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We willen geen ander huis meer!
MIJN HUIS

IN DE STEIGERS

EVEN BUURTEN BIJ

Het leven is zoveel meer!

‘We zorgen voor ons huis alsof

Vier op een rij

het van ons is.’
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mijn thuis Het leven is
zoveel meer

Als iemand ons belt omdat er een kraan lekt, dan stapt één van
onze vakmannen in zijn busje om de reparatie uit te voeren. Dat
doen we zo’n 4.000 keer per jaar. Doorgaans levert dat geen
bijzondere verhalen op. De kraan wordt gerepareerd. Heel gewoon
natuurlijk. Maar soms loopt het anders. Zo belde onlangs een
vakman aan bij een moeder die open deed met haar baby op de
arm. Ze geeft de fles. Op de achtergrond huilt een peuter. De
moeder zucht: ook dat nog...!
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even buurten bij Vier op een rij

De reddende engel

16

Nadere inspectie leert dat de peuter dringend een schone luier
nodig heeft. De moeder kijkt om zich heen: hoe lost ze dit nou op in
haar eentje? Dan zegt de vakman: ‘Ik ben goed in flesjes geven. Heb
ik vaak genoeg gedaan.’ En even later staat de vakman met de baby
in zijn armen. Ze zuigt tevreden aan de fles. De moeder verschoont
ondertussen de luier. En het schijnt dat ook de reparatie goed door
hem is uitgevoerd!
Toen ik dit verhaal hoorde, dacht ik: het lijkt wel een kerstverhaal.
Een baby, een moeder en een reddende engel. Dat is toch prachtig
in deze tijd van het jaar! Ik wens u (namens alle medewerkers van
Veluwonen) heel fijne feestdagen. En een gezond 2020 vol
reddende engelen zoals deze vakman.
Marco de Wilde
Directeur-bestuurder Veluwonen

bijeen

Colofon
december 2019
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We willen geen ander huis meer!
Ze konden zo in hun nieuwe huurhuis aan de rand van
Eerbeek trekken. Alleen de muren hadden een likje
verfje nodig. Daar wonen Ilse en Jeffrey nu, samen met
hun twee kinderen Lisa en Kyra. Jeffrey: ’We zijn erg blij
met dit plekje. Ons vorige huis in Oud Eerbeek hadden
we net helemaal af. Maar toen kwam dit voorbij. We zijn
’s avonds, op de laatste dag dat je kon reageren, nog
even gauw gaan kijken. We wisten niet eens hoe het er
binnen uitzag.’
Ilse is het helemaal met haar man eens: ‘We vielen
gewoon als een blok voor dit plekje. Lisa kan hier
heerlijk en veilig buitenspelen. Dat is echt een groot
voordeel van deze wijk. En het huis is ook heel fijn. Al
moesten we wel even wennen aan de indeling, de
keuken ligt namelijk middenin de kamer. Maar het is
heel ruim en gezellig zo. Als we koken dan houd ik
gemakkelijk contact met alles wat er gebeurt. Ik zou
echt niet anders meer willen.’

Samen 10 jaar buren

Reparatie nodig?

Appartementencomplex ‘t Schoutenhuys

U kunt uw reparatieverzoek elke werkdag

Een echte high tea, dat ging er eind juli wel in bij bewoners van appartementen-

van 08.00 – 16.30 uur aan ons doorgeven.

complex ’t Schoutenhuys in Eerbeek. Tien jaar geleden was het complex klaar en

Voorheen kon dit alleen ’s morgens.

zo iets is natuurlijk een feestje waard.
Dus heeft u een reparatie nodig?
De high tea werd speciaal gemaakt door Joke Strong samen met haar man Dave.

Bel of mail ons: welkom@veluwonen.nl

Buurman Gerhard van Brink vond het prachtig: ‘Joke en Dave hebben de high tea

of (0313) 65 90 23.

met bijzonder veel plezier klaargemaakt. En wij als buren hebben ervan genoten.
Het was een geweldige middag.’

Wij helpen u graag verder!
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‘Ik leef steeds meer
mijn leven als mijzelf!’
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mijn thuis

Het leven
is zoveel meer!
Volle kasten met boeken over religie en spiritualiteit. Als je de gezellige woonkamer van Bart de Jong
in Uddel binnenstapt, zie je meteen dat je met een bijzonder iemand te maken hebt.

Een vastgoedman, dat was Bart jarenlang. Hard

Basis- en praktische vaardigheden zijn natuur-

werken en geld verdienen. Totdat hij op een

lijk ook belangrijk. Iedereen moet kunnen

stormachtige avond met zijn auto van de weg

rekenen, lezen en schrijven. Maar ik vond het

raakte en met een hevige schok tot stilstand

nog belangrijker dat ze leerden dat er meer in

kwam in de berm. Bart: ‘Op dat moment

het leven is dan een vast (onderwijs)systeem.

veranderde mijn leven compleet. Ik was niet
gewond en ik dacht meteen: dit is geen toeval.

Mijn vader was onderwijzer en ik leerde al jong

Ik heb niks en ik leef. Iemand of iets heeft mijn

mijzelf aan te passen aan dat systeem en dit

auto veilig neergezet. Ik was verwonderd,

wilde ik niet voor mijn kinderen. Ik heb dit later

verbaasd en vol ontzag en ik wist niet wat er

nog vaak met mijn vader besproken en die

met me gebeurde.’

begreep er niets van. Pas vlak voor zijn dood zei
hij dat hij niet snapte waar mijn wijsheid

Anders denken, anders leven

vandaan kwam. Uiteindelijk ging hij zien dat

‘Ik wist altijd al wel dat er meer in dit leven is

die wijsheid in ons allemaal zit. Niet aange-

dan alleen werken. Maar na mijn ongeluk

leerd, maar aangeboren. Het gaat goed met

begon ik na te denken over wat ik deed met

mijn kinderen en daar ben ik blij mee. Ik heb ze

mijn leven. Dat liet me niet meer los en ik

meegegeven dat het leven meer is dan werken

voelde erg de noodzaak om het anders aan te

en leren in een systeem.’

pakken. Tijdens dat ongeluk ervaarde ik
namelijk sterk de nabijheid van iets of iemand

Leven als mijzelf

anders. Dat kon ik niet naast me neerleggen.’

Nu woont Bart in een ouderencomplex in
Uddel. Een groot contrast met Frankrijk. Bart:

Innerlijke wijsheid

‘Tijdens de weg die ik heb afgelegd, opzoek

Nu 20 jaar later heeft Bart veel nieuwe ervarin-

naar mezelf, heb ik geleerd dat ik zoveel meer

gen opgedaan. ‘Ik stond steeds meer anders in

ben dan de stroom van gedachten die in mijn

het leven. Al werkte ik nog wel gewoon in het

hoofd zit. En die wil ik doorbreken omdat ik die

vastgoed. We woonden in België, maar op een

stroom van gedachten niet ben. Ik zie mezelf

gegeven moment wilde ik echt iets anders.

steeds meer vanaf een afstandje en kan beter

En dus verhuisden we naar de Pyreneeën

zien wat er gebeurt. Zo leef ik steeds meer mijn

waar we heel eenvoudig leefden en ik mijn

leven als mijzelf!’

kinderen zelf les gaf. Ik vond het namelijk heel
belangrijk dat ze meer gingen vertrouwen op
hun eigen innerlijke, aangeboren wijsheid.
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Zelf klussen?
Woont u in een huis van Veluwonen? En wilt u iets verbouwen aan uw huis?
Dat kan, maar vraag wel altijd om toestemming van Veluwonen.
1.Wilt u verbouwen in uw huis?

2. Aanvraag indienen

3. Beoordeling aanvraag

Kijk op www.veluwonen.nl. Daar leest
u of u voor uw verbouwing een aanvraag
moet indienen bij Veluwonen.

Download het klusformulier*. Stuur het
ingevulde formulier samen met de
bouwtekeningen en de bouwaanvraag
naar welkom@veluwonen.nl. U kunt het
formulier natuurlijk ook afgeven op ons
kantoor of opsturen per post.

Als we uw aanvraag hebben gekregen,
gaat de technisch medewerker van
Veluwonen bekijken of uw aanvraag
volledig is.

4. Overleg verbouwplannen

5. Wel of geen toestemming

6. Krijgt u toestemming?

Onze technisch medewerker maakt een
afspraak met u om te overleggen over
uw plannen. Ook vertelt hij of uw
verbouwing eventueel in aanmerking
komt voor een vergoeding.

Na het overleg krijgt u van Veluwonen
binnen 2 weken een brief. Hierin staat
of u toestemming krijgt voor de
verbouwing en welke voorwaarden
daaraan verbonden zijn.

Dan kunt u starten met verbouwen!

7. Klaar met verbouwen?

8. Vergoeding

9. Gaat u verhuizen?

Dan maakt u weer een afspraak met de
technisch medewerker van Veluwonen.
Hij komt bij u langs om te kijken naar de
verbouwing.

Is uw verbouwing goedgekeurd door
de technisch medewerker? In sommige
gevallen heeft u recht op een vergoeding
als u verhuist. U krijgt hierover een brief
van ons.

Maak dan een afspraak met Veluwonen.
Wij komen dan bij u langs om te kijken
naar de verbouwing. Is de verbouwing
goed onderhouden en in goede staat?
Dan krijgt u de afgesproken vergoeding.

* download het klusformulier op www.veluwonen.nl/ik-huur/zelf-klussen

Meer weten? Bel of mail ons op (0313) 65 90 23 of welkom@veluwonen.nl
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Gezocht: kritische, positieve huurders

Samenwonen,
trouwen, scheiden?
Overlijdt er iemand?

We zoeken huurders die met ons mee willen denken. Huurders die ons
vertellen wat ze vinden van bijvoorbeeld onze brieven of van onze hal

Een leven staat nooit stil en er kan dus iets

op kantoor. Huurders die positief kritisch zijn en ons willen helpen.

veranderen aan de samenstelling van uw gezin.

Doet u mee? Stuur dan een email naar welkom@veluwonen.nl of bel

Dit heeft soms invloed op uw huurcontract. Lees

ons op (0313) 65 90 23. We maken dan graag een afspraak om te

op www.veluwonen.nl/ik-huur precies wat u

bespreken hoe u ons kunt helpen.

moet doen als u bijvoorbeeld gaat scheiden. Of
als iemand overlijdt.

Hebben we uw email-adres?
Weten wij uw email-adres en telefoonnummer?

Medehuurderschap aanvragen?
Wilt u medehuurderschap aanvragen? Kijk dan
ook op www.veluwonen.nl/ik-huur

Bel ons even, dan kunnen we dat samen even checken.
We zijn bereikbaar op (0313) 65 90 23.

Vaklieden krijgen 8,5 van huurders
De vaklieden van onze aannemers komen eigenlijk het
meest van ons allemaal bij u in huis. Zij repareren
immers uw lekkende kraan of klemmende deur.
Daarom gingen we in november met deze vaklieden in
gesprek. We hoorden hun verhalen en vertelden op ons
beurt wat Veluwonen belangrijk vindt.
Wist u dat… u deze vaklieden een 8,5 geeft voor hun
werk? Met dank aan: Aannemingsbedrijf Draisma, Bart
Dijkhof Schilders, Carmiggelt Bouw, Ten Hove
Totaalinstallateur, HZ Schilders, Ravenshorst
Installatietechniek, Tabor Installatiebedrijf, Varego
Elektrotechniek en Zweersbouw.
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achtergrond

Soms moet je een
beetje mazzel hebben.
En dat heb ik met
dit huis gehad.’
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Mijn eerste, eigen huis
Het is echt een gezellig familiehuis waar Geert Sluijter uit Brummen in
woont. Het is gloednieuw maar het voelt nu al als heel eigen en
vertrouwd. Zodra je de woonkamer binnenstapt merk je het: hier wordt
geleefd. Deze drummer werkt nu als technicus bij een papierfabriek,
niet in Eerbeek maar in Renkum. En hij woont samen met zijn dochters
nu ruim een half jaar aan De Bongerd.

Een plek onder de zon

ben helemaal nieuw in deze regio, maar ik vind

Geert vertelt hoe hij direct enthousiast was over

iedereen erg vriendelijk. Met de overburen heb ik

zijn nieuwe huis. ‘Het is een nieuwbouwhuis en

zwaai-contact en als ik in de tuin bezig ben, heb

ik heb het alleen maar op papier gezien. Ik vond

ik regelmatig aanspraak.’

de tekeningen en plattegronden meteen mooi.
En op een filmpje kon ik precies bekijken hoe de

Luchtdicht en warm

kamers eruit zagen. Ik heb ook nog op Google

Geert woont in een huis dat helemaal luchtdicht

maps gekeken naar de buurt. Ik zag een leuke,

is. Zo houdt het goed de warmte vast. Hoe is dat

gemengde buurt, groen, niet rommelig en ruim.

eigenlijk? Geert: ‘Het is nu november en ik ben

Ik dacht: daar wil ik wel wonen. De ruimte in het

net begonnen met het stoken van de verwar-

huis is echt fantastisch, dat komt vooral door de

ming. Dus ik zie nu pas hoeveel elektriciteit ik

hoge plafonds. En ik heb grote, hoge ramen met

verbruik. Ik vind het in huis trouwens lekker

een prachtig vrij uitzicht op de ondergaande zon.

warm.’ In het huis zit een warmte-terugwin-

Nee, ik ben erg blij met dit plekje.’

installatie. Geert: ‘Dit betekent dat het systeem uit
de gebruikte lucht warmte haalt die schone lucht

De overstap

weer voorverwarmt. Dat scheelt veel energie. Toen

Voor Geert is dit zijn eerste echte eigen huis. ‘Ik

we hier net woonden vond ik dat wel een raar

heb veel anti-kraak gewoond en ook wel onder-

idee. Alleen het systeem zorgt voor schone lucht

gehuurd. Ik woonde namelijk in Amsterdam en

want er zijn geen kieren of gaten. Maar ik ben er

later in Utrecht en daar is het onmogelijk een

nu aan gewend en eerlijk gezegd merk ik er weinig

eengezinswoning te huren (of kopen). Het was

van. Wat ik wel merk is dat tijdens de hete zomer

echt om moedeloos van te worden.’

de warmte moeilijk uit het huis te krijgen is. Zo
goed is het namelijk geïsoleerd.’

Uiteindelijk woont Geert nu met zijn twee
dochters in Brummen. Een hele overstap vanuit

Over 10 jaar

het drukke Westen maar het gaat hem prima af.

Geert: ‘Ik heb nu een eigen plek voor mijn

Geert: ‘Ik heb leuk contact met de buren.

kinderen en voor mezelf. En ik zie ons hier nog

Buurman Bert is net als ik een techneut en

minstens 10 jaar wonen. Dat geeft ons rust en

klusser, dus daarover kletsen we heel wat af. Ik

regelmaat!’
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dag op pad met…
Kees (rechts) en Joard (links)
zorgen samen voor al het
planmatig onderhoud aan
onze 4.000 huizen. In 2018
werd voor ongeveer € 6,4
miljoen aan onderhoud
gedaan. Dat waren o.a. 235
nieuwe keukens, 110 nieuwe
cv’s en 33 nieuwe badkamers.

We geven uw huis elke 7 jaar een
frisse schilderbeurt.

Wist u dat in 2018 zo’n 235 nieuwe
keukens geplaatst werden?

Als u badkamer en/of wc 35 jaar
oud is, kunt u een nieuwe krijgen.
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Buurtbemiddeling

25 jaar in de Papyrus

Heeft u last van uw buren? Vraag of Buurtbemiddeling
u kan helpen. Getrainde vrijwilligers proberen dan het
contact tussen u en uw buren te herstellen. Ze zijn neutraal,
geven geen oordeel en hebben geheimhoudingsplicht.

Sfeer creëren
“Het is een uitdaging om een sfeer te creëren waarbij mensen zich
veilig voelen om te praten”, vertelt bemiddelaar Ineke. Ze ging op
pad naar een oudere vrouw die al jaren in hetzelfde huis woonde.
Na verloop van tijd kreeg ze nieuwe buren. ”Dat ging eerst goed.
Maar na een tijdje was er geluidsoverlast. Ik besefte hoe makkelijk
communicatie kan misgaan”. De bemiddelaar begeleidt het
gesprek maar bedenkt niet de oplossing. Dat doen de buren zelf.
Wilt u ook buurtbemiddeling?
• Woont u in de gemeente Brummen:

(0575) 56 19 88

buurtbemiddeling@welzijnbrummen.nl
• Woont u in de gemeente Rheden:

In 1994 verhuisden de eerste bewoners naar appartementencomplex Papyrus in Eerbeek. Wie goed rekent,
weet dat dit 25 jaar geleden is. En dat was natuurlijk een
feestje waard. De bewoners hadden daarom een gezellig
etentje met elkaar.

Puzzel en win

(026) 31 27 805

Heleen Woelders (maandag en donderdag)
• Woont u in de gemeente Apeldoorn:

088 - 784 64 87

apeldoorn@buurtbemiddeling.nu
www.buurtbemiddeling.nu

Leefklimaat
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buurtbemiddelingRRD@rijnstad.nl

Alle appartementencompl
exen
krijgen LEDverlichting.
Dat spaart
energie.
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Buiten voelt u elke
dag het klimaat. Is het
warm, koud of
vochtig? U weet het
meteen. Ook in uw
huis is er een
leefklimaat. Daar kan
het ook warm, koud,
vochtig of benauwd
aanvoelen. We vinden
het belangrijk dat u fijn in uw huis woont. Dat het lekker warm is in
de winter en koel in de zomer. Daar zorgen we voor door uw huis
goed te isoleren.

© www.puzzelpro.nl

Maar u kunt zelf ook meehelpen!

en vul het woord in. Heeft u de oplossing gevonden? Mail

Zet ’s zomers de ramen pas open als het buiten koel is. En zorg dat
de zonnewering op tijd naar beneden is. Zet ’s winters uw raam
maar kort open. Anders koelt niet alleen uw slaapkamer af maar
ook uw woonkamer. Een open raam kan namelijk flink tochten.
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1=D 2=A 3=L 4=N 5=T 6=B 7=R 8=A 9=S

Vul de Sudoku in. Vertaal de cijfers uit de groene hokjes in
letters (gebruik hiervoor de codering onderaan de puzzel)
deze dan vóór 1 februari 2020 naar redactie@veluwonen.nl
en maak kans op een cadeaubon.
De uitslag van de vorige Sudoku was ‘kerstlied’. We
feliciteren J. Bobeldijk. Hij won dit keer de prijs!
mijn huis | 11

in de steigers

Hans Berends (met kleinzoon links) legde samen met Ria Absen de eerste steen.
Burgemeester Van Hedel (2e links) en directeur Marco de Wilde hielpen mee.
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We zorgen voor ons huis
alsof het van ons is!
‘Kijk’, zegt Ria Absen uit Eerbeek, ‘vroeger keek ik op dezelfde huizen aan de overkant. Alleen
was dat vanuit twee huizen verderop. Nu heb ik een erg fijn nieuw huis, maar terwijl ik afwas
kijk ik nog steeds op mijn eigen vertrouwde straat.’

Een mokerslag

Ria: ‘Dat hebben wij ook gedaan en dat was heel fijn.

Ria Absen en Hans Berends wonen beiden met hun

Toen ze ons oude huis gingen slopen belde Arlin ons.

gezinnen al tientallen jaren in de Eerbeekse Enk. En

Mijn man is direct gaan kijken.’

met erg veel plezier. Toen Veluwonen (destijds nog
Sprengenland Wonen) kwam vertellen dat hun huizen

Thuis in mijn eigen straat!

gesloopt gingen worden, kwam dat dan ook heel hard

Ria en Hans zijn beiden erg blij dat ze in hun buurt

aan. Hans: ‘Het bericht kwam echt als een mokerslag.

zijn blijven wonen. Ria: ‘Twee keer verhuizen is

We hadden net onze zoon verloren en toen moesten

vervelend. Maar als je daarna weer woont in je eigen

we ook nog ons huis uit.’ Ria: ‘We snapten best dat de

straat... dat is al ‘t gedoe waard. Ik heb er helemaal

huizen aan vervanging toe waren. Vroeger woonde er

geen spijt van.’ Hans: ‘Denk dus goed na over definitief

verderop een gezin met 11 kinderen in een huis. Maar

verhuizen. Het is namelijk echt erg fijn om in je eigen

nu wil iedereen een eigen kamer. De tijd is anders en

buurt te blijven. Toen onze zoon ziek was, hebben we

de huizen moeten daarop aangepast worden.’

zoveel steun gehad van buren. Ik wilde dus echt
blijven ook al zijn veel buren weg. Hier zijn we thuis en

Maar de periode na het bericht over de sloop was erg

dat blijft zo!’

akelig. Ria: ‘We kregen steeds andere plannen te horen
en afspraken werden niet goed nagekomen.’ Hans:
‘Uiteindelijk is het wel goed gekomen en zeker als
leden van de bewonerscommissie betrekt Arlin (van
Veluwonen) ons overal bij. Maar dat is helaas ook wel
anders geweest. Nu na 9 jaar wordt er eindelijk
gebouwd en daar ben ik blij om.’ Ria: ‘We zien dat het
goed is zo. Maar 10 jaar terug hadden we het gevoel dat
ons huis afgepakt werd. Ik voelde zoveel onmacht, het
is namelijk niet niets als je huis gesloopt wordt. We
hebben er altijd voor gezorgd alsof het van onszelf was.’

Laatste oud & nieuw
Hans: ‘Wij wonen nu nog in ons oude huis, terwijl het
nieuwe huis tegenover ons gebouwd wordt. Ik zie elke
dag dat het opschiet. Dit jaar vieren we kerst en oud &
nieuw nog in ons oude huis. Daarna verhuizen we en
eerlijk gezegd vind ik dat prima zo. Ik wil nu wel weg.

Het oude huis van Ria, twee huizen verderop dan waar ze nu

Al ga ik wel naar de sloop van ons oude huis kijken.’

woont.
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Wat?:	vergadering bestuur van huurdersbelangenorganisatie Samen Eén

Jaap: ‘Ik ben een nieuw bestuurslid
en ik merk dat ik het best moeilijk

Voor wie?:	alle huurders van Veluwonen

werk vind. Het is anders dan ik me

Waar?:

De Bruisbeek in Loenen

had voorgesteld. Veel ingewikkel-

(foto is bij De Korenmolen in Eerbeek)

der en veel meer werk. Ik doe echt
mijn best om alles te lezen en het
belangrijkste voor onze huurders
eruit te halen. Want daar zijn we
voor.’

Wat doet Samen Eén?
Samen Eén vertegenwoordigt
bij Veluwonen de belangen van
huurders. Het bestuur geeft
Veluwonen advies op haar
beleid. Ook wordt Samen Eén
betrokken bij ander werk van
Veluwonen. Zo maakt Samen
Eén bijvoorbeeld samen met
gemeenten en Veluwonen elk
jaar prestatieafspraken over
wat Veluwonen dat jaar gaat
doen.
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Heleen is ook een nieuw bestuurslid: ‘Ik doe dit werk

Rikie is al lang een trouw bestuurslid van

sinds maart en ik zie het vooral als een uitdaging. Ik leer

Samen Eén: ‘Dit werk zet mijn hersenen flink

erg veel en het is echt een prikkel om mijn hersenen te

aan het werk. Het is soms best veel, maar als ik

gebruiken. Ik zit in de werkgroep duurzaamheid en

het niet meer snap dan bel ik Geert (de secre-

daardoor ben ik zelf ook bewuster gaan leven. Ik ga

taris) even. Samen komen we er altijd uit. We

bewuster om met grondstoffen. Denk aan minder vlees

hebben nu een goed bestuur met veel samen-

eten, gebruik van verpakkingen in de supermarkt en

spraak. De onderlinge contacten zijn heel

minder autoritjes.’

gezellig en gemakkelijk. Daar ben ik blij mee.’

Voor huurders, door huurders

Samen Eén zocht ook een nieuwe voorzitter en dat is Daan
geworden: ‘Ik was helemaal niet opzoek naar een voorzitterschap.
Toen ik me aanmeldde voor Samen Eén wilde ik vooral opkomen
voor de huurders. Maar er was dringend een voorzitter nodig en
daarom heb ik die rol opgepakt. Ik wil graag goed kijken naar
waarop we invloed willen uitoefenen zodat we het beste voor onze
huurders voor elkaar krijgen.’

Geert is een ouwe rot in het vak die al meer dan 25 jaar zich
inzet voor Samen Eén. De laatste jaren is hij als secretaris
wel zo’n 30 uur per week druk bezig met zijn taken. ‘Het is
bijna een echte baan, maar het bevalt me nog steeds goed.
Het houdt mijn geest helder, ik ga ’s middags achter de
computer zitten i.p.v. een dutje te doen.’

Berry is een kersvers lid van het bestuur: ‘Ik vind
het reuze interessant om bezig te zijn met
huurhuizen. Er gebeurt enorm veel op het moment
en de huursector is echt in beweging. Denk aan de
tekorten aan huurhuizen, aan verduurzaming en
aan betaalbaarheid. Voor de huidige en toekomstige huurders wil ik graag dat het zo goed mogelijk
geregeld wordt.’ Berry staat niet op de foto.

Frans zit al wat langer in het bestuur van Samen
Eén: ‘Vroeger was ik vooral met wonen & zorg
bezig. Maar ik ben overgestapt naar duurzaamheid. Heleen en ik vormen echt een team. Ik vind
het een belangrijk onderwerp en het is fijn dat we
betrokken worden bij bijvoorbeeld het zonnepanelenbeleid van Veluwonen. Ik leer er zelf ook
veel van.’
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even buurten bij

Vier op een rij

De vier buren hebben heel veel met elkaar

Vroeger spaarden ze samen voor een

meegemaakt: de leuke en minder leuke kant

jaarlijks uitje met de kinderen (en de

Als twintigers kwamen ze in 1969 wonen

van het leven wisselden elkaar af. Er werden

kleinkinderen). Er was zelfs een gezamenlij-

aan de Hendrick Berntsweg in Loenen. Vier

baby’s geboren en verjaardagen gevierd.

ke spaarrekening bij de bank. Maar

jonge stellen die allemaal in hun eerste

Maar ook overleed buurvrouw Willemien op

inmiddels zijn de buurtjes allemaal ver in de

eigen huis gingen wonen. Ze kenden elkaar

heel jonge leeftijd en liet haar man Wim en

70 en het uitje is niet meer. Wel wordt er

uit het dorp of van de fabriek. Maar dat ze

twee kindertjes achter. Jannie van Ark: ‘Dat

gezellig samen op maandagavond gerum-

50 jaar buren zouden blijven, hadden ze

was een erg trieste tijd. Al kregen we er na

mikupt. En natuurlijk is er altijd een praatje

nooit kunnen denken.

een jaar of 5 wel weer onze buurvrouw Ria

over de heg en met nieuwjaar een borreltje.

Dientje Dorland: ‘Ik kan me nog heel goed

voor terug. Zij trouwde namelijk met onze

Toos: ‘We zijn heel vertrouwd met elkaar en

herinneren dat ik mijn buurman Geert

buurman die toen dus weduwnaar was.’ Ook

dat is zo fijn.’ De buren zijn het allemaal met

Havekes voor het eerst zag. Hij had pikzwart

Wim Schiphorst en Geert Dorland zijn

elkaar over één ding eens: de buurt is in de

haar en we noemden hem de Turk.’ Geert

inmiddels overleden, twee jaar terug een

loop van de tijd wel veranderd. Maar ze

gniffelt als hij dat verhaal hoort, inmiddels is

maand na elkaar. Natuurlijk staat ook dan

hebben elkaar en zoals Ap het treffend zegt:

hij helemaal wit. ‘Geen zwart haar meer te

iedereen voor elkaar klaar. Ria Schiphorst:

‘Ik ga alleen weg tussen vier planken.’ De

bekennen’, glimlacht ook zijn vrouw Toos.

‘Ik kan de buurman altijd vragen om te

rest van de buurmannen en - vrouwen

helpen. Geen enkel probleem.’

knikken bij deze woorden instemmend.

