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Mijn huis… 
op de Veluwe 

Lang geleden werd mij een mooie baan 

aangeboden in het westen van het land. 

Bij mijn vrouw hoefde ik er niet mee aan 

te komen. Ze weigerde resoluut naar 

regio Rotterdam te verhuizen.

Van kleins af aan woon ik aan de randen van de Veluwe. Als kleuter 

woonde ik in Harderwijk, als tiener in Ermelo en als student in 

Arnhem. Tien jaar geleden keerde ik met mijn vrouw naar die stad 

terug. Al decennia lang maak ik als wielrenner mijn rondjes over de 

Posbank, rond en over de Hoge Veluwe, langs kasteel Staverden, 

Stroe, Hoog-Soeren, Laag-Soeren en de IJssel. 

Ik vind het prachtig wonen hier. En ik hoor vaak van mensen om mij 

heen dat zij het hier óók geweldig vinden. De Veluwe staat niet 

voor niets in de top drie van mooiste gebieden van Nederland. Iets 

daarvan wilden we laten doorklinken in de nieuwe naam voor 

kersverse fusiepartners Woningstichting Brummen en 

Sprengenland Wonen. Het werd Veluwonen. Een naam die niet 

alleen verwijst naar de prachtige Veluwe, maar ook centraal zet dat 

het om ‘uw wonen’ gaat. 

Wonen op de Veluwe, wat wil je nog meer!

Hartelijke groet,

Marco de Wilde

Directeur-bestuurder Veluwonen

p.s. 

Bij een nieuwe organisatie en een nieuwe naam, hoort ook een 

nieuw bewonersblad: Mijn Huis. Ik wens u veel leesplezier! 

Colofon

Januari 2017

Mijn huis is een uitgave van 
Veluwonen
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Voskamp
Ontwerp, tekst en opmaak Einder 
Communicatie
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Contact Veluwonen

Hoofdkantoor Eerbeek
Postadres: Postbus 72, 6960 AB Eerbeek

Bezoekadres: Stuijvenburchstraat 20
6961 DR Eerbeek
Geopend van ma t/m vr van 8.30 - 16.30 uur

tel. (0313) 65 90 23 
welkom@veluwonen.nl 
www.veluwonen.nl

Spreekuur Brummen
Graaf van Limburg Stirumplein 5, Brummen
Geopend elke di en do van 9.00 - 12.00 uu

Open 
Huis 
Bent u er 12 januari ook bij? Dan 

houden we Open Huis in het vernieuw-

de pand aan de Stuijvenburchstraat 20 

in Eerbeek. Onder het genot van een 

hapje en een drankje kunt u kennis-

maken met Veluwonen. Er is van alles  

te doen: we hebben muziek, er is een 

poppenspeelster. Ook kunt u advies 

krijgen over de inrichting van uw tuin 

en huis. Bovendien hebben we enkele 

andere organisaties uitgenodigd die 

vertellen en laten zien wat ze voor u als 

huurder kunnen betekenen. Kortom, 

genoeg te horen en te beleven! 

Tot de 12de! 

Doe mee aan de 
tuinwedstrijd!
Hartstikke leuk, een tuin. Maar soms is 

het best lastig deze goed in te richten. 

Kunt u wel wat hulp gebruiken? Doe 

mee aan onze tuinwedstrijd. Als u zich 

opgeeft, krijgt u aan het begin van het 

jaar deskundig advies. Aan het einde 

van het jaar komen we opnieuw langs 

om te zien hoe uw tuin erbij ligt. 

Degene met de mooiste tuin wint en 

krijgt een prijs. 

Meer informatie (ook over aanmelden) 

vindt u in het programmaboekje in het 

midden van dit blad. 

Trouwe huurder
Jacqueline Tempessy (71) en haar man 

huren sinds 1968 een huis in Eerbeek. 

“Toen we als pasgetrouwd stel een huis 

kregen toegewezen, voelde dat als een 

lot uit de loterij. Het was destijds best 

moeilijk om een woning te vinden. Nu 

wonen we er alweer bijna 49 jaar. Onze 

kinderen zijn er geboren; hier worden 

we samen oud. Op zich is het een vrij 

gewone doorzonwoning. Typisch jaren 

zestig. Het is vooral de ruimte om ons 

heen die het prettig maakt. We wonen 

aan de rand van Eerbeek; je loopt zó 

het bos in. Daarom zijn we ook nooit 

weggegaan. In al die jaren is de 

woningbouwvereniging een paar keer 

van naam veranderd. De service en het 

woongenot bleven voor ons hetzelfde. 

Zo kregen we in de jaren zeventig de 

kans zelf de keuken bij de woonkamer 

te betrekken. Eind jaren tachtig is het 

huis grondig gerenoveerd. En een paar 

jaar geleden nog zijn de badkamer en 

het toilet vernieuwd. Het huis is in al die 

jaren met ons meegegroeid. Het voelt 

echt als ‘ons’ huis.”

NL Doet: 
tip ons!
Veluwonen doet 10 en 11 maart 2017 

mee aan de grootste vrijwilligers actie 

van Nederland: NL Doet. Onze mede-

werkers zetten zich in om samen een 

klus te klaren in een van onze dorpen. 

Wat ze precies doen en waar? Dat is 

aan u! Weet u welke non-profitinstel-

ling in uw buurt onze hulp kan gebrui-

ken? Geef het vooral door. Uit alle 

inzendingen pikken wij er één uit. 

Misschien gaan we wel in uw wijk aan 

de slag! 

Een eeuw oud?
Wordt uw buurman, vriend of 

familielid dit jaar honderd? 

Laat het ons weten en stuur een 

mailtje naar eeuwfeest@veluwonen.nl. 

Vanwege het Eeuwfeest verrassen we 

dit jaar alle 100-jarige huurders!

Pasgeboren 
Net een kindje gekregen? Als u het 

geboortekaartje binnen drie weken na 

de geboorte van uw zoon of 

dochter opstuurt naar 

Veluwonen, komen we met 

een verrassing bij u langs.

Mooie momenten 
Wat er al niet binnen de muren van een 

huis gebeurt… We lachen er, huilen, 

kletsen, feesten, eten, maken ruzie, 

hebben lief. Jaarlijks trekken er vele 

mooie momenten voorbij. Als onder-

deel van ons Eeuwfeest brengen we 

graag die huiselijke taferelen in beeld. 

Heeft u foto’s van mooie, bijzondere, 

blije of feestelijke gebeurtenissen in 

huis, van het afgelopen jaar of van 

langer geleden? Stuur ze op met een 

korte beschrijving erbij. We stellen er 

een boekje van samen dat we halver-

wege dit jaar uitgeven.

inhoud
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mijn thuis

“Het voelde  gelijk goed hier”

Mijn huis
“Veertien jaar geleden heb ik me inge-

schreven, met het idee: je weet maar 

nooit. Toen ik ging scheiden en een huis 

zocht, stond ik hoog bovenaan de lijst. 

Veel van de huizen die ik bekeek, vond ik 

te donker. Bij dit huis voelde het gelijk 

goed. Het heeft grote ramen, een goede 

lichtinval en een brede, ruime tuin. Ik heb 

echt mazzel dat ik hier terecht ben 

gekomen. Momenteel ben ik herstellende 

van een heftige operatie. Dan is het extra 

belangrijk dat je huis als een thuis voelt. 

Dat je er rust vindt.”

Mijn stijl
“Ik ben geen type van donkere kleuren en 

zware meubels. Ik houd van frisse kleuren 

en van warmte. Het was superfijn om 

helemaal naar eigen smaak een huis in te 

richten. Alleen de bank had ik al, de rest 

heb ik bij elkaar verzameld of zelf 

gemaakt. Zoals de lamp boven de tafel 

– ben ik héél trots op –, het lange houten 

tv-meubel en de bijzettafeltjes. Een 

eettafel is mijn volgende project. 

Moeilijk? Ik heb de kunst afgekeken bij 

mijn ex-man. Die was heel handig. Nu 

probeer ik het gewoon zelf.”

Mijn buurt
“In Oeken woonde ik in een buitenge-

bied, toch reed er veel verkeer langs. Als 

er hier een paar auto’s per dag door de 

straat rijden, is het veel. Ik heb lieve 

mensen om me heen, een beetje een mix 

van oud en jong. We lopen niet de deur 

plat bij elkaar, maar maken wel vaak een 

Rhodé Bouter (35) woont sinds dik een jaar met haar zonen Thiemo (9) en Aiden (7) in de 

Vogelbuurt in Brummen. “Het voelt hier als thuiskomen. Ook voor de jongens. Mijn huis 

geeft me rust.”

praatje op straat. In Oeken wipten we iets 

makkelijker bij elkaar binnen. Daar ging 

je ook achterom. Dat mag bij mij nog 

steeds; mijn achterdeur is mijn voordeur. 

Ik vind het prettig dat dat hier kan.”

Mijn dorp
“Wat me opvalt, is dat steeds meer 

mensen uit Arnhem of zelfs van verder 

hier komen wonen. Brummen is in trek, 

lijkt wel! Met de Posbank om de hoek ís 

het natuurlijk ook prachtig hier. Zo’n gaaf 

gebied om in te wandelen! Ook fijn aan 

Brummen, alles is dichtbij: school, 

winkels, eettentjes. Op de fiets ben ik er 

zo. Ik woon nu zeventien jaar in deze 

regio en heb nooit de behoefte gevoeld 

om weg te gaan. Hier blijf ik zeker nog 

een hele tijd zitten.”

Rhodé’s favorieten 
Plek in huis “Op de bank, in de 

hoek, met de benen languit en 

de jongens om me heen.” 

Woonwinkelen “Ik struin graag 

winkels met tweedehands 

spullen af. Sol luna is een 

favoriet. En verder vind ik veel 

voor weinig bij de Kwantum, 

Woonoutlet en Action.” 

Buiten “Met Indy wandel ik 

vaak in het hondenloopgebied 

langs de snelweg. En bij Oeken, 

rondom de gracht, is het in de 

herfst fantastisch. Die kleuren 

en die rust!” 



Beekbergen
Lieren Klarenbeek

Klarenbeek

Empe

OekenHal

Eerbeek

Laag-Soeren

Loenen
Hoenderloo

Beemte 
Broekland

Wenum-Wesel

Hoog-Soeren

Apeldoorn

Deventer

Zutphen

Brummen

Leuvenheim

Uddel

ijssel

5

 15

68

23

15

22

129

156

274

301
12

51

38

8

1416 1318

mijn huis  |  76  |  mijn huis

Ons gebied, 
uw huis 
4.000 huizen tellen we in totaal, verspreid over 16 dorpen in het oostelijk deel van de 

Veluwe. Dat is ons bezit sinds Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen zijn 

gefuseerd. Of ja, ‘ons bezit’… Bij Veluwonen vinden we dat de woningen vooral van onze 

huurders zijn. Van u dus. Hierboven ziet u waar we hoeveel huizen verhuren en onder

houden, en waar onze kantoren gevestigd zijn. 

1 - 100

100 - 250

250 - 500

500 - 750

750 - 1000

1000 - 1200

1200 - 1500

Reparatie verzoek?
Heeft u een reparatieverzoek? 

Bel dan tussen 08.00 en 10.00 uur met het  

algemene telefoonnummer van Veluwonen, 

tel. (0313) 65 90 23. Mailen kan natuurlijk ook: 

reparatie@veluwonen.nl. 

Nieuwe website
Net in de lucht, onze nieuwe website: www.veluwonen.nl. 

Uw startpunt voor als u een reparatieverzoek wilt indienen, 

praktische vragen heeft, de huur wilt opzeggen of op zoek 

bent naar een andere woning. Ook vindt u er het laatste 

nieuws over onze bouw- en renovatieprojecten en 

verhalen van en over bewoners. Het komend jaar benutten 

we om onze online dienstverlening uit te breiden. Straks 

kunt u uw eigen gegevens inzien en aanpassen. Als u 

ondertussen nog tips heeft om de site te verbeteren, horen 

wij dat graag! 

Vul de Sudoku in. Vertaal de cijfers uit de groene hokjes 

in letters (gebruik hiervoor de codering onderaan de 

puzzel) en vul het woord in. Heeft u de oplossing 

gevonden? Mail deze dan naar redactie@veluwonen.nl 

en maak kans op een leuke prijs!

Puzzel en win 
Wilt u in de winter na het douchen de 

badkamer luchten? Zet dan niet het 

raam of de deur open, maar doe de 

verwarming aan. Klinkt gek misschien, 

maar door de thermostaat open te zetten 

wordt er onder de deur door verse lucht aange-

zogen. De vochtige lucht verdwijnt via de 

ventilatieopening in het plafond. Uw badkamer 

is hierdoor sneller droog; schimmelvorming 

krijgt geen kans. 

Inloop en spreekuur
Heeft u vragen over onder 

houd, betalingen, reparaties 

of andere zaken? Ons kantoor 

aan Stuijvenburchstraat 20 in Eerbeek is 

elke werkdag geopend van 08.30 tot 16.30 uur. In Brummen 

houden we elke dinsdag en donderdagochtend van 09.00 

tot 12.00 uur spreekuur in Plein 5. Dit is in het gebouw van 

Stichting Welzijn Brummen aan het Graaf van Limburg 

Stirumplein 5 in Brummen. Tip!

10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 = E 2 = U 3 = V 4 = N 5 = L 6 = W 7 = E 8 = N 9 = O

3 9 8 11

17 4 5
15 7 1 6

3 8 12 2
18 7 9 5

2 16 4 1
2 6

10 5
1 5 8 14 9 13

©www.puzzelpro.nl

actueel

Hoofdkantoor Eerbeek
Maandag t/m vrijdag
8.30 tot 16.30 uur

Spreekuur Brummen
dinsdag en donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur

Aardhuus
Nieuwbouwproject 
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achtergrond

Het kan u niet ontgaan zijn: in de wereld van zorg en wonen verandert er van alles. Ouderen komen 

steeds minder snel in aanmerking voor een plek in een verzorgings of verpleeghuis. En moeten langer 

zelfstandig thuis wonen. Dat vraagt wat van onze oudere huurders en hun naasten. Maar ook van ons. 

Met een paar slimme aanpassingen kunnen we het u een stuk gemakkelijker maken. 

Wist u dat tegenwoordig zes op de zeven tachtigplus-

sers nog ‘gewoon’ zelfstandig woont? Ook huurders 

van Veluwonen blijven langer zitten waar ze zitten, 

vaak met de hulp van hun mantelzorgers. Soms is die 

zorg en ondersteuning niet voldoende en is er méér 

Langer zelfstandig  thuis

MEER INFORMATIE

Wilt u langer zelfstandig blijven wonen en  

wilt u weten wat daarvoor nodig is?  

Bel met een van onze technisch consulenten,  

tel. (0313) 65 90 23. Graag kijken we samen met  

u naar de kosten en mogelijkheden. 

Wilt u een aanpassing of een hulp middel 

aanvragen? Neem dan contact op met de 

gemeente.

Gemeente Brummen, 

Team voor Elkaar: (0575) 56 85 68

Gemeente Apeldoorn, 

Sociaal Wijkteam: 14 055

Gemeente Rheden, 

Sociaal Meldpunt: (026) 49 76 911

Aanpassingen  

Een beugel is 

typisch zo’n kleine, 

betaalbare 

oplossing die nét 

het verschil kan 

maken.

wensen zijn en wat er in uw huis kán. Kleine, 

betaalbare oplossingen voeren we zelf uit, zonder 

tussenkomst van de gemeente. 

Wmo-vergoeding
Gaat het om grotere aanpassingen, bijvoorbeeld de 

installatie van een traplift of het rolstoelvriendelijk 

maken van uw keuken, dan kunt u beter eerst bij de 

gemeente aankloppen. Zulke aanpassingen vallen 

onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(wmo). Die wet regelt dat mensen die door ziekte, 

een beperking of ouderdom niet meer alles zelf 

kunnen doen, ondersteuning krijgen. De gemeente 

beslist of u een vergoeding krijgt voor aanpassingen 

of hulpmiddelen. U kunt een aanvraag doen via het 

wmo-loket van de gemeente of het sociale wijkteam. 

Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan passen we uw 

huis in overleg met de gemeente aan.  

Mevrouw Schuman (70):  “Ik woon al 

een aantal jaar in dit huis. Alles is 

gelijkvloers. Heel praktisch dus. Maar 

nu ik wat ouder word, loop ik toch 

tegen een aantal dingen aan. Het 

toilet bijvoorbeeld werd nét iets te laag 

voor me. Mijn ergotherapeut heeft 

contact voor me opgenomen met 

Veluwonen. Ik bleek in aanmerking te 

komen voor een wmo-regeling. Nu 

heb ik een hoger toilet én een handige 

beugel. Door die aanpassingen ben ik 

niet afhankelijk van de hulp van 

anderen en kan ik goed zelfstandig 

blijven wonen.”

Soms is er méér nodig om prettig 
en veilig thuis te blijven wonen

“Ik ben niet langer afhankelijk 
van de hulp van anderen”

nodig om prettig en veilig thuis te blijven wonen. Zo 

kan het al helpen om drempels te verwijderen, 

beugels aan de muur te plaatsen of een zitje in de 

douche te monteren. Onze technisch consulenten 

komen graag bij u langs om te inventariseren wat uw 

Hoger toilet, handige beugel
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eigen draai

Van je huis een thuis maken; Arjen en 

Sandra Huysman weten er alles van. Ze 

verhuisden van hun woning middenin de 

Hoenderloose bossen naar het dorp 

Hoenderloo. Met hun zelfgemaakte 

veranda haalden ze het buitengevoel van 

toen naar hun nieuwe huurhuis. 

Buitengevoel

“Niet alleen Arjen en ik zijn dol op de 

bossen, ook onze twee dochters. We waren 

dan ook vast van plan om de sfeer van de 

bossen in dit huis te behouden. En dat is 

helemaal gelukt. Arjen is heel handig met 

houtbewerking en zag het al helemaal voor 

zich. Eerst hebben we een vergunning 

aangevraagd voor onze plannen. Toen we 

die kregen, gingen we met het ontwerp aan 

de slag. Het denkwerk deden we samen. 

Leuk om te doen! Arjen kocht bomen, liet 

er planken van zagen en bouwde samen 

met een timmerman deze fantastische 

veranda, compleet met aanrecht en oven. 

Het voelt als een verlenging van ons huis. 

We leven binnen én buiten. Dat geeft 

ruimte. Het is heerlijk zitten hier. Zeker met 

de twee royale lichtkoepels die voor een 

mooie lichtinval zorgen. Ook de keuken en 

woonkamer worden er lekker licht door. Fijn 

dat we dit zo zelf hebben mogen 

aanpassen!” 

Heeft u ook uw huis op een bijzondere 

manier aangepast en wilt u erover ver tellen 

in deze rubriek? Laat het ons weten!

1 Fietsen langs de oevers van het kanaal bij Eerbeek

2 Winterse bomenlaan 

3 Vakantiepark Eerbeek

4 Honing te koop in de wijk

5 Heldringkerk Hoenderloo

6 Spelen bij de waterval in Loenen

7 Natuurgebied Loenermark

8 Koraalpaddenstoel

Fraai
Van Uddel tot Laag-Soeren, van Hall 

tot Hoenderloo; op de Veluwe stikt het 

van de prachtige plekjes. In de herfst 

en winter oogt alles extra fraai. Die 

kleuren! Al dat verstilde wit! We 

verzamelden de mooiste seizoensfoto’s 

van plekken uit de omgeving.  

Volgende keer: brievenbussen!
Wilt u uw eigen straat, wijk of dorp 

terugzien in deze rubriek? Voor het 

volgende nummer zijn we op zoek naar 

kiekjes van brievenbussen. Heeft u uw 

brievenbus gepimpt? Of staat er in uw 

buurt een bijzonder exemplaar? Stuur dan 

vóór 15 maart uw foto met een korte 

toelichting naar redactie@veluwonen.nl.
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ondertussen in...

“Het voelt als een 

verlenging van ons huis. 

We leven veel binnen  

én buiten!”
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“Toegegeven, er is veel tijd overheen gegaan 

voordat we alles rond hadden”, vertelt Robert 

Hoekstra, projectmanager. “Maar nu zijn de plannen 

voor fase 1 van de Eerbeekse Enk dan eindelijk 

definitief. En we zijn er trots op. In grote lijnen komt 

het erop neer dat we nu twintig huizen slopen. We 

Het is de oudste wijk in Eerbeek. Een van de groenste wijken ook, met een 

rustige, prettige sfeer. Over welke wijk we het hebben? De Eerbeekse Enk, 

vlakbij het centrum van Eerbeek, op een steenworp afstand van papierfabriek 

Mayer Melnhof. Direct na de oorlog (tussen 19461951) bouwden we er 

huurwoningen. Die zijn inmiddels hard aan een opfrisbeurt toe. We slopen een 

aantal woningen en bouwen nieuwe. Binnenkort gaat fase 1 van start. 

bouwen er hetzelfde aantal huizen voor terug. Twaalf 

van die twintig bieden we als huurwoning aan. De 

andere acht brengt bouwbedrijf Nikkels op de markt 

als koopwoning. In architectuur zijn ze duidelijk 

familie van elkaar.” Wat er met de overige vier oude 

huizen gebeurt? “Die renoveren we op zo’n manier 

dat ze weer vijftig jaar meekunnen.”

Royaal
In onze plannen voor nieuwbouw hebben we scherp 

gelet op kwaliteit, in het ontwerp én in het gebruik 

van materialen. Robert: “De architect kreeg de 

opdracht in uitstraling aan te sluiten op de rest van 

de wijk. Daar komt ook het idee van het zogenoemde 

Mansarde-dak met zinken dakkapellen vandaan. Een 

Eerbeekse Enk  nieuwe stijl
verwijzing naar de architectonische vormen uit de 

jaren vijftig. Je moet het zien als een variant op het 

zadeldak, te herkennen aan naar buiten geknikte 

vlakken. Prettig is dat je er extra veel ruimte mee 

creëert op de eerste verdieping, omdat het onderste 

gedeelte van het schuine dak veel steiler is dan 

normaal.” Verder vinden we het belangrijk dat de 

huizen lekker licht zijn, ook beneden. “Daarom zijn 

er royale raampartijen ingetekend.” Nóg een plus-

punt: rondom de hoekwoningen is voldoende plek 

om de auto op eigen terrein te parkeren. 

Eigentijds en duurzaam
In deze eerste fase gaan niet alle huizen op de schop. 

Vier oude woningen blijven staan, die krijgen een 

complete renovatie. Rik Klaasen, projectleider: “We 

vinden dat ze moeten voldoen aan de eisen van nu 

én aan die van de toekomst. Dus brengen we goede 

isolatie aan, verbeteren we de ventilatie, vernieuwen 

en vergroten we de badkamer waarbij we een tweede 

toilet plaatsen.” Wat de huizen helemaal up-to-date 

maakt, is het volledig duurzame elektrisch verwar-

mings- en warmwatersysteem. Zonnepanelen (24 

stuks per woning) zorgen voor energie.

Authentiek 
“Al met al een mooi project, waarmee we recht doen 

aan de authentieke sfeer en uitstraling van de wijk”, 

vat Robert samen. “Als alles goed gaat, leveren we 

deze fase eind 2017 op.”

De eerste steen

Ruim zeventig jaar 

geleden, op 

12 oktober 1946, 

werd de eerste 

steen gelegd.

Pluspunten 

• ruime kavels;

•  bijzonder ontwerp door het 

Mansardedak;

•  zinken dakkapellen;

•  hoogwaardige gebakken dakpannen;

•  gevelstenen van de beste kwaliteit in 

een bijzondere kleurstelling (oranje

rood in combinatie met grijs);

•  speelplaats voor de deur. 

Spreekuur in ‘t Enkhuus
Wilt u meer informatie over de her-

inrichting van de Eerbeekse Enk? In 

’t Enkhuus houden we iedere woensdag-

ochtend van 11.00 tot 12.00 uur spreekuur. 

Woonconsulent Arlin Wernicke beant-

woordt graag vragen van huidige huurders 

en huurders die straks naar de wijk willen 

terugkeren. 

Op een rijtje

•  We bouwen vijf rijen van vier huizen. Drie rijen 

zijn bestemd voor verhuur. 

•  We bieden onze huurders keuze uit zes 

tussenwoningen (met twee slaapkamers) en zes 

hoekwoningen (met drie slaapkamers). 

•  Vier bestaande woningen renoveren we tot 

eigentijdse, energiezuinige huizen. 
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Wat? Ontmoeting Onze DROOM, een stichting van, voor 

en door bewoners.

Doel? De stichting biedt inwoners van de gemeente 

Brummen en omstreken een plek voor ontmoeting, 

inspiratie, dagbesteding en het opdoen van werkervaring.

Sinds wanneer? januari 2016.

Waar? In clubgebouw De Harmonie aan de Meidoornlaan 

18b in Brummen (sinds nov. 2016).

Moment? Het koffieuurtje aan het begin van het wekelijks 

samenzijn op donderdag (tussen 10.00 en 15.00 uur). 

“Komen en gaan wanneer je wilt”

Sonja Leemkuil (61), initiatiefneemster 

“We zijn er voor alle mensen uit de gemeente Brummen en 

speciaal voor mensen die eenzaam thuis zitten. Mensen die tussen 

wal en schip vallen omdat ze nog nét geen zorgindicatie hebben. 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We drinken koffie 

samen, kletsen, doen een spelletje… Heel laagdrempelig. Je kunt 

komen en gaan wanneer je wilt. Ik hoor wel eens, ‘bij jullie voel ik 

me geen cliënt of patiënt’. Dat vind ik een groot compliment.” 

Ben Wissink (70), vrijwilliger 

“Ze noemen me hier de ‘muziek-

man’. Met mijn onemanshow op de 

sax speel ik voor verschillende 

stichtingen, ook voor Onze DROOM. 

Mijn missie is mensen verbinden 

door middel van muziek. Om met 

mijn oma te spreken: het gaat erom 

dat je de lichtjes in andermans ogen 

aanraakt.” 

Carry Nijland (63), bestuurslid

“Ik bied coaching en begeleiding, maak wandelingen 

met wie wil en organiseer kruidentochten. Mensen die 

graag weer aan het werk willen, doen bij ons ervaring 

op door koffie te schenken, de tuin te onderhouden of 

activiteiten mee te organiseren. Iedereen is welkom 

hier; bij Onze DROOM betéken je iets.”

bijeen

Marita Klein (63), bestuurslid 

“Ik vind: er moeten zoveel mogelijk plekken 

zijn waar je elkaar kunt ontmoeten. Dit is er 

één van. Per keer kijk ik waar behoefte aan 

is: ik kook soep, breng mensen met elkaar 

in verbinding. En omdat ik altijd met 

ouderen heb gewerkt, kan ik goed advise-

ren over beschikbare regelingen, of 

doorverwijzen naar andere instanties.”

Nine Timmer (46), vrijwilliger 

“Het fijne van hier is dat niemand tot iets verplicht is. 

Ik ben de creatieve van het stel. Vaak begin ik gewoon 

ergens aan te werken. Of ik kijk wat iemand zelf 

aandraagt. Zo breien we bijvoorbeeld tassen van 

allerlei soorten materialen. Niets hoeft, het gaat zoals 

het gaat. Door die ongedwongen sfeer voelt het hier 

net als een huiskamer.” 



even buurten bij

Anna en Marietje wonen aan de 

Buurtweg in Oeken. Anna bewoont  met 

haar samengestelde gezin een 

eengezins woning, Marietje woont met 

haar man in een 55+-woning, naast die 

van Anna. Een praatje bij de heg in de 

voortuin. 

Anna: “We wonen hier nog niet zo gek 

lang. Drieënhalf jaar, toch, Marietje? Voor 

ons was het best wennen. We komen 

namelijk niet uit Oeken.”

Marietje: “Ik snap dat je je draai moest 

vinden. Zo voelde het voor ons ook. We 

woonden namelijk eerst op de boerderij 

hierachter. Vanuit onze nieuwe tuin kijken 

we uit op ons oude huis.” 

Anna: “Ik moet zeggen: voor de kinderen 

is het lekker buiten spelen is hier. Alleen 

die heg hè. Daar zitten veel doorns in. 

Hoeveel lekke ballen we al niet hebben 

gehad!”

Marietje: “Ja, er zou een ander soort heg 

voor in de plaats moeten komen. Maar hij 

moet niet te hoog zijn.”

Anna: “Precies. Dat zou ten koste gaan 

van het mooie uitzicht.”

Marietje: “Of we als buren veel voor en 

met elkaar doen? Nou, als Anna en haar 

gezin op vakantie gaan, zorgen wij voor 

de kippetjes en de kat.”

Anna: “En we vinden het gezellig om met 

de kleintjes bij Marietje en haar man op 

de koffie te gaan.”

Marietje: “Dan krijgt de kleinste een 

tumtummetje, hè Lola?”  


