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Domijn bestaat 
100 jaar
100 jaar oud! Dat is niet niks. En wat is er dan 
leuker om jou als huurder via ons bewonersblad  
‘Thoes’ in het zonnetje te zetten. Dat we onze 
huurders in het middelpunt zetten, is ook logisch. 
Want we zijn er voor je en we bestaan dankzij jou. 
Dit blad gaat dus over jou en over het werk van 
onze medewerkers. Misschien ontmoet je ze niet 
of zelden bij je thuis, maar je ziet de Domijn auto’s 
en bussen vast geregeld rijden in de wijk.

En ja, hoe vier je dit jubileum terwijl we met 
Corona-maatregelen zitten? Anders dan we 
normaal zouden doen, maar hopelijk toch ook 
leuk en de moeite waard. In dit blad lees je er alles 
over.

Een fijn, betaalbaar huis in een prettige wijk: 
daar zijn we voor. En om dat voor elkaar te 
krijgen, werken we aan de leefbaarheid in de 
wijken, bouwen we huizen, verduurzamen en 
onderhouden we de bestaande huizen. En als 
het bij huurders soms even tegenzit in het leven, 
reiken we de helpende hand. 

Samen met jou en onze huurdersverenigingen 
kijken we ook graag vooruit. Want wat vandaag 
gewenst is qua wonen, kan in de toekomst wel 
weer heel anders zijn.  

En door flexibel te zijn en goed naar jouw wensen 
te luisteren, kunnen we het voor vandaag en in de 
toekomst zo goed mogelijk voor elkaar maken.  

Dit 100-jarig jubileum zien wij als een 
aanleiding om jou te bedanken. En ook alle 
huurdersverenigingen en al onze andere partners 
bedanken wij hartelijk voor hun goede werk.  
Want dankzij deze mensen kunnen wij als 
medewerkers van Domijn in deze tijd ons mooie 
werk doen. Met een warm hart. Samen staan we 
sterk! 

Ik wens je veel leesplezier.

Hartelijke groet,
Wilma van Ingen, directeur-bestuurder

Wilma van Ingen
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100 jaar, een flinke mijlpaal. En in een eeuw 
gebeurt er natuurlijk een heleboel. Daarom kijken 
we met deze tijdlijn terug op een aantal bijzondere 
momenten. Kijk je mee? 

Verhuizing naar de 
Performance Factory 

Domijn bestaat 100 jaar!

17 februari17 februari

Introductie MijnDomijn 
(online klantportaal).

Fusie Patronium, 
De Eendracht en Eigen 
Haard, onder de nieuwe 
naam Domijn

Bouw wijk Wesselerbrink; 
Het Lang + Het Bijvank in 
Enschede

Vuurwerkramp Enschede:
We werkten samen met 
andere corporaties om 
mensen die hun huis kwijt 
raakten op te vangen. En we 
hielpen bij de wederopbouw 
van de wijk.

Invoering wet op de 
huursubsidie

Woningstichting Patrimonium, 
de rechtsvoorganger van 
Domijn, wordt opgericht

196

100 jaar
Domijn

€

4
2007

Fusie met Stichting 
Wonersbelangen Losser (SWL) 
en Lucht & Licht, Haaksbergen

20 juli

Hart van Overdinkel: Samen 
met de Gemeente Losser 
pakten we 170 woningen aan, 
werden wegen vernieuwd 
én bouwden we het hart van 
Overdinkel: het Kulturhus! 

Transformatie Lelie- en 
Irisstraat Losser: Een groene, 
ruim opgezette wijk met 
40 moderne en duurzame 
woningen. Tijdens dit project 
was de bewonerscommissie 
nauw betrokken. Zo maakten 
we er samen wat moois van.2000

13 mei

2017



PS. Volg ons op Facebook!
facebook.com/domijn

Gemak voor de huurder
“Misschien draai je je hand niet om voor een 
klus, maar heb je geen tijd. Of je vindt klussen 
juist lastig. Het Thuis Plus Pakket biedt uitkomst. 
Voor een klein bedrag per maand helpen we bij 
de meeste reparaties in de woning. Je bepaalt 
zelf waarvoor je hulp inschakelt, want we bieden 
verschillende modules aan. Een abonnement is 
niet verplicht en altijd opzegbaar.”

Handige klusvideo’s
“Eenvoudige klussen of reparaties zoals de CV 
bijvullen of een keukenkastje bijstellen, kun je 
zelf doen. Daarom helpen we je op weg in een 
aantal klusvideo’s. Bekijk de video’s op onze 
facebookpagina: facebook.com/domijn.”

Een woning is soms aan onderhoud 
toe. Wij zorgen voor noodzakelijke 
veranderingen en grote klussen aan de 
woning. Denk aan het vervangen van 
een oude keuken, of buitenschilderwerk. 
Ook andere mankementen zoals lekkage 
of een elektrastoring maken onze 
vakmannen in orde. Want, wij vinden 
het belangrijk dat iedereen fijn en veilig 
woont. Ruud Elshoff, technisch consulent 
bij Domijn vertelt je hier meer over.

Woning 
aanpassen
“Voor ons staat 
voorop dat mensen 
zich thuis voelen 
in hun woning. 
Daarom bieden we 
je de gelegenheid om 
de woning naar eigen 
smaak in te richten en 
aan te passen. 

Voor sommige veranderingen 
die niet per se nodig zijn, is onze 
toestemming wel nodig. 
We raden je in dat geval altijd 
aan om contact op te nemen. 
In het Klus ABC staat ook precies wat wel 
en niet mag. Je vindt het Klus ABC op onze 
website. Gemakkelijk en snel een verandering 
aanvragen, kan ook via mijn.domijn.nl. 
We komen dan op afspraak langs om de 
wensen door te spreken. Zodra de aanvraag is 
goedgekeurd, kun je aan de slag!”

Vlnr: Ruud Elshof, technisch consulent. 
Harry Kip, vakman. Vincent Padberg, vakman. 

Zo gefixt

Internetaansluiting
Belsysteem aanbrengen

Niet-standaard schakel-
materiaal vervangen

Groepenkast wijzigingen
Wasmachine schakelaar, 
aan- en afvoer aanbrengen 
of veranderen

Vaatwasmachine aansluiting 
aanbrengen

Inbraakbeveiliging, hang- en 
sluitwerk

Niet standaard hang- en 
sluitwerk

Inbraakalarm

Tochtstrippen

Isolatie van gevel, dak en 
vloer

Dubbelglas

Traphek en/of balustrade 
vervangen

Vaste trap naar zolder

Erfafscheiding/pergola
Tuinhuisje zonder funderingBestrating (anders dan standaard van Domijn)

Dierenverblijf

Zitkuil en vijver

Extra verlichting

Gas, elektra en water

Hang- en 
sluitwerk

Isolatie

Trap

Tuin

Behalve bij kunststof deuren en ramen.

Wil je de zolder als kamer 
gebruiken? Vraag Domijn 
of dit mogelijk is.

Verandering

Opmerkingen

Wel toestemmingnodig Geen toestemming nodig

CV-installatie gesloten 
systeem/palletkachel

Vervangen CV-ketel en 
geiser door combi-ketel

Extra radiatoren

CV-installatie/geiser 
open systeem

Thermostaatkranen

Straalkachel in 
doucheruimte

Gevelkachel

Rookgasafvoer in gevel 
plaatsen

Radiator verwijderen

Radiator verplaatsen

Vaste airco plaatsen

Vloerbedekking/tapijt

Novilon

Laminaat

Parket

Kurk/plavuizen

Linoleum/marmoleum
 

Verwarming/
airco

Vloerafwerking

Alleen als Domijn dit als 

ondervloer accepteert.

*     Als je een woning huurt die onderdeel is van een woongebouw met een Vereniging van Eigenaren (VvE), dan gaan de regels van de VvE voor.

Vragen? Bel 053 209 2 209 of mail info@domijn.nl

Verandering Opmerkingen

Zorg ervoor dat de isolatievloer een 

isolatiewaarde heeft van 10 decibel. 

Zorg ervoor dat de isolatievloer een 

isolatiewaarde heeft van 10 decibel. 

Zorg ervoor dat de isolatievloer een 

isolatiewaarde heeft van 10 decibel. 

*

*

*

*

*

*

Wel toestemming
nodig

Geen toestemming 
nodig

Klus ABC
Je woning mag je naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Voor sommige veranderingen vraag je 

toestemming aan ons. In dit schema zie je voor welke veranderingen je bij ons aanklopt.

Vervanging

Zonnescherm/rolluik

Schotel en/of antenne

Serre

Stenen garage

Berging en uitbouw

Dakkapel

Dakraam

Kozijnindeling

Binnendeur vervangen

Buitendeur vervangen

Badkamer, keuken en/

of toilet

Buitenkant woning

Deuren

Let goed op de regels. Alleen 

Domijn mag dit overnemen als 

je verhuist. Vraag toestemming 

en voorkom dat deze gesloopt 

moet worden. 

Let goed op de regels. Alleen 

Domijn mag dit overnemen als 

je verhuist. Vraag toestemming 

en voorkom dat deze gesloopt 

moet worden. 

Let goed op de regels. Alleen 

Domijn mag dit overnemen als 

je verhuist. Vraag toestemming 

en voorkom dat deze gesloopt 

moet worden. 

Let goed op de regels. Alleen 

Domijn mag dit overnemen als 

je verhuist. Vraag toestemming 

en voorkom dat deze gesloopt 

moet worden. 

Let goed op de regels. Alleen 

Domijn mag dit overnemen als 

je verhuist. Vraag toestemming 

en voorkom dat deze gesloopt 

moet worden. 

Bij Vereniging van Eigenaren 

niet toegestaan. *

Verandering

Opmerkingen

Wel toestemming

nodig

Geen toestemming 

nodig

Onderhoud aan een woning. 

Wat doe jij en 
wat doen wij?

Controleer maandelijks de watermeter. 
Zeker als jouw meter onder de deurmat zit. 
Staat de meter stil? Dan verbruik je geen water. 
Gebruik je geen water, maar beweegt je meter
toch? Dan heb je waarschijnlijk lekkage. 
Plan dan een reparatie in door te bellen naar
 053 209 2 209. 

Tip

Vertel waarom jij graag die ballonvaart 
wil maken en stuur een e-mail naar 
info@domijn.nl met als onderwerp ´ballonvaart´. 
Doe dit voor 10 april 2021. 

Drie huurders maken kans op een ballonvaart 
aankomende zomer. Je mag iemand meenemen. 
Heb je gewonnen? Dan krijg je persoonlijk bericht 
voor 20 april 2021. Krijg je geen bericht? 
Dan behoor je niet tot de prijswinnaars.

Wie jarig is,
trakteert!
Trakteer jij je buurman of buurvrouw op een 
lekkere taart? Doe mee aan de ´Beste buur´ 
actie en vertel waarom jouw buurman of 
buurvrouw een taartbon verdient. Stuur je 
reactie voor 10 april 2021 naar info@domijn.nl 
en vermeld als onderwerp ´beste buuractie´. 
We verloten 100 taartbonnen! Heb je 
gewonnen? Dan krijg je persoonlijk bericht 
voor 1 mei 2021. Krijg je geen bericht? Dan 
behoor je niet tot de prijswinnaars. 

De cadeaubonnen zij niet inwisselbaar voor geld of 
andere producten.

En daarom verloten we een 
ballonvaart boven ons mooie 
Twentse landschap. 

Domijn 
 bestaat dit jaar 
100 jaar! 
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Duurzaamheid voorop
Voor de bouw van de studio´s gebruikten 
we zoveel mogelijk materialen die niet 
veel onderhoud nodig hebben. 
Ook kunnen we ze opnieuw gebruiken 
in de toekomst. De appartementen zijn 
klein, maar alles zit erin! De woningen 
op de begane grond hebben een 
zogenoemde Delftse stoep. Hier kun je 
met mooi weer even lekker buiten zitten.  

De woningen op de eerste verdieping 
hebben een frans balkon. Daarnaast 
is er buiten een mooi gezamenlijk 
binnenterrein. De studio’s worden 
circulair gebouwd. Bij circulair bouwen 
draait het om slim gebruik van 
grondstoffen, producten en goederen. 
Zo is het milieubewust en vooral 
fijn wonen in de studio’s op het 
Robsonterrein!

Wonen in Robson; 
klein maar fijn!
In gesprek met Noa Dadon

Het Robsonterrein aan de Blekerstraat is 
een bijzonder stukje Enschede. Nadat de 
voormalige pyjamafabriek van het merk Robson 
omgetoverd werd tot een creatieve broedplaats, 
is het naastgelegen terrein ingericht als een 
woonwijk met 20 studio´s, 3 tiny houses met 
atelierruimte en 21 eengezinswoningen. Dit zijn 
sociale huurwoningen. Daarnaast komen er 
nog 14 koopwoningen. Noa Dadon is de trotse 
bewoner van één van de studio´s. 

Hoe bevalt het wonen hier?
Heel goed! In maart werd ik als eerste uitgeloot 
voor deze studio. En ik woon hier sinds augustus 
met mijn gezellige kat Bella. 

Waarom wilde je hier wonen?
Ik heb een tijd in Amsterdam gewoond.  
Maar wilde toch terug naar Twente. Hier wonen 
mijn familie en vrienden. Dit is mijn thuis en hier 
wil ik mijn leven verder opbouwen. Robson is voor 
mij de perfecte plek, ik hoef niet lang te fietsen 
voordat ik in het centrum ben. Bovendien heb 
ik een atelierruimte in het Robson, waar ik kan 
knutselen, tekenen en schilderen.

Je woont op 27m2. Hoe doe je dat?
Ik heb heel goed nagedacht over hoe ik het wilde 
inrichten. Het moest zo praktisch mogelijk. 
Gelukkig heb ik een handige vader, die voor mij 
plankjes aan de wanden monteerde zodat ik 

zoveel mogelijk woon- en loopruimte heb. 
Ook wilde ik mijn woon- en slaapgedeelte 

gescheiden hebben, en dat is goed gelukt. 
Mijn vader maakte een op maat gemaakt 

bed! Ik ben niet zo heel veel thuis, want ik heb 
een baan van 20 uur. Ook studeer ik fulltime 
aan de kunstacademie in Zwolle. Als ik thuis 
ben, houd ik ervan om te koken. Daarom koos ik 

bewust voor een keuken op maat met een goed(e) 
koffiezetapparaat, kookplaat en oven. 

Wat vind je zo fijn aan deze woning?
De plek vind ik fantastisch. Nu is het nog veel 
braakliggende grond, maar als het straks klaar is, 
heb ik een fantastisch uitzicht op de moestuin en 
de andere woningen in de straat. 

Hoe is het contact met de buren?
Heel leuk! We zitten allemaal in dezelfde 
leeftijdscategorie. Grappig was dat ik mijn buurvrouw 
al kende. We hebben een gezamenlijke groepsapp en 
eten ook wel eens samen.

Je hebt een duurzame woning. Hoe is het klimaat?
De woning is erg goed geïsoleerd met driedubbelglas 
en vloerverwarming. Ik heb bijna nooit de verwarming 
aan. Het recirculatiesysteem zorgt voor frisse 
lucht van buiten en is extra duurzaam. Dat is 
heerlijk! En ik heb zonnepanelen op mijn dak. 
Ik kan je zeggen, dat scheelt echt enorm in de 
portemonnee.

Wat doe jij om milieubewust te zijn?
Daar ben ik wel meer bezig. Daarom 
koos ik voor een energiezuinige 
wasmachine. En zodra er afvalbakken staan, 
ga ik ook mijn afval scheiden.  

Tot slot, hoe ervaar je het wonen bij Domijn?
De medewerkers van Domijn zijn altijd klantvriendelijk. 
Ook als er iets misgaat, lossen ze dat netjes op.  Mijn oma zag 

dit in de krant en 
zei direct: ‘Zo´n 
studio, dat is 
iets voor jou!´

9

Energiezuinige woningen
De studio’s zijn energiezuinig gebouwd. 
Dat betekent dat deze gasloos zijn 
en alleen op het elektriciteitsnet zijn 
aangesloten. De studio’s hebben 
hoogwaardige isolatie en triple glas (zeer 
goed geïsoleerd glas). In de woning zit 
vloerverwarming, die is aangesloten op 
een warmtepomp. De ventilatie gebeurt 
met een warmte-terug-win-installatie 
met een CO2 installatie. De ‘vieze lucht’ 
wordt naar buiten geblazen en er komt 
weer schone lucht naar binnen. Op het 
dak liggen zonnepanelen om elektriciteit 
op te wekken voor gebruik in de studio’s. 
Omdat alle woningen gasloos zijn, kan 
er alleen elektrisch gekookt worden in de 
studio´s.

Op de bank bij

PS. Noa kookt graag en heeft een lekker recept voor je. 
Je vindt deze verderop in het magazine!
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Mijn werkdag eindigt met het maken van 
verslagen van wat ik die dag gedaan en 
meegemaakt heb. De Wesselerbrink is een 
prachtige wijk in ontwikkeling. En het kan nog 
mooier als bewoners een beetje rekening met 
elkaar houden.

 Wijkbeheerder Jacques 

Op woensdag start ik om 08.30 uur aan de Magneet. 
Dan heb ik overleg met Jozek om de lopende dingen 
door te nemen. We verdelen dan de taken. Van 10.00 
uur tot 12.00 uur heb ik spreekuur met collega´s in 
de wijk: wijkwijzer, politie en wijkcoaches. Bewoners 
kunnen met hun verhaal bij ons terecht. 

Na de lunchpauze ga ik dan mijn wijk de 
Wesselerbrink in. Vaak op de fiets. Ik maak 
een praatje met bewoners. Soms spreken 
bewoners me aan. Uit die gesprekken komen 
vaak meldingen waar ik direct actie op kan 
ondernemen. 

Tijdens mijn rondje in de wijk zie ik vaak zaken 
die anders kunnen. Denk aan een tuin die er 
niet netjes bijligt. Ik bel dan even aan bij de 
bewoner om hem/haar erop aan te spreken. 
We maken dan wel afspraken om te zorgen 
voor verbetering. 

Op een werkdag worden ook 
gesprekken ingepland. Rond 15.00 uur 
ga ik vaak even op bezoek bij een (paar) 
bewoner(s).

Op de terugweg kom ik vaak nog wel 
‘dingen’ tegen. Rondslingerend afval is 
een grote ergernis voor mij, maar ook 
voor buurtbewoners. De tip die ik altijd 
meegeef: Kom je spullen tegen die er niet 
horen? Meld het direct via de Twentmilieu-
app. En houd een beetje rekening met 
elkaar. Ruim je afval op. Kleine moeite, 
groot plezier!

De dag van…. 
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Jeroen, hoe kwam je zo bij Twente Milieu terecht?
In 2008 begon ik als uitzendkracht. En daarna 
werd ik chauffeur belader. Zes jaar geleden 
ontstond de functie van afvalcoach. Dat leek mij 
wel wat. We hebben inmiddels vijf afvalcoaches in 
dienst. Het leukste in mijn werk is de afwisseling!

Wat doet een afvalcoach?
Ik geef voorlichting aan bewoners, zowel thuis 
als op straat. Mensen kunnen een afspraak met 
mij maken als ze niet precies weten wat ze met 
hun afval moeten doen. Voor Corona gaf ik ook 
veel voorlichting op scholen. Zo doen we met 
kinderen een afvalspel: we zetten vier containers 
neer voor verpakkingen, gft, papier en restafval. 
Wie het snelst het afval goed kan scheiden, is de 
winnaar. En we prikken afval op het schoolplein. 
Ik zeg altijd: het begint bij de jeugd. En misschien 
kunnen de ouders er nog iets van leren. ;) 

Wat is een veel voorkomende vraag?
In welke bak mogen chipszakken en 
medicijnenstrips. Dit is afval dat bestaat uit 
plastic met een aluminiumlaagje. Sinds kort mag 
het bij de verpakkingen! 

Sinds januari 2021 kunnen Enschedese bewoners 
van appartementen gratis hun groente-, 
fruit- en etensresten gescheiden inleveren. 
Gemeente Enschede en Twente Milieu plaatsten 
ruim 300 gfe-verzamelcontainers bij flats en 
appartementen. Waarom is dit?
Bij bewoners van appartementen belandde het 
groenafval bij het restafval, omdat er nog geen 
goede oplossing was om het gescheiden in te 
zamelen bij hoogbouw. Dat is natuurlijk zonde! 
Er zijn veel manieren bekeken en uiteindelijk 
deden we een proef bij de grote hoge flats in de 
Lintveldebrink Enschede. We plaatsten daar een 
aantal gfe-verzamelcontainers. Dit bleek een 
schot in de roos, want bewoners waren  
erg enthousiast. Door meer gescheiden in te 
zamelen, houden we minder restafval over.  
Van gfe-afval wordt weer compost gemaakt.  
Daar bloeien en groeien de planten en bloemen 
beter van. Ook wordt er biogas van gemaakt.  
Een waardevolle grondstof dus! Daarnaast scheelt 
het veel restafval: goed voor het milieu en voor de 
portemonnee van de bewoner! 

En jullie doen nog meer mooie dingen. Vertel…
Jazeker! ´Volle bak samen delen´ is er één van. 
Dat is een speciale container die is omgebouwd 
tot ruilkast. Mensen kunnen spullen die ze niet 
gebruiken in deze kast leggen voor een ander. 

Denk aan puzzels, boeken of blikjes uit een 
kerstpakket. Er zijn er 60 in heel Twente. Mensen 
zijn erg enthousiast! Op www.twentemilieu.nl/
vollebaksamendelen vind je alle locaties. 

Ook hebben we de ´Zwerfafvalaanhanger´. Dit is 
een kleine aanhanger met afvalknijpers, bezems, 
harken en vuilniszakken. Kortom: alles wat je nodig 
hebt voor een opruimactie in de buurt. Je kunt de 

aanhanger als buurt gratis gebruiken voor een 
goede opschoonbeurt. Reserveren kan via 

www.twentemilieu.nl/aanhanger 

Wat wil je nog meegeven aan de mensen?
Ga je verhuizen en heb je nog spullen die door een 

ander nog prima te gebruiken zijn? Denk dan eens aan 
de weggeefhoek op Facebook, zet het op Marktplaats 
of laat het ophalen door een kringloopbedrijf. Spullen 
die niet meer te gebruiken zijn, kunnen in de container 
of naar het afvalbrengpunt. In Enschede kunnen 
inwoners 75kg gratis achterlaten op het afvalbrengunt. 
Op laten halen kan ook. Maar zet het niet naast de 
container. Daar hoort het gewoon niet. Je buren zullen 
je ook dankbaar zijn.

Heb je nog goede tips voor onze huurders?
• Koop bewust je boodschappen in. Dan hoef je 

ook minder weg te gooien.
• Deel je keuken slim in: plaats voor elke afvalsoort 

een andere (kleine) bak. Dan ben je minder snel 
geneigd om je afval toch in één bak te gooien. 
Geen plek om ze naast elkaar te zetten? Denk 
dan eens aan bakken die op elkaar kunt stapelen. 
Zo kosten ze evenveel ruimte op de grond, maar 
heb je toch een aparte bak voor bijvoorbeeld 
jouw verpakkingsafval.

• Een luchtdicht compostbakje op je aanrecht staat 
hip en is luchtdicht. Zo voorkom je nare geurtjes 
en houd je fruitvliegjes buiten de deur. 

• Zie je dat je buurman of buurvrouw afval bij de 
container neerzet dat er niet hoort? Spreek elkaar 
dan aan. Samen houd je de wijk schoon en mooi! 

Goed scheiden scheelt 
een bult op de afvalberg 
In gesprek met afvalcoach Jeroen Klein Buursink van Twente Milieu

Hoe kan ik mijn afval goed scheiden? 
Voor deze en andere vragen over afval kun je 
terecht bij Jeroen, afvalcoach bij Twente Milieu. 

    Vorig jaar zijn er maar      
    liefst 5.032.374 
    containers geleegd en is er              
  3.847 keer grof afval 
    aan huis opgehaald.

Voor vragen over afval kun je terecht bij de 
klantenservice van Twente Milieu via het 
telefoonnummer 0900-8520111 of digitaal 
via www.twentemilieu.nl/contact. Vorig 
jaar ontving Twente Milieu maar liefst 
34.000 mailtjes en 94.170 telefoontjes.

Naast afval kun je Twente Milieu ook 
kennen van het beheer in de openbare 
ruimte. Zo onderhoudt en beheert Twente 
Milieu onder andere de verkeerslichten 
en de parkeergarages in Enschede. 
Ook onderhouden ze het groen. 
En vegen en strooien ze in de winter in 
Haaksbergen.  Daarnaast doen ze het 
rioolonderhoud in Losser.

8 vragen aan...

Twente Milieu zamelt in
9 gemeenten in, waaronder 
Enschede, Haaksbergen 
en Losser.

Losser

Enschede

Haaksbergen

Zie je afval of andere zaken in 
jouw buurt die er niet horen? 
Meld ze via de Twente Milieu App.
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1. Maak de afzuigkap schoon
Poets de onderkant goed en vervang het oude 
filter voor een nieuwe. Hiermee wordt de kans 
op brand kleiner, werkt de afzuigkap beter én 
hij gaat langer mee.

2. Controleer de afvoer in de badkamer
Als er veel vuil in de afvoer zit, loopt water niet 
goed weg. Maak het sifon (de zwanenhals) 
onder de wastafel maar ook de douchegoot 
daarom regelmatig schoon. Zo voorkom je 
verstoppingen! 

3. Vul de cv-ketel bij
Geeft de drukmeter op de ketel minder dan 
1 bar aan? Dan is de druk te laag. Je moet dan 
de cv-ketel bijvullen. Want als de druk té laag 
wordt, gaat de ketel in storing.  

4. Ontlucht radiatoren en cv-leidingen
Maakt je verwarming soms een tikkend geluid? 
Het kan zijn dat er te veel lucht in de radiator 
zit. Als dat zo is, werkt de verwarming minder. 
Het kost dan meer energie om de ruimte te 
verwarmen. Het ontluchten van de radiator 
verhelpt dit probleem. 

5. Maak de dakgoten schoon
Een vieze dakgoot raakt snel verstopt. Als het 
hard regent kan de dakgoot overstromen. Wist 
je dat het schoonhouden van dakgoten onder 
het Thuis Plus Pakket valt?  

6. Maak rioleringsbuizen schoon 
Een verstopping is geen pretje. Hoe je dit 
voorkomt? Laat regelmatig de warme 
kraan een tijdje lopen en draai een 
kookwas (90 graden) met je wasmachine. 
Viezigheid en zeepresten lossen dan op. 

7. Test de rookmelders 
Controleer of je rookmelders het nog doen. 
Druk daarvoor de testknop in. De meeste 
rookmelders geven een piepsignaal als de 
batterij bijna leeg is. 

8. Maak zonnepanelen schoon
Doe dit het liefst aan het begin van 
de lente. Voordat de zon echt begint 
te schijnen. Zo werken ze het best. 
Gebruik hiervoor alleen water en géén 
schoonmaakmiddelen.  

Tips voor
onderhoud
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Oplossing:

Woordzoeker

Stuur de oplossing van deze woordzoeker voor 10 april in via info@domijn.nl 
met als onderwerp ‘woordzoeker’. Onder de inzendingen verloten we 10 Domijn 
tekensetjes. Let op. Alleen prijswinnaars krijgen voor 20 april bericht. 

Zo gefixt



7500 liter = 21 uur
douchen

Groen Doen: 
Duurzaamheid 
2020

Pĳler 1: Onze huizen 
voor 2050 CO2-neutraal

Pĳler 3: Een fĳn thuis,óók 
bĳ  steeds extremer weer 

Verduurzaamde woningen via de 
blok-voor-blok aanpak. Dat is goed 
voor iedere dag een verduurzaamd 
huis, een jaar lang.

Dit jaar legden we op 203 huizen 
zonnepanelen. Daarmee komen we 
op een totaal van 26.000m2 

zonnepanelen. Dat is ruim 1,5 keer 
de grootte van het Volkspark in 
Enschede!

Industrieel gebouwde 
huizen, daardoor wordt 
veel minder materiaal 
verspild.

Materialenpaspoorten, 
dat zorgt dat materialen 
straks geen afval zijn maar 
hergebruikt worden.

We gebruiken 
steeds meer 
natuurlijke 
materialen, 
bijvoorbeeld 
hout.

Groene daken, die vangen regenwater 
op en slaat het op in de grond rondom. 
Zo gaan we droogte tegen. 
Met de oppervlakte die we dit jaar 
legden, kan 7500 liter water 
geabsorbeerd worden. Dat is evenveel 
water als 21 uur douchen!

Dit levert het op

419 300

203

23

23

x1,5

m2

Gemiddeld €40 per maand lagere 
woonlasten bij de huizen die 
Reimarkt verduurzaamde

19% van onze woningen 
hebben duurzame energie, 
die bijvoorbeeld wordt 
opgewekt door de zon of 
restwarmte.

Dit jaar hebben we zo'n 500.000 KG CO2 
uitstoot voorkomen. Om dezelfde 
hoeveelheid CO2 op te laten nemen, 
heb je 23.000 bomen extra nodig. Dat is 
18,5 keer De Grolsch Veste vol bomen. 

19%

€40,-
per maand

(Aard)gasloze 
huizen gebouwd.

83

Vergroende omgeving. Dat zijn bijna 
5 voetbalvelden waar stenen plaatsmaakten 
voor groen. En daarmee gaan we hitte tegen 
in de zomer en vangen we regenwater 
op bij extreme buien.

22.000 m2

18,5x

Pĳler 2: Goed met 
materiaal omgaan
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Fijn wonen doen we samen
Interview met bewoonster Willy Lijftogt en Bertus Siemerink van SVEN over kennismaken 

Hoe kunnen we wonen in de wijk fijner 
en veiliger te maken? Met die vraag in 
gedachten gingen Woningcorporatie 
Domijn, Gemeente Enschede, SVEN (Samen 
Versterken van Enschede door Noaberschap) 
en de Politie in gesprek met bewoners van 
de Lintveldebrink. De gesprekken gingen 
over een aantal thema’s die het verschil 
maken voor leefbaarheid in de wijk. 
Bewoner Willy Lijftogt en Bertus Siemerink 
van SVEN vertellen wat zij doen om kennis 
te maken met de buurt. 

Het begint bij elkaar groeten
Bertus: “Het begint bij elkaar groeten: een moment 
van even contact maken. Hoe meer mensen elkaar 
kennen, hoe meer mensen elkaar aanspreken, 
hoe makkelijker dat wordt. Om kennismaking 
aan te moedigen, organiseren we regelmatig een 
bijeenkomst met bewoners.” Willy: “Ik ben altijd 
van de partij. Zo’n moment is gezellig en biedt de 
mogelijkheid voor een goed gesprek met de buren. 

Maar ook met de mensen van SVEN of de 
wijkbeheerders van Domijn.”

Moeite voor elkaar doen
Willy: “Ik heb een goede verstandhouding 
met de mensen in de flat. Ik maak gerust 
een praatje met ze. En als ik me erger aan 

dingen zoals rondslingerend afval, zeg ik er wel 
iets van. Zo ben ik. In de flat wonen mensen met 
andere nationaliteiten. Omdat we elkaars taal niet 
spreken, is aanspreken soms lastig. Ik kan me goed 
voorstellen dat het voor hen een uitdaging is om 
een weg te vinden in deze samenleving en dat de 
Nederlandse taal daarin een belemmering is. En 
ik zou het dan zo mooi vinden als we moeite voor 
elkaar doen en verdraagzaam en begripvol naar 
elkaar toe zijn. Mensen moeten openstaan om te 
kunnen ontvangen. 

Maar taal zegt niet altijd alles. Zo groet ik een 
Syrische buurvrouw regelmatig met ‘Alles goed’ 
omdat ze slecht Nederlands spreekt. Door het 
uitwisselen van een vriendelijke blik, begrijpen 
we elkaar toch op een of andere manier. Ook 
hielp ik een Syrische buurman 14 jaar lang met de 
boekhouding. We hadden niet veel woorden nodig. 

     Dus ook door dingen voor elkaar te     
     doen, heet je elkaar welkom. En het  
     geeft bovendien een goed gevoel!

Respect voor elkaar
Bertus: “Willy is voor ons heel waardevol.  
Ze meldt het als er problemen zijn en vindt het 
belangrijk dat de flat verzorgd is. Zo verzorgt ze de 
plantenbakken op de galerij en spreekt ze mensen 
aan als er iets aan de hand is. Zolang je elkaar maar 
met respect behandelt, is er heel veel mogelijk!”

“
Willy Lijftogt
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Nadat ze al enige tijd reageerde op 
woningen, trok ze zelf de stoute schoenen 
aan. Truus Westendorp ruilde van woning 
met een andere huurder. Ze woont nu 
in een prachtig appartement in hartje 
Haaksbergen.

U bent geboren en getogen in Haaksbergen?
Ik woon al 68 jaar in Haaksbergen. En ik huur al 
44 jaar bij Domijn (voorheen Licht & Lucht). 
Eerst samen met mijn man, zoon en dochter.  

En nu woon ik hier met Dribbel, mijn 
hondje, in dit mooie appartement.

 
Vorig jaar ruilde u van woning.  

Hoe ging dat?
Ik woonde in een grote woning met oprit 

aan de Wolkammerstraat in Haakbergen.  
Dat huis werd te groot voor mij alleen.  

Ik reageerde regelmatig op woningen, maar 
in de loting kwam ik helaas niet aan bod. 

Het duurde mij te lang, en dus klopte ik bij de 
woningcorporatie aan. Want ik had een mooi 
appartement in het centrum op het oog.  
De woonconsulent van Domijn gaf aan dat ik 
zelf mocht informeren op dat adres. Dus dat 
deed ik. De huurder van deze woning had wel 
interesse. Het duurde nog wel een tijdje voordat 
hij over wilde gaan tot woningruil. Dat ging 
opeens wel snel, binnen een paar dagen moest ik 
de verhuizing regelen. Daar had ik graag wat meer 
tijd voor gehad. 

Bevalt het u hier?
Heel goed! Ik loop zo het centrum in. En ik heb 
fijne buren. We zoeken elkaar regelmatig op. 
Of we pakken de fiets en trekken er samen op uit. 

En hoe vermaakt u zich verder?
Mijn hond Dribbel houdt me gezelschap. En ik 
houd er ook nog wel wat hobby´s op na. Zo vind 
ik het heerlijk om te diamond painten. Daar ben ik 
uren zoet mee. Maar ook bloemschikken, beelden 
maken, Engelse les, niets is mij te gek. Ook ben ik 
gek op een potje kaarten met de buren. En ik heb 5 
kleinkinderen, waar ik erg van geniet.

Heeft u nog tips voor mensen die van woning 
willen ruilen?
Veel oudere mensen willen van woning ruilen 
en krijgen daar de kans niet voor. Klop aan bij 
Domijn om te overleggen wat de mogelijkheden 
zijn. En overleg bij woningruil goed met elkaar wie 
wanneer uit de woning gaat, zodat de verhuizing 
zonder problemen verloopt. Ook vind ik het 
belangrijk dat je ruilt met iemand die in de woning 
past. Ik heb het in ieder geval enorm naar mijn zin 
en ben blij dat ik die stap nam!

In gesprek met Truus Westendorp over woningruil

Wachten 
 of ruilen?

Nieuwe wending
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Hoe werkt woningruil?
Wanneer twee huurders 
langer dan een jaar op 
hun adres wonen, komen 
ze in aanmerking voor 
woningruil. Huurders 
kunnen elkaar hiervoor 
zelf benaderen. Domijn bemiddelt 
hier niet in. Is er een match? Dan bekijken 
we (eventueel samen met een andere 
corporatie) of de bewoners akkoord gaan 
met de woningruil. Wanneer dat zo is, 
wordt er een ruildatum gepland. 
De voorwaarde is dat de huurders hun 
nieuwe woning minimaal één jaar huren. 



Een stap 
dichter bij een 
fijn (t)huis
Denise, Hoe kwam je bij woonSTaP terecht?
De computerzaak van mijn vriend en mij ging een 
aantal jaar geleden failliet. We kwamen in financiële 
problemen en daardoor woonden we al een tijdje in 
een chalet op de camping. Maar omdat we daar niet 
meer permanent mochten wonen, reageerde ik op 
heel veel woningen. Ik was ook zwanger van mijn 
tweede kind. Dus we hadden ook écht een groter 
huis nodig. Ik vroeg bij corporaties om urgentie, 
maar gezinsuitbreiding is geen reden voor urgentie. 
Omdat ik op een gegeven moment geen licht meer 
aan het eind van de tunnel zag, trok ik de stoute 
schoenen aan en meldde ik me via een wijkcoach 
van de gemeente aan bij WoonStAP. Toen ging het 
balletje rollen.

En hoe ging het toen verder?
In het begin was er veel mailcontact. En zat ik 
met 9 verschillende mensen om tafel. Ik was best 
zenuwachtig hoor. De vraag die mij werd gesteld, 
was: waarom zouden we je moeten helpen? 
Mijn antwoord was dat ik er echt alles aan wilde 
doen om onze financiële problemen uit het verleden 
op te lossen. Onze huurachterstand losten we 
vervolgens op door hulp te vragen bij de Stadsbank. 
Maar ook door keihard te werken. Daardoor konden 
we tot een betalingsregeling komen. 

En toen kwam er een woning vrij…
Klopt! Vlak voor kerst 2019 was er bij Domijn een 
woning beschikbaar waar wij voor in aanmerking  
kwamen. Ik was zo benieuwd, dus mijn vriend en 
ik zijn er direct naartoe gereden. Het bleek een 
eengezinswoning op de hoek van de straat. 
We hadden er direct een heel goed gevoel bij.

En hoe bevalt jullie huis?
Ja het is heel fijn, zeker met twee kinderen.  

Onze situatie is heel stabiel nu. Ik ben heel blij  
dat we nooit bij de pakken zijn gaan neerzitten. 
We hebben allebei een baan. En ik heb zelfs 
een vast contract gekregen! Ik ben WoonStAP 
en vooral Domijn dankbaar dat ze ons het 
vertrouwen hebben gegeven. Uiteraard waren 
er wel voorwaarden, maar daar houden we ons 
graag aan.

Wat wil je meegeven aan mensen die ook in een 
moeilijke situatie zitten?
Heb je het financieel lastig? Doe er dan alles aan 
om een regeling te treffen. Mail of vraag naar de 
mogelijkheden als je de huur niet kunt betalen.  
En blijf in contact met de woningcorporatie.  
Vaak is er best veel mogelijk. 

WoonStAP biedt heel veel 
kansen om mensen die 
een woonbelemmering 
hebben toch te helpen. 
Dit moeten ze zien als 
een allerlaatste kans.

Interview met Denise Lunding
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woning in aanmerking kan komen. Dit combineren 
we met afspraken. Die afspraken gaan over wat we 
in de toekomst van iemand verwachten. Als we de 
woonbelemmering opheffen, mag deze persoon 
weer huren van de corporaties. In sommige 
gevallen geven we negatief advies. Bijvoorbeeld als 
iemand er nog niet klaar voor is om te kunnen of te 
willen voldoen aan de voorwaarden die wij stellen.  

En daarna…?
We verwachten dat iemand (weer) actief reageert, 
bij alle corporaties. We spreken hier een bepaalde 
periode voor af. Is het na die periode ondanks de 
inspanning van iemand niet gelukt, dan wijzen 
we een woning toe. Soms gebeurt dit direct. Dan 
bespreken we wie de woning toewijst en onder 
welke voorwaarden. We zitten er dan wel kort op 
en grijpen in wanneer nodig. Zodra iemand een 
woning heeft via WoonStAP blijven we in gesprek 
over hoe het gaat. Dit doen we elke 3 maanden. 

Wat is WoonStaP
De Enschedese woningcorporaties kregen steeds 
meer aanvragen voor een woning voor inwoners 
die op de één of andere manier in de problemen 
zijn gekomen en daardoor een negatieve 
verhuurdersverklaring hebben. En die hierdoor niet 
via het normale zoekproces in aanmerking komen. 
We noemen dit een woonbelemmering. Om die 
mensen een nieuwe kans te geven, is WoonSTaP 
opgericht waarin gemeente, wijkteams en de 
woningcorporaties De Woonplaats, Ons Huis, SJHT 
en Domijn samenwerken. 

Hoe gaat ’t in z’n werk?
Elke Enschedese corporatie is vertegenwoordigd 
door een consulent, twee wijkcoaches en een 
ondersteuner van de gemeente. Elke week 
bespreken we wat er speelt. Mensen worden door 
de hulpverlener via een formulier aangemeld. 
Hierop staan vragen over woongedrag, 
woonverleden, financiën en hoe die persoon in 
de problemen is gekomen en niet meer via het 
normale zoekproces in aanmerking komt voor een 
woning. Dan volgt een intakegesprek. Na de intake 
bepalen we of we of die persoon weer voor een ‘Ik ben heel blij 

dat we nooit bij 
de pakken zijn 
gaan neerzitten’
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Ingrediënten:
2 puntpaprika’s
2 eieren
4 tomaten
3 uien
3 tenen knoflook
1 aubergine 
Champignons (zoveel je wilt)
Mozzarella
Kaas
1 theelepel paprika kruiden (zoet)
1 theelepel knoflook kruiden
1 theelepel kurkuma 
Chili kruiden (als je ‘m pittig wilt maken)
Zout en peper op smaak
Turks brood (het liefst vers van de bakker)

Turkse worst kan toegevoegd worden als je 
het gerecht met vlees wilt maken.

  Noa’s 
Sjaksjoeka

Bereiding
Snijd alle groenten in blokjes, maak de olie 
warm en voeg als eerste de ui en knoflook 
toe. Als deze goudbruin zijn gebakken, kun je 
eventueel de worst toevoegen. Voeg hierna de 
tomaten, paprika, aubergine en champignons 
toe. Laat dit allemaal 5 minuten bakken. Voeg 
hierna de eieren toe. De eieren breek je in de 
pan met de groenten. Je laat de eieren koken in 
de saus. Laat dit 20 minuten doorkoken tot de 
eieren ongeveer medium gekookt zijn.

Serveer de eieren met de groenten en saus. 
Voeg naar smaak de kaas toe en serveer met 
brood. 

 (voor 2-4 personen)
Wij zijn benieuwd wat je van dit magazine vindt. 
Wat wil je graag lezen en weten? Of misschien heb je 
een mooi verhaal dat je graag terugziet in de volgende 
uitgave. Laat het ons weten! 

Ga naar vertelhetdomijn.nl en vul de vragenlijst in. 
En maak kans op een van de drie Pathé thuis 
cadeaukaarten? Doe dat vóór zaterdag 10 april. 
Heb je gewonnen? Dan hoor je voor 20 april van ons. 

Wat vind je van ons magazine? 

Geef je mening 

Met Pathe 
thuis zie je de 
nieuwste films!
Pathé Thuis voegt wekelijks nieuwe 
films toe, direct uit de bioscoop. 
Kijk de grootste blockbusters als 
eerste, gewoon thuis! Haal alleen
nog wat popcorn in huis en je 
thuisbioscoop is compleet. 
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Dit is een jubileumuitgave van ´Thoes´, gemaakt door 
team Communicatie van Domijn. Wij bedanken alle 
huurders voor het vertellen van hun verhaal!

Wil je dit magazine 
niet meer krijgen? 

Meld je dan af. Ga naar 
vertelhetdomijn.nl en voer jouw naam 
en e-mailadres in. Kies voor ´Ik wil de 
nieuwsbrief niet meer ontvangen.´ 

Kom d'r 
in dan kuj d'r 

oet kiek'n

Wist je al dat ons telefoonnummer 
veranderd is? Je belt ons nu via 
053 - 209 2 209!

Knip deze spreuk uit 
en doe er een leuk lijstje 
omheen!

Dit magazine is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.


