwde inschrijftijd gaat mee 
naar Thuiskompas. Hou je mailbox dus in 
de gaten.  

Sta je nog niet 
ingeschreven als 
woningzoekende? 

Schrijf je dan straks gratis in 
bij Thuiskompas.  

Zoek je een huis? 
Thuiskompas!
Misschien las je het al: vanaf 28 april 2020 bieden wij 
onze beschikbare huizen aan via www.thuiskompas.nl. 

http://crossword.info/henkhokke/Kruiswoord_Domesta_april_2020
mailto: redactie@domesta.nl
https://www.thuiskompas.nl/
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Met elkaar 
kleuren!
Kort geleden kreeg je 
van ons een ansichtkaart 
met op de voorkant 
een kleurplaat. Ben jij al 
begonnen met kleuren? 
Doe mee en maak kans 
op een abonnement 
van 2 maanden op de 
Donald Duck.

Zo doe je mee:
–  Kleur de kleurplaat zo mooi 

mogelijk in.
–  Maak er een fotootje van en  

stuur deze voor 8 mei naar 
redactie@domesta.nl. 

–  Na 8 mei kiezen we de winnaars. 
Zij krijgen persoonlijk bericht. 

Uit alle inzendingen kiezen we 
3 winnaars!

PS: Heb je de ansichtkaart niet 
meer en wil je toch meedoen aan 
de kleurwedstrijd? Of wil je er 
eentje extra? Stuur een mail naar 
redactie@domesta.nl, dan krijg je 
de kleurplaat digitaal van ons. 
Even printen en je kunt aan de slag!

Heb jij in deze coronatijd 
een bijzonder verhaal dat 
je wilt delen? Mail dan 
met redactie@domesta.nl. 
Wie weet besteden we 
daar in onze volgende 
uitgave aandacht aan.

mailto: info@domesta.nl
https://www.facebook.com/Domesta/
https://www.twitter.com/domesta
https://www.instagram.com/woningcorporatie_domesta
http://www.domesta.nl
mailto: redactie@domesta.nl
mailto: redactie@domesta.nl

