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Beste lezer,

Graag verwelkom ik u in ons nieuwe magazine ‘Dichtbij’. We hebben het maga-

zine in een ander jasje gestoken, zodat de informatie en de verhalen duidelijker 

aan u gepresenteerd worden en er meer ruimte is voor achtergronden en de 

zaken die voor u van belang zijn. We houden u namelijk graag goed geïnfor-

meerd van alles wat er speelt binnen WSN en wat u van ons mag verwachten.

WSN 65 jaar dichtbij

Dit jaar vieren we ons 65 jarig bestaan als woningcorporatie in Nijkerk. De af-

gelopen 65 jaar hebben we veel huurders een echt thuis kunnen bieden samen 

met onze partners. Ons magazine draagt de naam ‘Dichtbij’. Een toespeling 

op ons bedrijfsmotto: ’altijd dichtbij’. Vanuit deze kernboodschap geven we 

bij WSN dagelijks lading aan de kern van onze dienstverlening. Als eigentijdse 

volkshuisvester willen we immers dicht bij onze klanten en partners staan. 

Onze doelen daarbij? Klanten helpen totdat zij zich geholpen voelen. En opti-

maal kunnen meebewegen met onze omgeving. Daarnaast verwoordt de titel 

onze (historische) betrokkenheid bij de gemeente Nijkerk. 

In het magazine leest u over onze verbeterde website. Steeds meer mensen 

maken gebruik van de mogelijkheden en het gemak op internet. We zijn daar-

om hard aan de slag om ook digitaal beter bereikbaar te zijn. Momenteel al kunt 

u reparaties 24 uur per dag digitaal melden en direct een afspraak inplannen. 

In de komende kwartalen zullen we telkens een deel van onze ser-

vice verder digitaliseren. Dus kijk regelmatig op onze website voor 

het laatste nieuws. Laat ons ook gerust weten wat u van de website 

vindt, we maken het graag nog makkelijker voor u. Heeft u geen 

computer? Geen probleem. U mag ons altijd bellen of 

gewoon langskomen.

Ik wens u veel leesplezier!

Peter Toonen
DIRECTEUR-BESTUURDER
WONINGSTICHTING NIJKERK

Colofon
Vragen, suggesties, complimenten of 

klachten over ons magazine?

Redactie dichtbij  Van ’t Hoffstraat 40, 

3863 AX  Nijkerk  |  redactie@wsn.nl 

Eindredactie Saskia Waciuri,  

Claudia Verweij, Jan Beeuwkes,  

Mariëlle van Heerikhuize - WSN

Klaas Hoekstra - HON

Jeff Vermeulen - BarcC

Journalistiek: Desiree de Graauw, Jan 

Beeuwkes, Claudia Verweij,  

Saskia Waciuri – WSN | Karen  

Span - Zinnigs | Jeff Vermeulen,  

Eline Vermeulen - BarcC

Fotografie Bertil van Beek | Rene  

Blansjaar | Lorraine Campbell

WSN | BarcC

Vormgeving Diana van Ophem

Drukwerk Zalsman

Bladformule, begeleiding en realisatie  

www.BarcC.nl

Dichtbij Magazine is een  

onafhankelijke uitgave van WSN en 

heeft geen verbintenis met derde 

commerciële partijen. We plaatsen 

daarom geen advertenties of  

advertorials.

Dichtbij Magazine is bedoeld om u  

een vereenvoudigde indruk te geven 

van zaken die zich voordoen op 

volkshuisvestelijkgebied. U kunt geen 

rechten ontlenen aan de artikelen in 

dit magazine. Voor meer uitputtende 

informatie kunt u contact opnemen 

met WSN of kijken op www.wsn.nl

Altijd dichtbij
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U kunt ons bellen op 

nummer: (033) 247 74 00 

of stuur een mail naar 

info@wsn.nl.  

Heeft u vragen over dit 

onderwerp? Lees ons 

privacyreglement op 

www.wsn.nl. 

i
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THEMA VERHAAL

Uw persoonsgegevens 

veilig 

bij WSN

Afgelopen 25 mei werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze 

privacywet vervangt een wirwar van 28 Europese wetten. Dankzij de AVG is de bescherming 

van persoonsgegevens in alle landen van de Europese Unie op dezelfde manier geregeld. Zij 

biedt mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking 

van hun persoonsgegevens. Dat brengt automatisch meer verantwoordelijkheden met zich mee 

voor organisaties die persoonsgegevens in bezit hebben. Ook voor WSN.

Bij WSN beseffen we dat het belangrijk is om zorgvuldig met 

persoonsgegevens om te gaan. We hanteren daarom een 

drietal stelregels:

1. We vragen onze klanten alleen de gegevens die we nodig 

hebben. 

2. We informeren klanten open en duidelijk hoe we met deze 

gegevens omgaan. Meer daarover kunt u lezen in ons 

privacyreglement op www.wsn.nl. 

3. We beveiligen ons informatiesysteem goed. Dat doet onze 

IT-afdeling samen met al onze medewerkers. 

Af en toe zijn we iets strenger 
Uit onderzoek blijkt dat 80% van de incidenten rondom 

beveiliging van informatie voortkomt uit menselijk handelen. 

Daarom zorgen we ervoor dat al onze medewerkers goed op 

de hoogte zijn van de risico’s op het gebied van informatie-

beveiliging en privacy. Ze weten hoe informatie beschermd 

moet worden.

In de praktijk merkt u daar als klant weinig van. Behalve dat 

we af en toe iets strenger zijn aan de telefoon, wanneer we 

uw identiteit proberen vast te stellen. 

Geef niet zomaar een kopie van 

uw ID

Overigens kunt u zelf ook het een en ander doen om veilig 

met uw persoonsgegevens om te gaan en identiteitsfraude 

te voorkomen. Zo hoeft u vaak helemaal geen kopie van 

uw ID te geven. Doet u dit toch, scherm dan uw BSN af, zet 

een kruis door de foto en schrijf op een duidelijke plek op 

de kopie waar deze voor bestemd is. Een andere tip is om 

online (op social media) uw geboortedatum weg te halen. De 

combinatie van uw naam en uw geboortedatum zijn namelijk 

redelijk uniek en daardoor gevoelig voor identiteitsfraude.
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‘Inmiddels ben ik aan 
mijn vierde, maar een 

wagen kun je het  
eigenlijk niet noemen: 

het is een complete  
supermarkt op wielen.’
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WOONGELUK

Vroege vogel
 Ulbo van der Horst:
‘Haven is prachtige plek’

Half vijf ‘s ochtends: als de meeste Nijkerkers zich nog eens omdraaien, staat Ulbo van der 

Horst al naast zijn bed. Het is tijd om de vers aangeleverde producten op de wagen te laden en 

op pad te gaan - en dat al meer dan vijftig jaar. 

‘Het is dat ik een vroege vogel ben, anders had ik het nooit 

volgehouden. Driemaal per week worden nieuwe levens-

middelen afgeleverd, inderdaad in de vroege ochtend. Als ik 

klaar ben met inladen drink ik altijd nog even koffie met mijn 

vrouw Gerrie. Rond half negen verwelkom ik dan de eerste 

klanten in de wijk. Op de drukste dagen ben ik rond zes uur 

klaar, op zaterdagen rond een uur of drie. Ja, dan begint 

mijn weekend.’

IJzeren hond
‘Mijn vader startte in 1936 met een wagen en een pony. Later 

werd dat een bakfiets met een motortje erin. Uiteindelijk 

kocht hij zo’n gemotoriseerde driewieler, beter bekend als 

de ijzeren hond. Dat was toen een hele vooruitgang. In de 

cabine zat een kleine motor, het was best een luxe ding. 

Uiteindelijk werkte ik al vijf jaar bij hem in de zaak toen we 

in 1972 onze eerste rijdende wagen kochten zoals we die nu 

kennen. Inmiddels ben ik aan mijn vierde, maar een wagen 

kun je het eigenlijk niet noemen: het is een complete super-

markt op wielen.’

Zaak aan huis 
‘Ik kom natuurlijk op allerlei plekken in Nijkerk, ken de stra-

ten op mijn duimpje. Het uitzicht op de toren verveelt me 

nooit, net als de haven. Dat vind ik wel een van de mooiste 

plekken van Nijkerk. Natuurlijk ben ik ook erg blij met ons 

eigen stekkie. Toen Gerrie en ik trouwden, betrokken wij het 

ouderlijk huis. Mijn ouders zijn toen verhuisd naar de Spoor-

straat. Bij het huis zit een magazijn van ruim honderdvijftig 

vierkante meter. Eerder hadden we ook een kleine buurt-

winkel, dat was Gerries domein. Mijn vader is trouwens altijd 

blijven helpen. Elke ochtend kwam hij op de bromfiets naar 

me toe. Dat heeft hij tot zijn 85e volgehouden. M’n ouders 

waren trots op ons. We hebben toch iets moois opgebouwd.’

Zeldzaamheid 
‘Langzamerhand blijven er steeds minder SRV-wagens 
over. In de jaren ’80 reden er nog een paar duizend rond 
in Nederland. Elk dorp had wel een of twee melkboe-
ren. Tegenwoordig zijn er nog zo’n 250 wagens over, het 
wordt een zeldzaamheid. Zolang ik blijf rijden zal ik altijd 
klanten houden, daar ben ik van overtuigd. Bovendien heb 

ik meerdere grotere zakelijke afnemers zoals zorgorga-
nisaties en bedrijfskantines. Maar om in deze tijd nog de 
zaak over te nemen of opnieuw te beginnen? Het is best 
aanpoten: je moet het aantal werkuren niet tegenover je 
verdiensten zetten.’

Samen voor elkaar gekregen
‘Voorlopig denk ik nog niet aan stoppen. Ik heb veel plezier in 

mijn werk en we zijn allebei gezond. Bovendien kan ik er nog 

geen afstand van doen: afscheid nemen van de wagen zie ik 

echt nog niet voor me. Die ene keer dat ik eens een baaldag 

heb staat niet in verhouding tot het moois dat ik meemaak. 

Gelukkig word ik volop gesteund door Gerrie. Ze heeft altijd 

achter me gestaan en dat doet ze nog. We hebben dit alles 

samen voor elkaar gekregen. En als we dan ’s avonds met 

een kopje verse koffie op de bank zitten, ben ik een heel 

tevreden mens. Gewoon thuis.’

‘SRV-wagens worden 
een zeldzaamheid’
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Bert en Henk in gesprek. Twee van de drie ervaren vaklieden van WSN.  

Dit zijn echte allrounders. Voor gespecialiseerde klussen maakt WSN gebruik van 

ketenpartners. Dat is voor CV, rookmelders, glas en riool. 

Geen dag is hetzelfde
Servicedienst van alle 

markten thuis
Jaarlijks ontvangen we ongeveer 3.000 reparatieverzoeken bij WSN. Er is dan iets stuk.  

Dergelijke ongemakken verhelpen we het liefst zo snel mogelijk en in één keer goed. Onze 

eigen servicedienst en onze ketenpartners gaan daarvoor dagelijks op pad om bij u thuis 

reparaties vakkundig uit te voeren. Deze keer gaan we op pad met Henk. Één van de drie  

   vakmensen die de servicedienst van WSN rijk is.

In één beweging draait Henk behendig zijn zilverkleurige 

WSN-bus tussen twee geparkeerde auto’s. In het kleine 

straatje is niet veel parkeerruimte. De plek is krap, maar 

het lukt hem zonder moeite. Hij zet de motor uit en het is 

even stil in de cabine van de bus. Henk neemt aandachtig 

de melding door. Met de woorden ‘lekkende afvoer’ wordt de 

stilte verbroken. ‘Klein euvel, maar waarschijnlijk met veel 

ongemak.’ 

Bij de deur doet een keurige dame open. ‘Wat fijn dat u er 

al bent.’ Ze is op leeftijd en heeft enige moeite om snel uit 

te leggen wat nu precies het euvel is. Henk is geduldig en 

luistert het verhaal netjes aan. ‘Ik ga het voor u oplossen.’ 



Hoe meld je een reparatieverzoek?

Reparatie melden  
Hoe werkt het?

1

2

3

De handigste 
manier: 
Ga naar

www.wsn.nl

Bellen 
met WSN

Rechtstreeks 
bellen met 

ketenpartners

Een reparatie melden via de web-
site is de snelste en makkelijkste 
manier. Dat kan 24 uur per dag. 
Je kunt dan zelf een beschikbaar 
tijdsblok kiezen waarop onze 
vakman bij u langs komt – of - je 
wordt in contact gebracht met 
de juiste servicepartner voor uw 
specifieke adres en klus. 

Tijdens kantooruren kunt u een 
reparatieverzoek ook doorgeven 
via telefoonnummer
(033) 247 74 20. 
Voor spoedeisende reparaties 
buiten kantoortijden belt u met 
Alert Teleservice (040) 289 59 41.

Een aantal klussen hebben we 
uitbesteed aan ketenpartners. 
Bij de onderstaande gevallen 
mag u daar rechtstreeks contact 
mee opnemen.

CV-ketel, zonnepanelen, mechanische ventilatie,  
verwarming en door WSN geplaatste rookmelders. Als 
hier iets mee aan de hand is kunt u rechtstreeks bellen 
met: Schoonderbeek (033) 245 25 17. Woont u op  
Borgmanhof 1 t/m 37 dan belt u rechtstreeks met Eteck  
(0182) 621 630.
Verstopping van riool, afvoeren en dakgoten meldt u 
rechtstreeks bij Riool Reinigings Service (0800) 099 13 13 
(gratis).
Glasschade. Heeft u een glasverzekering afgesloten 
bij Woningstichting Nijkerk? Dan kunt u bij schade 
rechtstreeks contact opnemen met de Glasverzekering 
Samenwerking (0800) 022 61 00 (gratis).
Liftstoring kunt u deze zelf melden bij de betreffende  
liftinstallateur. Kijk voor de contactgegevens op de  
sticker in de lift.
Water wordt geleverd via Vitens. Storingen meldt u via 
(0800) 0359.

Klaar!
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Hij veegt zijn schoenen en loopt naar de keuken. Terwijl 

mevrouw wat met een koffiepot rommelt, is Henk al aan de 

slag. Na een kwartiertje, laat hij de kraan lopen en checkt 

of de afvoer niet meer drupt. Het losse handvat op het 

keukendeurtje wordt, zonder te hoeven vragen, vakkundig 

vastgezet. ‘Alles is weer helemaal in orde, mevrouw.’

Even later zitten we weer in de bus. Een echtpaar sjouwend 

met een boodschappentas zwaait. Henk knikt ze gemoe-

delijk toe. ‘We zijn echt het visitekaartje van WSN en een 

vertrouwd gezicht voor veel bewoners. Ik doe dit werk nu 

al 17 jaar en geniet er nog iedere dag van. Ik ga dagelijks om 

met mensen en probeer ze zo goed mogelijk te helpen. Als 

dat lukt ga ik als een tevreden mens naar huis. 

Rechtstreeks bellen bij  

klachten CV

De telefoon gaat en door de bus klinkt de heldere stem van 

een woonconsulent door de luidspreker. ‘Heb jij tijd voor 

een klus tussendoor? Een mevrouw belde net. De voordeur 

klemt en ze krijgt hem niet meer open of dicht. Ze is zwan-

ger en klinkt redelijk in paniek.’ Henk heeft tijd en neemt de 

melding aan. De vorige reparatie ging immers lekker vlot. ‘Bij 

de servicedienst zijn we allemaal allrounders. Iedere soort 

klus kunnen we aan. Het maakt niet uit of het een klemmen-

de deur is of de afvoer. Juist dié afwisseling zorgt ervoor 

dat het werk nooit saai is. Voor een aantal klussen maken we 

gebruik van ketenpartners. Mensen kunnen die rechtstreeks 

bellen, dat houdt de lijntjes kort. Dat is voor klachten met de 

CV, door ons geïnstalleerde rookmelders, glas en riool.  We 

hebben met deze bedrijven goed contact en hun vaklieden 

zijn net zo betrokken bij de klant als wij. ’

Hoogzwanger en in paniek

Als we de straat in rijden is direct duidelijk waar we moe-

ten zijn. Een hoogzwangere vrouw met een kleintje aan de 

hand staat driftig te zwaaien. ‘Ik heb net met mijn mobieltje 

gebeld. We zouden even naar mijn moeder gaan, maar toen 

ik de deur dicht trok zat hij helemaal klem in het kozijn. Niet 

meer dicht of open te krijgen.’ Henk blijft de rust zelve en is 

duidelijk in zijn element. Met een klein duwtje is de deur snel 

open en is de jonge vrouw gerustgesteld. De deur zat niet 

erg vast en het komt goed, dat is haar snel duidelijk. Het bo-

venste scharnier wordt goed vastgezet, de deur wat ‘armer’ 

geschaafd en hij sluit weer als een zonnetje. ‘Wilt u de deur 

zelf even controleren?’ vraagt Henk. ‘Dan weet u zeker dat 

alles weer in orde is’. 

Via website reparaties 24/7 

melden + plannen 

‘Deze mevrouw had ons gebeld, maar steeds vaker melden 

huurders zich via onze verbeterde website.’ zegt Henk. ‘Daar 

kan je 24 uur per dag een reparatie melden en kan de klant 

zelf een beschikbaar tijdsblok kiezen. Voor veel huurders is 

dat een uitkomst.’ 

Aan het einde van zijn werkdag en inmiddels zes klussen 

verder draait Henk het parkeerterrein bij de werkplaats van 

WSN op. Daar treft hij zijn goedlachse collega Bert. ‘Nog wat 

bijzonders meegemaakt?’ Henk hoeft niet lang na te denken 

en antwoord bescheiden. ‘Een dag als alle anderen, met 

genoeg afwisseling.’ 
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Gezellige buurt 
maakt gelukkig
 Mensen die een goede band 

met hun buren hebben zijn 

sneller gelukkig dan mensen 

die dat niet hebben. Dat blijkt 

uit een onderzoek van het CBS. 

Zo geeft 97% van de mensen, die in een gezellige 

buurt wonen, aan dat ze gelukkig zijn. Terwijl in 

een ongezellige buurt nog maar 67% van de  

mensen zich gelukkig voelen. 

Tuin winterklaar
Oktober is bij uitstek de maand om de tuin  

winterklaar te maken. In deze maand zijn de  

weersomstandigheden nog aangenaam om te  

werken. Knip uitgebloeide bloemen met de stengel af. 

Maar laat de rest zitten. De bladeren bieden 

bescherming tegen vorst. Planten die groot zijn 

geworden kun je scheuren en op een andere plaats 

uitzetten. Bloembollen kun je alvast planten voor in 

het voorjaar. Denk aan crocussen, narcissen, hyacin-

ten en tulpen. Om het gazon netjes de winter in te la-

ten gaan kun je de graskanten nog een keer afsteken. 

Stuur jouw lekkerste recept en een foto van jezelf voor 

20 oktober op. Komt jouw recept in het magazine? 

Dan belonen we je met een geschenkbon van 25 

euro! Het recept mag niet duurder uitvallen dan 5 euro 

voor 2 personen.  

Stuur je recept, bereiding + naam + foto 

dichtbij@wsn.nl 

Buurtmaaltijd
 Wil je meer contact met je buren? Organi-

seer een buurtmaaltijd! Zoek een gezel-

lige plek uit in de buurt, waar je veilig en 

met genoeg mensen kunt zitten. Laat 

iedereen iets lekkers en een eigen bord 

meenemen. Daarna volgt de gezellig-

heid vanzelf!

Lekker & betaalbaar

KOKEN VOOR € 5,00

In de keuken bij … Pieter Pannevis

‘In het kookboek, dat mijn moeder met haar trouwen 

van mijn grootmoeder kreeg, staat als opdracht: maak 

van ieder maal een 

feestmaal!’, zegt Pieter 

Pannenvis uit Nijkerk. 

‘Dat doe ik al meer dan 

50 jaar. Elke dag kook ik 

heerlijk voor mijzelf en 

vrienden! Mijn stelregel? 

Met zoveel gerechten 

op deze wereld is het 

zonde om iets uit een 

pakje te schudden. 

Mijn voorkeuren zijn de 

echte Hollandse pot en 

meer vis dan vlees, maar vooral de Franse en Indonesi-

sche keuken. Nu ik gepensioneerd ben kan ik me in deze 

hobby heerlijk uitleven en verdwijn dan ook al vroeg in 

de middag naar de keuken om wat lekkers te creëren.’ 

Pittige herfststamppot met merguez worstjes (1p) 

• 3 middelgrote (kruimige) aardappelen

• ½ krop andijvie 

• ¼ bakje spekjes om uit bakken 

• een theelepeltje mosterd

• 200ml melk, peper, zout en nootmuskaat

• 2 merguez/chipolata worstjes of varkenssaucijsjes.

• Parmezaanse kaas (optioneel)

Bereiding

Schil en kook de aardappelen net gaar en laat ze droog 

stomen met de deksel van de pan zonder vuur. Bak de 

spekjes op laag vuur in een droge koekenpan uit. Snijdt 

de andijvie in fijne reepjes. Bak de worstjes zachtjes in 

wat olie. Stamp de aardappelen fijn. Voeg de hete melk 

toe, kruid met peper, zout, nootmuskaat en het theele-

peltje mosterd. Doe de spekjes erbij, met wat spekvet. 

Voeg de fijngesneden andijvie toe en serveer direct met 

de merguez worstjes. Garneer met wat dunne plakjes 

plakjes geschaafde Parmezaan. Eet smakelijk!
“Genoeg” water
Wanneer geef je je planten de juiste hoeveelheid water? Als 

je de kweekpot uit de sierpot haalt en een laagje water in de 

sierpot terug vindt, geef je te veel water. Mochten 

de bladeren droog aanvoelen, geef je te 

weinig. Vooraf weten wat genoeg water 

zal zijn? Probeer te bedenken waar de 

plant oorspronkelijk vandaan komt. 

Woestijn planten hebben bijvoor-

beeld minder water nodig.
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WE LEGGEN HET UIT

WSN vergroot 

de digitale 
mogelijkheden 
voor klanten

Vanaf september kunnen huurders op een veilige manier via internet toegang krijgen tot hun 

informatie die in de systemen zit van WSN. Ook reparaties kunnen direct gemeld worden via 

de website. De woningstichting zal de komende jaren verder investeren in digitale mogelijk-

heden. Dat heeft veel voordelen. Huurders kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week zelf hun 

zaken regelen op internet. Niet alleen via de computer, maar ook via hun tablet of mobieltje. 

Waar en wanneer het de klant uitkomt. 

Internet als je het zelf snel 

wilt regelen

‘We willen dat iedereen zo makkelijk mogelijk zijn zaken kan 

regelen bij WSN’ vertelt Saskia Waciuri, manager Wonen 

bij WSN. ‘Vandaag de dag hoort digitaal daar absoluut bij. 

Het merendeel van onze huurders zit op internet en regelt 

dagelijks van alles via de digitale snelweg. Van bankieren tot 

het spelen van een spelletje. Deze groep verwacht dat ook 

wij online goed bereikbaar zijn.’ 

Internet niet voor iedereen 

vanzelfsprekend

‘Veel huurders zijn dan ook blij met onze verbeterde web-

site.’ aldus Waciuri. ‘In de praktijk zien we echter ook een 

keerzijde van digitalisering. Niet iedereen is opgegroeid 

met computers en internet. Daarnaast hebben ongeveer 

2,5 miljoen volwassenen in Nederland moeite met lezen en 

schrijven. Dat levert problemen op. Zeker nu de overheid 

steeds meer vraagt van burgers. Zelf internetbankieren of 

online je belastingaangifte invullen is voor hun niet vanzelf-

sprekend. 

Bovendien weten we bij WSN, dat een vraag soms te 

moeilijk is voor een online antwoord. Hier hebben we als 

woningstichting rekening mee te houden.’

Persoonlijk contact voor wie 

dat wil

‘WSN komt graag aan al haar klanten tegemoet. Persoonlijk 

contact blijft daarom voor ons net zo belangrijk als digitale 

communicatie. Daar kunnen onze huurders op rekenen,’ 

verzekert Waciuri. ‘Daarom hebben we gekozen voor hy-

bride dienstverlening. Digitaal én persoonlijk gaan daarbij 

hand in hand. Enerzijds via de verbeterde website, waarop 

huurders 24 per dag zelf hun zaken kunnen 

regelen. Anderzijds kunnen huurders ons 

nog steeds op de vertrouwde manier 

bellen, schrijven of bezoeken op kan-

toor. We willen immers voor iedereen 

dichtbij en bereikbaar zijn!’ 

i

check onze site

www.wsn.nl

Persoonlijk contact blijft daarom 

voor ons net zo belangrijk 

als digitale communicatie.



Kees de Ruiter: 

‘Bij een project van deze 

omvang moeten een heleboel  

zaken praktisch geregeld  

worden. Goed contact met de 

klant staat daarom voor ons  

op nummer één.’

Zoek naar:

WSN 

VERDUURZAAMT



‘De flats aan de Duifhuis en Vuurdoornlaan worden energiezuiniger gemaakt. Een flinke 
operatie waar WSN samen met Kamphorst Bouwservice, Schoonderbeek Installaties, Meiling 

Meesterschilders en Rudde Dakbedekking stevig de schouders onder heeft gezet. 
De woningen zijn gebouwd in de jaren zeventig en gaan van energielabel D naar een dikke A+. 

Het project past binnen de ambitie van WSN om het woningbezit verder te verduurzamen. 
‘Bewoners zijn enthousiast over het project.’ vertelt de goedlachse Kees de Ruiter, Projectlei-
der vastgoed van WSN. ‘Als huurder ga je niet alleen op de energierekening besparen, ook het 

comfort van de woning zal flink verbeteren.’ 
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Huurders krijgen 
warme jas

‘In Nederland hebben we afgesproken dat in 2050 alle 

woningen energieneutraal zijn. Dat is een flinke opgave. Bij 

WSN zijn we al jaren geleden begonnen met het verduurzamen 

van woningen en lopen dan ook mooi op schema. We hebben 

daar een praktische aanpak voor ontwikkeld, die we ook toe-

passen op de Duifhuis/Vuurdoornlaan.’ legt de Ruiter uit. 

Alle energie die je niet gebruikt, 
hoef je ook niet te besparen!
‘Als eerste stap geven we de woning een lekkere warme 

jas.’ grapt de Ruiter. ‘Onze nuchtere Nijkerkse stelregel is 

namelijk: alle energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet 

te besparen!’ De winterjas aan de Duifhuis/Vuurdoornlaan 

bestaat uit 10 centimeter hoogwaardige dakisolatie, hoog- 

renderende beglazing en isolatie in de berging.

‘In de tweede stap kijken we naar de installaties in en aan de 

woning, zoals een centrale verwarming met warmtepomp. 

Zoiets levert al snel 30 tot 40 procent besparing op verwar-

mingskosten. Ook de warmte terugwin installatie (WTW) 

heeft een positief effect. Verse koude lucht die naar binnen 

komt, warmen we op met de warme lucht die wordt afge-

voerd. De zonnepanelen op het dak leveren gratis stroom en 

warm water.’

Meedenken met de bewoner
De Ruiter loopt met een stevige pas om het flatgebouw. Hij is 

op zoek naar een uitvoerder. Op straat begroet hij vriendelijk 

een groepje bewoners. Hij lijkt ze allemaal bij naam te ken-

nen. De Ruiter is duidelijk een bekende. 

De Ruiter wijst met zijn armen in de lucht, alsof hij het 

gebouw wil beetpakken. ‘Als je ziet hoe groot zo’n gebouw 

is, dan snap je al snel dat het een pittig project is. Bewoners 

hebben er straks veel voordeel van, maar tijdens de renova-

tie moeten een heleboel zaken praktisch geregeld worden. 

Goed contact met de klant staat daarom op nummer één. Bij 

ieder project denken we goed na wat iets betekent voor de 

huurder. We proberen zaken zo te regelen, dat de mensen er 

weinig last van hebben. Meedenken met de bewoner noemen 

we dat. Zo moest het plafond van de begane grond geïso-

leerd worden. De aannemer moet daarvoor in de bergingen 

zijn. Dan is het voor de vaklieden en de huurders fijn als die 

ruimtes leeg zijn. Iedere huurder heeft daarom van WSN een 

container en verhuisdozen gehad om zijn spulletjes netjes op 

te slaan.’

Een wat oudere man laat zijn hond uit. De Ruiter spreekt 

hem aan. ‘Is het gelukt om alle spullen in de container te krij-

gen?’ De man knikt instemmend. ‘Fijn dat jullie die voor ons 

neergezet hebben. Samen met mijn zoon hebben we alles 

erin gekregen. Ik kwam nog stapels oude LP’s tegen, die heb 

ik meteen naar de kringloop gebracht. Wat een hoop troep 

kan een mens hebben.’ 

Ketenpartners net zo betrokken 
‘Bij de selectie van de bedrijven hebben we gekozen voor ke-

tenpartners die net zo veel met de bewoner meedenken als 

wij. De communicatie met huurders laten we aan hun over.’ 

vertelt de Ruiter. ‘Dan houd je de lijntjes kort. Zij zitten im-

mers het dichtst op de dagelijkse uitvoering. Reële wensen 

van bewoners nemen ze zoveel mogelijk mee. Een oudere 

vrouw moest door omstandigheden ’s middags goed rusten. 

Tja, dan pakken de vaklieden zo’n woning op de ochtend 

aan en laten ze de woning netjes gestofzuigd achter, zodat 

mevrouw op tijd haar slaapje kan doen.’ 

WSN denkt altijd mee met bewoners

SCHIJNWERPER OP PROJECT
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Op 1 januari 2018 veranderde de HuurdersOrganisatie Nijkerk (HON) van 

een vereniging in een stichting. Dat was niet zonder reden: de voormalige 

vereniging telde ongeveer 120 leden en bij sommige huurders bestond 

wellicht de gedachte dat de HON zich inzette voor alleen de leden van de 

vereniging. Mede om dat misverstand uit de weg te ruimen werden wij 

een stichting, om zo te benadrukken dat wij ons inzetten voor alle huur-

ders van WSN en graag voegen wij daar aan toe: ook voor de toekomstige 
huurders! Want zo zijn wij bezig: een stichting die in voortdurende  

samenspraak met WSN opkomt voor de huidige belangen van u als 

huurder van WSN, maar ook voor de huurders die in de komende jaren 

gebruik maken van de woningen van WSN. 

Hoe wij dat doen leggen wij graag uit in volgende edities van 

“Dichtbij”.

Vocht- en schimmelvlekken zijn een vervelend probleem. 

Ze worden veroorzaakt door vochtige lucht, die bijvoor-

beeld bij het douchen en koken in uw woonruimte terecht 

komt. Vakman Bert geeft een paar tips om de vlekken te 

voorkomen en het vocht buitenshuis te houden:

Stoken en goed ventileren zijn vaak de 

sleutel. Zo is het beter om de thermo-

staat nooit lager te zetten dan 15 graden. 

In een koude omgeving ontstaat name-

lijk sneller vocht. Let ook goed op dat 

u geen meubels tegen de radiatoren 

aan zet, hierdoor 

trekt het vocht 

in uw meu-

bels. 

Goed 

ventile-

ren doet u 

door ramen of 

ventilatieroosters 

tegenover elkaar open te zetten en deze een langere tijd 

open te houden. Zo is het van belang om na het douchen 

minimaal een kwartier de ramen, deuren of roosters open 

te laten staan. Op die manier stroomt de vochtige lucht 

gemakkelijk weg. 

Verder kan schimmel in de badkamer voorkomen worden 

door deze goed droog te houden met behulp van bijvoor-

beeld een wisser. Laat ook geen natte handdoeken in de 

douche liggen, want dat verhoogt de kans op schimmel. Wat 

de keuken betreft is het handig om bij het koken de deksel 

op de pan te houden, een raam open te zetten of de afzuiger 

te gebruiken. Een andere boosdoener is de was binnenshuis 

ophangen. Doe dit zoveel mogelijk buiten, met de droger of 

op een plek waar u goed kunt ventileren.

Tot slot… Vochtige lucht kan niet goed verwarmd worden. 

In de winter af en toe goed ventileren houdt de lucht droog, 

waardoor u bespaart op stookkosten. Zeker het proberen 

waard dus!

Vocht en schimmel voorkomen? Hoe doe je dat?

HuurdersOrganisatie  
Nijkerk (HON) is een  
onafhankelijke stichting.

Wij behartigen de belangen 
van alle huurders van WSN 
op elk gebied van wonen. 
Daarnaast streven we 
naar betere leefbaarheid 
en welzijn in de directe 
leefomgeving. 

Wij zijn overlegpartner 
van WSN en voorzien hen 
gevraagd en ongevraagd 
van advies. 

We houden onze woon-
kennis bij. Zodat we een 
professioneel en volwaar-
dig gesprekpartner zijn.

www.ho-nijkerk.nli

TIP van Bert

Dichtbij de huurders



Op pad met Jan…
Ruzie in rook opgegaan
Op een donderdagochtend krijg ik een overlastmelding. 

Aan de telefoon begrijp ik nauwelijks wat er bedoeld 

wordt met de klacht. “Mijn buurman barbecuet te veel!” 

Dat is nou niet het type klacht die ik dagelijks te horen 

krijg. Ik besluit een kijkje te gaan nemen bij het huis. 

Wanneer ik de straat in rij, begrijp ik direct wat het 

probleem is. De rook die uit de tuin stijgt, laat me af-

vragen of iemand aan het barbecueën is of dat iemand 

rooksignalen probeert te leren. Ik stap mijn auto uit en 

stik bijna in de verschrikkelijke stank die de rook veroor-

zaakt. Na aangebeld te hebben doet een man open met 

het formaat van een vrachtwagen. In de vlekken op zijn 

omgeknoopte schort herken ik ketchup, mosterd en 

iets wat ooit een soort knoflooksaus geweest zal zijn. 

Ik stap naar binnen en vraag me af waarom de rookmel-

der nog niet af is gegaan. De man kijkt me vriendelijk 

aan: “Lust u ook een hapje?” Ik probeer subtiel met mijn 

hoofd nee te schudden, “Ik heb stevig ontbeten”, mom-

pel ik. Kennelijk heeft de man mijn hint niet begrepen: 

nadat hij even de tuin in verdwijnt, komt hij terug met 

twee flinke hamburgers. Hij begint hierbij enthousiast 

over zijn nieuwe barbecue te vertellen. Hij gebruikt hem 

dagelijks en het liefst voor elke maaltijd. Ik neem uit 

beleefdheid een hap van de burger. Mijn maag is dit niet 

gewend in de ochtend en protesteert even. Desondanks 

is de burger toch erg lekker. 

Ik leg hem uit dat de rook erg vervelend is voor de 

buren. De man knikt begrijpelijk. Zijn buren hebben al 

meerdere malen boos bij hem op de stoep gestaan, 

maar dit is toch echt zijn hobby! Samen komen we op 

een idee: vanaf nu barbecuet hij alleen nog op vrijdag en 

alleen als de buren ook mee mogen eten. Zo wordt een 

ruzie toch een verbintenis! 

Jan is woonconsulent bij WSN. Als echt 

mensen-mens houdt hij zich voornamelijk  

bezig met Sociaal Beheer. Dagelijks komt  

hij mooie mensen en onverwachte  

situaties tegen. 

Vanuit de gedachte dat alles goed 

komt als mensen plezierig met 

elkaar omgaan schrijft hij zijn 

column, waarin humor absurde 

situaties relativeert. 

waarvan u vindt dat die in het zonnetje gezet moet worden?’

‘Heeft u ook een bijzondere buurman of buurvrouw 

Laat het ons weten: redactie@wsn.nl

Van ‘t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk
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In het zonnetje…
Deze keer zetten we mevrouw Sleeking in het  

zonnetje. Als je 103 jaar bent en daarmee ook nog 
de oudste huurster van WSN, dan is een bezoekje 

en een bloemetje volledig op zijn plaats.

Mijn man werkte bij uitgeverij Callenbach, 55 jaar 

geleden huurden we daarom een huis van WSN.  

Mevrouw woont nog zelfstandig en iedere dag ko-

men er wel mensen op bezoek. ‘Aandacht en contact 

is belangrijk’, aldus mevrouw Sleeking. 

Het is prachtig om te zien hoe zij omringd wordt 

door de liefdevolle zorgen van kinderen,  

kleinkinderen, buurtbewoners en andere bekenden. 

Tot haar 90ste deed mevrouw zelf nog de tuin. Ze 

doet nog altijd zoveel mogelijk zelf. Lukt het haar 

echt niet? Dan zet ze de hulptroepen aan het werk. 

Iedere dag leest zij de krant van voor naar achteren. 

‘De wereld mag wel wat vriendelijker voor elkaar 

zijn’, zegt mevrouw. ‘Meer dan een eeuw oud zijn, 

betekent dat je veel in je leven hebt mee gemaakt, 

van nare tot vreugdevolle gebeurtenissen.’ Mevrouw 

Sleeking: ‘dat tekent soms het leven, maar ik ben 

dankbaar voor wat ik heb.’ Het geheim voor haar 

hoge leeftijd? ‘Doe gewoon, rook en drink niet.’           



De Gaffel is een woonvoorziening van 

’s Heeren Loo. Er wonen 17 jongeren 

van 18 jaar en ouder in een studio 

(11) of appartement (6). Ze hebben een 

licht verstandelijke beperking met 

bijkomende gedragsproblemen en even-

tueel een psychiatrische stoornis, 

zoals ADHD of autisme. Ze ontvangen 

begeleiding binnen 24-uurszorg en 

kunnen vaardigheden leren om (meer) 

zelfstandig te wonen. De zorg wordt op 

maat aangeboden. De jongeren kunnen 

er ook voor kiezen om samen te eten en 

koffie te drinken in de gezamenlijke 

leefruimte.
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PARTNERS EN DE SOCIALE KANT VAN ONS WERK

Eerst moet de wasmachine uit. Die piept dat hij klaar is. En de theekopjes moeten gevuld. 

Dan heeft Shinoda (18) tijd en rust om haar verhaal te vertellen. Shinoda woonde tot voor 

kort op een kamer met intensieve begeleiding van ’s Heeren Loo. 

Kortgeleden verbouwde Woningstichting Nijkerk op verzoek van ’s Heeren Loo de kamers in  

De Gaffel in Nijkerk tot studio’s. Op die manier werd een zo zelfstandig mogelijke 

leefomgeving gecreëerd. Daardoor kan Shinoda nu zelfstandig wonen. Ze krijgt individuele 

begeleiding op de momenten dat ze daar om vraagt. En dat is een wereld van verschil. 

Zowel voor Shinoda als voor haar begeleiders.

‘Eerst had ik een kamer met een wasbak’ beschrijft Shinoda 

haar vroegere woonsituatie. ‘De keuken, badkamer, toilet 

en wasmachine moest ik delen met 16 anderen. Er was een 

rooster opgesteld om je kleding te kunnen wassen.’ Ook de 

begeleiding was anders. ‘Ze zaten veel meer op mijn huid’, 

vertelt ze. ‘Bemoeiden zich ongevraagd met me. Ik kon niet 

zomaar even weg.’

Eigen keukenblok

Trots toont ze haar nieuwe woonplek. Een studio met 

een eigen keukenblok en badkamer met toilet, douche en 

wasmachine. Uit de keyboard, gitaar en ukelele blijkt haar 

muzikaliteit en uit enkele kunstwerken haar creativiteit.  

Op de salontafel ligt een studieboek over lassen.

Er is nog steeds een gezamenlijke woonkamer met keuken. 

Van maandag tot en met donderdag eet Shinoda met de 

groep. Op de andere dagen kookt en eet ze in haar studio.

Dichterbij en verderaf

De begeleiding op De Gaffel is nu ook anders. ‘Dichterbij, maar 

ook verderaf’ omschrijft Shinoda het. ‘Ik kan me terugtrekken 

in mijn studio. Als ik geen begeleiding wil, komen ze niet. Maar 

als ik ergens mee zit of mijn verhaal kwijt wil, dan is er altijd ie-

mand bij wie ik terecht kan.’ Ook voelt ze zich veel vrijer. ‘Als ik 

nu even wegga, hoef ik alleen maar even een appje te sturen.’

Loslaten

Dat is niet alleen voor Shinoda, maar ook voor de bege-

leiding een grote verandering. ‘We moeten het wat meer 

loslaten’, legt begeleider Rikkert uit. ‘De regie ligt nu bij 

Shinoda.’ Dat is even wennen, maar heeft ook voordelen. 

Rikkert: ‘Toen de bewoners een kamer hadden, gaven we 

meer groepsbegeleiding. Nu ze zelfstandig in een studio 

wonen, is er veel meer ruimte om individuele begeleiding te 

geven.’ Dat beaamt Shinoda: ‘Als ik ergens tegenaan loop, 

dan krijg ik van de begeleiding tips en handvatten. Zo weet 

ik hoe ik iets kan verbeteren.’

Loze woorden

Shinoda was er aan toe om meer vrijheid en zelfstandigheid 

te krijgen. Ze vertelt: ‘Toen ik nog op een kamer woonde, heb 

ik laten zien dat ik de basisvaardigheden heb om voor mezelf 

te zorgen. En dat ik nu voor mezelf kies. Voorheen nam ik het 

weleens op voor een vriendin als zij in de problemen zat. Dan 

ging ik schreeuwen. Nu geef ik anderen nog wel advies, maar 

ik bemoei me niet meer met hen. Ik ben hier voor mezelf, om 

mezelf te ontwikkelen.’ Dat zijn bij Shinoda geen loze woor-

den.  Werken is haar hobby. Ze leert voor lasser en werkt 6 

dagen per week. Deels bij kringloopwinkel Goed Bezig, deels 

bij restaurant Loft 22 in Nijkerk. Daar heeft ze haar hart aan 

verpand. ‘Ik voel voor dat bedrijf en voor de eigenares’, zegt 

ze met vonkjes in haar ogen. Ze laat geen kans voorbij gaan 

om reclame te maken voor Loft 22, dus ook nu niet.

Minder boos

Dankzij de verhuizing van een kamer naar een studio en de 

minder intensieve begeleiding, kan Shinoda als jongvol-

wassene een zelfstandiger en vrijer leven leiden. Een grote 

verandering die ook in de directe omgeving van Shinoda 

niet onopgemerkt bleef. Shinoda: ‘Mijn baas zegt dat ik nu 

neutraler kijk. Minder boos.’ 



DICHTBIJ | 15 

‘Ik kan me terugtrekken in 

mijn studio. Maar als ik 

mijn verhaal kwijt wil, dan 

is er altijd iemand bij wie 

ik terecht kan.’

‘Ik kies nu 
voor mezelf”



Knipoog naar historie 
Aan de Callenbachstraat-Venestraat in Nijkerk zijn in 

opdracht van WSN acht huurwoningen en drie koopwo-

ningen gerealiseerd. FIER architecten heeft deze wonin-

gen ontworpen. In massa, geleding en gevelbeeld is er 

aansluiting gezocht bij de bestaande historische binnen-

stad van Nijkerk. In het ontwerp is duidelijk een verticale 

geleding te herkennen door de pandsgewijze opbouw. 

Met name de kleinschalige korrel is daarbij van groot 

belang. Iedere woning heeft z’n eigen kap. Qua materiali-

satie was het uitgangspunt om de woningen uit te voeren 

in metselwerk met een gewenste detaillering die extra 

gelaagdheid geeft aan de architectuur. Voorbeelden zijn 

het terugliggende, staande metselwerk en betonaccenten 

onder andere bij de voordeuren. Alles bij elkaar is het een 

eigentijds invulling geworden met een mooie knipoog naar 

het historische karakter.

Puzzel ~ win € 25,00!

In elk nummer van ons magazine  

fotograferen we een heel klein 

stukje van Nijkerk en omgeving.  

In welke straat is dit?

win € 25,00

TIEN (VOORV.)
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MUZIEK-
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RODE VRUCHT
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RUSTPLAATS 8

5
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V.D. MOUW 
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KANTE METER

STAND

MUUR- 
BEDEKKING 
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HUIVERING 

CHINESE 
MAAT

SLECHTE 
DICHTKUNST

4 12

ONTKENNING

3

STANK-
AFSLUITER

Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

D B S H E P
G E N O P T A A L B E S
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A L L A T A P C R

G E D O E A R M S G A T
T G R A N O L R I L

P O S E R IJ M E L A R IJ
N I E T E S S I F O N

Altijd dichtbij

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Hoe doet u mee? Los de puzzel op en laat ons weten welk woord in de balk staat. 

Per post versturen kan ook: Redactie Dichtbij, Van ‘t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk. 

We verloten een geschenkbon van 25 euro onder de inzenders van de juiste oplossing. De winnaar vermelden we in het volgende nummer.

Stuur uw antwoord 

voor 30 november naar: 

dichtbij@wsn.nl

Blikvanger


