Henriëtte Krijnen stelt zich voor
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben sinds half december vorig jaar gepensioneerd en heerlijk aan het onthaasten. Dit bevalt me tot
op heden erg goed. Ik wandel veel, ben graag buiten.
Waar richt jij je op tijdens het groot onderhoud?
Ik vind het welzijn van mijn buurtgenoten heel belangrijk. Ik bied een luisterend oor en zal eventueel
signaleren hoe de dingen verlopen en gaan.
Waar word je blij van?
Uiteraard word ik blij als het met mijn kids goed gaat. Daarnaast word ik blij van de sociale contacten
rond mij en tot slot van de vier jaargetijden.
Wil je nog iets kwijt?
Ik hoop dat het Groot Onderhoud voor iedereen goed verloopt. Zowel voor de vaklieden als voor de
wijkbewoners.
Bernadine van Haren stelt zich voor
Wie ben je?
Bernadine van Haren
Waar woon je?
Van “t Santstraat 154
Wat doe je in het dagelijks leven?
Gepensioneerd, kook voor de Buurttafel Limos 10
Wat vind jij belangrijk tijdens het Groot Onderhoud?
Communicatie tussen de bewoners en De Gemeenschap. Dat er geen problemen zijn met de
informatiestroomlijn, en dat eventuele problemen tot ieders tevredenheid worden opgelost.
Waar word je blij van?
De gedachte dat we straks heel tevreden zijn over het verloop van het groot onderhoud
Wil je nog iets kwijt?
Ik hoop dat we met zijn alle een gezellige tijd hebben. We gaan een spannende, ik verwacht voor veel
bewoners een emotionele periode tegemoet.

Paulien Driessen stelt zich voor
Ik ben Paulien Driessen en woon sinds een aantal maanden in de van ’t Santstraat.
Genietend en mijzelf nog eigen maken van een sfeervolle benedenwoning met tuin.
De tuin is de reden geweest om naar lang wachten deze woning te accepteren.
Genietend van het vele groen, de prachtige bomen en sfeer van het authentieke
karakter in Hengstdal. Een woonomgeving waar ik blij van wordt.
Mijn aanmelding bij de Bewonersprojectgroep tijdens Het Groot Onderhoud v.d. Spoorbuurt heeft
alles te maken dat ik ervaar dat het hele plan van onderhoud behoorlijk invloed heeft op het wonen
alhier en veel vragen oproept: wat gebeurt er allemaal, wanneer en waarom.
Daarbij heb veel ervaring opgebouwd binnen bewonersparticipatie projecten, gericht op leefbaarheid
en groenvoorziening. Het overleg met vele partijen, m.n. bewoners, is voor mij bekend terrein.
Meedenken en doen is voor mij een mogelijkheid de woningbouwstichting en de wijk te leren kennen
met alle in en outs. Maar vooral ook om bewoners te leren kennen met de intentie dat ervaringen met
de uitvoering v.h. groot onderhoud gedeeld en gehoord worden.
Hopend op een goed verloop van kennismaking en overleg. Ik heb er zin in.
Ook weer veel te leren en te ervaren hoe comfortabel, energie zuiniger wonen, wordt aangepakt.
Met groet, Paulien

