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Samen!

Vroeger leefden mensen in stammen. Een groep van zo’n 100 
vaders, moeders, kinderen en kleinkinderen trok van de ene naar de 
andere vruchtbare akker en grazige wei. De mensen kenden elkaar 
goed en deelden lief en leed. Het ging er vast niet altijd zachtzinnig 
aan toe. Waar mensen samen zijn wordt natuurlijk ruzie gemaakt. 
Maar ook weer vrede gesloten. Want betrokken op elkaar waren ze 
wel. 

Voor veel van ons geldt dat natuurlijk nog altijd. Maar wij leven niet 
meer in stammen. Langzamerhand trekken we ons steeds meer 
terug achter onze voordeuren en gordijnen. Hoe goed ken je je 
buren en buurtgenoten nog? Hoe vaak spreek je ze nog? Of doe je 
iets samen? 

In ‘Mijn huis’ besteden we daar dit keer aandacht aan. Buurtgenoten 
die met elkaar eten, of samen de tuin onderhouden. En een 
mevrouw die het soms jammer vindt dat ze minder ziet van haar 
buren. Gelukkig hebben heel veel mensen in onze dorpen nog wel 
contact met elkaar. Want hoe gezellig je je eigen huis ook gemaakt 
hebt, het is nog leuker als de buren er af en toe over de vloer 
komen. 

Hartelijke groeten,
Marco de Wilde

Directeur-bestuurder Veluwonen

Colofon

december 2018

Mijn huis is een uitgave van Veluwonen 
Veluwonen is een woningcorporatie
met bijna 4.000 huizen. Deze huizen
staan in drie gemeenten: Brummen
(ongeveer 3.000 woningen), Apeldoorn
(ongeveer 1.000 woningen) en Rheden
(ongeveer 50 woningen). Ze staan
verspreid over 16 dorpen.

Redactie Karien Witteveen
Ontwerp en drukwerk  
Drukkerij Willems Eerbeek
Fotografie Antoinette Martijnse, 
Jim van Iterson: Kunstkring 
Brummen

Service informatie
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 van 9.00 - 12.00 uur 
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Annemiek woont al sinds 2003 in haar sfeervolle huis aan de Jan Somerstraat in 

Brummen. Annemiek: ’Mijn dochters Marloes en Lisa zijn hier geboren. Het is echt 

een gezellig gezinshuis geworden met meiden die in en uit lopen.’ 

Annemiek is een enthousiaste thuisbakster. In haar knusse, rode keuken staat dan 

ook een heuse keukenmachine. Annemiek straalt als ze meer vertelt: ‘Ik vind het 

erg leuk om echt bijzondere taarten te bakken. Voor de verjaardag van mijn 

dochter heb ik laatst een regenboogcake gemaakt met een eenhoorn erop. De 

taart was supergoed gelukt en natuurlijk ook erg lekker. Ik was er echt trots op.’

Het huis van Annemiek en haar dochters krijgt op dit moment een onderhouds-

beurt. Annemiek zegt lachend: ‘Bij ons zijn ze vooral buiten bezig. Het gaat prima, 

maar ik moet vaak schoonmaken hoor. De stofzuiger is nu even mijn beste vriend. 

Ik ben er wel blij mee, ik heb nu een nieuwe dakkapel en er komen nog nieuwe 

raamkozijnen beneden. Dat gebeurt telkens in één dag. Mooi snel dus!’

Duurzaam wonen voor 
iedereen

Begin oktober werd in Brummen de bouw 

gestart van De Bongerd. Veluwonen bouwt 

hier 20 duurzame huizen voor starters, 

gezinnen en senioren. De huizen zijn 

gasloos en bijna allemaal BENG (Bijna 

Energie Neutraal Gebouw).

Burgemeester Van Hedel en directeur 

Marco de Wilde gaven het startschot voor 

de bouw door een wenskistje in het 

fundament te storten. Omwonenden, de 

burgemeester, de aannemer, de architect 

en medewerkers van Veluwonen konden 

hun wens opschrijven en in het kistje doen.

We verwachten dat de huizen half 2019 

klaar zijn. De verhuur start begin 2019 via 

www.woonkeus-stedendriehoek.nl

‘Wij wonen in een echt meidenhuis’

Reparatie nodig? 

Vanaf 1 januari kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 16.30 

uur uw reparatieverzoek aan ons doorgeven. Voorheen kon dit alleen 

’s morgensvroeg. 

Dus heeft u een reparatie nodig? We zijn de hele dag bereikbaar. 

Bel of mail ons: welkom@veluwonen.nl of (0313) 65 90 23. 

Wij helpen u graag verder!
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Elly let altijd goed op duur-

zaamheid. Ze doet veel op de 

fiets, heeft geen droogtrommel 

en de verwarming staat niet de 

hele dag aan. Elly: ‘Dat zit in 

mij. Vroeger deed ik al altijd 

overal het licht uit. En als je 

thuis aan het werk bent, krijg je 

het vanzelf wel warm.’

‘De stem van huurders  
is belangrijk.’
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mijn thuis

Met een groot hart voor
haar medemens
De gezellige woonkamer van Elly Groot aan de Kievitstraat in Brummen staat vol met leuke Keulse potten. Elly 

woont er al jaren met veel plezier. In dit huis heeft ze haar kinderen grootgebracht en heeft ze veel meegemaakt 

en beleefd. Ze is een actieve huurder met hart voor haar medemens. Tijd voor haar verhaal!

100 Baby’s
Geboren en getogen in Brummen (ze is de dochter 

van Aannemer Groot uit het dorp) heeft Elly in de 

hele regio gewerkt. Maar in Brummen is ze altijd 

blijven wonen. Elly: ‘Ik woon op dit plekje sinds 1997 

en ik heb leuke contacten in de buurt. We zwaaien en 

als er een baby is geboren dan ga ik langs. Het 

contact is wel minder geworden de laatste jaren. Er 

wonen meer jonge mensen die niet komen kennis-

maken en de hele dag werken. Dat snap ik best hoor, 

maar daardoor zie en ken je elkaar veel minder en 

dat vind ik soms jammer.’

Uit haar tijd als kraamverzorgster kent Elly gelukkig 

nog best veel mensen. Elly: ‘Ik heb zeker meer dan 

100 baby’s op de wereld geholpen. En bijna iedereen 

ken ik nog wel bij naam. Kraamzorg vond ik erg 

mooi. Dat ik mocht meemaken dat een baby geboren 

werd, dat was zo intiem en zo uniek. Ik vond het 

altijd weer een prachtig moment.’

‘Ik houd van ouderen’
De laatste jaren was Elly meer betrokken bij ouderen 

dan bij baby’s. Ze werkte namelijk in de wijkverple-

ging en kwam vaak bij ouderen thuis. Daar zag ze de 

andere kant van het leven. Elly: ‘Ik zag veel eenzaam-

heid. Mensen die op een dag alleen praatten met de 

verzorgende die langskwam. Gelukkig was er toen 

nog wel tijd voor een praatje of een kopje thee. Nu is 

daar helaas geen tijd meer voor. En dat is jammer, 

want ik vind dat je mensen met respect moet 

behandelen. En door tijdsgebrek lukt dat soms 

minder. Het was prachtig werk, maar best zwaar. Al 

nam ik het werk niet mee naar huis hoor. Dat is niet 

professioneel en dan zou ik het ook niet volgehouden 

hebben!

Opkomen voor huurders
Elly was jaren lid van de huurdersvereniging van 

Woningstichting Brummen. Elly: ‘Ik wilde de stem 

van huurders laten horen. Het is belangrijk dat 

iemand voor huurders opkomt. Maar door mijn 

glaucoom kan ik slecht lezen en voor de huurders-

vereniging moest ik juist steeds meer lezen. Toen de 

fusie kwam met Sprengenland ben ik gestopt. Nu heb 

ik meer tijd voor mijn kleinkinderen. Ik houd niet 

van binnenzitten, dus we gaan vaak samen eropuit. 

Even naar de dierenboerderij of lekker wandelen. 

Daar geniet ik echt van!

‘De stem van huurders  
is belangrijk.’
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Frans werd in 1989 officieel directeur in Brummen nadat 

hij tijdelijk een jaartje hoofd administratie was geweest. 

Frans: ‘Eigenlijk wilde ik maar 4 jaar blijven, maar dat 

werden er bijna 31. Dat komt doordat het werk heel 

afwisselend werd door veranderende regelgeving. Ik 

werkte daarvoor bij diverse accountantskantoren, maar ik 

zag mezelf niet 30 jaar allerlei cijfers optellen. Een woning- 

corporatie was heel wat anders en dat beviel me wel.‘ 

Leuk: contact met huurders
‘Ik heb jarenlang in Brummen gewoond en ik zag onze 

huurders dagelijks. Op straat, bij de voetbal of op school. 

Dat was heel gemoedelijk en ik vond het erg leuk om 

contact te maken. Als we klaar waren met bijvoorbeeld 

een renovatie dan ging ik tijdens het opleveringsfeest 

altijd in gesprek met zoveel mogelijk huurders. Ik vond 

het belangrijk dat ze mij wisten te vinden. Niet alleen om 

te vertellen wat er allemaal goed ging, maar ook om te 

vertellen wat we geleerd hadden van hen. Ik houd van 

contact te maken en de reacties van mensen te zien. 

Echte aandacht is dat!’

Voor Frans is er in zijn loopbaan maar één hoogtepunt. 

Frans: ‘Het contact dat ik met veel mensen had, is voor 

mij het hoogtepunt. Ik heb vooral gewerkt voor de blije 

gezichten van huurders. En dat deed ik nooit alleen maar 

altijd met goede collega’s en goede aannemers.  

We deden het namelijk altijd samen.’ 

Doen wat je belooft
Frans’ motto is: doe wat je belooft. Frans: ‘Dan ontstaat 

er vertrouwen tussen huurders en de woningcorporatie.’ 

Hij denkt even na en zegt dan: ‘Dat vertrouwen moet wel 

groeien hoor. Dat is er niet zomaar. Maar als je het hebt, 

dan moet je het koesteren en eraan blijven werken.’

Wat gaat Frans doen nu hij meer tijd heeft? Frans lacht: 

‘We hebben nu meer tijd voor onze kinderen en klein- 

kinderen. Ook zit ik graag op de motor en trekken we 

regelmatig eropuit met de caravan. Genoeg te doen dus, 

al zal ik mijn collega’s en huurders wel missen natuurlijk!’

Afscheid van Frans Visschedijk,  
oud-directeur Woningstichting Brummen

‘Blije gezichten… daar werkte ik voor’

Meer dan 28 jaar was Frans 

Visschedijk het gezicht van 

Woningstichting Brummen. In het 

dorp was hij een bekend figuur die 

met 15 collega’s zorgde voor de 

huurhuizen in Brummen. 

Inmiddels is Frans lekker met 

pensioen maar voordat hij uit 

beeld verdwijnt, hebben we hem 

gevraagd naar zijn jaren als 

directeur.

Frans en zijn vrouw Remmie tijdens het onthullen van zijn afscheidscadeau.
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Lekker 
makkelijk: 
glas- & 
servicefonds

Servicefonds
Doet u kleine klussen en reparaties aan uw huis liever niet zelf? 

Dan kunt u een abonnement nemen op ons Servicefonds. Voor  

€ 4,- per maand verzorgen wij de kleinere reparaties die u 

normaal gesproken zelf moet doen.

Glasfonds
Binnen- of buitenruit gebroken? De kosten van het vervangen 

van de ruit zijn voor uw rekening, ténzij u bent geabonneerd op 

ons Glasfonds. Dit kost u slechts € 1,- per maand.

Aanmelden?
Stuur ons een email: welkom@veluwonen.nl of kijk op 

www.veluwonen.nl/ik-huur

Even koffie drinken 
met André Tijssen

Deze winter komt onze manager Wonen 

André Tijssen graag eens een kopje koffie 

bij u drinken. Wilt u hem ontmoeten? 

Mail dan naar welkom@veluwonen.nl

Een kleurig cadeau van 
Kunstkring Brummen

De Kunstkring Brummen heeft jarenlang van ons de oude 

Rabobank gebruikt voor hun tentoonstellingen. Ondertussen is de 

Rabobank verkocht en heeft de Kunstkring een andere plek 

gevonden. Als dank voor het gebruiken van het bankgebouw 

kregen wij in september dit prachtige kunstwerk. Erg bedankt 

hiervoor!

Oost, west, thuis best!

Blijft u graag thuis wonen als u wat ouder wordt? Dan kan 

een aanpassing aan uw huis nodig zijn. Wij kunnen u 

wellicht helpen.

Waar moet u aan denken:

•  beugels in de badkamer of wc;

•  hoogteverschillen in het huis of buiten weghalen;

•  verhoogde wc neerzetten.

Waarmee kunnen we u niet helpen?
Helaas kunnen we u  niet met alles helpen. Een traplift, een 

aanbouw aan uw huis of het advies van een ergotherapeut. 

Daarvoor moet u bij uw gemeente zijn of bij uw 

zorgverzekeraar.

Dus…
is het voor u moeilijk 

om thuis te blijven 

wonen door lichamelij-

ke problemen? Krijgt u 

voor uw aanpassing 

geen geld van de 

gemeente of uw 

zorgverzekeraar? 

Dan kan Veluwonen 

u misschien wel 

helpen. U kunt ons 

altijd bellen op 

(0313) 65 90 23 

of mailen naar 

welkom@veluwonen.nl

actueel

Heeft u glasschade? 

Bel dan Service 

Glasherstel OverGelre op 

telefoonnummer: 

085 202 0611 (kies 1).

Frans Visschedijk samen met kunstenares Gera Buter.
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achtergrond
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Stem huurders laten horen
Frans zat lang voor RIWIS in de cliëntenraad. Maar 1,5 jaar 

geleden vond hij het tijd voor iets nieuws. Frans legt uit: 

‘Toen zag ik deze functie bij Samen Eén en dat leek me echt 

leuk. Ik vind het belangrijk om de stem van huurders te laten 

horen. En daarom ben ik eerst aan de slag gegaan met zorg & 

wonen. Ondertussen zit ik nu in de werkgroep 

Duurzaamheid. Ik had eerst niet zoveel met die werkgroep. 

Maar ik werd door Veluwonen gevraagd om mee te denken 

over zonnepanelen voor huurders. Toen begon het te 

kriebelen en heb ik me erin verdiept. We zijn niet goed bezig 

met onze aarde en dat wil ik niet. Ik wil daarom helpen 

voorkomen dat de aarde kapot gaat!’

Dekentje erbij
Frans is heel praktisch bezig met duurzaamheid. Hij wijst 

enthousiast naar zijn tuin: ‘We hebben niet alleen waterton-

nen en een -tank. We hebben ook binnen en buiten LED-

lampen. En op de ramen zit folie om kou buiten te houden. 

Laatst kregen we een mailtje van de NUON over ons hoge 

energieverbruik. We schrokken ervan en we zijn meteen 

gaan kijken waardoor we zoveel stroom gebruikten. En wat 

bleek nou? We lieten de computer de hele dag aanstaan. En 

onze oude koelkast gebruikte ook veel stroom. Nou, dat 

hebben we meteen opgelost. De computer gaat nu uit en we 

hebben een nieuwe koelkast. Ook zetten we de verwarming 

niet hoger dan 19 graden. Als we het koud hebben, dan 

pakken we er een dekentje bij.’ 

Toch bleef het energieverbruik te hoog. Frans: ‘Toen ontdek-

ten we dat onze elektrische fietsen altijd in de lader staan. 

En dat kost net zoveel energie als een koelkast. Dus zetten 

we onze fietsen alleen nog in de lader als dat nodig is. We 

gebruiken nu net zoveel energie als een tweepersoonshuis-

houden. Voorheen gebruikten we net zoveel als een gezin 

met 2 kinderen. We gebruiken dus flink minder energie en 

daar ben ik best trots op!’  

Bewust omgaan met energie
Wat wil Samen Eén doen met duurzaamheid? Frans: ‘We 

willen graag huurders vertellen dat ze veel zelf kunnen doen 

aan duurzaamheid. Koop LED-lampen of zet een waterton 

in de tuin. Natuurlijk vinden wij het ook heel belangrijk dat 

Veluwonen zonnepanelen gaat neerleggen en onze huizen 

goed isoleert. Maar je kunt als huurder ook zelf wat doen. Ik 

wil eigenlijk een ambassadeur zijn die andere huurders helpt 

bij het letten op energieverbruik. Dat vind ik een mooie taak 

voor mijzelf! 

Thuis is hij heel erg bezig met duurzaamheid. In zijn tuin staan maar liefst twee 

watertonnen en ook nog eens een grote watertank. Zijn vijver krijgt rechtstreeks 

water vanaf het afdak, terwijl de buitenlampen op zonnecellen werken. Frans van 

Zeeventer is bestuurslid van huurdersbelangenorganisatie Samen Eén. Sinds kort is hij 

druk bezig met duurzaamheid. Waarom eigenlijk? 

Onze computer staat nu altijd uit

Tip van Frans: 
zoek je een watertank of een waterton? Kijk eens op 

Marktplaats. Daar kun je ze soms gratis ergens ophalen.

Duurzaamheid volgens Frans van Zeeventer, bestuurslid Samen Eén
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even kennismaken

Warm & energiezuinig
Veluwonen is druk bezig haar 

huizen en kantoor Co2 

neutraal te maken. Wim: ‘We 

moeten alles doen om onze 

huizen Co2 neutraal te 

maken, nieuwbouw en 

oudbouw! Jan: ‘Dat kost u 

soms wat geld, maar dat 

verdient u terug op uw 

energierekening.’ 

Even kennismaken

Om kennis te maken met Veluwonen 

heeft Jan een bezichtiging van een 

huurhuis meegemaakt. Jan: ‘We gingen 

samen met andere huurders het huis 

bekijken. Ik merkte dat dit best emotio-

neel was. De ene huurder wilde heel 

graag verhuizen. Terwijl de andere 

huurder moest verhuizen vanwege 

gezondheid. Zo blijkt telkens weer hoe 

belangrijk een huis is. Het is toch je thuis!’ 

Tot ziens
Het afscheid van Wim is 

eind dit jaar. Wim: ‘Ik wens 

alle huurders veel goeds 

voor de toekomst. Ik heb 

met groot plezier mogen 

meewerken aan goede en 

betaalbare huizen. Ik hoop 

dat u fijn en gezond kunt 

blijven wonen in uw huis!’

Wat doen commissarissen eigenlijk?

Jan: ‘Een Raad van Commissarissen kijkt 

mee met de medewerkers en directeur 

van Veluwonen. We bewaken alle 

belangen, ook die van onze huurders.’ 

Wim: ‘We nemen geen werk over, maar 

we beoordelen de plannen van 

Veluwonen en we geven gevraagd en 

ongevraagd advies. We willen graag zien 

of het goed gaat.’ 

De toekomst

Jan: ‘Ik vind betaalbare huizen heel 

belangrijk. Ook de leefbaarheid in 

wijken heeft mijn hart. Veluwonen 

kan samen met bewoners initiatie-

ven starten om die leefbaarheid te 

verbeteren. Opknappen, schoonma-

ken en samenwerken. Het zorgt er 

allemaal voor dat u trots kunt zijn 

op uw straat of buurt!

t
Wim Nijman (links) en Jan Meems

Dat Marco de Wilde directeur is van 

Veluwonen wist u misschien al wel. Maar weet 

u ook dat we een Raad van Commissarissen 

hebben, die nadenkt over wonen in onze 

dorpen? Tot 1 juli was Wim Nijman voorzitter 

van deze raad. Maar na 8 jaar geeft hij de  

voorzittershamer door aan Jan Meems.  

Wim en Jan kijken samen terug en dromen 

over de toekomst!

Mannen met een groot hart voor Veluwonen
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Wist u dat…
wij de buitenkant van uw huis verzekerd hebben tegen 

schade en brand? Maar dat u zelf moet zorgen voor 

een verzekering voor de inboedel (meubels, kleren, 

enz.)? U heeft al een inboedelverzekering voor € 13,50 

per maand. Kijk op www.nibud.nl/consumenten/

inboedelverzekering. (Bron: Nibud).

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 vóór  

1 februari 2019 naar redactie@veluwonen.nl en maak 

kans op een cadeaubon.

De uitslag van de vorige Sudoku was ‘tuinfeest’. We 

feliciteren Martijn Buitenhuis. Hij won dit keer de prijs!

Puzzel en win 

10 11 12 13 14 15 16 17 18

© www.puzzelpro.nl

1 = E 2 = S 3 = O 4 = K 5 = B 6 = R 7 = M 8 = O 9 = T

1 8 13 6 7
7 10

2 6 1 3 14 4
4 1

9 18 6 2 8 15

4 5 11

12 5 7 8 9 4
16 17 6

8 4 6 1

actueel

Veluwonen helpt huurders 

± € 600,- besparen 

Wij zijn gestart met een proefproject waarbij huurders hulp 

krijgen van een bespaarexpert van ‘de Voorzieningenwijzer’. Hij 

helpt hen gemiddeld € 600,- per jaar te besparen. Bijvoorbeeld 

door over te stappen naar een andere zorgverzekeraar of door 

een gemeentelijke toeslag aan te vragen. Veluwonen wil zo haar 

huurders extra ondersteunen!

Wat is de voorzieningenwijzer?
De bespaarexpert van ‘de Voorzieningenwijzer’ komt gratis thuis 

langs. Brenda van de Wiel, medewerker Huurincasso legt uit: 

‘Samen met de huurder rekent de bespaarexpert uit wat er 

bespaard kan worden. Ook bekijkt hij op welke regelingen en 

toeslagen de huurder recht heeft. Daarna rekent hij direct uit 

wat de huurder kan besparen. Ook helpt hij bij het aanvragen 

van de regeling of bij het overstappen naar bijvoorbeeld een 

andere zorgverzekeraar. De hulp is altijd maatwerk en levert de 

huurder gelijk een besparing en dus geld op.’

Ook meedoen?
Bel of mail ons. op tel. (0313) 65 90 23 of welkom@veluwonen.nl 

U leest meer op www.devoorzieningenwijzer.nl

De expert van de Voorzieningenwijzer (Willeke Mulder) spreekt met een 
huurder hoe ze geld kan besparen.
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Mevrouw Souisa (links) en meneer Dunar in gesprek met woonconsulent Herma Tetteroo.
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Moderne gevels
Meneer Dunar: ‘Toen woonconsulent 

Leida van Veluwonen bij mij op bezoek 

kwam dacht ik: dit is mijn kans om mee 

te denken over de onderhoudsplannen 

voor mijn huis.’ Mevrouw Souisa is het 

eens met haar buurman: ‘Dat is precies 

wat we hebben gedaan. We willen 

namelijk dat onze buurt mooier wordt. 

Vandaar dat we Veluwonen hebben 

gevraagd om de deuren van elk blok 

huizen dezelfde nieuwe kleur te geven. 

Ook willen we heel graag dat de hele 

gevel gestuct wordt (in plaats van een 

deel van de gevel). Zo krijgt onze straat 

namelijk opeens een frisse en moderne 

uitstraling.’ 

De bewonerscommissie denkt èn doet 

mee. Meneer Dunar: ‘We gaan binnen-

kort ook huisbezoeken doen. Dan 

vragen we de bewoners welke kleur hun 

deuren moeten krijgen. Tegelijkertijd 

bespreken we ook met bewoners of ze 

nog hulp nodig hebben. Dat kunnen we 

dan mooi voor ze regelen.’

Eerst rotzooi....
Dat al het werk iets moois gaat opleve-

ren, daar zijn beide bewoners het over 

eens. Maar voordat het mooi wordt, 

komt eerst de rotzooi. Mevrouw Souisa: 

‘We weten in ieder geval goed wat er 

gaat gebeuren en wat we moeten doen. 

En dan nog zal het best heftig zijn.’ 

Meneer Dunar: ‘Steigers in de tuin, 

mannen op het dak en in huis. Er gaat 

veel gebeuren aan onze huizen. Maar ik 

ben er best blij mee, want straks is mijn 

huis goed geïsoleerd en dus lekker 

warm’.

Ik blijf lekker wonen
Zowel meneer Dunar als mevrouw 

Souisa wonen al jarenlang in deze 

buurt. Mevrouw Souisa: ‘We hebben de 

wijk wel zien veranderen hoor. Er is nu 

minder contact tussen buren en ook de 

voortuinen liggen er soms minder mooi 

bij. Meneer Dunar: ‘Dat willen we graag 

veranderen, dus gaan we proberen 

onze buren ervan te overtuigen dat een 

nette tuin voor een nette buurt zorgt. 

En ik blijf proberen contact te maken 

met mijn buren. Want uiteindelijk heb 

je meer aan goede buren, dan aan verre 

familie.’

De Huijgenslaan in Eerbeek is op een grijze namiddag hartstikke rustig. Er rijdt een auto door de straat en 

iemand laat zijn hond uit. Over een paar maanden is dat wel anders. Dan rijden busjes van aannemer 

Zweersbouw af en aan. De huizen zelf staan in de steigers. Dankzij de actieve bewonerscommissie krijgen 

de 64 huizen namelijk een heel nieuw gezicht. Meneer Dunar en mevrouw Souisa zitten in die commissie 

en vertellen enthousiast over wat er gaat gebeuren.

Onze straat wordt heel mooi! 

Aan de Huijgenslaan, Kloosterstraat, Frans Halsstraat, 

Rembrandtlaan en Gerard Doustraat in Eerbeek gaat 

Veluwonen 64 huizen opknappen. Rik Klaasen (projectleider): 

‘De gevels krijgen een nieuw uiterlijk en we gaan de huizen 

warmer en energiezuiniger maken door betere isolatie.’ 

Meer informatie leest u op www.veluwonen.nl

Beide bewoners van de 

Huijgenslaan doen veel voor hun 

medemens. Mevrouw Souisa  is 

voorzitter van de stichting Save 

Home die op de Molukken 

kinderen helpt die met seksueel 

geweld te maken krijgen. 

Mevrouw Souisa: ‘Hier in 

Nederland is alles goed geregeld. 

Er is medische hulp en de politie 

neemt je serieus. Dat is op de 

Molukken heel anders. Daarom 

hebben we daar een opvanghuis 

opgericht waar deze kinderen 

terecht kunnen.’

Meneer Dunar is scheidsrechter 

tijdens belangrijke internationale 

bokswedstrijden. Recent heeft hij 

zelfs zijn 3e ster behaald en dat 

betekent dat hij ook op de 

Olympische Spelen scheidsrech-

ter mag zijn. Dunar: ‘Boksen is 

mijn lust en mijn leven. Het heeft 

mij gemaakt wie ik nu ben. Het 

zorgt voor zelfdiscipline, zelfres-

pect en zelfbeheersing. Eigenlijk 

zou ieder kind daarom moeten 

sporten.’
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Wat: de Open Eettafel voor bewoners van de Koningin 

Wilhelmina Hof en voor inwoners uit Uddel.

Waar: Koningin Wilhelmina Hof in Uddel.

Waarom: samen eten is gezellig en tegelijkertijd eet je 

beter en gezonder.

Wanneer: elke dinsdag en donderdag.

Op het menu: deze keer kerriesoep, aardappels, verse 

worst, salade, worteltjes en als toetje vla. 

Meneer en mevrouw Schouten: ‘Wij 

wonen al 20 jaar hier in de Wilhelmina 

Hof en we vinden het erg mooi wonen. 

We hebben een gezellig huis met een 

fijn terras. We doen mee met alles wat 

er georganiseerd wordt: sjoelen, eten. 

Zo ben je nooit eenzaam.’

Mevrouw Davelaar – v.d. Ridder: ‘Zolang ik hier woon, 

en dat is alweer 20 jaar, kom ik hier 2x per week. Het 

eten smaakt me prima, er wordt erg goed gekookt. 

Precies zoals wij dat lekker vinden. Thuis kook ik 

weinig meer, ik kan helaas niet zo lang staan. Gelukkig 

kookt mijn familie voor mij op de andere dagen. Zo 

heb ik altijd een lekker maal!’
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bijeen

De heer Van Vliet: ‘Sinds een paar jaar is het mijn taak 

om de maaltijd te beginnen met gebed en ook om te 

eindigen. We lezen dan een stuk uit de Bijbel en we 

volgen een dagboekje. Ook zingen we daarna een 

Psalm. Zo volgen we het ritme dat onze bewoners 

kennen. En dat is heel waardevol.’

Mevrouw v.d. Hoek – Pluim: ‘Ik woon niet in 

de Wilhelmina Hof, maar als vrijwilliger heb 

ik hier wel 15 jaar gekookt. Nu eet ik dus 

zelf lekker mee. Ik vind het heel gezellig zo 

samen aan tafel te zitten. We bespreken 

wat er in het dorp gebeurt. En we weten 

van elkaars wel en wee.’ 

De heer Den Otter: ‘Na 42 jaar huwelijk ben ik 8 jaar 

geleden mijn vrouw kwijtgeraakt. Dat was een hele schok en 

om toch de sociale contacten te houden ben ik hier gaan 

eten. Ik doe ook nog regelmatig vrijwilligerswerk in de 

mediatheek van een school hier in Uddel. Ik vind het erg 

leuk om zo contact te houden met jongeren en te zien wat 

hen bezighoudt.’

Mevrouw Vlijm – v.d. Kolk: ‘Ik woonde vroeger 

buitenaf. Maar mijn kinderen hadden liever dat ik in 

Uddel kwam wonen. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan, 

de winkels, de dokter en de kerk zijn nu heel dichtbij. 

En dat is wel zo gemakkelijk. Het is erg gezellig om 

samen koffie te drinken of te eten in de Wilhelmina Hof. 

Ik merk dat ik daardoor niet eenzaam ben. Je leert 

elkaar toch echt wel kennen!’



even buurten bij

Buurmannen die samen het groenonderhoud doen 

De buren van appartementencomplex 

‘Veluwehorst’ in Eerbeek doen alweer zo’n 5 

jaar zelf het onderhoud van hun tuin. Meneer 

Wonink (rechts op foto) is één van de 

buurmannen die helpt en hij is erg enthousi-

ast: ‘Met een groepje buren doen we alles 

samen. Snoeien, blad vegen, opruimen en 

natuurlijk nieuwe planten poten.’  

Meneer Van der Strate (niet op de foto) helpt 

ook altijd mee: ‘Meestal regel ik de nieuwe 

planten. En dan betalen we die samen. We 

hebben net weer samen bloembollen gepoot. 

Het is altijd heel gezellig met elkaar. Het is 

erg leuk om op een andere manier als buren 

contact te hebben.’  

Meneer Wissink (midden) is ook actief in de 

tuin: ’Vroeger deed een tuinman het 

onderhoud, maar we vinden dat we het zelf 

beter kunnen. En het bespaart ons ook nog 

eens elke maand weer geld. Wel worden we 

allemaal een dagje ouder. Dus hoelang we 

nog zelf de tuin kunnen doen weet ik niet. 

Misschien komen er wel weer jongere 

mensen wonen die het overnemen. Of 

anders besteden we het onderhoud toch 

weer uit.’ Meneer Gierman (links) is het met 

zijn buurman eens: ‘Het verschil met 

vroeger is wel dat we nu zelf betalen en ook 

bepalen wat er gebeurt. Maar voorlopig lukt 

het nog prima om zelf te tuinieren.’ 


