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Mooie herinneringen 
maken

Dit jaar vierden we ons eeuwfeest. We 
spraken veel mensen die al heel lang een 
huis van ons huren. Ze bewaren goede 
herinneringen aan het huis van hun jeugd. 
Of aan het huis dat ze betrokken toen ze 
trouwden en er kinderen kregen. Een paar 
van die verhalen bundelden we in het boekje ‘Wonen in verhalen’. 
Als u benieuwd bent naar die verhalen; mail of bel ons gerust! We 
sturen u dan het boekje toe. Zolang de voorraad strekt natuurlijk. 
Dus wees er snel bij.

We schreven ook ons eigen verhaal: het verhaal van Veluwonen. U 
vindt het op onze website (www.veluwonen.nl > In het kort > Ons 
verhaal). Daarin vertellen we iets over onze geschiedenis, maar 
vooral over onze huidige huurders en toekomstige doelen.

Zo vinden we het belangrijk om uw huur en energierekening zo laag 
mogelijk te houden. Het mooist vinden we het als u de komende 
jaren goedkoper uit bent. En in veel gevallen lukt dat! We doen dat 
met een lage huur, als dat kan, maar ook door uw huis beter te 
isoleren. De komende 10 jaar verbeteren we 1000 huizen. Dat 
maakt wonen voor u nog prettiger én het is goed voor het milieu.

We hopen dat u onze dienstverlening en uw huis een dikke vol-
doende geeft. Daar doen we ons uiterste best voor. Want we willen 
natuurlijk graag dat u nieuwe mooie herinneringen maakt in uw 
huis. In onze dorpen heeft iedereen een dak boven zijn hoofd. Dat 
vinden we heel gewoon. Maar we vinden het belangrijk dat het huis 
waarin u woont voor ú bijzonder is.

Hartelijke groet,
Marco de Wilde

Directeur-bestuurder Veluwonen

Colofon

Januari 2018

Mijn huis is een uitgave van Veluwonen

Veluwonen is een woningcorporatie 
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staan in drie gemeenten: Brummen 
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Het Oekens Ommetje 
Een wandelingetje maken? Keus genoeg! 

Bijna ieder dorp heeft zijn eigen klompen-

pad. U bewandelt de mooiste oude en 

nieuwe paadjes. Het Oekens Ommetje, van 

8 kilometer, is begin dit jaar klaar. Op de 

kruising Buurtweg/Kleine Vosstraat komt 

het informatiebord. Veluwonen werkte 

hieraan mee. 

Karin Hummel (37 jaar) trok tweeëneen-

half jaar geleden in bij haar vriend, die al 

acht jaar in Eerbeek woont. “Ik kom 

oorspronkelijk uit het noorden, maar 

voor werk verhuisde ik naar deze regio. 

En hier ontmoette ik mijn vriend! Dat 

was gelijk raak; ik ben niet meer weg 

gegaan. Eerbeek voelt voor mij heel 

vertrouwd. De groene omgeving en zelfs 

het accent van de mensen doet me 

denken aan Roden, waar ik opgroeide. 

Het voelt als thuiskomen. Thuis staat 

voor mij gelijk aan een veilige, kwalita-

tief goede woning. Wij, mijn vriend, 

zoontje Marijn en ik, wonen in een oud 

arbeidershuisje. Dat vergt soms extra 

onderhoud. Maar het heeft veel 

elementen van vroeger, zoals een 

afgeronde deur, mooie ramen achter en 

kleine raampjes op de bovenverdieping. 

Dat maakt het een heel knusse plek. En 

met een kleintje erbij is het ook 

praktisch om in een rustige straat te 

wonen, met winkels dicht in de buurt. 

Echt shoppen doe ik hier alleen niet, 

daarvoor rijd ik graag een stukje verder 

naar een hippe stad!”

Wie wint de tuinwedstrijd? 
Het hele jaar door waren ze druk in de tuin, de deelnemers aan de 

tuinwedstrijd. Nóg meer dan andere jaren, zo is ons verteld. Veluwonen organiseer-

de deze wedstrijd vanwege het eeuwfeest. Een mooie tuin is immers een feest voor 

het oog. De hele straat heeft er plezier van! En lekker in de buitenlucht bezig zijn is 

ook nog eens hartstikke gezond.

Op 21 december 

waren alle deelnemers 

op ons kantoor voor 

een feestelijke 

ontknoping. Hovenier 

Rijneveld prees de 

metamorfose van de 

tuinen. Stille hoekjes 

en grijze plekjes?  

Daar zagen we nu 

veelkleurige bloemen en strakke besnoeiing. Alle deelnemers kregen onze welge-

meende complimenten. Maar twee tuinen sprongen er echt uit: die van de familie 

Hagenus uit Eerbeek en de familie Worm uit Brummen! Van harte gefeliciteerd!

inhoud
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De beste Veluwensen 
2018 ligt aan onze voeten. Met nieuwe wensen, nieuwe plannen. Een fijn vooruitzicht. 

Natuurlijk keken we in de afgelopen weken ook naar het jaar dat ten einde liep. Hoe 

ging dat? Verdrietige dingen tegen gekomen? Of heeft u veel moois meegemaakt? 

Voor ons was het eeuwfeest een absoluut hoogtepunt. We vierden het in alle dorpen, 

met onze huurders, belanghouders en veel andere belangstellenden. Misschien was ú 

er ook bij!

Alle mensen die meewerkten aan het eeuwfeest, op welke manier dan ook, hartelijk 

dank daarvoor! Samen zorgden we voor een prachtige viering. En nu? Met enthousi-

asme met elkaar verder in 2018. We wensen u veel woonplezier, gezondheid en 

geluk!
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mijn thuis

“Ik loop zó de natuur in”
Den Haag werd haar een beetje te druk. Het Groningse Woldendorp was prachtig, maar ja, 

de banen lagen er niet bepaald voor het oprapen. En zo streek Gabriëlle van den Berg (43) 

met haar drie katten en boerenfox Jetro twee jaar geleden neer in Uddel. “Een mooie 

omgeving, ik houd van de natuur en de rust.”

Mijn huis
“Vanaf het moment dat ik hier een voet 

over de drempel zette, voelde het als 

thuiskomen. Het huis is licht, comforta-

bel, ruim, maar ook weer niet te groot, 

zoals mijn vorige huurhuis in Uddel. Zo’n 

eengezinswoning paste mij als alleen-

staande wat minder. Dit is meer op maat. 

Fijn dat alles nieuw is. En dat ik een grote 

tuin heb, want ik ‘rommel’ graag buiten. 

De tuinplanten uit Woldendorp nam ik 

mee. Die proberen hier te aarden. Net als 

ik.” 

Mijn dorp
“Uddel is natuurlijk héél anders dan Den 

Haag, waar ik opgroeide, maar me steeds 

minder thuis voelde. Of Groningen, waar 

het écht heel stil was. Ik heb een christe-

lijke achtergrond, ga op sabbat naar de 

Messiaanse Gemeente. In die zin pas ik 

goed in Uddel, dat bekendstaat als een 

gelovige gemeenschap. En Uddel is 

natuurlijk prachtig gelegen op de Veluwe. 

Vanaf mijn huis loop ik zó met Jetro de 

bossen in. Heerlijk vind ik dat.”

Mijn buurt
“Aardhuus is een wijk in aanbouw, achter 

mijn huis wordt nog flink gebouwd. Dat 

maakt dat het hier steeds levendiger 

wordt. Hoe het contact met de buren is? 

We groeten elkaar, maken een praatje, of 

schieten elkaar te hulp als dat nodig is. In 

Den Haag was ik dat helemaal kwijt. Het 

is hier zoveel vriendelijker. Als betrekkelij-

ke nieuwkomer voel ik me zeer welkom.”

Mijn stijl
“Toen ik hier introk, heb ik niet zo gek 

veel hoeven doen om het naar mijn 

smaak in te richten en gezellig te maken. 

Alleen de boekenkast kocht ik nieuw. Voor 

de rest zijn mijn oudere spulletjes 

meeverhuisd. Er zitten een paar bijzonde-

re erfstukken tussen, zoals de Singer 

naaimachine van mijn overgrootmoeder 

en de koekoeksklok. Die zijn me dierbaar. 

Maar verder hecht ik niet zo veel waarde 

aan meubels en accessoires.”

Mijn keuze 
“Prettig aan een nieuw huurhuis is dat je 

een keuken mag uitkiezen. Ik ben daarbij 

bewust gegaan voor eentje met een 

eenvoudig elektrisch kooktoestel. In mijn 

Groningse tijd heb ik natuurlijk gezien 

wat voor schade aardgaswinning aan-

richt. Daarom ben ik ook zo blij met de 

zonnepanelen op het dak. Zo gebruik ik 

zo min mogelijk gas.” 

Gabriëlles favorieten

Plek in huis
“Ik zit graag in deze stoel, met 

uitzicht op mijn tuin en het bos 

aan de rand van de wijk. En je 

ziet: het is ook de favoriete plek 

van Jetro.”

Buiten 
“De Aardhuisweg, met aan 

weerszijden het bos, ligt op 

loopafstand van mijn huis. Een 

prachtig wandel- en 

fietsgebied.”

In de buurt 
De Wintermarkt in Uddel vind 

ik gezellig. Een andere aanra-

der: Restaurant Theehuis, bij 

het Uddelermeer.”
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Reparatie verzoek?
Heeft u een reparatieverzoek? Bel dan tussen 

08.00 en 10.00 uur met het algemene telefoon-

nummer van Veluwonen (0313) 65 90 23. Mailen 

kan natuurlijk ook: reparatie@veluwonen.nl

50 jaar huurderschap
Al 50 jaar in hetzelfde huis? En wilt u nog veel langer thuis 

blijven wonen, maar weet u niet of dat kan nu u wat ouder 

wordt? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag. 

Veluwonen heeft extra budget vrijgemaakt om eenvoudige 

aanpassingen in uw woning te doen. Zoals het verwijderen 

van drempels of deuren, of het aanpassen van uw douche-

ruimte. Onze technisch consulent komt graag bij u langs 

om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. Zodat u 

in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen! Natuurlijk 

kunnen ouderen die nog niet zo lang bij Veluwonen huren, 

ook bij ons aankloppen. 

Huurt u een woning van voormalig Woningstichting 
Brummen? De regeling voor 50 jaar huurderschap vervalt. 
Maar met dit extra budget kunnen we ú, en nog veel meer 
oudere huurders, helpen!

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 cadeaubon van € 25,-.

De uitslag van de vorige Sudoku was EEUWFEEST.  

We feliciteren mevrouw Hendriks uit Eerbeek.  

Zij won de prijs!

Puzzel en win 

Zou er weer een echte ouderwetse 

winter aankomen? Met poeder-

sneeuw en natuurijs om op te 

schaatsen? Prachtig! Maar voor 

mensen die minder goed ter been zijn 

soms ook lastig. Voor hen is het erg 

spannend om dan de straat op te gaan. 

Daarom halen we bij winters weer de bezem 

over de stoep. En om de workout compleet te 

maken: ook de stoep van die vriendelijke buur. 

Veegt u mee? 

Inloop en spreekuur
Heeft u vragen over onder-

houd, betalingen, reparaties 

of andere zaken? Ons 

kantoor aan de 

Stuijvenburchstraat 20 in Eerbeek is 

elke werkdag geopend van 08.30 tot 16.30 uur. In 

Brummen houden we elke dinsdag- en donderdag-

ochtend van 09.00 tot 12.00 uur spreekuur in Plein 

5. Dit is het gebouw van Stichting Welzijn Brummen 

aan het Graaf van Limburg Stirumplein 5 in 

Brummen. 

Winterwonderland

10 11 12 13 14 15 16 17 18
© www.puzzelpro.nl

1 = H 2 = S 3 = A 4 = S 5 = T 6 = C 7 = N 8 = E 9 = A

18 12 9 8 5
1 3 6
2 3 8 13

14 6 4
9 7 2 15 1 8 10 3

8 3
11 7 3 9 16

1 5 17 6
3 7 2

actueel
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Duurzaamheid 2018

Nieuwbouw 2018
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Even bij het begin beginnen: hoe schrijf je je in als 
woningzoekende? 
“Dat doe je op de website van Woonkeus 

Stedendriehoek. Via dit systeem worden alle sociale 

huurwoningen in de Stedendriehoek verdeeld, ook 

die van Veluwonen. Inschrijven gaat digitaal en kost 

eenmalig 30 euro. Belangrijk is dat je je verzamelin-

komen bij de hand hebt en invult.”

achtergrond

Bent u toe aan een ander huis en heeft u zich ingeschreven als woningzoekende? Dan is het wachten 

tot u kandidaat nummer één bent voor een huis dat goed bij u en uw portemonnee past. “Precies over 

dat passend toewijzen hebben onze huurders veel vragen”, is de ervaring van Ingeborg van der Linde, 

medewerker Wonen bij Veluwonen. “Want waarom kun je niet op alle huizen reageren? En welke 

papieren moet je precies laten zien op het moment dat je een huis krijgt toegewezen? We leggen 

graag uit hoe het zit!”

“Wij helpen woningzoekenden graag op weg”
Op zoek naar een nieuw huis?

Checklist 
   Inschrijven 

Schrijf u in als woningzoekende via  

www.woonkeus-stedendriehoek.nl. Houd uw inkomensgege-

vens bij de hand. U kunt uw verzamelinkomen van vorig jaar 

gebruiken. 

   Gegevens controleren
Gaat u actief op zoek? Controleer of uw inkomensgegevens en 

gezinssituatie nog kloppen. Zeker als u al wat langer inge-

schreven staat. Want misschien bent u meer of minder gaan 

verdienen. Of zijn bijvoorbeeld de kinderen het huis uit. 

   Papieren klaarleggen
Reageert u op een huis en is er een kans dat u bovenaan de 

lijst staat? Zorg dat u de volgende papieren klaar heeft liggen:  

• inkomensverklaring van de Belastingdienst; 

•  recent uittreksel basisregistratie personen (BRP, verkrijgbaar 

bij de gemeente) waarin uw woonverleden vermeld staat; 

•  verhuurdersverklaring (een soort bewijs van goed gedrag 

van uw vorige verhuurder, over de afgelopen drie jaar);

•  kopie van een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of 

verblijfsvergunning.

   Bewijsstukken tijdig aanleveren
Als u het huis krijgt toegewezen, moet u binnen 24 uur de 

gevraagde gegevens bij ons aanleveren. 

   Opnieuw inschrijven
Op het moment dat u het huis accepteert, staat u niet langer 

meer geregistreerd als woningzoekende. Om inschrijfduur op 

te bouwen, moet u zich opnieuw inschrijven.  

Maakt het uit dan hoeveel je verdient? 
“Ja, de hoogte van de huur moet aansluiten bij je inkomen en 

grootte van je huishouden. Dat betekent dat je als woningzoe-

kende niet op alle woningen kunt reageren. Het systeem maakt 

op basis van je persoonlijke gegevens een voorselectie. Alleen op 

die woningen kun je inschrijven. Daarom is het zo belangrijk dat 

je inkomensgegevens kloppen.”

En dan geldt: wie het langst ingeschreven staat, maakt de 
meeste kans? 
“Precies. Wie op een huis in zijn of haar prijscategorie reageert 

en de langste inschrijfduur heeft, krijgt het  huis aangeboden. 

Tenzij het om een lotingwoning gaat. En heel soms gebeurt het 

dat iemand met een urgentieverklaring voorrang krijgt.” 

Helder. Maar dan kan er toch niets misgaan? 
“Krijg je een huis toegewezen, dan moet je binnen 24 uur een 

paar belangrijke gegevens aanleveren. De inkomensverklaring 

blijkt het grootste struikelblok te zijn. Mensen hebben deze niet 

in huis en moeten hun verzamelinkomen met spoed opvragen. 

Dat kan alleen met DigiD via mijn.belastingdienst.nl.”

Dus het is belangrijk regelmatig je gegevens te checken? 
“Inderdaad. Dat doe je door in te loggen op Mijn Woonkeus 

www.woonkeus-stedendriehoek.nl. Je kunt je verzamelinkomen 

aanpassen. Of doorgeven dat je niet langer meer samen een huis 

zoekt, maar alleen. Ook vind je er je inschrijfnummer – dat heb 

je nodig om te kunnen reageren. En je ziet hoeveel inschrijfduur 

je inmiddels hebt opgebouwd.” 

Hoe kan Veluwonen helpen? 
“We kunnen onze huurders telefonisch of aan de balie door het 

proces loodsen. Voor onze oudere huurders laten we de adver-

tenties van seniorenwoningen bewust langer dan drie dagen op 

Woonkeus staan. We bieden graag iedereen de kans tijdig te 

reageren op een huis dat echt bij je past. Op welke manier dan 

ook.” 

Inschrijven en passend toewijzen



Mooie 
gebouwen

in onze 
dorpen!
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eigen draai

Een huis 
naar je hart

Van je huis écht een eigen plek maken. De familie 

Spoorendonk in Beekbergen deed het, met verve! Zij 

verhuisden dit jaar naar een huurhuis van Veluwonen, 

waarin zij een brede dakkapel lieten bouwen. Het huis 

kreeg daarmee veel meer mogelijkheden. “Nu kunnen we 

zowel boven als gelijkvloers wonen”, legt mevrouw 

Spoorendonk uit. “Dat stelt ons gerust: we kunnen 

voorlopig van ons huis blijven genieten.”

Een toekomstbestendig thuis

Wie denkt dat de ingreep alleen meer ruimte opleverde, 

heeft het mis. Het volledige huis kreeg een nieuwe 

inrichting. Op de begane grond werd een deur verwij-

derd, om een ruimere woonkamer mét open eetkamer te 

creëren. Op de eerste verdieping maakte de familie een 

werkruimte, kleine logeerkamer en inlooptoilet, naast de 

slaapkamer die er al was. Het plafond lieten ze rechtma-

ken, zodat er nu een kleine vliering is om spullen op te 

bergen. Zo investeerde de familie in een toekomstbe-

stendig thuis. “Het geeft ons een goed gevoel om op de 

toekomst voorbereid te zijn. Zo kunnen we ons vooral 

met fijne dingen bezighouden.”

Leven in het nu

Twee jaar geleden werd bij meneer Spoorendonk een 

ernstige ziekte geconstateerd. Dit leidde ertoe dat hij nu 

op halve kracht kan doen wat hij vroeger deed. Een hele 

omslag voor de familie. “We besloten te stoppen met het 

uitstellen van belangrijke beslissingen. We leven in het 

nú. In overleg met Veluwonen hebben we een bouwplan 

gemaakt en een aannemer gekozen. Zij luisterden goed 

en dachten echt met ons mee. Alles verliep heel vlotjes. 

Onze vrienden uit Rotterdam begrepen er niets van: ‘kan 

dat zomaar, verbouwen in een huurhuis?’ Dat kan 

gelukkig bij Veluwonen. En dat heeft als voordeel dat je 

heel zuinig wordt op je huis. Je past de woning aan naar 

eigen zin. Het zit in je hart!”

Heeft u ook uw huis op een bijzondere manier aange-

past en wilt u erover ver tellen in deze rubriek? Laat het 

ons weten!

ondertussen in...



in de steigers
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Het Vakantievierdersproject
Drie van de vier opgeknapte huizen 

werden gelijk betrokken door onze 

huurders. Maar één woning hielden 

we nog een aantal weken achter. En 

wel voor een heel bijzonder project: 

de Vakantievierders. Veluwonen 

staat middenin de samenleving, en 

weet dat sommige huishoudens 

moeite hebben om rond te komen. 

Vandaar het idee om mensen die 

zich een vakantie niet kunnen 

veroorloven, een weekje te laten 

bijkomen in dit fris opgeknapte 

huis. Het huis werd ingericht en in 

de tuin gras aangelegd. We zorgden 

voor vouchers die de vakantievier-

ders konden inleveren, om gratis of 

met korting te kunnen genieten van 

uitstapjes in Eerbeek en omgeving. 

“We konden ons van tevoren niet zo 

goed een beeld schetsen van hoe 

het zou zijn; een gewoon huis als 

vakantieverblijf. Maar deze week 

overtrof al onze verwachtingen.” –

Vakantievierders Diederik en 

Brigitte

Samen met de Vakantiebank
Veluwonen gunt iederéén een 

heerlijke vakantie, dus lieten we het 

aan de Vakantiebank over om 

deelnemers te kiezen voor het 

project. De Vakantiebank bemid-

delt in gratis vakanties voor mensen 

die zich dit al jaren niet meer 

kunnen permitteren. De organisatie 

hanteert bij het selecteren van de 

deelnemers heel strikte criteria, 

zodat aangeboden vakanties bij de 

juiste mensen terecht komen. 

Mensen die een onbezorgde tijd 

verdienen. En dat loont: volgens de 

Vakantiebank geeft een week er 

tussenuit deze gezinnen zoveel 

energie, dat hun accu weer voor 

een gedeelte is opgeladen.

Hartverwarmende reacties
In de drie weken dat het project 

liep, bezorgden we drie huishou-

dens een fijne vakantietijd. De 

vierders kwamen uit verschillende 

plekken uit Nederland, zoals 

Amersfoort en Groningen. “Het 

geeft ons zo’n goed gevoel dat we 

ook deze mensen even een thuis 

konden bieden!”, vertelt Leida 

Dotulong, woonconsulent en 

-makelaar bij Veluwonen. “We 

kregen bijzondere reacties van de 

Vakantievierders. Van een gezin met 

kinderen, dat vertelde voor het 

eerst ‘in een echt huis’ te verblijven. 

Maar ook twee echtparen gaven 

aan enorm van de vakantie te 

hebben genoten. We hopen het nog 

Deze zomer was het zover: we leverden onze eerste zelfvoorzienende huizen op! De ‘nul op de meter’-woningen wekken genoeg 

energie op voor een gemiddeld huishouden. Onze vier oudste huizen kregen een totale make-over, met zonnepanelen en andere 

milieubesparende maatregelen. Al een mijlpaal op zich natuurlijk, maar de oplevering van één van de huizen was extra feestelijk.  

Voor een paar weken was dit een vakantieoord voor gasten die het dubbel en dwars verdienden.

Energie opwekken en de accu opladen

een keer te kunnen organiseren in de 

toekomst, maar dat kunnen we niet 

met zekerheid zeggen. Er moet dan net 

in de vakantieperiode een huis vrij 

zijn.”

“Een week er tussenuit geeft gezinnen zoveel energie, dat hun 

accu weer voor een gedeelte is opgeladen.” – De Vakantiebank

Nul op de Meter
Hoe maak je van een oude woning, eentje die geheel zelfvoorzienend is? Eind 

november 2016 ging Veluwonen de uitdaging aan. Vier woningen aan de 

Volmolenweg kregen onder andere een ventilatiesysteem met een warmtewisse-

laar, een warmtepomp luchtboiler en zonnepanelen. Afgelopen zomer leverden 

we de huizen op, die optimaal gebruik maken van omgevingsfactoren om energie 

op te wekken. Zo spelen we in op de toekomst, want energie wordt steeds 

kostbaarder. En met bewoners die hun eigen energieleverancier zijn, zijn onze 

huizen ook vriendelijker voor het milieu!

“Of we vakantie wilden vieren in een huis 

van Veluwonen? Nou, graag! We konden 

ons van tevoren niet zo goed een beeld 

schetsen van hoe het zou zijn; een 

gewoon huis als vakantieverblijf. Maar 

deze week overtrof al onze 

verwachtingen. Een mooi ingericht huis, 

een mooie tuin, een gevulde koelkast en 

voorraadkast, vrijkaartjes voor de 

Apenheul, het zwembad en broodjes bij 

de bakker. De hartelijke medewerkers van 

Veluwonen hielpen ons zelfs op zondag (!) 

omdat wij graag op deze dag wilden 

vertrekken. Wauw... wat hebben wij 

genoten en daar zijn we zeer dankbaar 

voor!” –Vakantievierders Diederik en 

Brigitte

Zij werkten mee: Bakkerij Ten Veen, Kwalitaria 

Eerbeek, De Pelikaan, Zwembad Rhienderoord, 

’t Bloemenhuys, Varego
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Wat? Het 25-jarig jubileum van Stichting Beheer

Steunpunt De Bruisbeek.

Doel? Vieren dat De Bruisbeek al een kwart eeuw 

een vertrouwde ontmoetingsplek is voor ouderen.

Wanneer? 5 november 2017.

Waar? In ontmoetingscentrum De Bruisbeek aan 

de Loenerdrift 80, Loenen.

Moment? Het afsluitingsfeest met hapjes, 

drankjes en een optreden van koor Chic&Shanty.

Meedoen? De Bruisbeek organiseert het hele jaar 

door activiteiten en bijeenkomsten. Iedereen is 

welkom. Dus komt u vooral eens een kijkje 

nemen! 

Feest in De Bruisbeek

Ria Blom, Bestuursvoorzitter De Bruisbeek (64 jaar) 

“Vanwege ons 25-jarig bestaan hielden we een week lang feest. 

Met ’s morgens koffie en iedere dag activiteiten als koersbal, biljart, 

gymnastiek en het haak- en breicafé. Een vol programma met een 

feestelijk tintje! En we organiseerden een receptie voor al onze  

40 vrijwilligers. Daarbij stonden mijn dochters in de bediening: de 

vrijwilligers mochten niet helpen! Het optreden van het vrouwen-

koor Chic&Shanty was een knallende afsluiting van de week.”

Jeanet ter Horst, Algemeen bestuurslid De Bruisbeek

(50 jaar)

“Ik heb veel leuke reacties gehad van de mensen hier. ‘Het was 

zo gezellig en mooi!’, zeiden ze. De liedjes waren voor de 

ouderen herkenbaar en ze deinden enthousiast mee. Het koor 

stak het in een leuk jasje. Ik woon al 20 jaar in Loenen, maar 

via De Bruisbeek leer ik nog steeds nieuwe mensen kennen. Ik 

heb een sociaal leven en al veel vrijwilligerswerk gedaan. Toch 

twijfelde ik eerst nog even, toen dit op mijn pad kwam. Ik ben 

de jongste hier, is dit wel mijn ding? Maar je merkt dat je heel 

erg wordt gewaardeerd. En als ik boodschappen doe zijn er een 

heleboel ouderen die me begroeten en even een praatje 

maken. Ik hoor er geloof ik echt bij nu!”

bijeen

Rozalien Koller, Vrijwilliger en bestuurslid De Bruisbeek (57 jaar) 

“Het was volle bak. Alleen het koor bestond al uit 25 man! Het is natuurlijk ook een mijlpaal. 

En als het aan mij ligt gaan we nog lang door. Met onze activiteiten halen we ouderen uit hun 

isolatie. We organiseren het hele jaar door activiteiten, vieren verjaardagen en etentjes. Op 

deze manier kunnen we iets doen voor de dorpsbewoners. Dat vind ik belangrijk, om gezellig 

dingen met en voor elkaar te doen! En de ouderen zijn ontzettend dankbaar, ik zie dat ze onze 

aandacht waarderen.”

Lies Harleman, koorlid Chic&Shanty (69 jaar)

“De Bruisbeek nodigde ons koor uit voor de laatste dag van de feestweek. Het was 

heel erg leuk én gezellig. In het koor vervul ik drie rollen: ik zing, ben voorzitter en 

ladyspeaker. Als ladyspeaker klets ik de liedjes aan elkaar. Af en toe maak ik een 

geintje. Dat maakt de sfeer ook zo ontspannen; ons koor is allesbehalve stijf! We 

zingen liedjes uit de oude doos, die mensen kunnen meezingen. Dat is leuk, de 

mensen herkennen het en dat merk je ook aan de reacties. Maar we doen ook 

luisterliedjes. Muzikale begeleiding komt van onze accordeonist (onze steun en 

toeverlaat!), dwarsfluitist en pianist.  Samen hebben we veel plezier in wat we doen 

en dat stralen we uit. Ons koor brengt vrolijkheid!”



even buurten bij

“We voelden direct een klik” 

Dat het zó leuk zou worden op de galerij, 

hadden ze nooit gedacht. Joke Berbé (77) 

en Nel Lieftink (73) wonen al zeven jaar 

met veel plezier in appartementencom-

plex De Voltage, hartje Eerbeek. Nel: “Ze 

zeggen altijd: een goede buur is beter 

dan een verre vriend. Nou, dat vind ik bij 

ons ontzettend kloppen!” 

Nel: “Wat een goede zet is dat toen 

geweest, mijn verhuizing van een 

rijtjeshuis naar hier. Ik trof gelijkgestem-

den, voelde direct een klik. Met Joke én 

met de rest van de buren op onze galerij.”

Joke: “Voor mij voelde het ook meteen 

goed. Als galerij ondernemen we veel 

samen. Rondom de feestdagen versieren 

we de hal. We eten af en toe bij elkaar. En 

gaan dagjes uit.”

Nel: “Met uitzondering van één buurman 

zijn we allemaal aardig op leeftijd. Het 

komt weleens voor dat iemand ziek is, of 

een paar dagen in het ziekenhuis ligt. Dan 

doen we de boodschappen of we koken 

voor elkaar. Het is fijn om te weten dat je 

op anderen terug kunt vallen.”

Joke: “Als een van ons een paar dagen 

weg is, houden we de boel in de gaten en 

verzorgen we de post. En blijven de 

gordijnen langer dan normaal dicht, dan 

checken we of het wel goed met je gaat.”

Nel: “Dat kun je sociale controle noemen. 

Maar ik voel me er vooral heel veilig bij. 

Het is ook niet zo dat we helemaal 

afhankelijk zijn van elkaar, of vaste 

koffie-uurtjes afspreken. We hebben elk 

onze eigen activiteiten.”

Joke: “Precies. Het gaat zoals het gaat. 

We houden het spontaan. En juist dát is 

zo leuk!” 


