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Het klimaat verandert. Het weer kent meer 
extremen: piekregenbuien en periodes 
van hitte en droogte. Het gevolg hiervan 
is: het riool kan het vele water niet meer 
aan en onze gezondheid komt bij hitte in 
het geding. Maar we kunnen zelf iets doen 

door bijvoorbeeld onze tuinen en balkons zo 
groen mogelijk te maken. Groen is goed voor 
de opvang van water, zorgt voor verkoeling 
en schaduw en is goed voor bijvoorbeeld 
bijen en vlinders. Een groene tuin vraagt 
maar een beetje meer onderhoud dan een 
betegelde tuin. 

Maak van uw tuin of balkon een groene 
oase. Lees hier een paar ideeën:
•  Haal hier en daar wat tegels er uit en 

zet er mooie planten in
• Maak een moestuintje
•  Sla regenwater op in een regenton en 

gebruik dit ‘grijze’ water voor de planten
• Zorg voor wat hoogteverschil in de tuin
•  Kies voor onderhoudsvriendelijke planten 

die ook tegen de droogte kunnen
•  Creëer een verticale tuin met bijvoorbeeld 

een pallet of schoenenzak 

•  Hang potten en/of bakken aan de reling 
van uw balkon

•  Laat een klimop plant uit een pot omhoog 
groeien

•  Kies bij een balkon op het zuiden voor 
lavendel en bij een balkon op het westen 
voor planten die tegen wind kunnen 

•  Wilt u toch graag wat meer tegels in uw 
tuin? Denk dan hieraan: 

  -  Bestraat maximaal 60% van uw tuin
  -  Gebruik grastegels of tegels waar het 

water doorheen kan. Leg de tegels niet 
te dicht tegen elkaar aan, laat ruimte 
voor een wat bredere voeg

Wilt u ook een groene tuin of balkon? 
Maak kans op een tuinman/tuinvrouw  
of een cadeaubon. Kijk op  
www.portaal.nl/postvanportaal.

Er komen steeds meer 
duurzame oplossingen. 
Maar het gaat niet vanzelf. 
Duurzaamheid vraagt een 
omslag in hoe we denken en 
doen, hoe we wonen en leven. 
Het vraagt iets van ons allemaal.

Eindbestemming 2050
Ook wij werken hard aan 
duurzaamheid. Onze eindbe-
stemming is duidelijk: al onze 

woningen CO2-neutraal in 2050. 
Dat klinkt ver weg, maar het 
betekent dat we vandaag al 
moeten besluiten wat voor straks 
de beste duurzame keuze is. 

Zuinig en comfortabel
Dit betekent dat we soms 
huizen bouwen of renoveren 
die voldoen aan de eisen van 
2050. Vaker werken we daar 
naartoe, met het plaatsen van 

zonnepanelen. Of door ze aan te 
sluiten op een warmtenet. Dat 
maakt huizen steeds zuiniger en 
comfortabeler. In deze Post van 
Portaal leest u ervaringen van 
huurders met woningen die wij 
hebben verduurzaamd. En ook 
bewoners die hun wijk groener 
willen maken.

Wat u kunt doen
Ook u kunt vandaag al iets 

doen. Vervang gloeilampen 
door ledlampen. En gebruik 
een douchetimer. Dat is goed 
voor het milieu en voor uw 
portemonnee! Met meer groen 
in de tuin of op het balkon helpt 
u de natuur ook een handje. 
Zo zetten u en wij iedere dag 
stappen naar duurzaam wonen 
en leven. Samen krijgen we het 
voor elkaar!

Groen, groener, groenst

Duurzaam voor elkaar
U hoort en leest het overal. We gaan van het gas af, 
minder vlees eten en meer recyclen. Ook de generaties 
na ons willen nog prettig kunnen wonen en leven op 
deze aardbol. Dit betekent dat we ons milieu en klimaat 
minder moeten belasten dan we nu doen. Het goede 
nieuws is: het kan anders. 
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Aannemer De Variabele is volop bezig in de 
Arnhemse wijk. Alle 113 woningen krijgen 
een nieuwe, goed geïsoleerde voor- en 
achtergevel, dak- en vloerisolatie en een 
nieuw ventilatiesysteem. De voorbereidingen 
voor dit project zijn in 2017 begonnen. 
De bewonerscommissie is vanaf het eerste 
uur betrokken en speelt een belangrijke rol 
in het project. 

Geluisterd
De bewonerscommissie maakte kennis met 
verschillende aannemers en koos samen 
met Portaal voor De Variabele. Taco: “We 
overlegden met de architect en gaven 
onze mening over het hele ontwerp en de 
uitvoering. Zo vonden wij goede vloerisolatie 
belangrijk. Wij wilden graag dat dit met 
een soort piepschuimbolletjes gebeurde. 
Daar hebben we erg op aangedrongen. 
Er werd naar ons geluisterd.” 

Ontzorgen
Voor de renovatie moest iedereen de zolder 
leegruimen. Vooral ouderen zagen hier 
enorm tegenop. Taco: “Wij hebben Portaal 

op het hart gedrukt hier rekening mee 
te houden. Het eerste idee zagen wij niet 
zitten. Portaal en De Variabele snapten onze 
zorgen en pakten dit goed op. Er wordt nu 
meer aandacht besteed aan het ontzorgen 
van mensen in het project. Dat is iets wat 
wij, als commissie, bereikten en daar zijn 
we trots op!” 

Belangrijk werk
Opkomen voor de belangen van je 
buurtbe woners, dat is waar een 
bewonerscommissie voor is. En dat 
is belangrijk werk. Frits: “Wij spreken 
regelmatig buurtbewoners en horen 
hun verhaal aan. Algemene punten, 
zoals bijvoorbeeld klachten over rommel, 
bespreken we eens per zes weken 
met Portaal en De Variabele. Wij stellen 
ons stevig op. Maar altijd op basis van 

argumenten, niet op emotie. Voor individuele 
klachten melden bewoners zich bij de 
aannemer of Portaal. De begeleider vanuit 
de Variabele is voortreffelijk.” 

Het project loopt goed en binnenkort zijn  
alle woningen klaar. Maar de bewoners-
commissie gaat door. Zij gaan met de 
gemeente een groenplan maken voor de 
wijk. De commissie: “Het kost tijd, energie 
en overleg, maar we redden het toch maar 
mooi met elkaar!”

Bewonerscommissies zijn er in 
soorten en maten. Vaak ontstaan 
ze als wij ingrijpende plannen voor 
een complex hebben. Bijvoorbeeld 
renovatie, sloop of energiebesparen-
de maatregelen. Een bewonerscom-
missie bestaat uit vrijwilligers. Samen 
vertegenwoordigen zij de bewoners 
van een buurt of wijk. Zij zijn een 
belangrijke    gesprekspartner en zijn 
de schakel tussen buurtbe woners, 
aannemer en wij. We praten over 
onderhoud, veiligheid en de wijk. 
Het blijft niet alleen bij praten, we 
kijken    ook wat we samen kunnen 
doen om wijken en buurten te 
verbeteren   . Sommige commissies 
blijven ook na het project bestaan. 
Dat zien wij graag! Wilt u zich graag 
aansluiten bij de bewonerscommis-
sie van uw wijk of gebouw?  
Kijk op www.portaal.nl of bel onze 
klantenservice via 088 - 767 82 25.

Wat is een  
bewonerscommissie?

Samen voor een mooie wijk
Welke rol kunt u als bewoner spelen als uw huis wordt gerenoveerd?  
Hoeveel invloed heeft u? We spreken met Taco Gerritsen, Frits Kroes en Monique 
Berghege. Zij vormen samen de bewonerscommissie ’t Duifje. Zij vertellen over 
hun inzet voor de buurtbewoners. “We zijn trots op wat we hebben neergezet.”

‘ Er wordt nu meer aandacht 
besteed aan het ontzorgen 
van mensen’

Taco Gerritsen, Monique Berghege en Frits Kroes
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Geveltuin in de stad
Grijze grauwe tegels bij de flatgebouwen in de Leidse Slaaghwijk. 
Maar dat is voor de Wiekel- en Sperwerhorst sinds kort verleden tijd. 
Langs de lange gevels zijn geveltuinen aangelegd. Vol in bloei geven 
zij een sfeervolle uitstraling. Marco Flanderhijn, onze wijkbeheerder, 
nam hiervoor het initiatief. Vanuit het project ‘Samen aan de slag’ 
zorgde hij met de gemeente Leiden voor een groenere leefomgeving. 
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Goed voor het klimaat
Portaal is blij met dit project. Marco: “Wij 
stimuleren een groenere leefomgeving 
voor onze huurders. De wijken knappen er 
letterlijk van op: het ziet er leuk uit en het 
is goed voor het klimaat.” Daarom zocht 
hij voor de aanleg van deze geveltuinen de 
samenwerking met de gemeente Leiden 
op. “Wij helpen huurders die een geveltuin 
willen bij hun woning of woongebouw. 
Zo leggen wij het eerste contact met de 
gemeente, faciliteren de watervoorziening 
en maken eventueel bevestigingen aan 
de muur voor bijvoorbeeld een klimop,” 
vertelt Marco enthousiast. 

De planten en bloemen regelen de huurders 
zelf. En ook de verzorging, zoals het 
sproeien en snoeien van het groen. Voor 
de eerste aanschaf van bloemen en planten 
kunnen huurders subsidie aanvragen bij de 
gemeente Leiden; in het tweede jaar kan 
Portaal nog een bijdrage leveren. 

Samen aan de slag
Leiden is een prachtige stad, maar de wens 
naar meer groen groeit. Het aanleggen van 
een geveltuin is een eenvoudige manier om 
je leefomgeving groener te maken. “Het ziet 
er gezellig uit en tegelijkertijd helpt het ook 
hevige regenbuien en periodes van droogte 
en hitte op te vangen,” vertelt Nick Kooreman, 
Groencoach bij de gemeente Leiden. “Met 
het project ‘Samen aan de slag’ willen wij met 
onze inwoners de Leidse wijken en buurten 
aantrekkelijker maken. De aanleg van de 
geveltuinen door Portaal in de Slaaghwijk 
juichen wij zeker toe.” Voor het aanleggen 
van een geveltuin is geen vergunning nodig. 
Inwoners van Leiden kunnen de aanvraag 
bij de gemeente doen. De Groencoach helpt 
bij de plantkeuze en manier van verzorgen.

Vrijwilligers gezocht!
De geveltuinen liggen er nu prachtig bij. 

Toch valt of staat het uiteindelijke succes 
met goed en regelmatig onderhoud van 
de planten en bloemen door de bewoners. 
“Het is niet makkelijk om hier vrijwilligers 
voor te vinden,” zegt Marco. Na de aanleg 
van de tuintjes deed hij via posters en een 
huis-aan-huis flyer een oproep. “Ik ben zelfs 
langs de deuren gegaan, maar het leverde 
helaas weinig op,” aldus Marco, die dus nog 
steeds vrijwilligers zoekt. 

Positieve uitstraling 
Huurster Ria Heemskerk zocht wel contact 
met Marco voor een geveltuin aan de 
Kraaienhorst. Zij was erg enthousiast na 
het zien van de andere twee tuinen in haar 
wijk: “Ik vind een fijne woonomgeving met 
veel natuur belangrijk. De aanleg van de 

geveltuinen geeft een positieve uitstraling 
van de buurt.” Ria hoopt dat daarmee 
ook minder vuil op straat wordt gegooid. 
Samen met haar buurvrouw verzorgt 
zij de bloemen en planten. “En ik ga de 
kinderen vragen om ons te helpen. Hoe 
leuk is dat, lekker met je handen wroeten 
in de aarde.” 

Benieuwd hoe u een geveltuin kunt regelen? 
Kijk op portaal.nl/postvanportaal.

Samen aan de slag

‘Samen aan de slag’ is een project 
van de gemeente Leiden. Vanuit dit 
project ondersteunt de gemeente 
buurtinitiatieven om samen met de 
bewoners een wijk of buurt in de stad 
Leiden aantrekkelijker te maken.  
Kijk voor meer informatie op  
www.gagoed.nl/met-elkaar-aan-de-slag.

‘ De wijken knappen er van 
op: het ziet er leuk uit en 
is goed voor het klimaat’

Voordelen van een geveltuin

•  Regenwater krijgt de kans het 
grondwater aan te vullen

•  Dieren vinden beschutting  
en voedsel 

•  Groen biedt verkoeling in de zomer 
•  Fijnstof wordt door het groen 

opgevangen en zorgt voor een 
schonere lucht
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Waarom NOM?
De woningen aan de Meijhorst zijn gebouwd 
in het begin van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. Er waren vooral klachten 
over vocht, tocht en schimmel. En aan 
de uitstraling van de huizen mocht ook 
wel wat gebeuren. We kozen voor NOM-

woningen omdat dit een woning met slimme 
installaties is, die zelf energie opwekken, 
en goed is geïsoleerd door een compleet 
nieuwe jas. En het gas verdwijnt uit de 
woning. Met deze duurzame woningen 
dragen we bij aan het terugdringen van de 
opwarming van de aarde.

Compleet nieuwe jas
Een jaar na de start van de Nul-op-de-meter (NOM) renovatie van 132 
eengezins woningen in de Nijmeegse wijk Meijhorst zijn bewoners tevreden 
en trots. Daarom was het ondanks de druiligere regen gezellig druk in de 
tent tijdens het afsluitende feest met bewoners, medewerkers van aannemer 
Dura Vermeer en Portaal.

De familie Elemans aan het 
woord

“De meeste informatie vooraf 
over wat er ging gebeuren was 
duidelijk. Maar we hadden nog wel 
vragen: Hoe blijven de woonlasten 
gelijk, wanneer zijn wij aan de 
beurt, hoelang gaat het duren? 
Deze vragen zijn zo goed mogelijk 
beantwoord. 

De overlast van de verbouwing - 
zoals geluidhinder, stof en werklui 
over de vloer - viel ons mee. Ook 
de wijze waarop onze twee honden 
geen last hebben gehad tijdens 
de verbouwing. Ik ben blij dat wij 
nu wonen in de duurzaamste, 
levensloop- en klimaatbestendige 
NOM-woning op de groenste locatie 
van Nijmegen. Onze woning heeft 
een aanbouw die met de hand is 
geïsoleerd, inclusief twee nieuwe 
tuindeuren die de schuifpui hebben 
vervangen. Dat is heel goed gelukt. 

Door de renovatie ziet de hele wijk 
er mooier uit en ook de openbare 
ruimte wordt nog opgeknapt. Daar 
zijn wij als bewoners blij mee en 
trots op. Om tijdens de verbouwing 
in je huis te blijven wonen, moet 
je wel een beetje van kamperen 
houden. Wanneer je alleen bent, 
is het handig om wat hulp om je 
heen te organiseren.“
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Woonlasten blijven gelijk
En wat heeft onze huurder hier aan, 
want zonder medewerking van bewoners 
kunnen wij de ‘verduurzaming’ van 
onze woningen niet doen. Met de ‘Nul-
op-de-meter’ renovatie bieden wij een 
comfortabele en duurzame woning met 
gelijke woonlasten. 

Groot compliment
Ook wethouder Harriët Tiemens van 
Wonen en Duurzaamheid kwam langs om 
de bewoners te bedanken: “Het is mooi 
dat Portaal in de Meijhorst gekozen heeft 
voor deze oplossing. Dat getuigt van lef 
en aandacht voor een groene, duurzame 
en prettige woonomgeving. Zo’n ingrijpend 
project heeft natuurlijk heel wat voeten in 
de aarde en dat heeft best wat gevraagd 

van de woningcorporatie én de bewoners. 
Ik ben vooral erg blij dat de bewoners 
die ik bij de feestelijke afsluiting van de 
werkzaamheden sprak, aangeven dat 
ze tevreden zijn met het resultaat. Alle 
bewoners verdienen bovendien een groot 
compliment voor hun medewerking en 
inzet om dit voor elkaar te krijgen.”

Hobbels overwinnen
“Ik ben trots op het resultaat van dit 
innovatieve project en wil iedereen 
bedanken voor inzet en inbreng,” zegt 
Martine Verheijen, senior asset manager 
van Portaal: “Soms hebben we hobbels 
moeten overwinnen, dat kan bijna niet 
anders. Want, deze bewoners zijn voorlopers 
met hun NOM-woningen, waarmee zij 

bijdragen aan een beter milieu en de 
toekomst van onze kinderen. En daar  
mogen ze best trots op zijn.”

Lees ook het verhaal van de familie 
Vermeulen op www.portaal.nl/ 
postvanportaal.

‘ Alle bewoners verdienen 
bovendien een groot 
compliment voor hun 
medewerking en inzet’

‘ Om tijdens de verbouwing 
in je huis te blijven wonen, 
moet je wel een beetje 
van kamperen houden’

Feest in de wijk Meijhorst
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Slimme thermostaat
Het is een gezellige drukte tijdens 
het gesprek in huize Van Deelen, 
waar behalve Ingrid (44) en Alex 
(45) ook hun zoons Thomas (11) 
en Milan (8) en de poezen Mikkie 
en Lizzie vrolijk rondstappen, 

hond Rosa rustig in haar mand 
ligt en valkparkiet Sammie van 
zich laat horen. In het hok in de 
tuin hebben de konijnen Klaartje 
en Emily hun onderkomen. 
Tussen de regen- en hagelbuien 
door schijnt regelmatig de zon. 

Ook op deze dag wordt er weer 
geld bespaard, zo geeft slimme 
thermostaat Toon duidelijk aan.

Volmondig ‘ja’
Ingrid, die vrijwilligerswerk doet, 
en Alex, isolatiemonteur bij 

Nederland Isoleert, dachten al 
langer na over zonnepanelen. 
Hun schuine dak - waarvan 
een zijde op het zuidwesten 
ligt - leek hen zeer geschikt 
om het grootste deel van de 
dag zon te vangen. Ze hadden 

Tel uit je 
winst!
Ingrid en Alex van Deelen stonden te 
trappelen om zonnepanelen op hun 
woning in Amersfoort te laten leggen. 
Dus toen het aanbod van Zonnig 
Portaal op de deurmat viel, reageerden 
ze direct. En zo werden ze de eerste 
huurders met Zonnig Portaal-panelen 
op hun dak. Nu, driekwart jaar later 
zegt Alex: “Ik raad het iedereen aan!” 
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berekend hoeveel dat ze zou 
kunnen opleveren. Toen het 
aanbod voor Zonnig Portaal 
kwam, gaven ze direct aan 
geïnteresseerd te zijn. Hun dak 
bleek, zoals verwacht, geschikt 
en de voorgerekende besparing 
kwam heel dicht bij wat ze zelf 
hadden uitgerekend. Dus zeiden 
ze volmondig ‘ja’ tegen het 
aanbod.

Tien panelen
In januari van dit jaar kwamen 
de monteurs tien panelen op 
het dak plaatsen en aansluiten. 
De plaatsing van de panelen 
was in twee uurtjes klaar. 
De aansluiting op de slimme 
meter in de meterkast ging 
minder soepel. Reden: de 
loze leiding waar de kabels 
doorheen moesten, bleek 
verstopt. Dus moest er een 
omleidingsroute worden 
gemaakt. Maar nog zat het niet 
mee, er moest in de meterkast 
nog een kastje worden geplaatst. 
Dat liet op zich wachten. Maar 
toen dat eenmaal was geplaatst, 
werkte alles tiptop. Alex: “Je 
hebt er geen omkijken naar. 
Het werkt gewoon.”

Flink bespaard
Al met al zijn ze zeer tevreden. 
Alex: “Dit type zonnepaneel 
werkt ook als de zon niet 
schijnt. Licht is voldoende. Al 
wekt het dan natuurlijk wel 
minder op dan wanneer de 
zon volop schijnt. Als ik naar 

onze energierekening kijk, is het 
verschil met een jaar geleden 
groot. Ik raad het iedereen aan. 
Ik kijk zo af en toe op Toon, 
onze slimme thermostaat. Die 
geeft dan keurig aan hoeveel we 
hebben bespaard. In juli was dat 
bijvoorbeeld 38 euro, terwijl de 
panelen ons iets meer dan 20 
euro per maand kosten. Tel uit 
je winst!” 

Milieubewust?
Naast geld besparen was 
ook het zelf opwekken van je 
eigen energie een belangrijke 

reden om voor zonnepanelen 
te kiezen. Bescheiden als ze 
zijn, zeggen ze niet volmondig 
dat ze milieubewust zijn. 

Want het kan altijd beter, toch? 
Maar ondertussen staat de 
hybride auto voor de deur (“rijdt 
1 op 30!”), pakken ze zo vaak 

mogelijk de fiets voor korte 
ritten in de stad en krijgen de 
kinderen een waarschuwing 
als ze te lang onder de douche 
staan, vertelt Ingrid bijna tussen 
neus en lippen door. En op het 
dak gaan hun zonnepanelen 
onverstoorbaar door met het 
omzetten van zonlicht in stroom 
voor hun huishouden. 

Wilt u meer weten over Zonnig 
Portaal en of u in aanmerking 
komt? Kijk op www.portaal.nl/ 
postvanportaal.

‘ Als ik naar onze 
energierekening 
kijk, is het verschil 
met een jaar 
geleden groot’

‘ Je hebt er geen 
omkijken naar.  
Het werkt gewoon’
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Brede term
“De term duurzaamheid kun je breed 
invullen,” zegt Marjan. Zij is milieudeskundige 
en vertelt dat de natuur en het klimaat 
een ingewikkeld systeem van processen 

is. Marjan: “Verstoor je de balans, dan 
kan het zich herstellen. Maar dat kan 
niet oneindig. Dat weten en merken 
we inmiddels. Daarom moeten we 
zoveel mogelijk onze schade beperken. 

Die gedachte proberen we te vangen 
onder de term duurzaamheid. Daar 
kunnen overheden, woningcorporaties, 
bedrijven en ook u en ik aan bijdragen.”

Meer aandacht voor groen
Wat vinden huurders van wat Portaal aan duurzaamheid doet? En wat kunnen 
we daarin verbeteren? We vroegen het aan twee leden van de Utrechtse 
Huurdersraad: Marjan Perkins en Paul Sip. Meer samenwerken en meer 
aandacht voor groen rondom onze huizen en flats, is hun reactie. 
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Goede stappen 
Paul is positief over wat Portaal op 
het gebied van duurzaamheid doet. 
Het aanbrengen van zonnepanelen, 
energiezuinige nieuwbouw en het 
isoleren van woningen. Paul: “Huurders 
uit het Soesterkwartier in Amersfoort 
bijvoorbeeld, kunnen afhankelijk van 
hun wensen en portemonnee kiezen uit 
verschillende producten zoals isolatie en 
zonnepanelen. En kunnen zelf bepalen 
wanneer de monteur daarvoor langskomt. 
Het is maatwerk voor een comfortabel en 
energiezuinig huis. Het is niet verplicht, maar 
een eigen keuze. Daarmee worden in ieder 
geval stappen gemaakt.”

Een buurtschouw
Om nog meer te bereiken zou Portaal meer 
en breder kunnen samenwerken. Ook met 
huurders erbij. Als voorbeeld noemt Paul 
de buurtschouw. Paul: “Het zou mooi zijn 
als medewerkers van Portaal samen met 

de gemeente, bedrijfsleven en bewoners, 
kijken wat er in de buurt kan en welke 
wensen er zijn. Daarna kan er een 10-jaren 
plan worden gemaakt om de buurt beter 
in te richten op het gebied van planten, 
dieren en verduurzaming. Zoals tegels 
eruit voor groen en het aanbrengen van 
mezenkastjes.”

Ideeën en voorbeelden
Portaal zou bewoners nog meer kunnen 
enthousiasmeren om tuinen, gevels 
en balkons groen te maken. En dan 
niet alleen met geraniums, maar ook 
met groenblijvende planten met weinig 
onderhoud zoals klimop. Een inloopavond 
met ideeën en voorbeelden van groen in 
en om je huis zou hierbij kunnen helpen 
en ook wijkbeheerders kunnen een rol 
spelen. “Het aanpassen van de woonregels 
van Portaal is een goede start. Want als 
je geen spijkers in gevels mag slaan, dan 
hang je ook niets op.”

Meedenken?

Wilt u meedenken over ons beleid? 
Zoek dan contact met uw 
huurdersbelangenorganisatie via  
www.portaal.nl/huurdersorganisaties.

‘ Want als je geen spijkers 
in gevels mag slaan, dan 
hang je ook niets op’

Tip voor huurders

Wat kunnen huurders zelf doen? 
Ook daar hebben beiden ideeën 
over. “Kijk ook eens naar het groen 
in andere buurten,” zegt Marjan. 
“Soms zie je daar leuke dingen die je 
ook zelf kan toepassen.” 

Paul: “Doe het met elkaar. Praat 
met je buren, mede-flatbewoners 
of bewonerscommissie wat jij kan 
doen om de aarde te helpen.”

Paul Sip

Marjan Perkins



www.portaal.nl

Doe mee met de 
puzzelwedstrijd en 
maak kans op een 
Dopper waterfles. 
Deze 100%
recycle bare 
waterfles gaat 
lang mee en plastic 
wegwerpflesjes zijn 
niet nodig. Zo helpt 

u mee plastic vervuiling tegen 
te gaan. Lekker duurzaam!  
 
Meedoen? Los de woord zoeker 
op. De overgebleven letters 
vormen een zin. E-mail deze 
zin voor 1 december 2019 
naar website@portaal.nl.  
De winnaars krijgen 
persoonlijk bericht.
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Woordzoeker

Duurzame tips voor thuis
De oplettende lezer zag de volgende tips voorbijkomen. 
Zitten er ook handige tips voor u tussen? We zetten ze 
op een rij:

Welkom thuis

1  Vervang uw gloeilampen door ledlampen

2 Gebruik een douchetimer

3   Sla regenwater op in een regenton en 
gebruik dit ‘grijze’ water voor de planten

4  Haal hier en daar wat tegels uit uw tuin 
en zet er mooie planten in

5  Regel een geveltuin met uw 
wijkbeheerder

 
6   Bedenk met uw buren, mede-

flatbewoners of bewonersc ommissie 
wat u kunt doen

7 Pak zo vaak mogelijk de fiets

12 | Post van Portaal


