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Hoe oud?! De Marathonflat blaast
dit jaar 50 kaarsjes uit
Onze flats aan de Marathonlaan in Gouda bestaan 50 jaar! De middelste flat, de Marathonflat, is zelfs 51 jaar oud. Mevrouw van Velzen
(80) woont er al sinds de flat is opgeleverd, ook 51 jaar dus! We zijn erg benieuwd hoe zij dat heeft ervaren en wat haar het meeste is
bijgebleven.
“Ik woon al een tijd in Goverwelle, maar ik ben geboren en opgegroeid in Korte Akkeren. Een echte Gouwenaar dus!” vertelt ze. “Toen
mijn man Jan en ik hoorden van de nieuwbouwflats aan de Marathonlaan, heeft Jan er gelijk werk van gemaakt. Maar hij moest wel zijn
loonstrook meenemen, of we het wel konden betalen! De huur was toen 200 gulden per maand, een stuk meer dan we betaalden voor de
woning waar we toen woonden. Je kunt het je niet meer voorstellen, maar we betaalden toen 12,50 gulden per week. Gelukkig was het
geen probleem.”
NIEUWE KEUKEN. “Het appartement vonden we prachtig, vooral de ruime keuken. De eettafel die in de keuken staat hebben we ook
al sinds we hier zijn komen wonen, al 50 jaar! Een aantal jaar geleden is de keuken wel vervangen. We hebben er toen een extra kastje in
laten zetten en het aanrechtblad is verlengd. Daar moesten we toen voor bijbetalen, maar dat vonden wij het meer dan waard.”
MOOISTE UITZICHT. Mevrouw Van Velzen kijkt naar de keuken en krijgt een lach op haar gezicht. “Ik heb sindsdien ook nieuwe lades,
en als je dan een tikkie geeft, schuift ‘ie zo automatisch dicht zonder geluid te maken. Oh, dat vond ik het einde! Ik doe het soms nog wel
eens, geweldig! Ik hoop hier nog heel lang te kunnen wonen. Zeker met dit uitzicht, het is het mooiste uitzicht van de flat.”

Lekker eten uit eigen tuin
Het ziet ernaar uit dat we deze zomer niet op vakantie kunnen
en dus veel gebruik gaan maken van het balkon of de tuin. Heeft
u wel eens gedacht aan een moestuin? Het is gezond, lekker,
leerzaam en goed voor ons milieu! En het kan erg goed op een
klein stukje grond of in een plantenbak. Denk aan verschillende
soorten kruiden, sla, wortel, bieten of rucola! Deze groenten zijn
heel geschikt voor lage en brede potten. Gebruik altijd potgrond
en geef de planten goed water.
VERTICAAL TUINIEREN. Heeft u weinig ruimte, dan is verticaal
tuinieren een optie: gebruik hangbakken of -zakken die u aan
uw balkon hangt. Aan de binnenkant van de balustrade bijvoorbeeld. Zorg wel dat de planten voldoende water krijgen, ze
drogen namelijk sneller uit.
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Straks weer
alles bij het
oude?
Wat mij opvalt in krantenberichten
is dat veel mensen denken dat de
samenleving door de coronacrisis
blijvend verandert. Dat de solidariteit
en saamhorigheid van nu zal blijven
bestaan. Ik hoop het, maar de
geschiedenis heeft aangetoond dat
mensen na een ingrijpende periode
de draad weer gewoon oppakken.
Na enige tijd is alles weer bij het
oude. Of dat ook voor onze economie
gaat gelden, is de grote vraag. Ik vind
het op dit moment erg lastig om de
economische gevolgen van de coronacrisis te overzien.
Voor ons als corporatie is het belang
groot dat er – ook bij een economische
recessie - meer betaalbare woningen
beschikbaar komen en blijven voor
mensen met een kleine portemonnee.
Daar zullen we als corporatiesector
voor moeten strijden. Gelukkig zie
ik initiatieven van de Woonbond en
gemeenten die hier ook oog voor
hebben.
Zolang de gevolgen voor onze
(toekomstige) huurders nog onzeker
zijn, blijven we alert en volgen we
de ontwikkelingen op de voet. We
houden u op de hoogte!

Overlast van de buren

Deze publicatie is een uitgave van woningcorporatie Mozaïek
Wonen uit Gouda met informatie voor haar huurders en andere
belangstellenden. Mozaïek Wonen verhuurt bijna 10.000
voornamelijk sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven,
Nieuwerbrug en Moordrecht. Wij bieden goede, betaalbare en
duurzame huisvesting aan mensen met een smalle beurs.

Nu iedereen meer thuis zit, liggen irritaties sneller op de loer.
Ervaart u overlast van uw buren? Vertel hen dan rustig waar u
last van heeft. Veel mensen zijn zich er helemaal niet van bewust
dat ze overlast veroorzaken. Op onze website, www.mozaïekwonen.nl/ik-ben-huurder/leefbaarheid/buurtbemiddeling, vindt
u een aantal tips en een video om een goed gesprek aan te gaan
met uw buren.
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Ook kunt u vragen stellen tijdens het spreekuur bij Buurtbemiddeling. U krijgt een medewerker aan de lijn die graag met
u meedenkt. Het spreekuur is iedere werkdag van 11.00 tot
12.00 uur, bereikbaar via (088) 900 4000.

Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar:
ingesprek@mozaiekwonen.nl.
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