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Beste lezer, 

‘Altijd Dichtbij’, zoiets kun je natuurlijk makkelijk zeggen, maar zo doen is echt iets 

anders. Bij WSN klopt het, is het ook echt zo. WSN is een warme, betrokken organisatie 

met oprechte aandacht voor de huurder. 

Zelf ben ik opgegroeid in een sociale huurwoning. Mijn vader woont nog steeds in een 

sociale huurwoning, inmiddels een aanleunwoning. In de woning en de buurt waarin 

ik ben opgegroeid, heb ik me altijd thuis gevoeld. Hoe mooi is het dat ik nu met mijn 

werk kan bijdragen aan de volkshuisvesting! Na 25 jaar werkervaring in diverse functies 

binnen de volkshuisvesting vervul ik vanaf 1 november de functie van directeur-

bestuurder bij WSN. 

WSN is bezig met de goede dingen: het bouwen en verduurzamen van woningen. 

Betaalbaar wonen is iets wat we samen organiseren. Met elkaar. Het hele speelveld: WSN, de overheid én de 

energiebedrijven. Vanzelfsprekend samen met onze huurders. Want ook al is het altijd makkelijker om te kijken naar de 

ander, als je verder wilt met elkaar, moet iedereen zich daarvoor inspannen. 

Eigenlijk net zoals met buren. Voor een fijne woonomgeving moet ook iedereen zich inspannen. Met mijn gezin woon ik in 

een rijwoning in IJburg, wij hebben het getroffen met onze buren. We zeggen elkaar gedag, maken een praatje, heb je twee 

uien nodig – ik kook graag –, dan bel je bij elkaar aan. En iedere zomer is er wel een buurtbarbecue, waarbij ik graag voor 

salade en gezelligheid zorg. 

Eerder woonde ik in de Rivierenbuurt [Amsterdam] vlak bij ‘tante’ Sien, ze was 90 geweest. Als ik mijn vuilnis buitenzette, 

nam ik dat van haar ook mee. Het gaat nergens over, maar doordat iedereen wat deed, kon tante Sien zelfstandig blijven 

wonen. Dan maakt het niet uit of je in een stad of in een dorp woont. Betrokken buren wonen overal. 

Ik wens jullie goede kerstdagen toe, een fijne jaarwisseling, betrokken buren en hoop voor de toekomst. 

Vriendelijke groet,

Michiel van Baarsen 

DIRECTEUR-BESTUURDER

Reparatie melden of ontact opnemen?

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

buitensluiting

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

Liftstoring
Contactgegevens in de lift 

Glasschade 
Samenwerking Glasverzekering
(0800) 022 61 00

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

Buren, eigenlijk net zoiets als familie; je hebt ze niet voor het uitzoeken, je hebt ’t 

er maar mee te doen. Het is alleen zo jammer dat veel buren het lastig vinden om op 

een fatsoenlijke manier met elkaar om te gaan. Juist je buren kun je beter te vriend 

houden. Er komt een dag dat je ze nodig hebt. 

Belang van buren

Het zijn je buren die jouw auto voor de deur zien staan en 

zich afvragen of je ziek bent. Het zijn je overburen die zien 

dat je gordijnen dicht blijven en komen vragen of alles goed 

gaat met je. Het zijn juist je buren die een oogje in het zeil 

kunnen houden en een handje kunnen helpen. Vroeger 

woonde iedereen om de hoek bij familie, nu woont familie 

kriskras door het land. Dan is zo’n buurman of -vrouw ineens 

heel handig. 

Ken je buur

Kom je ergens nieuw wonen, dan stel je je even voor. Houd 

rekening met de buren naast je, sla niet met deuren, stamp 

niet keihard de trap op. Maak eens een praatje, maar zeg 

sowieso gedag als je elkaar tegenkomt. Weet je dat het 

zelfs gevoelens van eenzaamheid vermindert als iemand 

je gewoon groet? Dat kun jij als buur dus al voor een ander 

betekenen. 

Contact

Er zijn Facebookgroepen voor woonwijken, een mooie plek 

om te delen dat je een sleutel hebt gevonden op straat. 

We kennen WhatsAppgroepen voor de eigen straat: ‘Heeft 

iemand toevallig een boormachine te leen?’ En dan is er ook 

ACTUEEL

nog de Whatsapp buurtpreventie, bedoeld voor een veilige 

woonomgeving. Er is dus overal in het land burencontact. 

Burengedoe

Toch is er ook veel burengedoe. Eén op de vier heeft 

weleens ruzie met de buren. Al dat thuiszitten tijdens de 

coronapandemie heeft natuurlijk niet echt geholpen. We 

hoorden alles van elkaar, vaak tot grote ergernis. Ruzie 

maken lukt ons nog wel, maar oplossen vinden we steeds 

moeilijker. De mensen die er het geld voor hebben, halen er 

vaker een jurist bij. Buurtbemiddeling is gratis en ook heel 

effectief.

Buurtgevoel 

Gelukkig staat in Nijkerk 67% van de buurtbewoners voor 

elkaar klaar. Toch dat ons-kent-ons-gevoel waar je vaak 

over hoort. Mooi dat dat nog kan. 

Betrokken buren

Vragen, suggesties, complimenten of 

klachten over ons magazine? 

Redactie Dichtbij dichtbij@wsn.nl 

Van ’t Hoffstraat 40, 3863 AX  Nijkerk

Dichtbij niet meer ontvangen?  

Mail je naam en adres naar  

dichtbij@wsn.nl 

www.wsn.nl

www.wsn.nl/contact

Scan mij voor 
meer informatie

*bron Psychologie Magazine

GEMIDDELD KENNEN WE 9 BUREN BIJ 

NAAM EN 14 VAN GEZICHT*

5% Nederlanders heeft 

geen contact met buren> 

95% dus wel :)

BuurtbemiddelingBuurtbemiddeling

(033) 469 24 20

buurtbemiddeling@welzin.nl

www.problemenmetjeburen.nl

!



Oplossingen 
‘Liever zet ik iemand anders in het zonnetje. Maar ik kan wel 

van mezelf zeggen dat ik positief ben en denk in oplossin-

gen. Kleine problemen, kleine oplossing. Grote problemen, 

grote oplossing.’ 

Van bestuurder naar energiecoach
‘Ik heb me in 2018 aangemeld als bestuurder bij Huurders- 

Organisatie Nijkerk [HON] en kreeg energie in mijn porte-

feuille. Ik stapte er blanco in.’

‘Tot 2020 heb ik bij HON gezeten, nu ben ik gediplomeerd 

energiecoach voor de gemeente Nijkerk. Daarvoor moet je 

wel veel weten over het energiezuiniger maken van huizen … 

Ik lees er ook veel over, want de ontwikkelingen gaan zo snel.’ 

Besparen
‘Ook nu kom ik veel bij huurders van WSN thuis. En weet je, 

er is energiearmoede, maar ik kom meer energieschaamte 

tegen. Ik kom bij mensen thuis bij wie ik het binnen met mijn 

jas aan nog koud heb. Dan luister ik naar ze. Ik laat ze in hun 

waarde en dan vertellen ze me met schaamte dat ze niet zo-

zeer besparen, maar de rekening gewoon niet meer kunnen 

betalen. Ik zeg altijd: je moet wel blijven leven. In je jas, met 

je muts op en een dekentje op de bank, is geen leven. Maar 

het gebeurt wel veel in Nijkerk.’

‘Ik gun de huurders een lage energierekening en veel bewust-

wording. Maar dat alleen is niet altijd de oplossing. Het gaat 

om energiezuinige huizen en dat ligt op het bordje van WSN.’ 

Energiedisplay
‘Aan huurders van WSN en Alliantie geven we een energie-

display weg. Kijk, hier staat-ie in de kast. Je kunt real time 

zien wat je verbruikt. Wacht, als ik nu het koffiezetapparaat 

aanzet, zie je wat ik daarmee verbruik én wat het kost.  

Besparen begint echt 

met bewustwording  

van je energieverbruik.’ 

‘Vroeger kon alles, je verwarming hoog en de deur openhou-

den, een half uur douchen, zwembad vullen. Geen probleem. 

Maar de stroom is bijna op. En als we zo doorgaan met het 

water, dan betalen we over 10 jaar geen 90 cent per kuub, 

maar 9 euro.’ 

Klimaatburgemeester
‘Klimaatburgemeester, het is een titel, misschien iets over-

dreven. Maar ik ben er wel een beetje trots op. Uit zichzelf 

komen mensen niet snel naar de gemeente toe, dus wij gaan 

naar de mensen. Naar de voedselbank, naar de markt …  

Want weten mensen wel dat ze recht hebben op 1300 euro 

energietoeslag?’

‘Ik wil iedereen altijd graag helpen, maar kan niets beloven. 

Wel kan ik dingen in gang zetten. Ik ken de ingangen naar 

WSN, naar de gemeente en ik kan natuurlijk adviseren.’ 

Schakelaar aan/uit
‘Mensen, gooi alle stekkers eruit als je apparaten niet ge-

bruikt. Wasmachine, droger, koffiezetapparaat. Ik gebruik 

van die stoppendozen met rode schakelaars. Hoef je alleen 

de schakelaar maar aan of uit te zetten.’ 

Energie raakt op
‘Waar we nu in zitten, ik verwachtte het al. Het wordt alleen 

maar erger. Als het zo doorgaat, betaalt over een paar 

jaar iedereen tussen de 500 en de 1200 euro per maand 

aan energie. Energie raakt op, de wereld raakt leeg. En de 

gemeente Nijkerk hoort ook bij die wereld. Alles wat we 

besparen helpt. Mijn slogan is niet voor niets: elke watt is 

wat.’
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BEKENDE NIJKERKER

Richard Vennis:  
'Energie raakt op, de wereld raakt leeg'

Nijkerk kende hij van vroeger, hij ging hier naar de middelbare school. Later trekt onze 

stad met dorps allure hem weer aan. In 2018 verhuist hij van Amersfoort naar Nijkerk. En 

als je ergens woont, kun je je net zo goed voor je woonplaats inzetten, vindt hij. Richard 

Vennis zet zich met volle overgave in voor ons klimaat en daarom is hij terecht benoemd tot 

Nijkerks eerste klimaatburgemeester.  

4 | DICHTBIJ

‘Ik gun de 
huurders een lage 

energierekening en 
veel bewustwording’

!
Vraag ook een energie- 
display aan. Mail naar 
henk@energieloket-nijkerk.nl
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WSN geeft online antwoord  

Online zijn wij net zo deskundig en ervaren als offline. Maar nog niet iedereen kent onze 

online dienstverlening. Superjammer! Daarom bij deze: vind ons 24/7 online – dus wanneer het 

jou uitkomt. Neem eens een kijkje op www.wsn.nl en er gaat een wereld voor je open. Want wat 

een schat aan informatie is daar te vinden …  

Huurdersvragen

Wat de zoekbalk van Google doet voor al jouw levensvra-

gen, doet de zoekbalk van WSN.nl voor al jouw huurders-

vragen. Dat klinkt veelbelovend. Aan wat voor vragen kun 

je denken?

Saskia Waciuri, manager Wonen, en Daniëlle Jansen, 

adviseur communicatie, vertellen enthousiast over wat je 

allemaal zelf online kunt vinden en regelen. 30% van de 

huurders zoekt nu al liever direct online hun antwoord, dan 

dat ze telefonisch in de wacht staat bij WSN.

Online ook altijd dichtbij

WSN is niet altijd open en je kunt niet altijd bellen. Online 

kun je wel altijd terecht. Saskia vindt dat de slogan ‘Altijd 

dichtbij’ niet betekent dat er altijd persoonlijk contact hoeft 

te zijn. ‘Volgens mij wil je dat je probleem wordt opgelost. 

Hoe handig als je zelf kunt kiezen wanneer je daarachteraan 

gaat.’ Daniëlle vult aan: ‘Jouw vraag wordt online net zo 

goed opgelost als offline.’ Kan dat dan? Ja, is het antwoord. 

WSN plaatst de zaken namelijk pas online, als het goed 

werkt. Daniëlle: ‘We doen alles weloverwogen.’

 

VIND OOK JOUW VRAAG OP WWW.WSN.NL

HOE WERKT HET

Mijn WSN-account

Naast antwoord vinden op al je huurdersvragen, kun je 

online reparatieverzoeken inplannen of je huur opzeggen. 

Daarvoor heb je alleen maar je postcode en huisnum-

mer nodig. Jouw persoonlijke Mijn WSN-account kun je 

raadplegen om bijvoorbeeld te checken hoe ver je bent 

ingelopen met je betaalachterstand. Of om wijzigingen aan 

te brengen, zoals het aanpassen van je rekeningnummer of 

het lezen van je Digipost. Saskia: ‘Waarom moeilijk als het 

makkelijk kan.’ 

Activatiecode aanvragen

Voor je Mijn WSN account heb je eerst een activatiecode 

nodig. Eigenlijk het enige stapje om digitaal zaken te rege-

len. Vraag je code online aan.

Waarom dat niet sneller kan? Daniëlle: ‘Jouw account is 

volledig afgeschermd, voor de veiligheid sturen we de code 

niet automatisch toe, maar persoonlijk.’ Saskia: ‘Zelf zou ik 

liever ook niet wachten, maar dit is veiliger en zorgvuldiger. 

’Heb je die code binnen, dan activeer je je eigen account. 

Klik weer op Mijn WSN en kies voor activeren.  

Online klus aanvragen

Oké, je wilt zelf klussen en online ontdek je dat je toestem-

ming nodig hebt van WSN voor je extra ramen, tussenmuur-

tje, keukenkastje of uitbouw. De aanvraag voor ‘Zelf klussen’ 

vind je ook online. Omschrijf daarin kort wat je wilt verande-

ren. En heb je een bouwtekening, foto of andere bijlage, stuur 

‘m mee. Net zoals je gegevens: naam, adres en zo en druk op 

verzenden. Jouw aanvraag kan beoordeeld worden … Lekker 

simpel en snel. 

Digipost in Mijn WSN 

En dan nog even iets nieuws. Je hoort inmiddels niet meer 

alleen dat plofje op de deurmat, maar ook een *pling* op je 

telefoon. De post van WSN wordt nu namelijk ook digitaal 

verstuurd naar je Mijn WSN-account en aangekondigd met 

een mailtje of sms’je. Dat is duurzamer en sneller. In de 

loop van 2023 wil WSN helemaal over naar deze manier van 

post verzenden, maar lees je graag papieren brieven, geen 

zorgen. Als dat jouw voorkeur heeft, blijft WSN de brieven ook 

gewoon per post naar jou versturen. 

Alles online?

Een online dienstverlening is niet alleen handig voor WSN, 

het is júist ook heel handig voor jou als huurder! Maar hoe ver 

wil WSN eigenlijk gaan met dat hele digitaliseren? De banken 

sluiten één voor één, gaat WSN het kantoor ook sluiten? ‘Nee,’ 

zegt Saskia, ‘als je wilt kan er veel digitaal, maar we zijn open, 

blijven gewoon bereikbaar en als het nodig is, komen we zelfs 

bij je langs.’ 

Ontwerp/opmaak beeld 
REPARATIEVERZOEK

Beeld Reparatieverzoek - ronde 8 - 03-04-2019      ©Marjo Vliek [grafische] vormgeving
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Klik vervolgens op de link: Stap 1 Vraag een activatiecode aan.

Vul je gegevens in en binnen 24 uur 
krijg je de activatiecode per mail toegestuurd.

Klik direct op het blokje Mijn WSN  
rechtsboven in je beeldscherm. 

Zomaar wat vragen... 

Ik heb last van muizen, wat moet ik doen?

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Ik wil verhuizen, hoe werkt dat?

Ik ga trouwen, kan mijn partner 

gewoon bij mij in komen wonen?

Waar in mijn woning kan asbest zitten?

Mag ik zelf klussen?

Wie maakt mijn zonnepanelen schoon?

Check ook onze handige 

video's die bijvoorbeeld 

laten zien hoe je de 

gootsteen ontstopt, een deur 

afstelt of je cv bijvult. 

[Zoekwoord: filmpje]

Verbazingwekkend
Huurder Hugo van Veen heeft zijn Mijn WSN-

account al even geactiveerd: ‘Bij Mijn WSN sta 

ik niet zo stil. De computer onthoudt mijn 

inloggegevens en als ik dan naar de site ga, kan 

ik mijn eigen gegevens bekijken.’ Handig, volgens 

Hugo. Net zoals al het andere op de site: ‘Op  

WSN.nl is alles te vinden: nieuws, noodnummers. 

En als er iets is, dan is het via de site binnen no 

time uitgezocht en opgelost. Verbazingwekkend. 

Toen ik iets had met een kapot stopcontact maakte 

ik online een afspraak met een vakman. En toen ik 

nieuwe ramen op zolder wou, deed ik een aanvraag 

voor Zelf klussen. Binnen twee dagen kreeg ik een 

reactie, mét toestemming.’ 



WSN.nl voor al  
je huurzaken!  

Voor iedereen is het leven duurder geworden. 

Dat geldt voor de boodschappen, gas, stroom, 

benzine. En dan is er ook nog de maandelijkse 

huur. Voor steeds meer mensen wordt het 

moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. 

Wij kunnen de situatie helaas niet voor je oplos-

sen, maar we kunnen wel proberen te helpen 

waar het kan. Op www.wsn.nl/energiebesparen 

geven we informatie die voor jou als huurder 

nuttig kan zijn. Ook vind je er tips om jouw gas- 

en energieverbruik te verminderen. Zo kun je 

snel geld besparen. Kom je toch in de problemen? Neem dan 

contact met ons op via (033) 247 74 00. We willen je helpen en 

denken graag met je mee.

www.wsn.nl/energiebesparen  

WSN Vriendenhuis 

Versneld zonnepanelen  
plaatsen

jouw start op de woningmark
t

Meer weten?

Huur een woning 
met 2 of 3 vrienden

Gedeelde woonkamer, 
badkamer en keuken

Ieder zijn eigen slaapkamer
Voor jongeren van 18 t/m 27 jaar 

uit gemeente Nijkerk

ENERGIE ÉN  
GELD BESPAREN?
CHECK ONZE TIPS!

www.wsn.nl/energie-besparen

Zet de verwarming 
een graadje lager.

Zo’n 75% van je  

energierekening is 

voor verwarming. 

Zet apparaten echt uit.  

In de stand-by stand gebruiken 

apparaten nog steeds stroom. 

Tip: gebruik een stekkerblok met 

aan/uit schakelaar. 

Gebruik zuinige 
LED-lampen. 
LED is 90% zuiniger 

dan een gloeilamp 

en 85% zuiniger een 

halogeen.

Was op lage 
temperaturen. 
De meeste 
was wordt ook 

schoon op 30 °C.

Douche maximaal  
5 minuten. 
Een timer of zand-

loper kan helpen om 

korter te douchen. 

Kook met de deksel op de pan. 

Zo laat je geen warmte ont-

snappen. Sneller én zuiniger! 

Tip: kook zoveel mogelijk bij 

elkaar in één pan. Dat scheelt 

energie én afwas. 

Kamer uit, lichten uit! 

Energie die je niet gebruikt, 

hoef je ook niet te betalen.

Ventileer dagelijks je woning. 

Via ventilatieroosters en ramen op een kiertje gaat 

vocht je huis uit en stroomt droge lucht naar binnen. 

Een droog huis met schone lucht is sneller warm dan 

een vochtig huis. 

Niemand thuis of ’s nachts?  

Zet de thermostaat op 15 graden. 

Heb je vloerverwarming? Dan is 

17 graden laag genoeg. Met een 

warmtepomp houd je de  

temperatuur altijd gelijk.

Huur een woning met 2 of 3 vrienden

Gedeelde woonkamer, badkamer en keuken

Ieder zijn eigen 
slaapkamer

Voor jongeren van  
18 t/m 27 jaar 
uit gemeente 
Nijkerk

WE LEGGEN HET UITKORT & KLEIN   ~   WEETJES   ~   ADRESSEN   ~   DUURZAAM   ~   HANDIG   ~   KOKEN   ~   LEKKER   ~   WINNEN   ~   DICHTBIJ

Informatie over

huren

 Zoek & vind nuttig 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.   Automatische incasso 

regelen

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.

Ons laatste nieuws

 Klik vanaf de homepage snel door naar bijvoorbeeld 
de onderhoudsplanning 2022, actuele WSN 
vacatures en nieuwsberichten. 

Over WSN

Lees bijvoorbeeld over onze missie en koers,  
het ondernemingsplan en het Huurderspanel. 

Eenvoudig & snel

1 

2 

3 

4 

5 

6 

300 van onze woningen met een slecht energielabel 

worden komend jaar versneld voorzien van zonnepanelen. 

Afgelopen november zijn de eerste panelen al geplaatst 

bij woningen aan de Bachlaan, Grieglaan en Wittenburg. 

Komend half jaar komen de overige 250 woningen aan de 

beurt. De huurverhoging voor de zonnepanelen is kleiner 

dan de besparing op de energierekening. Het plaatsen 

pakken we gefaseerd aan. Huurders die aan de beurt zijn, 

krijgen uiteraard bericht van ons! 
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Scan mij voor 
meer informatie

Woongeluk
WSN promoot het contact met buren. Alie Vierhouten, woonconsulent, 

legt uit waarom: ‘Het is zoveel fijner thuiskomen als het contact met je 

buren goed is. Met boos zijn vergal je je eigen woongeluk. Je stoort je dan 

aan alles.’ Volgens Alie kun je beter met je buren in gesprek gaan als er iets 

is. ‘Ook als het negatief is, ben je zelf aan zet. Willen jullie er allebei blijven 

wonen, dan moet je er ook samen uitkomen.’  

Samen buren is leuker
Zo close als Buurman & Buurman met elkaar omgaan, is misschien een beetje overdreven.  Zo close als Buurman & Buurman met elkaar omgaan, is misschien een beetje overdreven.  

Maar een beetje buurt begint wel bij jezelf. Als jij het goede voorbeeld geeft, dan volgt de Maar een beetje buurt begint wel bij jezelf. Als jij het goede voorbeeld geeft, dan volgt de 

rest vanzelf. Woonconsulenten van WSN: Michel, Jeroen, Fleur en Alie (vlnr)  rest vanzelf. Woonconsulenten van WSN: Michel, Jeroen, Fleur en Alie (vlnr)  

Nieuwe buren

En als je nou nieuwe buren krijgt, waarop je eigenlijk niet zit te wachten, 

ga dan toch in gesprek, leer elkaar kennen. Zelfs al kost het je moeite, 

wees een goede buur. Zet al je vooroordelen opzij en bedenk dat jullie er 

in jouw buurt – nu ook hun buurt – samen iets van moeten maken. Maak 

het dan maar beter gezellig en nodig ze uit voor een kopje koffie. 

Buurtfeest

Wil je nou zelf iets organiseren voor je buurt, dan kun je meedoen aan 

Burendag 2023 op 23 september. Kun je niet zolang wachten, bel dan 

eens met WSN. ‘Misschien kunnen wij iets betekenen.’ Als voorbeeld 

noemt Alie het gebak dat ze meenam naar het feestje bij de Veenepoort. 

De bewoners vierden dat hun appartementengebouw 25 jaar bestaat. 

‘Maar zoiets moet wel vanuit de bewoners zelf komen.’ 

Alie heeft nog meer voorbeelden van hulp die WSN biedt. Zoals een 

container wanneer je samen met je buren rondom huis wilt opruimen 

of tuinafval wilt afvoeren. Lekker praktisch! En zoiets samen oppakken, 

schept ook een burenband. 

Buurtbemiddeling: 

voor als het zelf niet lukt

Als je wilt werken aan een oplossing – die 

niet alleen voor jou goed uitpakt, maar ook 

voor de buren – neem dan contact op met 

Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling werkt 

onpartijdig. Ze luisteren naar jouw verhaal en naar 

dat van je buren. Daarna volgt een gesprek op 

neutraal terrein om samen afspraken te maken.

WSN in de wijk

‘Met 'WSN Dichtbij in je wijk', gaan wij de wijk 

in met koffie, een springkussen  en allerlei 

informatie. En als wij er zijn, komen buren 

bij elkaar en leren ze elkaar kennen.’ Zodra 

mensen een reden hebben om elkaar op te 

zoeken, vinden ze elkaar dus wél. En dan 

hoort Alie ze zeggen: ‘Wat leuk dit, ik ga een 

buurtbarbecue organiseren.’

BuurtbemiddelingBuurtbemiddeling

(033) 469 24 20

buurtbemiddeling@welzin.nl

www.problemenmetjeburen.nl

Scan mij voor 
meer informatie
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Op de agenda deze week: sieraden maken, inloopochtend, digitaal spreekuur en klaverjassen. 
Maar dat is slechts een greep uit alles wat er in 2B Paashuis georganiseerd wordt. Zo is er 
volgende week een spelletjesmiddag voor kinderen en kun je – als je je opgegeven hebt – 

aanschuiven voor een warme maaltijd. 

The place 2B in wijk Paasbos
is het ineens in twee weken geregeld.’ Terwijl de verfpotten 

worden opengetrokken, trekken de initiatiefnemers van het 

Paashuis de buurt in, want waar hebben de bewoners eigenlijk 

zelf behoefte aan? 

Pijlers Paashuis
Marnix Hendrikse: ‘Ik ben nog niet zo lang aangesloten bij het 

bestuur van 2B Paashuis, maar de drie pijlers waarop alles 

gebaseerd is, zijn: behoefte, verbinding en dat mensen zelf 

verantwoordelijkheid nemen.’ Lachend vult Erik aan: ‘Als 

buurtbewoners vragen: 'Waarom breien we hier niet?', zeggen 

wij: 'Omdat jij het nog niet geregeld hebt.' Alles komt vanuit de 

bewoners, wij helpen met faciliteren.’ 

Die verbinding waar Marnix het over heeft, vind je binnen én 

buiten deze ontmoetingsruimte. Zo komen woonconsulenten 

van WSN en de wijkagent ook binnen voor een bakje koffie. 

Handig als je vragen hebt. En als bewoners elkaar vanuit het 

buurthuis kennen, kijken ze in de wijk meer naar elkaar om. 

Samen eten
Marnix: ‘We gaan extra maaltijden aanbieden, vooral rondom 

de feestdagen. Niet omdat we een gaarkeuken zijn, maar we 

snappen dat er dagen zijn waarop eenzaamheid groter is.’ 

‘Maaltijden zijn ook gratis’, vult Erik aan. Kun je wat missen, 

dan gooi je wat geld in de pot op tafel, zo niet, ook oké.  

SCHIJNWERPER OP PROJECT

Niemand gaat met een lege maag naar huis.  

Paasbos bespaart
Energiearmoede speelt natuurlijk ook in Paasbos. ‘We willen 

de wijk echt helpen met het nemen van energiebesparende 

maatregelen’, vertelt Marnix. ‘We denken daarnaast ook na 

over een app.’ Erik vertelt daarover: ‘Die app geeft je eigenlijk 

een duwtje in de goede richting, waardoor je geld bespaart. 

Je krijgt tips, filmpjes en vragen over energie, boodschappen 

en uitgaven.’ En dit alles tégen armoede.

‘Er gaat veel tijd in 2B Paashuis zitten, maar dat hebben we er 

graag voor over’, zegt Erik en Marnix knikt instemmend.  

‘Eerst zijn we een jaar aan 

het dimdammen en dan is 

het ineens in twee weken 

geregeld’

Ontmoeten
Het wijkcentrum doet huiselijk aan. Op een van de muren 

hangt een grote luchtfoto van wijk Paasbos. Er staan houten 

tafels met daaromheen fijne bruine stoelen. In het midden een 

klein barretje om thee of koffie aan te bestellen. Ben je nieuw, 

dan krijg je hiervoor tegoedbonnen.  

Hoe het begon
Er was eens een samenkomst vanuit verschillende kerken 

op het sportveld in de wijk. Aan de rand staan jongeren toe 

te kijken. Erik Vreekamp, een van de oprichters van het 

Paashuis, raakt met ze in gesprek. Het blijken jongeren te zijn 

met gedachten als: Wie zit er nou op ons te wachten? Erik: 

‘Dat raakte ons. Het zette ons aan het denken: kunnen wij 

iets doen?’ En ‘wij’ zijn in eerste instantie Erik, Teuno en Hero, 

drie vrienden. Maar ja, wat doe je dan? ‘Je wacht het juiste 

moment af’, zegt Erik. En terwijl ze afwachten, doen ze mee 

aan ‘Samen aan Zet’. Gespreksavonden, georganiseerd door 

de gemeente Nijkerk, waarbij iedereen binnen de gemeente 

kan meepraten over activiteiten en voorzieningen. 

Aan het eind van die gesprekken – het is dan begin 2018 – ligt 

er een plan klaar voor een fantastisch buurthuis. Daarvoor is 

geld beschikbaar gesteld en toevallig – bestaat er zoiets als 

toeval? – komt er in Paasbos een prachtige locatie beschik-

baar. Erik: ‘Eerst zijn we een jaar aan het dimdammen en dan 

 

 

 

 

‘We gaan extra ‘We gaan extra 
maaltijden aanbieden, maaltijden aanbieden, 

vooral rondom de vooral rondom de 
feestdagen’feestdagen’

WSN over 2B Paashuis 

Annewil van der Meer, adviseur wonen: ‘Een 

wijkcentrum helpt om mensen bij elkaar 

te brengen en is het begin van goed buur-

schap. Iedereen is welkom want 2B Paashuis 

is van en voor iedereen die in Paasbos 

woont. In het nieuwe Sint Jozef hopen we 

ook zo’n buurtcentrum voor ontmoeting te 

realiseren.’

Paashuis Woon je in Paasbos schuif 20 december, 3 of 7 januari 

aan bij zo'n feestelijke maaltijd!

Geef je op via www.paashuisnijkerk.nl. Daar vind je ook 

een overzicht van alle overige activiteiten. 

!



   

12 | DICHTBIJ

Mevrouw van Domselaar

Hoe bijzonder. Trouwe huurster mevrouw van 

Domselaar wordt op derde kerstdag 100 jaar. Een 

mooie reden om een bloemetje bij haar langs te 

brengen. Ze is blij verrast met het kleurrijke 

boeket.  

Mevrouw woont al 34 jaar aan de Volharding, ze kent geen 

omwonenden die ouder zijn. Ook al wordt ze 100 jaar, ze ziet 

er niet alleen jong uit, ze is kwiek en goed bij de tijd. Iedere 

week wordt ze door het busje van UVV Nijkerk opgehaald 

om de weekboodschappen te doen. Dat ziet ze als haar 

wekelijkse uitje. Voor de rest onderneemt mevrouw niet 

zoveel meer. Waar ze blij van wordt is puzzelen, dat doet 

ze iedere dag met veel plezier. Namens alle medewerkers 

van WSN van harte gefeliciteerd en nog veel gezonde jaren 

toegewenst.

Op pad met Jeroen…
Verandering van smaak
Wat ik best grappig vind, is dat je smaak en voorkeuren 
gewoon kunnen veranderen. Denk maar aan kinderen, zij 
lusten geen spruitjes, bier of koffie. Maar goed, word je 
ouder, vind je die bittere smaak ineens wel lekker ...   

Muziek van een draaiorgel, ook zoiets. Veel mensen zijn 
daar uitgesproken voor of tegen. En nu is het niet zo dat 
iedereen vanaf een bepaalde leeftijd ineens bierdrinkend 
met een draaiorgel in de achtertuin staat, hoor. Gelukkig 
niet. Maar iedereen heeft zijn eigen voorkeuren, en 
voorkeuren kunnen veranderen. 

Zo kun je ineens een tuin willen, minder woonoppervlak 
wensen of een hobby ontwikkelen waar je eerder niets 
mee had. Van baan wisselen is ook iets wat massaal 
wordt gedaan. Je groeit ergens in of juist uit en je smaak 
verandert.

Niet alle smaken zijn gelijk. Meeveren of accepteren dat 
iemand anders een andere smaak heeft, is vaak de sleutel. 
En als die té wilde jungletuin van je buren je echt tegen 
begint te staan, doe er wat aan. Overleg met je buren en 
ga – als het kan samen – aan de slag.

Toen mijn collega Fleur en ik laatst in zo’n jungletuin 
gingen kijken, stopten we onze broekspijpen alvast in onze 
sokken. Voorbereid op slangen en een Jurassic Park-
setting. Uiteindelijk troffen we alleen de bewoonster in 
de tuin aan en die was gelukkig heel vriendelijk. Ze snapte 
dat een tuin in een woonwijk niet onder Staatsbosbeheer 
moet gaan vallen en ging er wat aan doen. 

Dat had die klagende buurman ook kunnen doen. Hij 
dreigde dat hij er op een nacht zelf de zaag wel in zou 
zetten. Als hij dat nou even had besproken bij die mevrouw 
op de koffie, kon dat zagen gewoon overdag. Had hij haar 
er ook nog mee geholpen.  

 Jeroen is woonconsulent 

bij WSN. Naast afgestudeerd 

Maatschappelijk Werker is 

hij ook een echte klusser. 

Jeroen ziet de mensen 

zoals ze zijn in hun 

situatie en schrijft 

van daaruit zijn 

column. Serieus als het 

moet, luchtig als het kan. 
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Wat voor handige kleine ingrepen kun 
je nu al doen om het energieverbruik 
in jouw woning te verlagen.

Tochtstrips 

Heb je tocht in huis door bijvoorbeeld een kier onder de 

tussendeur? Dit kun je makkelijk voorkomen door een tocht-

strip te plaatsen onder de deur. Hierdoor hoef je de woning 

minder te verwarmen, omdat de warmte in huis blijft.

Verwarming ontluchten 

Met een radiatorsleutel kun je de verwarming ontluchten. 

Hierdoor wordt de verwarming sneller en beter warm en 

bespaar je weer energie. Lukt het niet om zelf de verwar-

ming te ontluchten. Ga dan naar wsn.nl en plan een repara-

tieafspraak in. 

Stofvrij maken van de radiatoren 

Zorg dat de verwarming aan de binnenkant stofvrij is. Hier-

mee zorg je dat de warmte beter de kamer in komt. Deze 

besparing kan oplopen tot 20%

Deurdranger 

Wil je voorkomen dat deuren niet onnodig open blijven 

staan? Installeer dan een deurdranger. Het voordeel hiervan 

is dat de warmte in de winter langer in huis blijft. Installeer 

deurdrangers op buitendeuren en deuren tussen onver-

warmde en verwarmde ruimtes. Een deurdranger sluit 

rustig en automatisch een deur. Zo gaat het minder tochten 

in huis.

Centrum

Strijland

NIJKERK

HOEVELAKEN

NIJKERKERVEEN

Waar wordt gebouwd?

NIE U WBOUW

Wil jij ook iemand laten  

verrassen met een bloemetje?  

Laat het ons weten: dichtbij@wsn.nl

19 appartementen
15 appartementen

21 levensloop woningen,
8 eengezinswoningen

i

Het Spaanse Leger

De Goede Woning

!
Tip: Als je wat te repareren hebt, meld het gewoon, 
schroom niet. Regel je reparatieverzoek direct op  
www.wsn.nl via de knop 'REPARATIEAFSPRAAK 
PLANNEN'. Dan komt Bert, Bram, Edwin of Henk bij je 
langs. We helpen je graag. 

Nieuw project!  
15 appartementen Het Spaanse Leger  

Recent opgeleverd!  
18 rug-aan-rug woningen en  
11 eengezinswoningen Doornsteeg Nijkerk

Bloemetje voor…

TIP van de vakman

Januari ‘23 op WoningnetEemvallei.nl

Scan mij voor 
meer informatie

QR Scan

Scan mij voor 
meer informatie
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PARTNERS EN DE SOCIALE KANT VAN ONS WERK

 ‘Ik heb me nergens 

ooit zo gelukkig 

gevoeld als daar in 

mijn paradijsje’ 

Zijn naam was Leonardo, hij liep over een koord boven in die circustent in Laren. En terwijl haar 

hart sneller ging kloppen door die Italiaanse jongen op dat koord, werd haar liefde voor Italië 

geboren. De regio Umbrië zal het decor zijn voor Italiaanse avonturen. Avonturen waarin zelfs een 

kasteel voorkomt …  

La casa di Marga

Leonardo van het circus heeft nooit van haar bestaan ge-

weten. Toch volgt Marga Knop dankzij hem een taalcursus 

in Italië. Ze ontmoet een Italiaan, waarmee ze jarenlang een 

relatie heeft. En lange tijd staat ze met één voet op Holland-

se bodem en met één voet op grondgebied van Umbrië. 

Gravin

Dankzij haar talenknobbel en schrijftalent werkt ze voor 

een vertaalbureau. Haar opdrachtgever wil op vakantie 

naar Italië en Marga kent nog wel een Italiaanse gravin 

met een kasteel. Marga: ‘En die gravin vond dat zo leuk. 

Kun je niet nog meer gasten voor me regelen, vroeg ze.’ 

En aangezien Marga niet van half werk is, regelt ze dit niet 

alleen voor de gravin, maar toert ze door de regio voor meer 

vakantiestulpjes. ‘En toen ontmoette ik een kasteelheer die 

iemand zocht om zijn kasteel te beheren. En ik wist meteen: 

dit ga ik doen.’  

Kasteel

In Nederland regelt ze gasten voor het volgende vakantie-

seizoen. Ze verhuurt haar huis hier en vertrekt, het is dan 

1994. ‘Het waren tropenjaren op het kasteel.’ De kasteelheer 

komt beloftes niet na en er gaat van alles mis … Echt een 

gevalletje van ‘Ik Vertrek’, maar Marga houdt vol. Tot 1997, 

wanneer ze moet samenwerken met een onbetrouwbaar 

iemand, dat weigert ze. 

Gelukkig zijn het kasteel, huizen en boerderijtjes ook van fa-

milie van de kasteelheer. Voldoende nieuw werk voor Marga. 

‘Prima, zei ik. Ga ik voor jullie vakantiegangers zoeken.’ 

Eigen huis

Marga wenst een eigen huis in Umbrië, voordat ze met pen-

sioen gaat. ‘Samen met mijn zus reed ik rond en toen kwa-

men we bij een boerenhuis met schuren en een kerkje op 

het erf.’ Dat plekje wordt Marga’s plekje. ‘Ik heb me nergens 

ooit zo gelukkig gevoeld als daar in mijn paradijsje.’

Ze wil nooit meer weg, maar weet dat ze haar oude dag niet 

alleen boven op een berg kan slijten. ‘De buren zeiden: dan 

gaan wij voor je zorgen. Maar ik laat mijn billen toch liever 

wassen door een professional, dan door het buurmeisje’, 

lacht Marga. ‘Ik liep tegen de 80, mijn buren woonden 500 

meter lager op de heuvel en het dorp was vier kilometer 

verder.’ 

Koeienstal

Via Woningnet vindt Marga een huurhuis in de Achterhoek. 

Met bloedend hart verkoopt ze haar Italiaanse thuis en ver-

huist naar Drempt. Het wordt een drama. ‘Ik verstond mijn 

eigen buurman niet eens.’ Binnen een jaar is ze weer terug 

in Umbrië. Daar wacht haar een verrassing: de koeienstal 

van haar oude huis is omgebouwd tot woonhuis(je). De 

nieuwe eigenaar overhandigt haar daarvan een sleutel. Op 

de sleutelhanger staat 'La casa di Marga', dat betekent: het 

huis van Marga.

Chalet 

Met een chalet in Putten en een auto die van Italië naar Ne-

derland heen en weer rijdt, zoekt ze door. ‘Het is puur toeval 

dat ik in Nijkerk terechtkwam. Er werd een huis verloot. Ik 

dacht: ik win nooit, en dan word je gebeld.’ 

Huurhuis

‘Maanden zat ik in mijn chalet, terwijl dit huis opgeknapt 

werd. Er was een lekkage, ergens. Kreeg ik een nieuwe 

keuken, nieuwe badkamer …’ En daarbij blijft het niet: ‘Een 

grote bos bloemen en al die maanden huur terugbetaald. Ik 

vond ‘t geweldig.’ 

En ook al doet haar omgeving haar in niets aan Italië denken 

en mist ze de sterrenhemel nog meer dan de pasta’s, Nijkerk 

voelt aan als een warme deken. ‘Omringd door de mensen, 

voel ik me hier veilig.’ 
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Welke letters 

blijven over? 

Goede buren hebben, 

Meedoen? Stuur je antwoord  

voor 31 januari naar: dichtbij@wsn.nl.

Per post kan ook: Redactie Dichtbij  

Van ‘t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk.

Al 25 jaar Veenepoort

De Veenepoort, een niet te missen gebouw voor wie het 
centrum van Nijkerk vanaf de Venestraat binnenkomt. Een 
gebouw dat al 25 jaar standvastig aan de centrumrand staat, 
maar eruitziet alsof het zojuist is opgeleverd.  
       
De naam Veenepoort verwijst naar lang vervlogen tijden, toen 
Nijkerk nog échte stadspoorten had. De poort aan het begin 
van de Venestraat heette toen – hoe verrassend - de Vene-
poort. 

Het idee voor dit gebouw werd begin jaren 90 geboren. Zo vlak 
bij het centrum en tegenover Zorgcentrum St. Jozef natuurlijk 

een ideale locatie voor seniorenappartementen. De bewoners 
van de 35 appartementen hoeven nu de straat maar over te 
steken voor een bordje warm eten of wat aanspraak. Sint 
Jozef was vanaf het begin enthousiast om bewoners van de 
appartementen te verwelkomen en waar nodig te ondersteu-
nen. 

Donderdag 3 november was de officiële datum van het 
zilveren jubileum. Om dit te vieren organiseerden de bewo-
ners samen een gezellig koffiemoment. Woonconsulent Alie 
Vierhouten was ook uitgenodigd. Zij trakteerde de bewoners 
namens WSN op een gebakje.

WIN een 

intratuinbon 

t.w.v. 

HUISHOUDBOEKJE 

De prijswinnaar heeft 
inmiddels zijn Intratuinbon 
ontvangen! 

Oplossing  

van vorige keer: 

Van harte
gefeliciteerd!

€ 25,-

Blikvanger


