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Marieta Peek neemt afscheid.
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Je wilt jongeren hier houden 
voor een vitale samenleving.

Na renovatie 
zitten ze er lekker 
warmpjes bij.”
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Beste huurder,

Ik ben iemand die echt wat met mensen heeft, die wat voor 
anderen wil betekenen. Daarom werk ik al sinds ’93 voor 
woningcorporaties. En sinds november dit jaar mag ik mij 
ook inzetten voor het prachtige Putten. 

Totdat er een nieuwe directeur-bestuurder is gevonden, 
werk ik twee dagen per week voor Woningstichting Putten. 
Daarnaast werk ik drie dagen voor een ouderenhuisvestings-
stichting in Soest.

Vanaf februari volgend jaar mag ik Putten ook mijn 
woonplaats noemen. Werken voor Woningstichting Putten 
is een fantastische kans om alvast kennis te maken met het 
dorp en haar bewoners. Iets te kunnen betekenen voor je 
eigen plaats, voor de eigen mensen, geeft natuurlijk een 
extra dimensie. Naast de mooie omgeving vallen mij hier de 
aardige mensen op. En kijkend naar Woningstichting Putten, 
zie ik een bevlogen en betrokken team. Mooi om daar de 
aankomende maanden deel van uit te mogen maken. 

Wat u van mij kunt verwachten: ik ga verder op de inge-
slagen weg, totdat ik het stokje te zijner tijd overdraag aan 
de nieuwe directeur-bestuurder. Meer nieuwbouw en kortere 
wachttijden, daar zet ik me voor in. En aangezien er begin 
volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn, moet de 
nieuwe raad natuurlijk ook horen wat een belangrijke plek 
sociale volkshuisvesting inneemt in Putten. Ik ben meer dan 
bereid ze hierover te informeren. 

Zoals u zult lezen, gaat het in dit nummer over duurzaamheid. 
Een thema waar we allemaal mee te maken krijgen. Duur-
zaamheid levert op, niet alleen in de portemonnee -denk even 
aan de stijgende gasprijzen- maar ook als het gaat om woon-
comfort; isolatie zorgt voor een aangenamer binnenklimaat. 

In dit nummer leest u wat wij aan duurzaamheid doen,  
hoe dat in zijn werk gaat, maar ook wat u zelf kunt doen. 
Want we kunnen allemaal een steentje bijdragen om Putten 
te verduurzamen. 

Ik wens u alvast fijne kerstdagen en een zeer gezond en 
gelukkig 2022.

Dick Mol
Interim directeur-bestuurder

DUURZAAM
KENNISMAKEN

Woningstichting Putten (WSP)

Belangrijke telefoonnummers

Reparatie melden? 
Bel ons 0341 35 74 05 of ga naar  
www.wsputten.nl.

Spoedeisende klachten of 
calamiteiten buiten kantooruren
Bel het servicenummer 0341 35 88 44.

Glasschade 
Bel 24/7 met 0800 022 61 00.

Liftstoring
Contactgegevens in de lift.

Ben je ook bereikbaar? 
Uiteraard kan het voorkomen dat  
wij je graag willen spreken.
Daarom is het belangrijk dat wij  
over de juiste contactgegevens 
beschikken. Wijzigt jouw 
telefoonnummer of e-mailadres? 
Laat het ons direct weten via  
info@wsputten.nl.

Vraag, tip, klacht of 
compliment over ons 
bewonersblad? 

Laat het ons weten!  
Mail ons naar  
communicatie@wsputten.nl.
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“Meer nieuwbouw en 
kortere wachttijden...”
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Woningstichting Putten start een pilot om starters 
een zetje te geven. Huurwoningen met één of 
twee slaapkamers worden met voorrang onder 

jongeren verloot. De pilot duurt tot eind 2023 en heeft als 
doel om maar liefst 22 woningen te verhuren aan starters 
van de Veluwe.

Jongeren die vanuit ouderlijk huis of studentenkamer willen 
starten met een serieuze wooncarrière, noemen we starters. 
Maar ja, waar start je dan? Voor Woningstichting Putten is 
het duidelijk: jongeren hebben een beetje hulp nodig, anders 
komen ze er nooit tussen op de woningmarkt in Putten. 

Inschrijfjaren sparen
Eveline Albers, manager wonen bij Woningstichting Putten, 
legt uit hoe dat zit: “Vanaf je 18e kun je je inschrijven, 
hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer kans je maakt 
op een huurwoning. Hoe ouder je bent, hoe groter je 
slagingskans.” En als je eenmaal een huurwoning toegewezen 
hebt gekregen, begin je weer opnieuw met het sparen van 
jaren. Met het jonge oog op de toekomst is het daarom vaak 
slimmer om direct in te zetten op een eengezinswoning. 
Maar ja, dan kun je dus lang wachten ... 

Spelregels
De pilot van Woningstichting Putten zorgt niet alleen 
voor woningen en voorrang, maar zorgt er ook nog eens 
voor dat je je inschrijfjaren eenmalig behoudt. Zo blijven 
de inschrijfjaren doortellen en heb jij wel alvast een eigen 
dak boven je hoofd. “Volgens mij hebben wij samen met de 

gemeente Putten randvoorwaarden gecreëerd 
voor een soepele start”, geeft Eveline aan. Nog 
wel even een paar spelregels: je bent natuurlijk 
ingeschreven bij hurennoordveluwe.nl, tussen 
de 23 en 35 jaar oud én je hebt binding met 
regio Noord-Veluwe. 

22 beschikbare woningen
Eveline: “Dit jaar kwamen er in oktober 10 
nieuwbouwwoningen beschikbaar aan de 
Wallenbergstraat. En in 2022 en 2023 komen 
daar in totaal nog eens 12 bestaande wonin-
gen bij.” Voor de bestaande woningen is de 
woningstichting natuurlijk wel afhankelijk van 
huurhuizen die vrijkomen. “Eind 2023 gaan we 
de pilot evalueren. Hebben we dan ons doel 
bereikt en is de slagingskans voor jongeren 
verhoogd? Je wilt jongeren hier houden voor 
een vitale samenleving. Jongeren horen erbij. 
Nu vertrekken veel jongeren uit Putten.” 

Meedoen?
De woningcrisis in Putten is hiermee alleen 
niet beslecht, daarvoor moet aan veel meer 
knoppen gedraaid worden. Maar het is wel een 
goede start voor starters. Wil jij nu ook kans 
maken op zo’n starterswoning? Houd dan de 
site hurennoordveluwe.nl en de socials van 
Woningstichting Putten in de gaten.  
Misschien start jouw wooncarrière dan wel 
sneller dan je denkt.

Mag ik mij aan u voorstellen?
Mijn naam is Emmy Klooster, 
ik woon in Lelystad en heb een 
tijdelijke baan bij Woningstichting 
Putten. Ik vervang tot 1 maart 2022 
op donderdag en vrijdagochtend 
mijn collega Lianne (zij is tot die 
tijd met zwangerschapsverlof) en 
ik ben werkzaam als medewerker 
Frontoffice. U treft mij aan de 
balie, u kunt mij aan de telefoon 
krijgen of we hebben contact via 
de mail.

In mijn vorige baan ben ik 14 
jaar werkzaam geweest als Klant 

Contact Medewerker bij een 
corporatie in Dronten. Met een 
open blik kijk ik naar mensen, 
ben ik direct, vrolijk en help 
ik graag mensen die het lastig 
vinden om mee te komen in 
deze maatschappij. Daarom 
werk ik ook als vrijwilliger bij 
een welzijnsorganisatie als 
schuldhulpverlener/medewerker 
inloopspreekuur in Lelystad.

Mijn motto is: ‘Mijn dag is geslaagd 
als ik de klant met een glimlach de 
deur uit kan laten gaan!’

STARTERS STARTEN
 SNELLER OP WONING-

MARKT IN PUTTEN
“Je wilt jongeren hier houden voor een vitale samenleving”
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BESTUURDER WSP 
NEEMT AFSCHEID

“Ik was onder de 
indruk van het dorp, 

het groen en de 
verbondenheid. In 

Putten zien mensen 
naar elkaar om.”

“Dank jullie wel voor 

het vertrouwen.”Afscheid nemen doet ze na zesenhalf jaar letter-
lijk met een lach en met een traan, vertelt ze. 
Marieta Peek, directeur-bestuurder, verlaat 

Putten met een gevoel van wat weemoed, maar bovenal 
met een gevoel van trots.

“Barneveld is een maatje groter, qua organisatie en qua 
volkshuisvestingsopgave.” Marieta voelde zich nog pri-
ma in Putten, maar toen deze uitdaging voorbijkwam, 
heeft zij de handschoen toch opgepakt. “Het is een 
stukje gezonde ambitie, een natuurlijke loopbaanstap.” 

Als een huis
Volgens Marieta staat de club van Woningstichting 
Putten als een huis. “We doen het allemaal hè, bouwen, 
verduurzamen- …” Marieta is maar wat trots op de 
medewerkers van Woningstichting Putten. En terecht 
ook, want, legt ze uit: “Het is echt een compact team 
dat bergen werk verzet.”

Bouwen in Putten
“Van de Wallenbergerstraat ga ik de oplevering net niet 
meemaken, maar ik heb al gehoord dat ik toch een uit-
nodiging krijg”, lacht Marieta. Nieuwbouw opleveren 
blijft ze speciaal vinden. “Vooral omdat je zo intensief, 
zo hard moet werken om dat voor elkaar te krijgen. Om 
te kunnen en te mogen bouwen, dat kost jaren.” 

Nog iets waar ze aan gebouwd heeft, zijn de relaties 
met alle betrokken partijen in Putten en de regio. 
Want, zegt ze: “Bijdragen aan goede volkshuisvesting, 
dat kan niemand alleen.” 

Eerste indruk
We blikken even terug, wat waren haar eerste indrukken 
toen ze binnenkwam als directeur-bestuurder?  

“Ik was onder de indruk van het dorp, het groen en de 
verbondenheid. In Putten zien mensen naar elkaar om.” 

Kers op de taart
Hoe leuk ze het werken aan strategie, begroting, organi-
satieontwikkeling en beleid ook vindt, de absolute kers 
op de taart waren de bezoekjes bij mensen thuis. “Op de 
koffie bij een huurder die 100 jaar werd. Of die keer dat 
ik bij een statushouders-gezin op bezoek ging. Zij lieten 
foto’s zien van voor de oorlog en van hoe hun land er nu 
uitziet. Dat maakt wel indruk en blijft je bij.” 

Dankbaar 
Marieta is bijzonder dankbaar dat ze deel mocht uitmaken 
van zo’n leuke club mensen in Putten. Maar ook voor 
de fijne samenwerking met de huurdersorganisatie, de 
gemeente en de Raad van Commissarissen. “Koester 
datgene wat goed gaat en blijf in verandering met focus 
op de toekomst. Ga gestaag vooruit!”, geeft ze hen graag 
nog mee als laatste raad.

En tegen de huurders zegt ze: “Dank jullie wel voor het 
vertrouwen. Blijf naar elkaar omzien en gun elkaar fijn 
wonen in dit prachtige dorp.” 

En dan loopt Marieta voor de laatste keer het pand uit …

DIRECTEUR-
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Isoleren 
WSP heeft daarom sinds 2011 al zo’n 
700 woningen verduurzaamd, lees: 
geïsoleerd. Want warmere huizen 
betekent minder stoken. “Gemiddeld 
hebben onze woningen label A, we 
doen het goed.” De volgende stap 
is Putten-Zuidwest, weer 600-700 
woningen om te verduurzamen. 

Stap voor stap
Als de dakpannen na 40 jaar aan 
vervanging toe zijn, is dat een mooi 
moment voor wat extra’s. “Als de 
dakpannen eraf moeten, isoleren we 
meteen. Dan gaan we van label C 
naar de norm van vandaag. Stap voor 
stap maken we de schil van de wo-
ning geschikt voor nul op de meter.” 

DUURZAAM 
IS VOORAL 

OOK ERG DUUR
Woningstichting Putten zet zich volop in voor CO2-neutrale woningen. Maar al die 

nieuwe wet- en regelgeving is niet goedkoop. Duurzame oplossingen mogen wat 
kosten. Hoe duurzaam staan de woningen van WSP er eigenlijk voor?

“Het doel is om in 2050 CO2-neutraal te zijn”, steekt Bram Born, manager vastgoed WSP, van wal. 
Door met zijn allen minder broeikasgassen uit te stoten, moeten we klimaatverandering tegengaan. 

“Jij bepaalt 
of het de 

investering 
waard is.”

“Stap voor stap maken 

we de schil van de 

woning geschikt voor 

nul op de meter.”

rijtjeshuis zo’n lekkere warme schil 
geven, dan kost dat al snel 100.000 
euro. “Alle woningen CO2-neutraal, 
dat kunnen we nooit betalen.” 
En dan het gekke: “Onze woningen 
zijn groener dan die van particulie-
ren [koopwoningen]. 

Vooral in oud-Putten is ons bezit 
beter. En dat terwijl alle maatregelen 

We willen er een succes van maken.” 
Of dit ook zo kan blijven, dat zal de 
toekomst dus uitwijzen. 

Bewonersgedrag
Maar belangrijker nog dan alle duur-
zame investeringen, is het gedrag 
van de gebruiker. “Wij investeren,  
jij bepaalt of het de investering 
waard is.” Bram vertelt dat bewo-
nersgedrag het succes van de ver-
duurzaming en het terugdringen van 
de CO2-uitstoot bepaalt. Kun jij hier 
wel wat tips voor gebruiken? 
Lees dan snel verder op pagina 9. 

betaald worden door de mensen met 
een smallere beurs, want huurders 
betalen in feite de maatregelen.” 
Particulieren kunnen nu nog voor 
een duurzaam huis kiezen, die keuze 
hebben woningcorporaties niet. 

Extra potje
“Bij iedere ingreep die we nu 
uitvoeren, zorgen we meteen voor 
het isolatieniveau dat je nodig hebt. 
Alleen na 2030 hebben we het geld 
hier niet meer voor.” Pas na 2030  
is er dus een extra potje nodig.  
Een potje dat er eigenlijk al wel is. 

Want woningcorporaties moeten 
nu ieder jaar twee volle maanden 

huur -ja, jullie huur- afdragen aan 
de overheid. Hoe dat zo gekomen 
is, dat is een lang verhaal. Maar 
als deze regeling, de zogenaamde 
verhuurdersheffing, afgeschaft 
wordt, is er veel meer geld 
beschikbaar voor al die duurzame 
en verplichte uitgaven. Bram: “In 
overleg met de huurdersorganisatie 
hebben we ervoor gekozen - en dat 
is best uitzonderlijk - om de huur 
na verduurzaming niet te verhogen. 

Want als de dakpannen eraf gaan, 
betekent dat niet dat de gevel ook 
meteen een extra isolatielaagje 
krijgt. De gevel is pas aan de 
beurt als de kozijnen toe zijn aan 
vervanging. 

Duurzame operatie
WSP werkt toe naar 2050, maar is 
dat haalbaar? “Het wordt wel lastig”, 
geeft Bram aan. En dat lastige komt 
vooral door de kosten die deze 
hele duurzame operatie met zich 
meebrengt. Wil je een gemiddeld 
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NA RENOVATIE 
ZITTEN ZE ER 

LEKKER WARMPJES BIJ

Een zingende lijster op het dak en mussen die moeten verhuizen. Het is nogal een 
beestenboel zo’n renovatie. Maar het resultaat mag er zijn. Huurders wonen na 
afloop niet alleen mooier, maar ook goedkoper - tenminste, als de prijzen voor 
elektriciteit niet door het dak gaan.

De steigers staan om het huizenblok heen, tot de nok aan 
toe, dus vier lagen hoog. De hijskraan staat startklaar met 
dakpannen …, maar de bouwvakker die kan zingen als een lijster 

-volgens Marsha dan- staat nu even niet op het dak. 
Het herfstweer nodigt vandaag ook niet echt uit om de steiger 
op te gaan. Bewoners Barend en Marsha zijn dan ook samen met 
Bert, projectleider bij bouwbedrijf Van Wijnen, binnen te vinden. 

Planken omhoog
“Vijf weken geleden zijn ze begonnen”, vertelt Barend.  
“Je ziet het mooier worden.” De anderen knikken instemmend. 
Eensgezind vinden ze dat het wijkaanzicht er enorm op voor-
uitgaat. En ook al zagen Barend en Marsha wel een klein beetje 
tegen de renovatie op, het valt ze alles mee. 
De renovatiewerkzaamheden begonnen met het opzetten van 
de steigers. “Dat was leuk om te zien”, vertelt Marsha enthou- 
siast. Barend: “Die jongens werken keihard, klauteren tegen  
de steigers op en geven de planken soepel aan elkaar door.  
Echt teamwork en mooi om naar te kijken.” 

Voordat de 
steigers om 

het huis staan, 
is overal aan 

gedacht.
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Ze hielden geen open huis, want het dakbeschot kon blij-
ven zitten. Daarbovenop werd 20 cm dakplaat aangebracht. 

“Open huis houden we als het klaar is”, grapt Barend. Bert 
vertelt nog even welke warmtewinst deze renovatie brengt: 

“De woning heeft nu label C/D en gaat naar A.” 

Stofzuigen
Barend: “De jongens komen altijd vertellen wat ze komen 
doen en komen daar eerst een afspraak voor maken. Het klopt 
ook allemaal en dat is fijn.” Marsha: “Je moet er even aan wen-
nen, dat ze je huis in- en uitlopen. Maar het is maar een paar 
weken.” Barend: “Ze komen zelfs met een eigen stofzuiger om 
de boel op te ruimen.” Bert: “Je probeert de jongens ook op te 
voeden, ‘stel je voor dat het bij jou thuis is’.”

Kopje koffie
Marsha: “Het zijn allemaal aardige jongens, maar wij doen ook 
nooit moeilijk. Nee, je moet gewoon meewerken.” Marsha 
verzorgt de mannen in hun huis en op het dak dan ook graag 
met een kopje koffie op zijn tijd. “En dat hoeft niet, maar dat 
wordt echt gewaardeerd door de jongens”, zegt Bert. 

Renovatiewerk 
Voordat de steigers om het huis staan, is overal aan gedacht. 
Zelfs de musjes die onder de dakpannen wonen, worden niet 
vergeten. Bert: “Her en der in de wijk worden noodvoorzie-
ningen voor ze opgehangen.” En met de steigers kan het echte 
renovatiewerk beginnen. Barend somt op wat er allemaal 
gedaan wordt aan hun huis. “Nieuwe dakpannen met daaron-
der isolatie, nieuwe dakgoot, nieuwe afzuiging, ik weet even 
niet hoe dat heet.” “MV-installatie”, vult Bert aan. “O ja, en de 
kruipruimte wordt nog geïsoleerd.” 

Pannen en pur
Nu is het nog een kwestie van de pannen erop, 
pur in de kruipruimte - daarvoor moeten de 
steigers eerst weg - en dan zitten meneer en 
mevrouw De Ruiter er warmpjes bij deze winter. 
Marsha: “Dat gaan we volgend jaar vast merken 
aan de energierekening. We merken nu al dat 
het warmer is.” Bert vult nog aan: “Het is een 
behoorlijke investering voor de woningstichting, 
maar de bewoners gaan er qua comfort en in 
financieel opzicht echt op vooruit.” 

NA
 RENOVATIE 

LEKKER 
WARMPJES

“Ze komen zelfs met een 
eigen stofzuiger om de boel 

op te ruimen.”
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Algemene huurvoorwaarden vernieuwd
WSP hanteert algemene huurvoorwaarden die van toepassing zijn op het huurcontract. 
Deze ontvangen onze huurders bij het tekenen van de huurovereenkomst.  
Met instemming van de huurdersorganisatie is dit document aangepast aan de huidige 
regelgeving. De vernieuwde versie gaat per 1 januari 2022 gelden.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

•  WSP is per 1 januari 2022 verplicht bij oplevering, 
verkoop of verhuur van een zelfstandige woning 
een (definitief) energielabel aan de koper of 
huurder te geven. Is er onverhoopt toch (nog) 
geen definitief label beschikbaar, dan moet de 
verhuurder in ieder geval de informatie geven die 
er wel is. (Artikel 1 van de huurovereenkomst) 

• Voor huurders is het verboden om grote 
hoeveelheden vuurwerk, lachgas of andere 
gevaarlijke goederen in hun huis of schuur op  
te slaan. Artikel 6.11 

• Werkzaamheden die bijdragen aan verduurzaming 
van de woning kunnen door de verhuurder  
worden aangemerkt als dringende werkzaam- 

 
 
heden. Denk bij hierbij bijvoorbeeld aan het 
aansluiten van de woning op een duurzame collec-
tieve warmtevoorziening. De huurder moet zijn 
medewerking verlenen aan dergelijke dringende 
werkzaamheden. Zijn de verduurzamingsmaatre-
gelen ook gericht op het verhogen van het woon-
genot, dan kan de verhuurder de werkzaamheden 
ook aanmerken als ‘renovatie’. Artikel 8.5

• Als de huurder veranderingen aan de buitenzijde 
van de woning wil aanbrengen, hoe groot of hoe 
klein dan ook, is altijd voorafgaande toestemming 
nodig van de verhuurder. Artikel 9.1

De vernieuwde Algemene huurvoorwaarden vind je 
op onze website www.wsputten.nl bij Brochures.

Er zijn voor de 
huurders geen kosten 

aan verbonden.

Heeft jouw woning  
al een rookmelder?  
Dan kan het toch zijn dat 
we deze gaan vervangen. 

Eind juni 2022 niet benaderd? 
Dan hebben wij in het verleden al rookmelders in jouw 
woning geplaatst en deze zijn dan nog niet aan vervan-
ging toe. Wij hangen rookmelders op waar batterijen in 
zitten die 10 jaar meegaan en zullen door ons uiterlijk 
in het 10e jaar vervangen worden. Dat scheelt jaarlijk-
se vervanging en onnodig piepende melders. 

Er zijn voor de huurders geen kosten aan verbonden. 
Wel vragen wij jullie medewerking om de monteur 
binnen te laten.

Voorkom brand in de woning! 
Je wilt er liever niet aan denken: brand in de woning. 
Voorkomen is daarom beter dan genezen. Kijk voor 
meer informatie op www.rookmelders.nl want met 
eenvoudige maatregelen en door goed op te letten is 
de kans op brand veel kleiner. 

Ook wij zijn gestart met het plaatsen of vervan-
gen van rookmelders. Zo kunnen wij zorgen dat 
alle onze woningen voor 1 juli 2022 van rookmel-
ders zijn voorzien.

Rookmelders plaatsen
Het Installatiebedrijf E. Muis BV zal in de periode  
t/m juni 2022 de werkzaamheden voor ons 
uitvoeren. Zij nemen vooraf contact op om een 
afspraak te maken. 

Steeds meer woningen zijn voorzien van een rookmelder. Een dat geeft een 
veilig gevoel: rookmelders redden je leven! Want de meeste slachtoffers 
van brand vallen door het inademen van rook. Het is daarom goed dat 
vanaf 1 juli 2022 de overheid verplicht stelt om iedere woning te voor-
zien van één rookmelder per verdieping.

ROOKMELDERS 
VERPLICHT
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Sluipstroom! Je zult er maar last van hebben 
in huis. Het kost je veel meer dan je denkt. 
Heb jij enig idee welke energieslurpers  
zich in jouw huis verschansen? In gesprek met 
energiecoach Rudolf, hij herkent de slurpers. 
En jij straks ook.

EEN WATTJE MEER 
OF MINDER

Welk duurzaam verschil maak jij?

Energiezuinig, mooi woord, maar wat wordt 
daar nu precies mee bedoeld? Rudolf: “Ieder 
mens heeft behoefte aan warmte, verlichting en 
apparaten. Kijk eens kritisch naar hoe je die be-
hoefte invult.” Laten we dat verduidelijken met 
een voorbeeld. “Je kunt een kwartier douchen, 
maar de meeste mensen zijn na drie minuten 
wel schoon.” Oftewel, hoe korter je doucht, hoe 
energiezuiniger je bezig bent.  
Want warm water kost veel energie en hoe meer 
energie je verbruikt, hoe hoger je rekening. 

Energiecoach
Als energiecoach bij Veluwe Duurzaam schuift 
Rudolf bij mensen aan de keukentafel aan om 
energievragen te beantwoorden. Kost niets, 
maar levert wel geld op. Rudolf doet dit vrijwil-
lig. “Ik vind het leuk om mensen te helpen en 
mijn steentje bij te dragen.” 

Minder energieverbruik levert je zomaar 
een paar honderd euro per jaar op!  
Ktsjing. 

Maar oké, naast dat energiezuinig leven 
prettig is voor je portemonnee, ben je 
ook gewoon goed bezig voor onze aard-
bol. “Iedere kuub gas die je bespaart en 
elke kWh die jij niet gebruikt, draagt  
bij aan het verkleinen van 
je voetafdruk.” 

• Thermostaatknop op je radiator. De radiator in de gang, 
slaapkamer of badkamer hoeft niet heel warm, toch? Met 
zo’n knop is het in deze ruimtes nooit te warm of te koud. 
Er zit zelfs een antivorst-optie op. 

• Folie achter de radiatoren, zeker bij de wat oudere, minder 
goed geïsoleerde huizen. Zo verwarmen ze minder muur en 
meer kamer. 

• Deurveer. “Als de deur naar boven openstaat, verlies  
je warmte. Warmte wil altijd naar boven en verwarmt  
dan je zolder.” 

• Zet een wekker als je gaat douchen.  
En dan niet eentje die uit zichzelf stopt met rinkelen,  
maar eentje die je zelf uit moet zetten. 

• Zon aan, verwarming uit. Schijnt de zon in de winter in de 
woonkamer, doe dan niet de gordijnen dicht, maar laat die 
gratis warmte binnen. 

• Energiemeter tegen slurpers en sluipverbruik. Een tv die 
op stand-by staat, opladers die in het stopcontact blijven 
zitten, een stokoude diepvriezer of halogeenlamp. Ze kosten 
bergen energie. Check het energieverbruik eens door een 
energiemeter tussen apparaat en stopcontact te plaatsen.

Om zelf te (laten) doen. Tips van Rudolf voor jou:

Veluwe Duurzaam:

een samenwerkingsverband tussen verschillende 

Noord-Veluwse gemeenten waar inwoners terecht 

kunnen voor energieadvies. Vind nog meer tips  

en informatie over de lopende acties of vraag Rudolf 

op gesprek op www.veluweduurzaam.nl. 

“Naast energiezuinig leven 
ben je ook gewoon goed bezig 

voor onze aardbol.”
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De winter komt er weer aan; sneeuw, ijs en temperaturen onder het vriespunt. Om de 

tuin zo goed mogelijk de winter te laten doorkomen kunnen jullie een aantal dingen 

doen. Hoe kouder het wordt, hoe meer maatregelen er genomen moeten worden.  

Pak een mooie winterse dag en steek de handen uit de mouwen. 

Tip 1: Gazon winterklaar maken
Is het buiten nog boven de 6 graden? Dan kan het gras 
nog groeien, maar maai het niet te kort af. Wanneer 
het gazon bevroren is of er ligt een laagje sneeuw op, 
loop dan niet over het gras heen. Het bevroren gras 
beschadigt anders. 

Tip 2: Planten beschermen
Sommige planten zijn vorstgevoelige. Deze moeten 
beschermd worden tegen de vorst. Doe je dit niet dan 
kunnen ze afsterven. Op internet is te vinden welke 
planten vorstgevoelig zijn. De meeste planten kunnen 
beschermd worden door ze bijvoorbeeld in te pakken 
met jute en daartussen wat stro en droog blad.

Tip 3: Snoeien van bomen en planten
Een berkenboom, druivenstruik, notenboom of een 
esdoorn kunnen het best voor januari gesnoeid worden. 
Zodra het vriest, kan er niet meer gesnoeid worden. 

Tip 4: (Bladverliezende) hagen
Wil je graag nieuwe hagen planten. Dan is de winter hier 
een goed seizoen voor. Bladverliezende hagen kunnen 
pas geplant worden op het moment dat geen blad meer 
hebben of als het blad, zoals bij een beukenhaag, bruin  
is geworden. 

Tip 5: Help vogels aan voedsel
Bereid ook de vogeldrinkbak voor op de winter. Vogels 
mogen uit het water drinken, maar plaats gaas over 
het bakje zodat ze er niet in kunnen badderen. Anders 
bestaat het risico dat hun vleugels bevriezen. Extra 
energie kunnen de vogels in de winter wel gebruiken. 
Hang daarom vetbollen, pindaslingers, pindakaas, halve 
kokosnoten in de tuin of op het balkon.

Tip 6: Buitenkraan
Heb je een buitenkraan? Sluit de kraan dan af. Dit 
voorkomt bevroren leidingen. Giet ook de zinken gieters 
en bakken leeg, zo voorkomt u bevriezing met als gevolg 

een kapotte bak.

VRIJE TIJD EN 
ONTSPANNING
Het einde van het jaar is in zicht. De dagen worden 

donkerder en kouder. En hoewel deze periode vaak gevuld 
is met feestdagen, kun je je soms somber voelen. Wij 

geven hier een paar ideeën om de donkere dagen door te komen.

Winterklaar maken van de tuin

In deze periode is het 

belangrijk om ook van de 

frisse buitenlucht te genieten. 

Daarnaast is in beweging 

blijven gezond voor iedereen. 

Je kan iedere dag even een 

blokje om gaan, maar ook 

een winterwandeling kan 

deugd doen. Op internet zijn 

talloze tips te vinden voor een 

wandeling. Op klompenpaden.

nl zijn de mooiste 
wandelroutes over boerenland 

in de provincies Utrecht en 

Gelderland te vinden. 

Op www.komoot.nl/guide/895121/wandelen-rond-putten 

staan genoeg ideeën voor een wandeling rond Putten. 

Veel wandelplezier!

Buitenlucht
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Kaneelsterren

Sneeuwpop theelicht 

Ingrediënten voor 30 st. 
125 gr koude boter
100 gr witte basterdsuiker
200 gr bloem
2 tl kaneel
Snuf zout

Glazuur
1 eiwit
100 gr poedersuiker
Drupje citroensap

Materialen
Spuitzak
Uitsteker ster

Bron: www.uitpaulineskeuken.nl/

recept/kaneelsterren 

Dit heb je nodig:
 
• Theelichtjes op 

batterijen
• Een zwarte en oranje 

stift (permanent marker)
• Rood lint (small en 

breed)
• Rode pijpenragers 

(HEMA of Action)
• Rode pompons
• Zwart vilt
• Lijmpistool

Bron: www.onelittleproject.com

Deze kaneelsterren uit Pauline’s 
keuken zien er feestelijk uit en daarom 
leuk voor de kerstdagen. En niet 
onbelangrijk ze smaken ook heerlijk! 
De kaneelsterren zijn absoluut niet 
moeilijk om te maken. Je hebt maar 
een paar ingrediënten nodig en klaar 
ben je. Je kunt natuurlijk ook andere 
leuke vormpjes maken, passend in 
het kerstthema. Superleuk om met 
de kinderen te doen op een donkere 
winterse dag.

Zo maak je het
Verwarm de oven voor op 175 graden 
Celsius (hetelucht). Meng de boter met 
de basterdsuiker in een beslagkom 
(of keukenmachine). Voeg de bloem, 
kaneel en snuf zout toe aan het deeg 
en kneed het geheel nog even kort. Is 
het deeg te droog, voeg dan een lepel 
ijskoud water toe. Wikkel het deeg in 
folie en laat het een half uurtje rusten 
in de koelkast.

Rol het deeg uit en steek met een 
uitsteker in de vorm van een ster, 
de sterren uit het deeg. Leg de 
kaneelsterren op een bakplaat bekleed 
met bakpapier. Bak de koekjes in  
17 minuten gaar op 175 graden Celsius. 
Laat de koekjes afkoelen terwijl je aan 
de slag gaat met het glazuur. 

Meng het eiwit met 
de poedersuiker 
en een drupje 
citroensap. Het 
glazuur moet een lopende 
substantie hebben, maar mag niet 
te dun zijn. Doe het glazuur in een 
spuitzakje of diepvrieszakje waar je 
het puntje van afknipt. Omlijn met 
het glazuur de buitenste randen van 
de kaneelsterren. Vul vervolgens de 
binnenkant op met het glazuur. Laat 
dit uitharden.

Bewaar de koekjes in een afgesloten 
koektrommel. Geniet er lekker van!

1

3

4

Variatie voor 
de afwisseling? 

1

2

3

2

Geen zin om de gure wind, kou of 
regenbuien te trotseren? Ga dan binnen 
creatief aan de slag en maak het gezellig 
in huis. Knutselen is niet alleen leuk voor 
kinderen. Deze kerstversieringen zijn 
makkelijk om te maken en zien er schattig 
en vrolijk uit!
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Het is nog steeds coronacrisis in Nederland, 
daar zijn we ons allemaal van bewust. 

We houden gepaste afstand en ook wij, de 
medewerkers van WSP, werken zoveel mogelijk 
thuis. Onze dienstverlening blijft (in aangepaste 
vorm) doorgaan. Ook in deze onzekere tijden 
met veranderende coronamaatregelen. Mocht 
je contact met ons zoeken, raden wij je eerst 
aan om de recente dienstverlening via onze 

website www.wsputten.nl te bekijken.  
Het kan namelijk voorkomen dat vanwege  
de maatregelen ons kantoor gesloten is.  
Maar we blijven natuurlijk wel bereikbaar.  
Bel of mail ons gerust. 
Let een beetje op elkaar en blijf vooral gezond!

Heb je hulp nodig?  
Bel Welzijn Putten 0341 35 70 78, meer info 
www.welzijnputten.nl.

CORONA HEEFT 
NEDERLAND WEER IN 
HAAR GREEP

Directie en medewerkers 

van Woningstichting 

Putten wensen u  

fijne feestdagen en een 

goede jaarwisseling.

Inmiddels zijn de huurders die in 
aanmerking komen voor de éénmali-
ge huurverlaging door  
ons geïnformeerd en is de huurver-
laging doorgevoerd.  

Door de veranderingen in je thuis-
situatie (inkomens of huishoud-
grootte) kan het zijn dat je alsnog in 
aanmerking kan komen. Je moet dan 
wel voldoen aan de voorwaarden. 

Welke dat zijn dat lees je op 
www.wsputten.nl.  
Zelf aanvraag indienen kan nog tot 
31 december 2021.

Aanvraag voor éénmalige huurverlaging 
mogelijk tot 31 december 2021.


