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Waar je thuis bent

De verhalen in deze ‘Mijn huis’ gaan eigenlijk allemaal over 
geborgenheid en ‘je thuis voelen’. Mevrouw Jeswiet vertelt hoe fijn 
ze sinds kort woont in een oude onderwijzerswoning in Brummen. 
Meneer Hilferink verzorgt zijn vrouw in De Beekwal in Eerbeek, 
terwijl hij enorm geniet van de bloemen in zijn tuintje. En mevrouw 
Jansen gaf ons een brief waarin ze vertelt hoe haar huis al 60 jaar 
lang alle lief en leed met haar gezin heeft gedeeld. Prachtig vind ik 
dat! 

Ook mooi is dat alle huurders die in dit blad aan het woord komen, 
zo blij zijn met hun buren en dorpsgenoten. In de Huijgenshof zijn 
ze dat bijvoorbeeld al 30 jaar lang. En ook de buren aan de 
Kraaiheide trekken al zo lang ze er wonen vriendschappelijk samen 
op. Zo zie je maar weer, wonen is meer dan een huis. Het is de plek 
waar je thuis bent.

Hartelijke groet,

Marco de Wilde

Directeur-bestuurder Veluwonen

Colofon

juni 2019

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

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
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Ietje Jeswiet woont sinds 2017 in een voormalige onderwijzerswoning aan de 

Troelstralaan in Brummen. Ietje: ’Dat ik zo’n gezellig huis heb gekregen met zo’n 

heerlijke tuin! Dat had ik nooit durven dromen. Het is een prachtig huis vol met 

aparte kamers en dat vind ik heel fijn. Een aparte keuken en zelfs een aparte 

zijkamer voor mijn piano en computer. Deze huizen zijn namelijk speciaal gebouwd 

voor onderwijzend personeel en die zijkamer was bedoeld als kantoor. ‘

‘Toen ik dit huis kreeg moest er wel heel wat gebeuren. Ik heb veel geverfd en 

schoongemaakt. Maar ook is de keuken vervangen en de tuin opgeruimd. Daarbij 

heeft Veluwonen mij goed geholpen. We hebben dit huis echt samen opgeknapt 

en dat was heel prettig. Ik wil nu nog verder aan de slag met de tuin. Tuinieren is 

namelijk (naast zingen) mijn lust en mijn leven.

Met mijn buren heb ik het getroffen. Het zijn fijne mensen en we helpen elkaar 

over en weer. Mede dankzij hen voel ik me al zo thuis hier.

Eerbeekse Enk krijgt  
28 nieuwe huurhuizen

In Eerbeek ligt momenteel een groot  

stuk grond braak. De afgelopen tijd  

heeft Veluwonen hier huizen gesloopt.  

En nu is het tijd voor de nieuwbouw van  

28 huurhuizen en 24 koophuizen (door 

Bouwbedrijf Nikkels). 

Veluwonen bouwt hier eengezinswoningen, 

multifunctionele woningen en 1/2 per-

soonswoningen. De bouw start eind mei en 

de verwachting is dat de eerste huizen 

begin 2020 klaar zijn. 

De verhuur start dit najaar, dan is meer 

informatie te vinden op www.veluwonen.nl ‘Zo’n huis had ik nooit durven dromen.’

Veluwonen komt bij u langs als u niet naar ons kunt komen.

We zien dat er bijna geen gebruik wordt 

gemaakt van ons spreekuur elke dinsdag-

ochtend op plein 5 in Brummen. Daarom 

stopt het spreekuur vanaf 1 juni 2019.

Wilt u iets met ons overleggen of iets 

vragen? Aarzel niet... bel of mail ons: 

(0313) 65 90 23 of welkom@veluwonen.nl

We komen graag bij u thuis langs.

Dit kan van maandag tot vrijdag op 

afspraak. Zo hopen wij onze dienst- 

verlening nog meer op uw persoonlijke 

wensen af te stemmen.

Het team van Veluwonen
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Oud worden

Op de vraag hoe meneer 

Hilferink nu terugkijkt op zijn 

leven zegt hij: ‘Ik ben blij dat ik 

op de wereld ben en ik heb 

ervan genoten. Al groeit er 

natuurlijk op elk pad wel wat 

onkruid.’ 

‘Ik ben blij dat ik op 
de wereld ben en ik 
heb ervan genoten.’
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mijn thuis

Blikjes sigaretten van 
Koningin Juliana

Wie is toch deze knappe jongeman in uniform, zult u misschien denken. Wij als medewerkers van Veluwonen zien hem bijna elke dag 

langs lopen. Het is meneer Hilferink die pal achter ons kantoor woont. Tijdens zijn diensttijd begin jaren ’50 was hij soldaat eerste 

klasse in het Garderegiment Jagers. Een mooi verhaal dat meneer Hilferink graag aan ons vertelt.!

Blikjes met gouden dekseltjes
Na zijn schooltijd ging meneer Hilferink 

in 1953 meteen in dienst. Hij weet de 

datum nog precies: ‘Het was 6 augustus 

en ik kwam terecht bij het 

Garderegiment Grenadiers en Jagers, 

eerst in Schaarsbergen en later in 

Garderen.’ Vol trots vertelt hij hoe hij in 

die tijd regelmatig in Amsterdam kwam 

om op te treden tijdens staatsbezoeken. 

Meneer Hilferink: ‘Als je voor het Paleis 

op de Dam staat en je gaat linksom dan 

zie je daar een trap naar beneden. Zo 

kwam je in de dienstvertrekken terecht 

waar we aten en sliepen. En zie je die 

broek op de foto? Ik zorgde er altijd voor 

dat die vouw kaarsrecht was, door mijn 

broek onder het stromatras te leggen. Zo 

was mijn uniform altijd tiptop in orde. 

Het allermooiste van zo’n staatsbezoek 

vond ik dat na afloop Koningin Juliana 

langskwam om ons de hand te schudde. 

Ze had een lakei bij zich en dan kregen 

we allemaal een blikje sigaretten van 

haar. Ik weet het nog goed, 50 sigaretten 

zaten erin en het blikje had een gouden 

dekseltje. Ik heb die blikjes helaas niet 

meer en dat vind ik erg jammer. 

Kwijtgeraakt tijdens een verhuizing  

denk ik.’  

Kopjes soep
Meneer en mevrouw Hilferink wonen al 

sinds 1963 in Eerbeek, eerst in de Jan 

Mankesstraat en de laatste jaren in een 

aanleunwoning van De Beekwal. Ze 

trouwden in Brummen, maar toen 

kwam er een baan voorbij in Eerbeek bij 

woninginrichting Geerligs. Meneer 

Hilferink vertelt er met plezier over:  

‘Het was heel gemoedelijk in de winkel. 

’s Morgens veegde ik de stoep en deed ik 

de winkel om half negen open. De 

vrouw van de eigenaar kwam om half 

één altijd een kopje soep brengen. Ik 

heb daar 25 jaar met veel plezier gewerkt 

en kon met 57 jaar met de VUT. Dat was 

toen nog zo.’ 

Roze badkamer
De huizen in de Jan Mankesstraat waren 

voor die tijd heel modern, vertelt 

meneer Hilferink. ‘Er was warm water en 

een badkamer. Maar er was geen 

ventilatie in de keuken, dus die heb ik 

zelf geïnstalleerd. De badkamer had grijs 

betonemaille op de vloer en muren en 

daarom heb ik die zelf betegeld, met 

roze tegels. Dat was toen mode.’ Hij rijdt 

nog elke dag langs zijn oude huis, maar 

het voelt niet meer als thuis. Dat thuis is 

nu in De Beekwal: ‘Ik vind het geweldig 

hier. Mensen hebben echt iets voor 

elkaar over en ik doe ook graag wat voor 

anderen. En ik heb hier natuurlijk mijn 

tuintje, ik houd namelijk ontzettend van 

bloemen, dus ik heb overal bakken vol 

staan.’ 

Er zit muziek in
Meneer Hilferink zorgt helemaal zelf 

voor zijn hulpbehoevende vrouw. Een 

zware taak die hij graag op zich neemt 

en waar hij gelukkig wel hulp bij krijgt. 

Dat waardeert hij zeer en daarom heeft 

hij voor de verzorgenden altijd een 

schaaltje bonbons klaarstaan. 

Meneer Hilferink zit zeker niet achter de 

geraniums: ‘Ik houd veel van muziek en 

gelukkig kan ik tijd vrijmaken voor de 

zang en voor mijn harmonicagroep. Ik 

kan geen noten lezen en daarom ben ik 

harmonica gaan spelen. Dat gaat mij 

namelijk heel gemakkelijk af. Door het 

koor en de harmonicagroep houd ik 

contact met anderen en ben ik er eens 

uit, dat is fijn.’

Meneer Hilferink als soldaat in het 
Garderegiment Grenadiers en Jagers.
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2019  
is het jaar dat...

• de huur hoogstens stijgt  
met inflatie;

• huurders ons een 8 geven voor 
wooncomfort & contact;

• CO2 neutraal steeds 
normaler wordt.

gemiddeld rapportcijfer: 7,4
4.000 huurders

... nieuwe huurders
Gemiddelde leeftijd

Gemiddelde zoektijd: 8 maanden. Rapport cijfer 7,6
Contact met Veluwonen: rapportcijfer 7,3
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samen leren we over innovaties 
die ons helpen onze huizen te verbeteren

we gaan meer 
in rollen denken 

dan in vaste taken

150 daken 
krijgen 

zonnepanelen

cijfer medewerkers
tevredenheid

91 huizen gaan 
we verduurzamen

Eeuwfeest: 
100 jaar 

24 nieuwe huizen 
in Brummen

en Uddel

fusie tussen Sprengenland 
en woningstichting Brummen

plannen voor 200 huizen 
in Oud Eerbeek en 

de Noorderenk in Eerbeek
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(minstens) 50 huishoudens 
besparen gemiddeld € 600,- 

per jaar met hulp van 
de Voorzieningenwijzer

energielasten gaan omlaag 
door zonnepanelen 
en verduurzaming

van huizen

150 daken 
krijgen 

zonnepanelen

cijfer medewerkers
tevredenheid

91 huizen gaan 
we verduurzamen

Eeuwfeest: 
100 jaar 

24 nieuwe huizen 
in Brummen

en Uddel

fusie tussen Sprengenland 
en woningstichting Brummen

plannen voor 200 huizen 
in Oud Eerbeek en 

de Noorderenk in Eerbeek

gemiddeld
rapportcijfer

huurders

4.0007,4 xxx xx jaar 8 mnd 7,6 7,3

nieuwe
huurders

gemiddelde
leeftijd

gemiddelde
zoektijd

rapportcijfer
zoektijd

contact met
Veluwonen

24

Betaalbaar
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dichtbij

rechtdoorzee

positief eenvoudig

Wij zijn:

Veluwonen in 2019
Mooi huiswerk!
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Wat vindt u van 
de kwaliteit
van Veluwonen? 

Het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties (KWH) helpt 

Veluwonen te onderzoeken wat u van onze dienstverlening vindt. 

Bijvoorbeeld: wat vindt u van het contact met Veluwonen? Of hoe 

zijn de reparaties of het onderhoud uitgevoerd? U krijgt daarom 

van KWH een vragenlijst zodat Veluwonen weet waarover u 

tevreden bent, wat u belangrijk vindt en wat er beter kan. Zo kan 

Veluwonen haar dienstverlening steeds aanpassen en verbeteren.

Vragenlijsten krijgt u per email of telefonisch
U bepaalt natuurlijk zelf of u meewerkt aan het onderzoek. Ook 

kunt u kiezen hoe u de vragenlijst invult. Dat kan per email of per 

telefoon. Wilt u een vragenlijst per email? Dan krijgt u een email 

van DESAN. Dat is het onderzoeksbureau waarmee we 

samenwerken. 

Vertrouwelijk
Wij (Veluwonen, DESAN en KWH) gaan zorgvuldig met uw gege-

vens om. Uw gegevens gebruiken we alleen voor dit onderzoek en 

uw antwoorden blijven anoniem. Meer over bescherming van uw 

gegevens leest u op www.kwh.nl

Meer weten?
Meer informatie over KWH en haar onderzoeken vindt u op  

www.kwh.nl 

Even koffie drinken 
met Nel Bruil

Deze zomer komt onze manager 

Vastgoed Nel Bruil graag eens een  

kopje koffie bij u drinken. Wilt u haar 

ontmoeten? Mail dan naar  

welkom@veluwonen.nl

Huren in 2019

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 betaal-

bare prijs. Maar hoe bereke-

nen we die?

Gemiddelde huuraanpassing 2019 is 0,61%
Wij verhogen de huren dit jaar gemiddeld met 0,61%. Veluwonen 

blijft hiermee ruim onder het wettelijk maximum. Maar we 

verhogen niet alleen, we verlagen ook de huur voor 832 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. 

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

*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-zuinigheid, de 

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

Huizen met dezelfde kwaliteit krijgen dus dezelfde streefhuur.

Eindelijk 
de sleutel

In Uddel heeft Veluwonen 

in het Aardhuus in totaal 

12 nieuwe huurhuizen 

gebouwd. Inmiddels zijn 

de laatste 4 huizen klaar 

en hebben de nieuwe bewoners de sleutel gekregen. We 

wensen iedereen veel woonplezier in zijn of haar nieuwe huis.

Ook de nieuwe bewoners van De Bongerd hebben inmiddels 

hun sleutel gekregen. Hier bouwden we 20 duurzame en 

gasloze huizen. Iedereen veel succes met het klussen en veel 

geluk in jullie nieuwe huis.

actueel

64 huizen 
aan de Huijgenslaan e.o. in Eerbeek

4 nieuwe  
huizen in het Aardhuus in Uddel (oplevering  voorjaar 2019)

sloop/
nieuwbouw van 4 huizen aan de Domineeskamp 

in Hall

22 huizen 
aan de 

Karekietstraat e.o. in Brummen

20 nieuwe 
huizen aan 

De Bongerd in Brummen (oplevering medio 2019)

sloop/
nieuwbouw van 25 huizen aan de Wethouder Giermanstraat in Brummen

5 huizen 
aan de 

Domineeskamp 
in Hall

28 nieuwe 
huizen in de Eerbeekse Enk in Eerbeek (oplevering eind 2019/begin 

2020)

nieuwbouw 
16 huizen 

schoollocatie Krullevaar in 
Brummen

nieuwbouw 
5 huizen 

schoollocatie Meengatstraat in Brummen 

64

4

4

22

20

25  

5

28
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De huur in 2019We denken elk jaar goed na over de huur van uw huis. We willen namelijk graag dat u in een goed huis 

woont voor een betaalbare prijs. Hoe bepalen we uw huur? En wat doen we met uw huur? U ziet het hier.

In 2019 verhogen we de huur met gemiddeld 0,61%.  
Dit is ruim onder het wettelijk maximum.

Gemiddelde 
huuraanpassing 2019 0,61% 832 huurders krijgen een huurverlaging

Soms verhogen we de huur en soms verlagen we die. Dit 
hangt af van de streefhuur* van uw huis. 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.

Bent u het niet eens met uw huuraanpassing?Dan kunt u vóór 1 juli 2019 bezwaar maken.  Dit doet u door ons een bezwaarschrift te sturen. Hiervoor hebben we een formulier dat u kunt gebruiken. Dit staat op www.veluwonen.nl of kunt u ophalen op ons kantoor in Eerbeek.

Wat doen we zoal met uw huur in 2019?
In 2019 renoveren we 91 huizen

Wat bouwen we in 2019?

We maken plannen voor…
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€ 6,4 miljoen onderhoud

+/- 3.000 reparaties

344 huizen krijgen een schilderbeurt

100 huizen krijgen isolerend glas

300 nieuwe keukens

15 nieuwe badkamers

190 nieuwe CV’s

60 nieuwe dakramen

€ 150.000,- voor aanpassingen aan huizen van ouderen
(minstens) 50 huishoudens besparen gemiddeld € 600,- per jaar met de Voorzieningenwijzer

150 huizen krijgen zonnepanelen. Dit geldt ook voor geschikte daken van appartementen.
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* Streefhuur: dat is de huur die wij redelijk vinden gezien 
de kwaliteit van uw huis. Met kwaliteit bedoelen we de 
energiezuinigheid, de grootte en de WOZ-waarde.  Huizen met eenzelfde kwaliteit krijgen dezelfde streefhuur. 

Uw streefhuur leest u in de bijgaande brief.

Blije huurders kregen de sleutel van hun 
nieuwe huis aan De Bongerd.
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Mark Evers (links) en Gerjan Boenink (rechts), 
Van Campen Bouwgroep

achtergrond
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Bouwen voor de toekomst
Mark: ’Al in 2008 wilden we huizen voor de toekomst 

bouwen. We wisten al snel dat we vooral veel kunnen 

doen aan zeer goede isolatie. En dus zijn we tochtdicht 

gaan bouwen zodat er uit onze huizen zo weinig 

mogelijk warmte ontsnapt. Want we willen de warmte 

in een huis vooral vasthouden. Dan gebruikt de 

bewoner flink minder energie en heeft hij een lagere 

energierekening. Goed voor de portemonnee en voor 

het milieu.’

Kieren en gaten afplakken
Maar hoe isoleer je een huis precies tochtdicht? 

Gerjan: ‘Bij De Bongerd heeft één timmerman bijna 

alle huizen tochtdicht gemaakt. Een voorbeeld hiervan 

zijn de vloerplaten, daarin zitten aan de zijkant gaten 

voor de leidingen. Die gaten zijn goed dichtgemaakt 

nog vóórdat de vloerplaten werden gelegd. Dat doen 

we met een speciaal soort tape (zie foto). We hebben 

lang gezocht naar het goede materiaal, want dat spul 

moet “voor eeuwig” blijven zitten. Het lijkt op papier, 

maar het is super stevig en watervast. Zo plakken we 

alle kieren, gaten en openingen in een huis af.’

Het tocht niet meer
Mark: ‘In het begin vonden onze timmerlieden, 

metselaars en onderaannemers het maar een ver-van-

mijn- bed-show. Blijkbaar moest iedereen zelf zien en 

voelen hoe je een huis helemaal tochtdicht maakt. 

Daarom zijn we gaan meten hoe tochtdicht de huizen 

aan De Bongerd zijn. Dat is best gemakkelijk: gewoon 

de luchtdruk in een huis opvoeren en vervolgens 

meten waar het tocht. Bij de meting was iedereen 

aanwezig: de metselaar, de timmerman en de onder-

aannemers. Ze konden zelf voelen waar het tocht en 

waar niet.’ 

Inmiddels is dat tochtvrij bouwen bijna de norm voor 

Van Campen. Mark: ‘Alle huurhuizen bouwen we zo en 

ook steeds meer koophuizen. Daar neemt de vraag ook 

toe.’ 

Wat gebeurt er als je alle gaten en kieren van een nieuwbouwhuis dicht maakt? Dan krijg je  

een tochtdicht huis dat lekker warm en energiezuinig is. De huizen die Veluwonen bouwde  

aan De Bongerd in Brummen zijn heel tochtdicht en dat is bijzonder. We vroegen Mark Evers  

en Gerjan Boenink van aannemer Van Campen Bouwgroep hoe ze dat hebben gedaan.

Fijn, geen tocht meer

Van Campen Bouwgroep bouwde voor Veluwonen 20 gasloze en duurzame huizen 

aan De Bongerd in Brummen. In maart 2019 heeft deze aannemer gemeten hoe 

tochtdicht de huizen zijn. Toen bleek dat de huizen zeer tochtdicht zijn. Dat is echt 

een prestatie als je bedenkt hoeveel openingen, gaten en kieren in een huis zitten. 

Elke opening, gat en kier is dichtgetapet met een speciaal tape. Een hele klus!

Een tochtdicht huis is warm, comfortabel en kost weinig energie. Er kunnen 

natuurlijk wel ramen open, maar een speciaal ventilatiesysteem zorgt voor 

aanvoer van frisse lucht en afvoer van ‘vuile’ lucht. 

Tape zorgt voor warmte in huis

Tape waarmee de huizen 
tochtdicht zijn gemaakt.



En thuis?

Els woont met haar man, haar tweeling en kat Pom in Velp. Ze heeft een 

eigen kantoor in risicomanagement. Ook geeft ze yogales. Els: 

‘Risicomanagement is soms weinig menselijk en yoga en mediteren 

bieden mij een goede tegenhanger.’ Hester woont ook op de Veluwe maar 

dan aan de andere kant. Samen met haar man en twee kinderen woont 

ze namelijk in Oosterbeek. In het dagelijkse leven heeft Hester een eigen 

advocatenkantoor op het gebied van huurrecht. Hockey speelt Hester nu 

nog vooral voor de gezelligheid en daarnaast kookt ze graag. 
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even kennismaken

Els Vegter (rechts) en Hester Bos.

Wist u dat Veluwonen niet alleen een directeur heeft, maar ook een Raad van Commissarissen die meedenkt  

en meebeslist? Hester Bos en Els Vegter zijn twee nieuwe commissarissen waarmee we u graag laten 

kennismaken. 

Els Vegter komt uit de wereld van banken en wil 

graag haar kennis inzetten voor Veluwonen. Els: 

‘Ik kan bijvoorbeeld meedenken over de risico’s 

die Veluwonen loopt, om zo de belangen van 

onze huurders te beschermen.‘ Hester was al 

eens eerder commissaris bij een woningcorpora-

tie: ‘Ik ben advocaat en dit zorgt voor maatschap-

pelijk tegenwicht in mijn dagelijks werk. Door nu 

aan de slag te gaan voor Veluwonen doe ik wat 

terug voor de mensen in onze dorpen.’

 

Liefdevol bouwen, mooi wonen
Els is opgegroeid op de Veluwe, Hester in 

Groningen. Dat verklaart dus deels waarom ze 

voor Veluwonen hebben gekozen. Els: ‘Ik wil onze 

dorpen helpen zich te ontwikkelen zodat we niet 

achterblijven.’ Hester koos voor Veluwonen 

omdat onze manier van liefdevol bouwen en 

mooi wonen haar aanspraken. Ook Els herkent 

die warmte en huiselijkheid maar ze vindt wel 

dat we ons vooral moeten richten op onze 

kerntaak (zorgen voor betaalbare huizen) en die 

taak ook goed moeten doen. 

Welk verschil willen Els en Hester gaan 
maken? 
Hester: ‘Ik vind de vergrijzing echt wel een 

uitdaging. En ook de toename van éénpersoons-

huishoudens. Hoe ga je als Veluwonen hiermee 

om? Ik zoek ook naar meer verbinding tussen ons 

en de huurders. De commissarissen mogen best 

meer zichtbaar zijn vind ik. Daar wil ik me echt 

voor inzetten.‘ Els: ‘Ik wil graag dat we goed 

nadenken over de energietransitie. Hoe gaan we 

die betaalbaar houden? Ik kan me voorstellen dat 

onze huurders zich daar zorgen om maken. Hoe 

kunnen we die transitie doormaken zonder dat 

het onderhoud of de nieuwbouw van huizen 

achterop raken?’ 

Even kennismaken



Marion Beekman uit Eerbeek heeft een bedrijf in haar huurhuis.

Thea en Geert van den Hoogen (links) met Marco de Wilde.
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Bedrijf aan huis beginnen?

Wilt u in uw eigen huis een bedrijf beginnen? Veluwonen werkt hier 

graag aan mee. Wel stellen wij een aantal voorwaarden voordat wij 

u toestemming kunnen geven. Deze voorwaarden vindt u op www.

veluwonen.nl/ik-huur.

Hoe vraagt u ‘bedrijf aan huis’ aan?

•  Stap 1: stuur het aanvraagformulier naar ons op. Dit formulier 

staat op www.veluwonen.nl

•  Stap 2: u krijgt binnen 2 weken van ons een antwoord. Dan weet 

u dus of u uw bedrijf thuis kunt starten.

Vragen?Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 

We zijn bereikbaar op telefoonnummer (0313) 65 90 23 of via 

welkom@veluwonen.nl.

25 jaar trouwe inzet voor 

huurders

Op 13 mei was Geert van den Hoogen 25 jaar secretaris van de 

Stichting Huurdersbelangen Samen Eén. Hij begon voor de 

huurders van Woningstichting Beter Wonen uit Loenen en anno 

2019 zet hij zich in voor de 4.000 huurders van Veluwonen.

Marco de Wilde (directeur Veluwonen): ‘We vinden het heel mooi 

dat Geert zich al zo lang inzet voor onze huurders. Het is bijzonder 

hoe hij dit vrijwilligerswerk met zoveel liefde en trouw doet. We 

waarderen zijn inzet en belangstelling zeer en vandaar dat we hem 

in het zonnetje hebben gezet.’

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 gevon-

den? Mail deze dan vóór 1 september 2019 naar  

redactie@veluwonen.nl en maak kans op een cadeaubon.

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

feliciteren mevrouw Buitenhuis. Zij won dit keer de prijs!

Puzzel en win 

10 11 12 13 14 15 16 17 18

© www..puzzelpro.nl

1 = T 2 = E 3 = I 4 = S 5 = L 6 = E 7 = K 8 = D 9 = R

11 9 10 13

8 9 3 6 1
3 7 5 9 1

3 8 6
2 8

18 2 9 16 5 17

6 8 4 7 3
12 6 7 4 2 8

15 8 14

actueel



in de steigers
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Mijn Huis
Door mevrouw Hannie Jansen

‘Mijn Huis is al 60 jaar voor ons 

gezin een “veilig thuis”. Voor wij 

konden trouwen in 1959 moesten 

we 9 jaar wachten op een woning. 

In 1950 werden de huurhuizen 

aan de Wethouder Giermanstraat 

gebouwd en in 1959 kregen wij dit 

huis toegewezen. 

Geen auto’s in de straat
We kregen een dochter en een 

zoon, die volop de gelegenheid 

kregen om met de andere kinde-

ren uit de buurt buiten te spelen. 

Ze hadden alle ruimte, de straten 

waren nog vrij van auto’s (mis-

schien waren er maar 3 of 4). De 

Van Sytzamastraat was er toen  

nog niet en de dijk en weilanden 

waren hun speelplaats. Ze 

wandelden gezamenlijk naar 

school en kwamen via de ‘over-

steekplaats’ weer veilig naar huis.

We hadden ruimte genoeg voor  

4 personen en bij slecht weer 

konden de kinderen heerlijk 

“prutsen” aan de keukentafel. 

Nadat ze zijn uitgevlogen stond de 

deur van dit huis altijd open en 

dat is altijd zo gebleven voor 

iedereen.

Veilig en geborgen
Dit huis heeft ons altijd veiligheid 

gegeven en bescherming. Het 

uitzicht is van de voorkant vrij 

over het Maarten Munnikplein en 

achter hebben we een tuin waar ik 

nog lekker kan tuinieren. Het is 

wel jammer dat mijn gezondheid 

me in de steek begint te laten, 

maar ik doe wat ik nog kan en voel 

me nog altijd veilig en geborgen in 

Mijn Thuis. 

We zijn elkaar nu al 60 jaar trouw 

gebleven en het zal niet meevallen 

om dit achter te moeten laten, de 

tijd zal ons leren hoe het verder 

gaat. Maar dit is Mijn Huis al 60 

jaar lang naar volle tevredenheid. 

Ik heb nooit de ambitie gehad om 

mooier en moderner te gaan 

wonen. Het huis heeft alle lief en 

leed met ons gedeeld en we zijn 

elkaar trouw gebleven!

Als ik een huurder interview voor dit blad, dan heb ik altijd 

leuke gesprekken met verrassende verhalen. Toen ik langs 

ging bij mevrouw Jansen in Brummen kreeg ik haar 

verhaal uitgeschreven en wel aangereikt op een A4. Wat 

prachtig om in haar eigen woorden te lezen hoe ze met 

zoveel plezier aan de Wethouder Giermanstraat woont. 

Hieronder leest u dus haar eigen, mooie verhaal (red.).

We zijn elkaar 60 jaar trouw gebleven! 

Paleisje
Soms kwamen ze vanuit vochtige boerderijtjes uit het buitengebied in het dorp wonen. De huizen aan de 

Wethouder Giermanstraat waren voor deze mensen net paleisjes. Al was er geen warm water en een kolenkachel 

stond er alleen in de voorkamer. De was werd nog gekookt op een petroleumstel. 

Deze verhalen kom ik veel tegen als ik spreek met de oudere bewoners van de Giermanstraat en Jan Somerstraat. 

Maar wat waren deze mensen gelukkig met hun huis. Zo gelukkig dat ze er na 60 jaar nog steeds wonen. Nu gaan 

we deze huizen slopen, omdat ze niet meer van deze tijd zijn. 

Voor de trouwe bewoners is deze sloop zeer ingrijpend. Je breekt niet alleen muren en daken af. Er verdwijnt ook 

een huis vol herinneringen. Soms moeten we helaas huizen slopen. Maar we proberen dan wel zo goed mogelijk 

te zorgen voor de bewoners (red.).  
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Wat?: al 30 jaar komen bewoners van Eerbeek gezellig samen in de Huijgenshof om een spelletje doen

Voor wie?: iedereen is welkom!

Waar?: Huijgenshof in Eerbeek

Wanneer?:  • maandagmiddag, 14.00 - 16.00 uur: rummikub

 • maandagavond, 19.00 - 22.00 uur:  jokeren

 • dinsdag t/m donderdagmorgen:  biljarten (per dagdeel 4 personen)

 • donderdagmiddag, 14.00-16.00 uur: handwerken 

 • donderdagavond, 19.00 - 22.00 uur:  klaverjassen

 • vrijdagmorgen: nog geen activiteit, wilt u iets organiseren? 

 • vrijdagmiddag, 1x per maand:  sjoelen

Er is een zomerstop in juni, juli en augustus. Maar verder gaan de activiteiten het hele jaar door. 

Meneer Hulshof is gek van biljarten en 

is al 24 jaar vaak te vinden in de 

Huijgenshof. ‘We zijn met 27 mannen 

en 1 vrouw, maar daar kan best nog 

wel iemand bij. We oefenen elke week 

en we spelen ook competitie tegen 

elkaar. Ik vind het hartstikke leuk.’

Wilt u ook meedoen? 

Dan kunt u altijd een keer komen kijken. U betaalt geen contributie, 

maar sommige groepen vragen een kleine bijdrage voor eigen 

extra activiteiten.

Meer weten? 

Bel dan Harry Nijmeijer (voorzitter): (0313) 65 33 77. 

1989-2019 

30-jarig

 jubileum!
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bijeenMevrouw Klomp is van het 

rummikuppen: ‘We zijn met 

allemaal dames en één heer en 

samen hebben we altijd veel lol. 

Ik vind het vooral erg gezellig, zo 

heb ik altijd wel wat te doen.’

Mevrouw De Vries vindt klaverjas-

sen erg leuk: ‘Ik doe al 24 jaar mee 

en ik vind dit heel gezellig. Maar 

we kunnen wel wat jongere 

mensen gebruiken. We klaverjas-

sen nu met 12 mensen, maar daar 

kan altijd nog wel iemand bij.’

Mevrouw Rering is altijd trouw bij 

het jokeren te vinden. ‘Ik ben hier 

al meer dan 24 jaar, ik kwam toen 

de Huijgenshof net open was. Ik 

heb hier zelfs leren haken, maar nu 

joker ik graag. Ik vind het fijn om 

samen met andere mensen te zijn. 

We kunnen trouwens nog wel 

iemand gebruiken voor jokeren. 

Iets voor u?

Mevrouw Oosterkamp doet aan 

sjoelen en rummikuppen: ‘Thuis is 

het soms best stil en hier heb ik 

aanspraak. Ik kom vooral voor de 

gezelligheid. Het breekt de dag en 

dat is fijn.’

Mevrouw Stapelbroek kan u van alles leren 

over handwerken: ‘Ik kan vooral goed haken en 

breien. Op dit moment werk ik aan een mooie 

omslagdoek. We zijn met 9 vrouwen en we 

doen dit vooral voor de gezelligheid. Iedereen is 

welkom, we vinden het altijd leuk nieuwe 

mensen te zien.’

1989-2019 

30-jarig

 jubileum!



even buurten bij

‘De achterdeur staat altijd 
open!’ 

Echt goede buren. Dat zijn deze zes 

vrouwen en vier mannen. Sommigen wonen 

al jaren aan de Kraaiheide in Eerbeek. 

Terwijl anderen net een paar jaar genieten 

van hun mooie plekje. Er zijn echte 

Eerbeekers bij, maar ook Groningers, 

Friezen en een Rotterdammer. 

Maar wat hebben ze het gezellig met 

elkaar, deze tien buren. 

Verjaardagen, jubilea, feestdagen, ze 

worden allemaal samen gevierd. En bij deze 

speciale gelegenheden gaat ook de speciale 

vlag uit. Zelf gemaakt door buurvrouw 

Agnes. En het kan niet anders: op de vlag 

zijn twee kraaien te zien en natuurlijk heide.

En dat het klikt tussen deze buren is heel 

duidelijk als ze op de foto gaan. Samen 

lachen ze veel, slap ouwehoeren hoort er 

ook bij of gewoon een praatje maken. En 

altijd door de achterdeur naar binnen, want 

zo hoort ‘t als je goede buren bent. Hans 

van Belle: ‘En zit je in nood, dan is er altijd 

wel iemand die je naar het ziekenhuis rijdt 

of boodschappen doet als je ziek bent.’ 

Mevrouw Wiggers: ‘Als ik al die hulp niet 

had, dan had ik hier niet kunnen blijven 

wonen. Zo simpel is het.’

Ze zijn het niet altijd met elkaar eens, maar 

dat hoort er ook bij. Meneer Bouwmeester: 

‘We laten iedereen in z’n waarde. Iedereen 

heeft zo zijn eigen inbreng en dat is goed’.

Hun huizen aan de Kraaiheide vinden deze 

buren helemaal geweldig. Ruim, licht en 

mooi. Mevrouw Wever: ‘Het kan niet beter, 

het woont hier heel fijn. Alleen een beetje 

ver van de winkels in het centrum. Maar je 

kunt niet alles hebben!’


