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ACHTERGROND
‘Doe het licht eens uit!‘

IN DE STEIGERS
‘Ik maak me niet druk‘

EVEN BUURTEN BIJ 
Samen de hond uitlaten

‘Toen ik dit huis binnenkwam, was ik thuis!’
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Een lang leven, 
kleinkinderen & 
duurzaamheid

Mevrouw Van Lenthe woonde 68 jaar in haar huis van Veluwonen. 
Al die jaren aan de Jan Somerstraat in Brummen. We vonden het 
een mooie reden om bij haar langs te gaan en samen herinneringen 
op te halen. We maakten er een mooi verhaal van voor in deze 
editie van Mijn Huis. 

Een week later werden we gebeld door haar dochter. Ze had 
verdrietig nieuws: haar moeder was helaas overleden. Ze drukte ons 
op het hart het interview toch te plaatsen. Dat zou niet alleen haar 
moeder graag hebben gewild, zelf vonden zij en haar zus dat ook 
fijn. Nog een week later was de uitvaart. Karien Witteveen en 
Antoinette Martijnse, onze collega’s die haar hadden bezocht, 
waren erbij. Er werd teruggekeken op een lang en goed leven. 

Natuurlijk waren er ook (achter)kleinkinderen om afscheid te nemen 
van hun oma. Voor die kinderen blijft Veluwonen werken aan een 
duurzame toekomst. Ook daarover leest u in deze Mijn Huis. En net 
als bij mevrouw Van Lenthe, zijn we ook benieuwd naar úw verhaal. 
Vindt u het leuk als ik, of één van mijn collega’s, op bezoek kom 
voor een kopje koffie? Dan horen we dat graag! 

Hartelijke groet,
Marco de Wilde

Directeur-bestuurder Veluwonen

Colofon

juni 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,
Karin Keesmaat

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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‘Ik ben hier thuis en slaap heerlijk!
Net hersteld van een lange ziekte is Marlies de Nijs samen met haar zoon neerge-

streken in Eerbeek. En dat voelt als thuiskomen. Marlies: ‘Ik heb 25 jaar in het 

westen van het land gewoond en het is geweldig om nu weer hier te wonen. Toen 

ik de hal van dit huis binnenstapte, hoefde ik de rest niet eens meer te zien. Ik was 

thuis!’

Marlies straalt als ze vertelt over haar leven en over haar huis. Ze is vooral erg blij 

met het plekje: een ruime tuin en lekker veel licht. Marlies zegt lachend: ‘Die tuin 

moet ik nog aanpakken hoor, maar dat komt wel. Al mijn buren zijn werkelijk super. 

Ze brengen me lekkere hapjes en vragen regelmatig hoe het met me gaat. Dat 

verwacht je niet als je net ergens een paar maanden woont.’ 

Het moest zo zijn
Positief als ze is, vertelt Marlies heel open over haar ziekte. Het was een zware tijd 

met operaties, chemokuren en bestralingen. Marlies: ‘Ik ben van mijzelf heel erg 

positief. En raar maar waar, ik ben door mijn ziekte nog positiever geworden. Ik heb 

van alles doorstaan en nu zit ik hier weer. Vlakbij mijn vader en broers, in mijn 

vertrouwde omgeving. Ik kan weer gaan paardrijden en eindeloos wandelen met 

mijn zoon en hond Zipp. Heerlijk!’ 

Leef nu!
Marlies heeft ons veel te vertellen: ‘Je moet nu leven en niet in het verleden of de 

toekomst. Want je agenda kan zomaar omgegooid worden en dan moet je opeens 

heel anders gaan leven. Ik ben blij dat ik er nog ben. Ik voel me vrijer en volg vanaf 

nu mijn eigen pad!’

Welkom op dinsdag in 
Brummen 
Speciaal voor onze Brummense huurders 

hadden we 2x per week een spreekuur in 

het kantoor van de Stichting Welzijn 

Brummen. Maar we merkten dat er steeds 

minder mensen naar dit spreekuur 

kwamen. Vandaar dat u vanaf 1 mei 2018 

alleen elke dinsdag terecht kunt in 

Brummen. Het spreekuur op donderdag is 

vervallen.

Kunt u niet naar het spreekuur komen of 

naar ons kantoor in Eerbeek? Dan komen 

wij graag bij u thuis. Bel of mail ons voor 

een persoonlijke afspraak: (0313) 65 90 23 

of welkom@veluwonen.nl 

Nieuwe huurder  

Nieuwbouw aan de 
Paalbergweg! 
Aan de Paalbergweg in Hoenderloo staan 

sinds eind 2017 acht gloednieuwe huizen. 

We hebben daar de oude woningen 

afgebroken en sfeervolle jaren-30 huizen 

teruggebouwd.

Als welkom kregen alle bewoners van ons 

een vogelhuisje. Een leuk begin van hun 

nieuwe tuin. We wensen iedereen veel 

woonplezier!
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Kort na ons interview is 

mevrouw Van Lenthe vredig 

overleden. In overleg met haar 

dochters hebben we dit inter-

view en de foto’s toch gebruikt 

voor ons magazine. Dat wilden 

zij en wij graag. Het was een 

zeer bijzondere ontmoeting met 

één van onze oudste en langste 

huurders. Wat zijn we blij dat 

we mevrouw Van Lenthe nog 

hebben mogen spreken. Red.

‘Wat waren we blij 

met dit huis!’
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mijn thuis

Al 68 jaar gelukkig aan de 
Jan Somerstraat
Mevrouw Van Lenthe (95) laat met verstand van zaken haar IPad zien. Voor de borduurpatronen die ze elke 

vrijdag om middernacht krijgt via de email, blijft ze speciaal lang op. Want borduren doet ze erg graag.

We zijn op bezoek bij één van onze langste huurders. 

Mevrouw Van Lenthe woont al sinds 1949 in haar 

huis aan de Jan Somerstraat in Brummen. Als ik haar 

bel voor een afspraak, vertelt ze me precies hoe het 

in ‘49 was. Namelijk veel modder en veel kou. 

Destijds huurde ze samen met haar man het huis 

voor fl. 6,15 per week. Mevrouw Van Lenthe: ‘We zijn 

pal na de oorlog getrouwd. Maar een eigen huis dat 

zat er niet in. Dus woonden we een paar jaar op 

kamers. Zo ging dat vroeger. We waren erg blij dat we 

dit huis konden krijgen.’

Bevroren luiers
Als mevrouw Van Lenthe terugblikt op die eerste 

jaren in haar huis, dan vertelt ze regelmatig dat het 

zo koud was. Mevrouw Van Lenthe: ‘Alleen in de 

voorkamer hadden we een kolenkachel. En daarom 

werd onze tweede dochter beneden geboren. Buiten 

lag een pak sneeuw en de luiers bevroren in de teil. 

Er was geen warm water en dus kookten we al het 

water, ook voor de was. Eerst op kolen, later op 

petroleum en nog later op gas van de Brummense 

gasfabriek.’ 

Als mevrouw Van Lenthe zo aan het vertellen is, 

snapt ze soms zelf niet hoe ze ‘t allemaal deed. Maar 

het was gewoon zo en dan deed je het er mee!

IPad en borduren
Ondanks haar 95 jaar gaat mevrouw Van Lenthe 

graag met haar tijd mee. Daarom vroeg ze voor haar 

verjaardag een IPad. Mevrouw Van Lenthe: ‘Ik snap 

niet helemaal hoe het werkt maar die IPad is erg 

handig. Ik maak foto’s en kan ook e-mailen. Ik houd 

enorm van borduren en de patronen krijg ik via de 

IPad. En ook volg ik mijn kleinkinderen op Facebook. 

Het is fijn om zo contact te houden.’ 

Als ik vraag hoe het is om ouder te worden zegt ze: 

’Kijk, ik voel me geen 95. Maar ik ben het natuurlijk 

wel. Ik merk dat omdat veel mensen om mij heen 

wegvallen. Vroeger hadden we vaak contact in de 

buurt, nu helemaal niet meer. Mijn generatie is 

namelijk bijna weg. En daardoor voel ik me soms 

alleen. Ik ben zeker niet eenzaam, maar een uitje 

grijp ik altijd met beide handen aan. Laatst ben ik 

nog naar Herman van Veen geweest. Ik ben er dan 

even uit en daar geniet ik erg van.’

Op bezoek bij één van onze langste en oudste huurders



Veluwonen & privacy

Uw huis doet u op slot
Maar wat doet u met uw persoonlijke gegevens?
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Uw auto doet u op slot, voor uw huis heeft u misschien een extra knip of een alarm. Maar wat 

doet u aan de beveiliging van uw persoonsgegevens? Denk aan uw adres, maar ook aan 

informatie over uw salaris of gezondheid. Zulke gegevens zijn steeds meer waard voor partijen 

die er iets mee willen. Dat kan een webwinkel zijn die er adverteerders mee trekt. Of uw eigen 

bakker die daardoor weet wat zijn klanten kopen.

Bescherm uw gegevens
Uw gegevens zijn het dus waard om te beschermen. En dat vindt de 

Europese Unie ook. Vandaar dat vanaf 25 mei 2018 nieuwe regels 

gelden voor het opvragen, gebruiken en bewaren van uw 

gegevens.

Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u opslaan. Soms is dat 

alleen een telefoonnummer, maar het kan ook om meer privacy 

gevoelige gegevens gaan.

Wat doet Veluwonen?
Veluwonen heeft uitgezocht welke gegevens wij van u nodig 

hebben, welke gegevens we gaan bewaren en waarom. Dit is 

vastgelegd in een register zodat precies zichtbaar is hoe we met 

privacy omgaan. Op www.veluwonen.nl leest u meer.

Grip op privacy
Veluwonen aan de slag met AVG

Wat kunt u zelf doen?
Gebruikt een organisatie uw persoonsgegevens? 

Dan heeft u het recht om dit te weten. U heeft 

nu meer zeggenschap over uw gegevens. Bent u 

het niet eens met het gebruik ervan? Dan heeft 

u het recht om uw gegevens in te zien en het 

recht om verbetering te vragen. Ook heeft u het 

recht om verwijdering van uw gegevens te 

vragen (onder bepaalde omstandigheden).

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten?
Stap 1: U dient uw verzoek schriftelijk (per brief) 

bij ons in. Dit kan via de post, op ons kantoor of 

via de email: welkom@veluwonen.nl

Stap 2: Voordat we uw verzoek behandelen moet 

u zich wel eerst identificeren. Kom daarom langs 

op ons kantoor met uw ID kaart of paspoort (het 

origineel, dus geen kopie). 

Wij beantwoorden uw verzoek vervolgens 

binnen vier weken.

Tip!
Kijk ook eens op https://autoriteitpersoons- 

gegevens.nl Hier vindt u voorbeeldbrieven die u 

kunt gebruiken om uw verzoek in te dienen.

Wilt u meer weten?
Kijk op www.hulpbijprivacy.nl
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Even koffie drinken met 
directeur Marco de Wilde

Deze herfst komt onze directeur Marco de Wilde graag eens een 

kopje koffie bij u drinken. Wilt u hem ontmoeten? Mail dan naar 

welkom@veluwonen.nl

Wist u dat…

u zelf uw CV moet ontluchten en bijvullen? Hoe dat moet 

ziet u in een filmpje op www.veluwonen.nl/ik-huur/

Verrassing op de 
‘Dag van het huren’

Op 6 oktober is het weer de ‘Dag van het huren’. Ook deze keer 

kunt u van ons iets verwachten. Wat dat is verklappen we nog 

niet. Maar reserveer de dag vast in uw agenda!

Veluwonen zoekt topmodel

Antoinette werkt voor Veluwonen en maakt ook alle mooie foto’s 

voor dit magazine. Mag ze deze zomer misschien ook foto’s van u 

maken? We zoeken namelijk huurders die op de foto willen voor 

Veluwonen. Deze foto’s gebruiken we bijvoorbeeld in ons magazine 

of op onze website. 

We zoeken oude en jonge modellen, mannen en vrouwen, ouders 

en kinderen, oudere of jongere stellen. Eigenlijk zoeken we dus 

gewoon onze huurders.

Bent u beschikbaar in augustus 2018 en wil jij of wilt u ook 

meedoen? Meld u aan via welkom@veluwonen.nl

Asbest: ga nooit zelf 
zagen of breken

Wist u dat asbest na 1994 verboden is om te gebruiken? In 

huizen van vóór 1994 kan dus asbest zitten. Veluwonen 

heeft al veel asbest weggehaald. Maar als u zelf gaat 

klussen of u denkt asbest tegen te komen, ga dan niet zelf 

zagen of breken. Neem altijd even contact met ons op: 

telefoonnummer (0313) 65 90 23 of via 

welkom@veluwonen.nl. 

Tips en informatie vindt u op:

www.veluwonen.nl/ik-huur/asbest

Wist u dat... 
er buurtbemiddeling is in 
Laag-Soeren?

In Laag-Soeren kunt u gebruik maken van 

Buurtbemiddeling. Hier werken getrainde vrijwilligers 

als bemiddelaar tussen buren. Ze zijn neutraal, geven 

geen oordeel en hebben geheimhoudingsplicht. Ze 

willen contact tussen buren herstellen en afspraken 

maken over hoe het in de toekomst beter kan. 

Buurtbemiddeling zoekt nieuwe vrijwilligers. Heeft u 

interesse? Bel of mail dan: Heleen Woelders, 

06 - 27 83 84 71 of buurtbemiddelingRRD@rijnstad.nl

actueel
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achtergrond

Door huize Schreuder in Apeldoorn klinkt regelmatig: ‘Doe het licht eens uit, zet de verwarming wat 

lager.’ Heel herkenbaar voor wie een gezin met kinderen heeft. Aan het woord zijn de directeur en een 

projectleider van Veluwonen: Marco de Wilde en Adrie Schreuder. Allebei dragen ze thuis én op het 

werk hun steentje bij aan een duurzame wereld. Maar waarom eigenlijk?

‘Doe het licht eens uit, zet de verwarming lager en doe de deur dicht!’
Duurzaamheid in de praktijk

Adrie Schreuder (links) en Marco de Wilde (rechts)
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Met dieselauto naar duurzaamheids-vergadering 
Adrie: ‘Ik ben al langer bezig met duurzaamheid omdat het 

mijn werk is. Als projectleider vastgoed zoek ik naar de beste 

oplossingen voor onze huizen. Ik merk dat ik steeds bewus-

ter word van duurzaamheid. En ik besef dat ik daarin heel 

tegenstrijdig ben: ik rijd met mijn dieselauto naar een 

overleg over duurzaamheid. Gek toch eigenlijk wel!’

Ook Marco is thuis bewuster bezig: ‘Het is wat cliché, maar 

minder vlees eten, vaker fietsen, zonnecellen op het dak 

overwegen en minder vliegen. Dat zijn voor mij echt 

praktische oplossingen. En dat is niet gemakkelijk. Voor mijn 

gevoel moet ik iets laten staan. Terwijl ik heel graag een 

biefstukje eet.’ Maar waarom dan toch minder vlees of niet 

vliegen? Marco: ‘Het grijpt me soms naar de keel hoe we 

omgaan met deze aarde. Ik voel dat we naar een afgrond 

rennen. En daar wil ik iets aan doen, vooral voor onze 

kinderen. Maar ook voor onze portemonnee en ons 

wooncomfort.’ 

Veranderen om behouden 
Duidelijk is dat beide mannen voelen dat er actie nodig is. 

Marco: ‘Ons leven is heel fijn zo, maar om dat zo te houden 

moeten we veranderen. Raar eigenlijk hè? We moeten 

veranderen om te houden wat we nu hebben. Maar we zijn 

creatieve mensen, dus dat gaat ons lukken. Laatst las ik in de 

krant dat een man uit de Achterhoek zonnepanelen heeft 

gemaakt die meedraaien met de zon. Geweldig idee. Zo wil 

ik dat we als Veluwonen ook omgaan met duurzaamheid. We 

willen creatief zijn en dat doen we binnen budget. Wat een 

prachtige uitdaging!’

Adrie: ‘Het is de kunst om niet te groots te denken. De hele 

wereld veranderen, dat gaat gewoon niet. Pak aan wat jij 

kunt. En dat geldt ook voor ons als woningcorporatie: we 

moeten het praktisch en klein aanpakken. Een voorbeeld is 

de bouw van 20 huizen aan De Bongerd in Brummen. Daar 

bouwen we dit jaar 20 BENG-huizen (Bijna Energie Neutrale 

Gebouwen) en die zijn gasloos. Hoe mooi is dat!’

Is er eigenlijk één beste duurzame oplossing voor het 

beperken van energieverbruik? Adrie: ‘Nee, er zijn meerdere 

oplossingen mogelijk. We moeten de warmtevraag terug-

dringen door huizen goed te isoleren. De energie die je 

daarna nog nodig hebt moet je duurzaam opwekken. En dat 

het liefst in je eigen huis. Dat kan met zonnepanelen, een 

warmtepomp. Noem maar op.’ 

Marco vult zijn collega aan: ‘En dat moeten we nu gaan 

doen. Laten we niet meer wachten. We gaan van het gas af 

en moeten op een verstandige manier duurzaam en energie-

zuinig worden. Het lastige is dat we niet goed kunnen laten 

zien hoe we werken aan duurzaamheid. Eigenlijk zou ik voor 

ons kantoor in Eerbeek en op onze website een soort 

thermometer willen hebben die laat zien hoeveel CO2 onze 

huizen nog uitstoten en hoe dat vermindert. Pas dan kan 

iedereen zien wat we doen aan duurzaamheid.’ 

‘Doe het licht eens uit, zet de verwarming lager en doe de deur dicht!’

Veluwonen is al langer bezig met duurzaamheid. Dat 

gebeurt vooral op een tamelijk onzichtbare manier, 

namelijk isoleren. 

Van alle huizen die we bouwen of renoveren isoleren we 

het dak, de gevel, de vloer en/of het glas. Dat is de 

belangrijkste stap. Daarna volgt de zonnecel, een warm-

tepomp of iets anders.

Duurzaamheid is een breed begrip en betekent voor 

iedereen wat anders. Vaak koppelen we duurzaamheid aan 

energiebesparing. 

Terecht, want door zuinig te zijn met energie werken we 

direct aan een duurzame wereld.
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Samen met het Leger des Heils en Tactus overlegt Arlin 

over een meneer met problemen. Dit soort gesprekken 

heeft Arlin regelmatig met hulpverleners. t

Op de Eerbeekse Enk kan Veluwonen eindelijk nieuwe 

huizen bouwen. Arlin is de contactpersoon voor de 

tijdelijke en vaste huurders die er nog wonen. Bewoner 

meneer Berends is al 8 jaar zeer betrokken bij deze wijk 

en loopt vaak een rondje mee. Arlin: ‘Het is bijzonder fijn 

dat meneer Berends zo helpt. Ik heb daar erg veel aan!’

Arlin (midden) houdt regelmatig contact met huurders. 

Zo ook met Peter Hardijzer (rechts), hij is de voorzitter 

van de bewonerscommissie van de Wethouder 

Giermanstraat e.o. Arlin: ‘Deze huizen in Brummen gaan 

we binnenkort renoveren en door de bewoners- 

commissie houden we contact met bewoners. Dat doen 

we trouwens ook nog op andere manieren, bijvoorbeeld 

via nieuwsbrieven en spreekuren.‘

‘Betrokken bewoners maken mijn 

werk heel bijzonder!’

Dit keer lopen we een dagje mee met Arlin Wernicke. 

Hij is als woonconsulent betrokken bij buurten in 

Eerbeek en Brummen. Arlin: ‘Ik ken veel mensen 

persoonlijk en laat mijn gezicht vaak zien. Zo weet ik 

wat er allemaal gebeurt. Op dit moment ben ik 

bijvoorbeeld vaak bezig op de Eerbeekse Enk, hier gaan 

we namelijk slopen en nieuwbouwen.’

Een dag op pad met…  

t

t
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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).

Huren in 2018
Elk voorjaar krijgt u van ons de huuraanpassing. Inmiddels heeft 

u van ons hierover eind april een brief gehad. Graag leggen we u 

in het kort uit hoe het zit met de huuraanpassing.

We denken elk jaar goed na over de huur. Wij willen namelijk 

graag dat u een goed huis huurt, voor een betaalbare prijs.

Maar hoe berekenen we die?

Gemiddelde huuraanpassing 2018 is 0,43%
Wij verhogen de huren dit jaar gemiddeld met 0,43%.  

Veluwonen blijft hiermee ruim onder het wettelijk maximum. 

Maar we verhogen niet alleen, we verlagen ook de huur voor 

±1.000 huizen.

Wanneer verhogen we de huur en wanneer verlagen we 
die?
Dat hangt af van de streefhuur* die we voor uw huis hebben 

vastgesteld. Is uw huur lager dan de streefhuur? Dan verhogen 

we de huur iets. Is uw huur hoger dan de streefhuur? Dan 

verlagen we uw huur.

*Wat is uw streefhuur?

De streefhuur is de huur die wij redelijk vinden gezien de 

kwaliteit van uw huis. Met kwaliteit bedoelen we de energie-zui-

nigheid, de grootte en de WOZ-waarde (belasting) van het huis. 

Huizen met dezelfde kwaliteit krijgen dus dezelfde streefhuur.

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

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 september 2018 naar redactie@veluwonen.nl en 

maak kans op een cadeaubon.

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

feliciteren mevrouw Adams. Zij won dit keer de prijs!

Puzzel en win 

10 11 12 13 14 15 16 17 18

© www.puzzelpro.nl

1 = I 2 = E 3 = T 4 = E 5 = U 6 = T 7 = N 8 = S 9 = F

15 6 3 7
7 8 5 14 6 16

2
2 17 7 1 4 18

4 8
12 3 6 9 7

5 10

13 3 11 6 2 9
8 5 3

actueel
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Na 20 jaar Klarenbeek greep mevrouw 

Put haar kans toen ze dit huis kon 

krijgen. Ze is geboren in Apeldoorn 

maar wel met Loenense ‘wortels’. Dus 

aarzelde ze niet. Mevrouw Put: ‘Het is 

een gezellige en heerlijk rustige straat 

en we zitten heel vrij zo op de hoek. We 

kennen onze buren goed, we maken 

vaak een praatje en 2x per jaar komen 

we bij elkaar. We overlopen elkaar niet, 

maar weten elkaar te vinden. En dat is 

precies goed.’ 

Want de familie Put heeft het druk 

genoeg. Meneer Put is met zijn 66 jaar 

vaak 6 dagen per week aan het werk als 

meubel-timmerman. Mevrouw Put zat 

tot voorkort in de zorg. ‘Ik ben nu met 

de VUT en dat is eigenlijk best fijn. Ik 

kan voor mijn moeder zorgen en elke 

week onze kleinzoon van 5 opvangen. 

Dat is heel gezellig, dan blijft hij 

namelijk ook slapen. Zo ben je heel 

eigen met elkaar en ik geniet daar erg 

van!’ 

Prima geregeld
Als timmerman heeft meneer Put veel 

zelf gedaan aan het huis. Mevrouw Put: 

‘Maar ik kan Veluwonen ook altijd 

bellen. We hadden echt een heel oude 

CV-ketel. En toen ik hierover belde 

kreeg ik zonder probleem een nieuwe. 

Het is prima geregeld, ik heb geen 

klachten. Maar als mijn man binnen-

kort ook met pensioen gaat, dan hoop 

ik wel dat hij zelf nog wat klussen 

oppakt in huis!’ 

Geen tocht meer!
Over de komende renovatie zit  

mevrouw Put niet in: ‘Er gaat van alles 

gebeuren. We krijgen een nieuwe 

voordeur en ook een nieuwe kleur op 

de kozijnen. Wij hebben voor donker-

rood gekozen. Maar het aller- 

belangrijkste vind ik de isolatie. Zowel 

ons dak als de vloer worden geïsoleerd. 

En dat is nodig. Laatst speelde ik even 

met mijn kleinzoon op de vloer. En ik 

voelde het tochten. Dus ik vind het heel 

fijn dat die vloer aangepakt wordt.’ 

Over de renovatie zelf maakt mevrouw 

Put zich niet druk: ‘Ik ben heel nuchter 

en ik wacht het gewoon af. Het moet 

gebeuren, toch? En daarna zitten wij er 

weer warm bij. Daar kan ik me echt op 

verheugen’. 

Aan de Hackfortweg in Loenen woont al zo’n 22 jaar de familie Put: vader, moeder, zoon en dochter (al zijn die 

allang het huis uit). En de laatste jaren komen ook de kleinkinderen regelmatig over de vloer. Dit jaar zit er een 

renovatie van het huis aan te komen. Tijd om eens langs te gaan bij deze trouwe huurders.

‘Over die renovatie maak ik 
me niet druk’ 

Henk Sloot is projectleider van de renovatie en vertelt meer: ‘In Loenen aan de Hackfortweg gaan we 
na de zomer 43 woningen renoveren. Zo maken we elk huis comfortabeler en ook nog eens 
energiezuinig. En we doen dat zonder huurverhoging’. 

Warm en energiezuinig
Na de renovatie krijgen de huizen energielabel A. Dit betekent dat het straks makkelijker is om op 
energieverbruik en energiekosten te besparen. 

Wat gaan we precies doen?
• We vervangen het dak door een hoogwaardig geïsoleerd dak.
• We brengen vloerisolatie aan.
• We vervangen de voordeur en het kozijn van de voordeur.
• Het schilderwerk krijgt een andere kleur.
• Waar nodig pakken we de schuurtjes aan (herstel van voegwerk, schuurdeur en dak).
• We vervangen het glas van de toiletraampjes door HR-glas.
• Voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen brengen we nestvoorzieningen aan.
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Wat: hondenbezitters uit Eerbeek laten samen 

hun honden uit.

Sinds wanneer: al zeker ruim 5 jaar. 

Wanneer: elke avond.

Waarom: omdat het zo gezellig is met elkaar.

Waar: in het bos bij de Veltkantweg in Eerbeek.

Henri: ‘Mijn hond is inmiddels 

helaas overleden. Maar ik loop 

toch altijd nog mee. Gewoon 

voor de gezelligheid. Zo weet ik 

hoe het met mijn buren gaat.’

Ralph: ‘We wandelen samen en 

we gaan nu 1x per jaar ook 

samen uit eten. Heel gezellig, 

dan kletsen we net zoveel als 

tijdens het wandelen.’

Willy (bazin van kleine Boris): ‘We 

hebben onze vaste rondjes. ‘s Zomers 

wat verder dan ‘s winters. Want ook in 

de winter wandelen we samen. Dan 

natuurlijk wel met een zaklamp. Want 

dan is het aardedonker. Ik vind het heel 

gezellig om zo mensen te ontmoeten, 

zeker na het overlijden van mijn man. 

En als ik een keertje wegga, dan breng 

ik Boris naar één van de andere 

uitlaters, die past voor mij op. Erg 

handig hoor!’

Boris Tiko
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bijeen

Kitty & Richard (bazen van herder Aika) hebben de 

wandelgroep gevonden na de dood van hun (schoon)

moeder. Richard: ‘Mijn vrouw wandelde hier vaak met 

haar moeder. Maar na het overlijden van mijn schoon-

moeder was het best moeilijk om weer te gaan 

wandelen. Deze groep vervangt die wandelingen een 

beetje. Dat was best heel emotioneel in het begin. 

Maar nu is het juist fijn. Zo maak je heel gemakkelijk 

contact!’

Sven (baas van herder Tiko): ‘We wandelen elke 

avond, door weer en wind. En wie mee wil komt om 

18.30 uur naar de Veltkantweg. Daarna wandelen 

we een vast rondje van ongeveer drie kwartier. 

Onze honden zijn samen echt een roedel. Ze 

hebben veel plezier en beschermen elkaar ook. En 

tijdens het wandelen kom je ook nog eens tot leuke 

gesprekken met elkaar!’

Aika Google



even buurten bij

‘We kennen elkaar nog van vroeger‘ 

Eén keer in de maand spreken ze af om 

samen koffie te drinken. Vroeger met 

gebak, gevolgd door lekkere borrelhap-

jes. ‘Maar daar zijn we mee gestopt 

hoor‘, vertelt mevrouw Ilbrink (3e op de 

rij). ‘Ieder pondje gaat door het mondje 

he?‘, lacht ze. Mevrouw Ilbrink is één van 

de bewoners aan de Waterjufferstraat in 

Beekbergen. Ze woont inmiddels al weer 

vier jaar met veel plezier in haar senio-

renwoning. Toch moest ze in het begin 

erg wennen. ‘Ik kom van het platteland en 

had best moeite met een nieuwbouw- 

woning. Maar gelukkig kende ik de buur- 

vrouwen nog van vroeger. Dat maakte het 

wel makkelijker om te wennen‘. 

De dames spreken vooral in de winter-

maanden met elkaar af. ‘In de zomer 

hebben we allemaal onze eigen  

activiteiten‘, vertelt mevrouw 

Reuvenkamp (2e op de rij). ‘Een keer per 

maand drinken we samen koffie en 

kletsen we gezellig bij. En als het nodig is 

dan zijn we er voor elkaar. Ook bij 

verdrietige gebeurtenissen. Zo overleed 

begin dit jaar een buurvrouw uit ons blok. 

We zijn toen samen naar de condoleance 

gegaan. We staan niet iedere dag bij 

elkaar op de stoep, maar het is fijn om te 

weten dat de deur altijd voor je open 

staat als dat nodig is‘, besluit ze. 


