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Beste lezer,

Bij veel woningcorporaties, en zeker ook bij WSN, verschuift het accent van de 

organisatie steeds meer van het bouwen en beheren van huizen naar de mensen voor 

wie we er zijn. De stem van huurders en de menselijke maat staan centraal. Ons motto 

is niet voor niets ‘Altijd dichtbij’. 

Ook in de corona-crisis willen wij dichtbij zijn. Dat doen we door u een luisterend oor 

te bieden als daar behoefte aan is of een kaartje te sturen met een warme boodschap. 

Een vriendelijk gebaar, maar dit is lang niet altijd voldoende. Vooral niet voor die huur-

der die zich dag-in-dag-uit eenzaam en alleen voelt. Daarom willen we meer aandacht 

besteden aan het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Eenzaamheidsbestrij-

ding is actueel. Steeds meer partijen en initiatieven richten zich juist hierop. 

Ook in mijn eigen omgeving komt eenzaamheid voor. En niet iedereen vindt het makkelijk om er over te praten. Daarom 

vind ik het des te belangrijker dat voor deze Dichtbij het thema eenzaamheid is gekozen. Het is belangrijk om het 

onderwerp uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken. Het begint met meer weten over hoe je eenzaamheid 

voorkomt en mogelijke ‘oplossingen’ en verwijzingen. Hiermee kunnen wij huurders het gevoel geven dat zij niet de enige 

zijn. Ook kunnen ze ontdekken dat er veel manieren zijn om er zelf, of met hulp van anderen, wat aan te doen. 

WSN medewerkers die contact hebben met huurders, vervullen ook een signalerende rol. Zij maken het onderwerp 

bespreekbaar en helpen u, voor zover als mogelijk, om de eenzaamheid te doorbreken. Op uw verzoek kunnen zij ook 

doorverwijzen of bijvoorbeeld het lokale welzijnswerk inschakelen. Op pagina 9 leest u meer over wat WSN doet in de strijd 

tegen eenzaamheid, door dagelijks ‘dichtbij’ te zijn. 

Wat ik tot slot ook hoop is dat we gauw weer activiteiten kunnen organiseren om elkaar te 

ontmoeten in de wijk. Dit levert niet alleen een positieve bijdrage tegen eenzaamheid. Het is ook 

gewoon weer de hoogste tijd om elkaar te zien en echt met elkaar in gesprek te gaan.

Peter Toonen
DIRECTEUR-BESTUURDER

Belangrijke telefoonnummers

Reparatie melden?  
Ga naar www.wsn.nl of  

bel ons (033) 247 74 00

Noodnummer buiten openingstijden
(088) 322 13 70 
Uitsluitend bij gaslekkage, waterschade en 

buitensluiting

Liftstoring
Contactgegevens in de lift 

Glasschade 
Samenwerking Glasverzekering
(0800) 022 61 00

Storing aan CV, mechanische  
ventilatie of rookmelder 
Schoonderbeek CV
(033) 245 25 17

Verstopping van riool,  
dakgoot of afvoer
RRS
(088) 030 13 13

Aandacht voor elkaar

Vragen, suggesties, complimenten of 

klachten over ons magazine? 

Redactie Dichtbij dichtbij@wsn.nl 

Van ’t Hoffstraat 40, 3863 AX  Nijkerk

Wilt u Dichtbij niet meer ontvangen? 

Mail je naam en adres naar  

dichtbij@wsn.nl 

www.wsn.nl

NIEUW IN 2021: WSN 
huurderspanel. Een paar 
keer per jaar vragen we je 
mee te denken over actuele 
onderwerpen. Lijkt je dat 
wat? Ga naar www.wsn.nl/
huurderspanel en meld je aan!

WSN HUURDERSPANEL
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Eenzaamheid. Een gevoel dat iedereen kan hebben. Jong, oud en alles daartussenin. Of je nu in 

je eentje woont met alleen het geluid van Netflix om je heen, of dat je onderdeel uitmaakt van 

een druk gezin, waarin niemand je begrijpt. Als je je eenzaam voelt, dan ben je dat ook.      

Sociaal of emotioneel

Er is een verschil tussen sociale en emotionele eenzaam-

heid. We hebben het over sociale eenzaamheid wanneer je 

maar heel weinig mensen ziet en je je daar niet oké bij voelt. 

Vind je dat prima, dan is er niets aan de hand. En we praten 

over emotionele eenzaamheid als je wel mensen ziet, maar 

je niet begrepen, gezien of gehoord voelt. 

Eenzame cijfers

Even wat eenzame cijfers en conclusies op een rijtje:

•   Van de jongeren tussen de 12-25 jaar voelt 40-70% zich 

weleens eenzaam. 

•   3-10% van die jongeren voelt zich voor langere tijd een-

zaam. 

•   Bijna 1 op de 10 Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. 

•   Hoe ouder hoe eenzamer, want het percentage (zeer ern-

stig) eenzamen neemt toe met het ouder worden.

Hoezo eenzaam?

Ben je jong en in de bloei van je leven, dan is corona natuur-

lijk een flinke domper. Weg sociaal leven. Ga je scheiden, 

verhuizen of word je ontslagen, dan ziet je leven er ineens ook 

anders uit. En ja, dat kan je een eenzaam gevoel geven. Als je 

ouder wordt vallen er steeds meer mensen om je heen weg. 

 

ACTUEEL

Alleen en online

Huishoudens worden kleiner en we zien elkaar steeds meer 

online. Zo shoppen we online en houdt de huisarts online 

spreekuur. En dan al die social-mediaberichten. Er komt 

weinig eenzaams voorbij op Facebook, Instagram of TikTok. 

Het is vaak niet de realiteit, jezelf daarmee vergelijken helpt 

je niet.

Zieke eenzaamheid

Eenzaamheid kan zelfs ziek maken. Denk aan een hoge 

bloeddruk, depressie of angsten. En om dat ellendige gevoel 

niet te hoeven voelen, drinken we misschien weleens een 

glaasje te veel of wordt er drugs gebruikt. De verwachting 

dat mensen ouder worden en huishoudens kleiner, kan ook 

deze problemen groter maken. 

Eenzame hoop

Samen kunnen we eenzaamheid tegengaan. Door huizen 

en wijken anders te bouwen, waardoor het makkelijker is 

om elkaar te ontmoeten. Door thuishuizen, een soort van 

studentenhuizen voor ouderen. En doordat buren naar 

elkaar zwaaien, elkaar groeten en gewoon even vragen hoe 

het gaat. 

EENZAAMHEID BEZIG AAN OPMARS

MEER DAN 40% VAN DE NEDERLANDERS VOELT ZICH EENZAAM 
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'Mijn gedichten 
moeten verbindend 
werken tussen de 

mensen en hun stad.'



Stadsdichter
'Als stadsdichter ga je nog veel bewuster naar Nijkerk 

kijken. Nijkerk is een leuke, historische stad met veel po-

tentiële plekken om een gedicht bij te maken.'

Gedicht 
'Er gebeurt iets ernstigs, rellen, er fikt iets af … en dan 

voelen sommige stadsdichters zich geroepen om daar iets 

mee te doen en dat heb ik wat minder. Ik ben meer een 

stadsdichter die werkt vanuit de stad zelf. En vanuit de his-

torie die er is en de gebouwen die er staan en de plekken 

die er zijn. Dan krijg je dus een ander soort gedicht. Juist 

niet op de actualiteit gericht, maar meer op het verleden 

en de toekomst van de stad.' 

Nijkerkse poëzie
'Ik zie het zo: je woont in een huis, op een bepaald adres, 

maar je woont ook in een stad. Door de gedichten die ik 

maak, hoop ik dat de mensen zich ook meer stadsbewoner 

voelen. Mijn gedichten moeten verbindend werken tussen 

de mensen en hun stad. Dat ze het gevoel krijgen: ik woon 

hier, dit is mijn plek.' 

Gedicht aan de muur
'Er zijn gedichten waar ik zelf ook geen touw aan vast kan 

knopen. Ik probeer altijd wel een opening te zoeken door 

het bijvoorbeeld te koppelen aan een locatie of aan een 

kunstwerk. De instap moet concreet en gemakkelijk zijn. 

Maar niet té gemakkelijk. Het moet ook interessant zijn en 

uitdagend om vaker te lezen. Zeker als het langer aan een 

muur hangt.' 

Gedichten lezen
'Je moet het gewoon lezen en dan kijken wat het met je 

doet. Dat is voor iedereen verschillend. Zal ik wat delen? 

Een stadsgedicht over de torenhaan.

 

Met die snavel in de wind 

[tegenwind], daar gaat 

iedereen zijn eigen ding 

bij bedenken. En die gou-

den veren, jij hebt andere 

gouden veren dan ik. Het 

gaat niet alleen over de 

haan op de toren, maar 

juist ook over jezelf en 

over de gouden veer die 

jij hebt.'

Poëzieroute 
'Het is leuk om bij ge-

bouwen, een bepaalde 

straat of een bepaald 

plein, een gedicht te 

maken, wat daar dan 

ook komt te hangen. 

Voor langer. En dan is de 

stap klein om ook een 

hele route uit te zetten.' 

Prentenboek
'In juni of juli stop ik ermee. Misschien komt er dan iemand 

die wel op die actualiteit wil ingaan. Dat geeft een andere 

insteek, een andere dynamiek, en dat kan ook een hoop 

mensen aanspreken. Dus wat dat betreft is het goed dat 

stadsdichters niet voor een leven lang benoemd zijn. Maar ik 

vind het jammer dat het stopt. Misschien ga ik dan wel een 

prentenboek maken over Nijkerk. Een verhaal dat zich hier 

afspeelt. Maar daar zit ik nog op te broeden …'
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BEKENDE NIJKERKER

Bert Jurling: 
‘Jij hebt andere gouden veren dan ik’

Zijn leven staat in het teken van taal. Overdag leert hij onze toekomstige basisschoolleraren 

alles over de Nederlandse taal. En in zijn vrije uren speelt hij ermee, net zolang totdat er 

gedichten ontstaan. Als stadsdichter schrijft hij gedichten over Nijkerk. Zijn gedichten  

staan op muren en deuren en zijn voor alle Nijkerkers te lezen.    

De poëzieroute van Nijkerk zit vol 

verrassingen en is vanaf april te vinden op

www.ontdekdeplek.nl.www.ontdekdeplek.nl.

de haan

maanden jaren dagen weken

de torenklok is vaak bekeken

om te zien hoe laat we leven

en het uur te horen slaan

maar boven elke tijd verheven

staat de trouwe torenhaan

ons een wijze les te geven

kijk niet op jezelf neer

ieder heeft een gouden veer

ook al zit alles tegen kind

koppie omhoog 

en snavel in de wind



 

 

hoofdpagina stond al: huur opzeggen. Je drukt op de knop en 

binnen een paar vragen is je huur opgezegd.’ Als extra service 

ontvangt Patrick niet alleen de bevestiging in zijn mailbox, 

maar ook een handige verhuis-checklist. ‘Daar heb je echt 

wat aan!’

WSN helpt

Niet iedereen kan online uit de voeten, vertelt Fleur. ‘Vind je 

het lastig, bel ons dan. Dan helpen wij bij het invullen. Stuur 

je een brief of mail, ook dan bel ik je op om die paar vragen 

beantwoord te krijgen.’ Voor haar is dat hele opzeggen gesne-

den koek. Fleur heeft dan ook het hele proces uitgedacht. ‘Ik 

kwam hier een jaar geleden werken en kon met een frisse blik 

naar het oude proces kijken.’  

Mijn werk, jouw leven

Ook al zijn huuropzeggingen dagelijkse kost voor Fleur, 

ze snapt heel goed dat haar werk gaat om het leven van 
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Het papieren tijdperk is wel voorbij. Die papieren rompslomp rondom het opzeggen van je huur 

is echt niet meer van deze tijd. Fleur van den Dikkenberg, klantconsulent bij WSN, heeft een 

digitaal verhaal, met een simpele boodschap: online je huur opzeggen is supermakkelijk. 

‘Op de ouderwetse manier moest je het formulier uitprinten, 

invullen, inscannen en mailen of opsturen …’ Fleur vertelt 

over vroeger, alhoewel, vroeger. Zo ging het nog tot een jaar 

geleden. Voor de huurder waren het veel handelingen, maar 

voor de klantconsulent bij WSN ging zo’n huur opzeggen ook 

niet vanzelf. ‘Dat was niet zomaar met een druk op de knop 

geregeld.’ Maar nu gaat het opzeggen net zo snel en makkelijk 

als het inplannen van een reparatieverzoek.

Hoe het werkt

Fleur legt het uit: ‘Je vult het adres in, laat weten of je huurder 

of nabestaande bent en per wanneer je de huur opzegt. Dan 

volgen er vier vragen over de reden van opzegging en hoe je de 

service van WSN hebt ervaren. In het volgende scherm kun je 

dan een afspraak inplannen voor een voorinspectie.’ Het mooie 

is, het klink niet alleen eenvoudig, dat is het ook echt! 

‘Het was binnen twee minuten geregeld’, vertelt tevreden 

online-huuropzegger Patrick Rasterhoff. ‘Ergens op de 

Huur opzeggen -> fluitje van een cent
WSN REGELT NOG MEER ZAKEN ONLINE
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HOE WERKT HET

iemand anders. ‘Sommige mensen hebben er zo maar 50 jaar 

gewoond. Er heeft zich gewoon een heel leven afgespeeld in 

zo’n huis. Dat blijft bijzonder.’ 

Voorinspectie coronaproof

Normaal gesproken komt een woonconsulent jouw woning 

bekijken voor zo’n voorinspectie. Dat kost een uurtje van je 

tijd. En Fleur drukt alle huurders op het hart om de gevraag-

de punten daarna gewoon in orde te maken voor een soepel 

verloop. 

De coronaproof versie gaat telefonisch. Patrick: ‘Ik moet je 

eerlijk zeggen, ik vind ‘t wel jammer dat ze niet even persoon-

lijk langskomen, maar ik begrijp het wel. Nu heb ik elk vertrek 

benoemd. ‘Dit is extra, dat is niet standaard …’ Zij zeggen dan: 

‘Zo moet je het achterlaten.’ Werkt prima. 

Bij twijfel kun je foto’s sturen per mail of WhatsApp.’ 

Vertraagd overdragen

Corona is ook een vertragende factor bij het vinden van een 

volgende huurder. Fleur: ‘Vaak ben jij al vertrokken, voor-

dat een volgende huurder komt kijken. Dat kan zorgen voor 

frustratie bij de vertrekkende mensen, want die willen spullen 

laten overnemen.’

Een tip om overnamefrustratie en verhuisstress te voorko-

men: zeg tijdig je huur op als het kan. ‘Dan hebben wij alle tijd 

om een nieuwe huurder te vinden.’ 

Fleur sluit af met: ‘Iedere verhuizing is anders, iedere huurder 

is anders. Maar wij willen echt met je meedenken, ook met die 

overnames. We willen iedereen zo goed mogelijk helpen.’ 

Je kunt je hele woning leeg achterlaten. Dus weg 
met die gordijnen, vloer en lampen. Voordeel: na je 
verhuizing is het oude huis ook echt een afgesloten 
hoofdstuk voor je. 

Je kunt ook wél wat achterlaten. Voordeel: het scheelt 
een hoop gedoe tijdens de verhuizing en misschien is 
de volgende bewoner er blij mee. Nadeel: als die rode 
vloerbedekking niet in de smaak valt bij de nieuwe 
huurder, mag je het er alsnog zelf uittrekken. 

Nog geen nieuwe huurder?  
Ik ga verhuizen en laat achter … 

Stap voor stap je huur opzeggen

Ga naar www.wsn.nl/opzeggen.   Je huur opzeggen is vanaf hier super makkelijk. 
Het maakt niet uit op welke werkdag je je huur opzegt, vanaf dan gaat je maand 
opzegtermijn in. Het kan dus  ook op een woensdag halverwege de maand zijn. 

Na het opzeggen plan je direct zelf een afspraak in voor de voorinspectie. Geen stress,  
de woonconsulent bespreekt dan gewoon met je wat je nog moet doen aan de woning 
voordat je eruit gaat. 

Staan er al bezichtigingen gepland en je bent nog niet verhuisd?  Durf je het aan,  
zorg dan dat je erbij bent [op 1,5 meter afstand]. Handig in verband met overnames. 

Vullen maar die verhuisdozen en poetsen maar dat huis, van boven naar beneden.  
Fleur: ‘Laat de woning achter zoals jij ‘m graag zou willen krijgen.’

Op de laatste dag lever je alle sleutels in. 

Heb je te veel huur betaald, dan krijg je dat natuurlijk nog terug. Hebben wij nog  
kosten moeten maken, denk aan schoonmaken of plamuren, dan verrekenen we dit  
nog met je bij de eindafrekening. 

!
Check de verhuischecklist. 
Check de verhuischecklist. Te vinden als download op  
Te vinden als download op  www.wsn.nlwww.wsn.nl

Van ’t Hoffstraat 40    |    3863 AX Nijkerk    |    (033) 247 74 00    |    info@wsn.nl    |    www.wsn.nl

Verhuischecklist
Als je gaat verhuizen, moet je de woning schoon en leeg aan ons opleveren.  

Algemeen

   De woning is leeg, uitgezonderd spullen die worden overgenomen.
   In en om de woning ligt geen afval of vuil.    In en om de woning is alles schoon.

 
Wanden en plafonds

   Vrij van spijkers, schroeven en pluggen.    Gaatjes zijn netjes dicht gemaakt.    Schilder- en sauswerk is neutraal van kleur.    Behang is onbeschadigd.

Vloeren

   Vrij van spijkers, schroeven en pluggen.    Vrij van lijm- en specieresten.    Gaten zijn gedicht. 
   Vloerbedekking van vloeren en trappen is verwijderd.   Van plavuizen laat je per soort 1m2 reservetegels achter.    Harde vloeren moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van WSN. 

Deuren en kozijnen

   Zijn heel en werken goed.    Hang- en sluitwerk is heel en werkt goed.    Vrij van spijkers, schroeven en pluggen.    Gaatjes zijn netjes dicht gemaakt.    Schilderwerk is neutraal van kleur.

VERHU ISDOOS

VERHU ISDOOS

VERHU I SDOOS

VERHU ISDOOS

Vink af en maak je woning klaar voor de oplevering



WSN.nl voor al  
je huurzaken!   

Geen jaarlijkse 
huurverhoging 
Demissionair minister Ollongren 

heeft besloten dat de huren voor 

sociale huurwoningen dit jaar niet 

worden verhoogd. Daar bovenop hebben wij 

ervoor gekozen ook geen huurverhoging door te voeren voor 

vrije sector woningen, parkeerplaatsen, garages en bergingen. 

Dit betekent dus dat geen enkele huurder van WSN per 1 juli  

een huuraanpassing krijgt.

Samen een wandeling maken, 

in de tuin werken, of gewoon 

een praatje maken. Iemand 

die een lamp voor je op-

hangt, die meegaat naar de 

arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te 

vullen. HipHelpt Nijkerk Nijkerkerveen Hoevelaken 

zorgt ervoor dat er dan hulp komt. 

Ben je op zoek naar 

een plek waar je 

anderen kunt ont-

moeten? Een plek 

waar je gewoon kan 

binnenlopen voor 

een kop koffie of om 

een praatje te maken? Loop dan gerust eens binnen 

bij het WelKOM huis. Iedereen is welkom. In een hui-

selijke sfeer bieden zij je aandacht, begrip en zorg. 

Ook kun je mee doen aan activiteiten.  

Kom naar Het 

Paashuis voor een 

ontmoeting en een 

goede kop koffie. 

Daarnaast vind je er 

hulp én activitei-

ten voor en door de 

buurt. Oud of jong, rechts of links, oude of nieuwe 

Nijkerker; het Paashuis in Paasbos is er voor ieder-

een! 

Waar kun je terecht  
als je je eenzaam voelt

WelKOM huis
Willem Alexanderplein 2, tel. / whapsapp 06 304 452 01

Het Paashuis
Goudenregenlaan 1, tel. 06 126 624 87 / 06 251 984 94

HipHelpt Nijkerk
(033) 202 26 81

KORT & KLEIN   ~   WEETJES   ~   ADRESSEN   ~   DUURZAAM   ~   HANDIG   ~   KOKEN   ~   LEKKER   ~   WINNEN   ~   DICHTBIJ
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Zoek & vind

 Nuttige uitleg en informatie, 
veelgestelde vragen en 
antwoorden en handige folders en 
formulieren.

Online regelen

Met je postcode en huisnummer 
regel je een aantal huurzaken 
direct zelf. Bijvoorbeeld:
 a.   Reparatieafspraak plannen
 b.  Huur opzeggen
 c.   Eenmalige huurverlaging 

aanvragen

Inloggen op Mijn WSN

Met je Mijn WSN account regel je persoonlijke zaken, 
zoals huur betalen via iDeal, betalingsregeling 
voorstellen, persoonlijke gegevens beheren en 
inzicht in je huurcontracten.

Volg de nieuw-

bouwprojecten

 Bekijk al onze bouwprojecten 
in Nijkerk, Nijkerkerveen en 
Hoevelaken

Actuele informatie & nieuws

 Klik vanaf de homepage snel door naar bijvoorbeeld 
onze corona maatregelen, de onderhoudsplanning 
2021, actuele WSN vacatures en het laatste nieuws. 

Over WSN

Vind zakelijke informatie over onze organisatie.

Vernieuwde website!

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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WE LEGGEN HET UIT

Geen oordeel, wel een oplossing

Piepen

Aan de balie hoort de klantconsulent dat de deur bij een 

huurder thuis piept. Dat kan, vervelend. Maar na een paar 

vragen blijkt de deur niet het probleem te zijn. Het echte 

probleem is dat er niemand is om hulp aan te vragen. 

Praatje ventileren

‘We constateren en signaleren van alles. Je maakt even 

ruimte om met mensen een praatje te maken. Soms is dat 

al voldoende. Dat mensen even kunnen ventileren waar ze 

in zitten’, vertelt Henrie.  Het spreekwoord luidt niet voor 

niets: gedeelde smart is halve smart.

In actie

Het valt Henrie op dat eenzame mensen het moeilijk vinden 

om een hulpvraag te stellen. Maar als niemand weet dat jij 

die overwoekerende heg niet in je eentje kan snoeien.  ‘We 

helpen mensen om in beweging te komen en die hulpvraag 

te stellen.' En doe dat maar eens, je zult verrast zijn: mensen 

helpen graag. ‘Dat is gewoon zo. Daar gedijen we goed 

onder, als we anderen kunnen helpen.’ Dat geldt ook voor 

jouw buren.

Alternatieven

De eenzaamheidsantenne staat goed afgesteld bij de 

medewerkers van WSN. Henrie voelt het wel aan wanneer 

iemand niet zo lekker in zijn vel zit. ‘Je gaat vragen stellen. 

Je gaat gewoon het gesprek aan. We geven altijd adviezen 

en maken het gesprek ook licht, niet zwaarder. We bieden 

alternatieven aan. En dan zie je mensen opbloeien.’ Een 

paar van die alternatieven zijn: kaartavonden, knutselclubs, 

wandelgroepen of gespecialiseerde hulp.  Eenzamen weten 

de weg hiernaartoe vaak niet zelf te vinden. 

Geen oordeel

Er ís iets aan de mensen die bij WSN werken… Iets wat maakt 

dat je je verhaal aan ze wil vertellen. Henrie vertelt: ‘Het is niet 

aan ons om te oordelen. Gekke mensen bestaan bij ons niet. 

Het zijn allemaal paradijsvogels. Wij hoeven niets van jou of 

jouw situatie te vinden, maar kijken wel naar oplossingen.’ 

Nazorg 

En heb je je hart nou gelucht bij een woonconsulent, 

klantconsulent of vakman, dan ben je niet uit beeld na het 

dichtslaan van de deur. ‘Ik bel ze nog geregeld op: hoe is het 

nou? Mensen blijven bij mij wel in het vizier.’  

Als ze er toch zijn, vragen ze meteen even hoe het met je gaat. De woonconsulenten van WSN Als ze er toch zijn, vragen ze meteen even hoe het met je gaat. De woonconsulenten van WSN 

zijn sociale rakkers, zegt Henrie Elijzen. Zelf is hij er ook één. Maar al die andere WSN’ers zijn sociale rakkers, zegt Henrie Elijzen. Zelf is hij er ook één. Maar al die andere WSN’ers 

met klantcontact zijn ook échte mensen-mensen. Ze luisteren. Met aandacht.  met klantcontact zijn ook échte mensen-mensen. Ze luisteren. Met aandacht.  



In Nijkerk sta je er niet alleen voor als je je eenzaam voelt. Je bent dan namelijk in het 
gezelschap van maar liefst 37% andere eenzame Nijkerkers. Vooral onder senioren is het een 
groot probleem. Zoveel eenzaamheid verbinden is een behoorlijke klus. En precies dát is waar 

Marloes van Est zich vanuit Sigma mee bezighoudt. 

Je bent niet gek als 
je eenzaam bent
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Eenzaamheid overkomt je,  
kom er samen weer uit

Eenzaamheid coördineren
'Ik vind het fascinerend, die problematiek rondom eenzaam-

heid.' En daarmee bedoelt Marloes natuurlijk niet dat ze het 

leuk vindt, maar het is voor haar wel reden om zich erin vast 

te bijten. In gemeente Nijkerk coördineert zij alles rondom 

eenzaamheid. Ze verbindt de organisaties die zich hiermee 

bezighouden en schrijft samen met de gemeente aan beleid 

tegen eenzaamheid. 

Praat erover
Doordat er steeds meer aandacht is voor het thema eenzaam-

heid, is het taboe om erover te praten minder groot. Gelukkig 

maar, want de beste tip die Marloes je kan geven is:

Vertel het dus aan de buurvrouw, wijkverpleegkundige, woon-

consulent van WSN, huisarts of aan Sigma. 'Er is niks mis met 

jou als je je eenzaam voelt', zegt Marloes. Maar ze begrijpt heel 

goed dat het best spannend kan zijn om erover te praten. Toch 

moet je daar wel doorheen om eenzaamheid te doorbreken. 

Telefoonnummer Sigma: (033) 247 48 30. Telefoonnummer Sigma: (033) 247 48 30. 

Na een paar gesprekken weten Marloes en haar 

collega’s wat jij nodig hebt en helpen ze je met  

de volgende stap.  

Welk netwerk?
Word je ouder, dan sta je er vaker alleen voor. Je netwerk valt 

weg en je kinderen zijn druk. Dat gebeurt, helaas. Maar Marloes 

spreekt meer mensen met gevoelens van eenzaamheid. Van 

alleenstaande ouders met het lege-nestsyndroom tot jongvol-

wassenen die net in gemeente Nijkerk zijn komen wonen. 

‘ Maak het bespreekbaar.’
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We houden contact
Contacten krijgen is één ding, contact onderhouden is 

misschien nog wel veel lastiger. Ook daar kun je bij geholpen 

worden door Sigma. 'We zijn zelfs van plan daar een training 

voor te ontwikkelen.' Dus: blijf het Sigma nieuws volgen en 

misschien maak jij wel makkelijk contact, maar zit iemand 

anders niet op jou te wachten. 'Die teleurstelling, dat is best 

heftig', geeft Marloes toe.  

Vrijwillig contact
'Weet je, een vrijwilliger die een kopje koffie bij jou komt drin-

ken, is misschien een fijne afleiding, maar vaak geen oplos-

sing voor gevoelens van eenzaamheid. Het gaat om gelijk-

waardige contacten en daarvoor zul je altijd zelf in beweging 

moeten komen.' Bij zo’n gelijkwaardig contact kun jij je verhaal 

kwijt, maar die ander ook bij jou. 

Eenzame signalen
Eenzaamheid staat natuurlijk niet op iemand zijn voorhoofd 

getatoeëerd, maar er zijn wel eenzame signalen. Zoals iemand 

die in een sociaal isolement zit of iemand die alleen maar over 

zichzelf praat. 

Sigma en WSN
WSN spreekt veel mensen, signaleert dan ook en kan eenza-

me huurders koppelen aan Sigma. En als WSN nou hoort dat 

er een hele wijk eenzaam en alleen achter de geraniums zit te 

koekeloeren, dan kunnen Sigma en WSN samen iets bedenken 

en organiseren. 

SCHIJNWERPER OP PROJECT

Door de diensten van 

Door de diensten van Sigma kan iedereen 

Sigma kan iedereen meedraaien in de 

meedraaien in de samenleving.  

samenleving.  

Exit eenzaamheid
Marloes kijkt hoopvol naar de toekomst. 'Ik verwacht meer 

kennis, zodat mensen sneller weten wat eenzaamheid is en 

wat je eraan kunt doen. En ik hoop dat mensen die eerste stap 

durven te zetten. Dat die stijgende lijn doorzet.' 

•  Bak een cake of maak een pan soep en geef die weg. Je 
voelt je echt beter als je iets voor een ander doet.

•  Maak gebruik van het online prikbord van Sigma. Zoek je 
iemand die net als jij van breien, sjoelen of gamen houdt? 
Stuur dan even een mailtje naar: info@sigma-nijkerk.nl

•  Check het Ontmoet & Beweegboekje. Er is vast ook een 
club, vereniging of huiskamer waarbij jij je thuis voelt. 

Eenzaamheid, dit kun  
je er alvast tegen doen:



   

Hoe houd je ze buiten?
Het is er weer weer voor: 

ongedierte
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Vakman Bert heeft tips tegen een paar van deze ongewens-

te bezoekers.

1.  Muizen komen af op etensresten. Schoonmaken dus. 

Zuig op die koekkruimels en stop eten in afgesloten 

boxen. Gebruik muizenvallen met pindakaas en stop 

staalwol in gaatjes waardoor ze naar binnen komen [daar 

knabbelen ze niet doorheen].

2.  Mieren binnen? Je krijgt ze niet zomaar weer naar buiten. 

Lokdoosjes kunnen helpen, maar een bijna leeg potje 

appelstroop met een gaatje in de deksel werkt ook als 

lokkertje. Daar kruipen ze wel in, maar niet meer uit. 

3.  Kakkerlakken houden van warme en vochtige ruimtes. 

Een douche of wc is favoriet. Leg daarom een vochtige 

doek op de grond in de keuken. De kakkerlakken kruipen 

hieronder en zijn daarna makkelijk te verwijderen.

4.  Zilvervisjes gesnapt? Ventileren helpt! Controleer de 

achterkant van schilderijen en check boeken, ze zijn dol 

op papier. Zorg er met behangen voor dat de stroken 

stoten. Naden tussen behangstroken bieden ruimte aan 

het zilvervisje. 

5.  Pas op met agressieve 

bestrijdingsmiddelen 

wanneer er ook kleine 

kinderen en huisdieren in 

huis rondlopen.

Bij een reparatie komt een van onze vakmannen bij je 
langs. Vanuit hun ervaring geven zij tips voor onderhoud 
dat je zelf moet doen.  
Wist je dat je 24/7 zelf een reparatieafspraak 

kunt plannen op www.wsn.nl?

TIP van Bert

OPGELEVERD:  
12 rug-aan-rug woningen Doornsteeg

OPGELEVERD:  
14 appartementen Doornsteeg

Corlaer

Centrum

Strijland

Doornsteeg

NIJKERK

NIJKERKERVEEN

HOEVELAKEN

Waar zijn we aan het bouwen?

NIE U WBOUW

Op de hoogte blijven van onze nieuwbouw? 
www.wsn.nl/nieuwbouw

Toch last van ongedierte?  
Toch last van ongedierte?  

Bel een ongedierte- 
Bel een ongedierte- 

bestrijder. bestrijder. 

11 levensloopwoningen  
Doornsteeg

36 starterswoningen 
Woonpark Het Erf

20 appartementen  
’t Veense Hart

i



Theo Puntman

Het bloemetje gaat deze keer naar de Reling in 

Nijkerk. Hier woont Theo Puntman met zijn vrouw 

al sinds 2007 met veel plezier. Het appartement 

op de derde verdieping is netjes en gezellig 

ingericht. 

Het uitzicht is fantastisch! Overal waar je kijkt heb je een 

vergezicht. Puntman: ‘In alle jaargetijden is het genieten 

van het uitzicht, vooral als het zonnetje schijnt dan zitten 

we op ons balkon op de eerste rang.’ Puntman vertelt dat 

hij de boel binnen en buiten het complex graag netjes 

houdt. Dat poetsen gaat nog verder; de lift netjes houden, 

de hal vegen en stofzuigen en troep opruimen. Onder de 

bewoners is Puntman ook een bekende. Soms vervangt hij 

een lampje in het trappenhuis of geeft hij de schoonmaker 

een kopje koffie. Ook belde een keer vroeg in de ochtend 

de bovenbuurman aan. Tijdens het slaapwandelen had 

hij zichzelf buitengesloten, Door de kou had hij zin in een 

warme kop koffie. Puntman: ‘Fijn als je op deze manier een 

buurman kunt helpen.’ De bovenbuurman, die inmiddels is 

verhuisd, komen ze nog wel eens tegen in het park. Nog 

altijd is hij hen dankbaar voor het kopje koffie. 

Op pad met Jan…
Veilig op pad…  
Als woonconsulent wil ik iets betekenen voor onze 
huurders. En juist vanwege hen ga ik iedere dag met 
veel plezier aan het werk. Want eerlijk is eerlijk, zonder 
huurders, gewoon mensen zoals jij en ik, heeft WSN 
weinig bestaansrecht en is het maar een saaie bedoeling. 
Met name de persoonlijke praatjes en het kijkje achter de 
voordeur maken het werk zo verrassend. 

Zo was er een huurder die een probleem had met een 
lekkage op zolder. Of we even kwamen kijken om te 
beoordelen wat er aan de hand was. De dame die de 
deur voor mij open deed was uiterst vriendelijk. Met het 
mondkapje in de aanslag, mocht ik binnenkomen. ‘U 
moet op zolder zijn’, zei de dame ‘en let vooral niet op de 
was en de rommel’. 

‘Dat heb ik weer’, dacht ik. Ik zal vast weer alles 
opzij moeten schuiven en over de zooi heen moeten 
stappen, om erbij te kunnen. En niets minder was waar. 
Eenmaal op zolder moest ik mij door een oerwoud van 
beddengoed, spijkerbroeken, handdoeken, ondergoed 
en strings worstelen. Bij die laatste dacht ik nog: ‘het 
zijn ook lapjes stof van niks, dat kan toch niet lekker 
zitten?’. Daar zat ik dan, in mijn eentje op zolder tussen 
de strings. Ik realiseerde me glimlachend dat mijn werk 
gewoon nooit hetzelfde is. Telkens kom ik voor nieuwe 
verrassingen te staan en leer ik mensen beter kennen.
  
Het lekkageprobleem was snel verholpen. Klusje weer 
geklaard. De aardige dame was blij met WSN: ‘Jullie staan 
altijd voor me klaar en er is niets wat jullie tegenhoudt. 
Ik ben trots op jullie.’ Vrolijk ging ik weer op pad. Een 
compliment krijgen is immers altijd fijn. Fietsend naar een 
volgend adresje, zie ik ineens een stukje stof voor mijn 
oog? Het zal toch niet zo’n string wezen?  
Oh nee, gelukkig, ‘t is mijn mondkapje.

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. 
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Wil jij ook iemand laten  

verrassen met een bloemetje?  

Laat het ons weten: dichtbij@wsn.nl

Bloemetje voor…
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PARTNERS EN DE SOCIALE KANT VAN ONS WERK

Ze is een rasechte Nijkerker, vertelt ze. Maar dan wel eentje 

die een aantal jaren geleden het avontuur is aangegaan om 

te emigreren naar Turkije. Met drie koffers vol kleren en 

vlinders in haar buik. 

Levenslust 

Terwijl Dirma praat, kijkt Mevlüt haar vol bewondering aan 

en liefkoost hij haar arm. Haar leven klinkt niet als een 

sprookje, allesbehalve. Met zestien chronische aandoe-

ningen heeft ze een pittig medisch dossier en is ze volle-

dig afgekeurd om te werken.  Toch straalt ze een enorme 

levenslust uit. ‘Ondanks alles voel ik me heel gelukkig.’ 

Haar gezondheid doet haar lang geleden al verlangen naar 

Turkije. Het klimaat doet haar goed, maar ook de mentaliteit 

en het eten passen bij haar. Op een van haar vakanties in 

Turkije leert ze Mevlüt kennen. Hij werkte in het hotel waar 

zij logeert. ‘Ik kende alleen ‘Hallo, hoe gaat het’ in het Turks 

en dat zeiden we dan tien keer op een dag tegen elkaar. 

Vonden we leuk.’ 

Google Translate

Met handen en voeten en Google Translate knopen ze een 

gesprek aan. Ze willen allebei een nieuwe taal leren en 

blijven in contact. ‘Mevlüt wilde graag Engels leren en ik 

Turks.’ Als haar leven in Nederland nog een paar ingewikkel-

de wendingen maakt, stapt ze op het vliegtuig om niet meer 

terug te keren. In Turkije is ze verzekerd van medische zorg 

en heeft ze Mevlut. 

Schoonmoeder

‘Mevlüt is opgegroeid in bittere armoe, zijn vader en zijn 

twee broers zijn overleden.’ Dirma is bang dat haar schoon-

Hand in hand zitten ze op de bank. Ze stralen alsof het leven ze toelacht. ‘Vroeger,  

toen ik alles had, dacht ik dat dat geluk was.’ Inmiddels weet Dirma beter. Ze hebben niet veel, 

maar ze hebben elkaar en een dak boven hun hoofd. Dat is voor nu genoeg. 

Echte liefde kent geen grenzen

moeder moeite heeft met haar als moderne schoondochter, 

maar dat heeft ze mis. ‘Mama accepteert mij volledig.’ 

Het leven in Turkije is mooi, maar in het begin best zwaar, 

geeft Dirma aan. ‘De taal was een barrière, Mevlüt werk-

te zes dagen per week, 14 uur per dag. Soms had hij een 

36-uursdienst.’ Op goede dagen geniet ze van haar schoon-

familie, de bazaar en haar vriendinnen. Op slechte dagen ligt 

ze ook in Turkije op bed. 

Gezondheid

En dan is er het moment dat ze haar eten niet meer kan 

binnenhouden. De medische zorg in Turkije is niet langer 

toereikend. Noodgedwongen moet ze terug naar Nederland. 

‘Mevlüt zei direct: jouw gezondheid is het belangrijkst. Ik 

ga met je mee, als we samen zijn, dan komt het vast goed.’ 

Hij volgt haar en laat daarmee zijn moeder achter, waar hij 

zich bijzonder verantwoordelijk voor voelt. Dirma: ‘Als we nu 

beeldbellen, dan moet ze altijd huilen.’

Oktober vorig jaar komt ze alleen aan in Nederland en 

trekt tijdelijk bij haar ouders in. Door de kachel in huis 

heeft ze er binnen enkele weken al twee ziekenhuisopna-

mes opzitten. Niet eens voor haar maagprobleem, maar 

vanwege haar longen. Intussen zegt Mevlüt zijn baan op 

om haar achteraan te reizen. Op de dag dat hij wil vliegen, 

wordt het luchtruim gesloten vanwege corona. ‘Dat vond ik 

het allerzwaarste.’ Gelukkig worden ze op eerste kerstdag 

alsnog herenigd. 

Noodsituatie

Met haar broze gezondheid zit ze in een noodsituatie. ‘Door 

mijn autisme kan ik me ergens in vastbijten,’ deze pittbull 

regelt alles wat nodig is om snel door procedures te rollen. 

Met behulp van het gebiedsteam schuift ze aan bij WSN 

om haar motivatie voor een opstapwoning uit de doeken te 

doen. Met succes. 

Kleine dingen

Mevlüt heeft inmiddels een baan bij een eierhandel en is 

begonnen met Nederlandse les. Dirma wacht nog een lange 

medische weg. Toch blijft ze optimistisch: ‘We genieten van 

de kleine dingen.’ 

Opstapwoning
Heb je met spoed een woning nodig, maar geen recht op 
urgentie? Misschien kom je met jouw specifieke situatie wel 
in aanmerking voor het huren van een opstapwoning voor 
een periode van maximaal 2 jaar. Deze tijd gebruik je om zelf 
een andere woning te zoeken. 
Meer informatie? www.wsn.nl/opstapwoning



DICHTBIJ | 15 

‘Ondanks alles 

voel ik me heel 

gelukkig.’
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VOOR

Puzzel Fotowedstrijd

Meedoen?

Stuur je antwoord(en) 

voor 30 april naar: 

dichtbij@wsn.nl.

Per post kan ook: Redactie Dichtbij 

Van ‘t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk.

Blikvanger

St. Jozef blijft bestaan

Huize St. Jozef en Nijkerk, een onlosmakelijke combinatie.  
Generatie na generatie woont graag op deze plek in het 
centum van Nijkerk. Dat komt door de warme sfeer. Maar het 
gebouw zelf is inmiddels ook aan zijn oude dag begonnen. 
Welke zorg is nodig?        

Het verzorgingshuis was van oorsprong onderdeel van een 
katholieke enclave. De kerk, het zusterhuis en de school hier-
omheen zijn het bewijs. Huize St. Jozef werd in de 19e eeuw 
gebouwd als onderdak voor arme, oudere rooms-katholieken. 
Het brandde af en er kwam een versie 2.0. Om in 1972 in zijn 
huidige vorm te verschijnen.

Die vorm kan weer een upgrade gebruiken zodat het gebouw 
weer past bij haar bewoners en de zorg die daarbij hoort. 

De sfeer van Huize St. Jozef moet blijven. Dat staat vast! 
Daarom wil WSN op termijn een gebouw bouwen om de wen-
sen van bewoners en het zorgpersoneel heen. Waarin SAMEN 
nog meer betekenis krijgt. Daarin zijn we opzoek naar wonen 
met een plus. Als het zover is, wordt iedereen zorgvuldig geïn-
formeerd over de ontwikkelingen.

WIN
€ 25,-

WIN
€ 25,-

Waar is dit?


