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SCHULDEN:  
REKEN ER MEE AF

Samenwerking

Geldproblemen waar je nu alleen in zit, 
los je samen op.

EEN BETER PASSEND 
THUIS

Wonen

Jan verhuisde van een eengezinswoning 
naar een seniorenwoning.

INFORM

KOPJE KOFFIE TEGEN 
EENZAAMHEID

Samenleving

Nodig je buren eens uit!

SAMEN STERKER DAN 
WELKE CRISIS OOK

WSP

Eerste 100 dagen van Gerdien als 
directeur-bestuurder. 

Gewoon even vragen 
hoe het echt met 
iemand gaat.”

“



 Beste huurder,

Nog niet zolang geleden ben ik verhuisd. In onze nieuwe 
buurt voelde ik me vrijwel direct thuis. De buren gaven ons 
een enorm welkom gevoel. We kregen een welkomstplant en 
er werd meteen hulp aangeboden. Het huis zelf wordt steeds 
huiselijker en daarmee meer en meer onze thuisbasis. 

Een plek waar je thuis kunt komen is zo belangrijk. Daar  
kom je tot rust, van daaruit treed je de wereld tegemoet.  
En andersom, je nodigt mensen uit om bij jou thuis te komen. 
Daardoor vormt een thuisbasis meer dan een huis, het is een 
gevoel. Het hebben van een thuisbasis is niet voor iedereen 
een vanzelfsprekendheid. 

Wanneer er spanningen zijn, relationeel of financieel 
bijvoorbeeld, dan kan het thuis onveilig zijn, maar sowieso 
onrustig. Wanneer jouw buren je opzettelijk negeren, je niet 
kunt slapen van de harde muziek, dan woont dat niet fijn. 
Datzelfde geldt ook als je niet weet of je ergens kunt blijven 
wonen of als je niet weet of je de rekeningen kunt betalen  
- de zogenoemde vaste lasten die bij wonen horen -, dan 
geeft thuis helemaal geen rust of zekerheid. 

Het is belangrijk om altijd zelf aan het roer te blijven staan! 
Ken je buren, groet ze! Zorg dat je weet hoe je kunt uitkomen 
met je inkomen en als dat niet lijkt te lukken, regel dan hulp. 
Lees zelf hoe dat je leven kan veranderen op pagina 8.  
Zorg dat je je binnen en buiten je huis écht thuis kunt voelen. 

En wat ook helpt: zie om naar anderen in je omgeving.  
Dat geeft je een voldaan en dankbaar gevoel en maakt het 
nog fijner om thuis te komen. 

Ik wens jullie fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. 

Vriendelijke groet,

Gerdien van der Ent
Directeur-bestuurder

ZOALS HET KLOKJE
THUIS TIKT, 
TIKT HET NERGENS

Woningstichting Putten (WSP)

Belangrijke telefoonnummers

Reparatie melden? 
Bel ons 0341 35 74 05 of ga naar  
www.wsputten.nl.

Spoedeisende klachten of 
calamiteiten buiten kantooruren
Bel het servicenummer 0341 35 88 44.

Glasschade 
Bel 24/7 met 0800 022 61 00.

Liftstoring
Contactgegevens in de lift.

Bent u ook bereikbaar? 
Uiteraard kan het voorkomen dat 
wij u graag willen spreken.
Daarom is het belangrijk dat wij 
over de juiste contactgegevens 
beschikken. Wijzigt uw 
telefoonnummer of e-mailadres? 
Laat het ons direct weten  
info@wsputten.nl.

Vraag, tip, klacht of 
compliment over ons 
bewonersblad? 

Laat het ons weten!  
Mail ons naar  
communicatie@wsputten.nl.
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(T)huis
Voor de één zijn het de spulletjes die in huis staan, voor een 
ander de mensen of huisdieren die in hetzelfde huis wonen. 
Wat maakt nou dat huurders zich thuis voelen? Lees maar 
even mee:

Een thuis is meer dan vier muren en een dak. Dat je er droog zit als het regent, 
betekent niet dat het de plek is waar je kunt schuilen. Thuis is de plek waar je je  
veilig en vertrouwd voelt én je jezelf kunt zijn. Wat maakt jouw huis nou een thuis? 

Doorstromen
Dat veilige en vertrouwde gevoel kan ook 
afhangen van je woning. Beter gezegd, het type 
woning. Stel je voor: je wordt ouder en misschien 
zelfs slecht ter been, dan voel je je niet meer zo 

Dat klinkt goed en waarschijnlijk herken je dit wel. Je ergens 
thuis voelen is gewoon een basisbehoefte. Want we hebben 
allemaal een plek nodig waar je jezelf kunt zijn, een plek waar 
je je veilig en vertrouwd voelt. 

Vertrouwd
Dat vertrouwde, dat gevoel van thuiskomen, kan al komen 
door een geur of door geluiden. De geur van bekende kruiden 
uit de keuken of de lucht van schone was vanaf de overloop. 
De buurman die fluit, verkeer dat voorbijraast. Je herkent de 
geluiden, je bent thuis. 

thuis in een kast van een huis. Waarschijnlijk word 
je dan blijer van kleiner en gelijkvloers wonen. 
Oftewel, stroom door naar een passende woning. 
Lees alles over doorstromen op pagina 10. 

En wil je weten hoe je je thuis kunt voelen in de 
buurt, blader dan vast door naar de volgende 
pagina. Buren die met elkaar koffiedrinken, zo 
simpel kan het zijn.

Thuis is voor mij … “ … met een dekentje op de bank en de kaarsjes aan.”

“ … de plek waar ik 100% mezelf durf te zijn.”
“ … daar waar ik me veilig voel.” “ … de belangrijkste plaats van mijn leven.”

“ … de plek waar ik tot rust kom.”

“ … waar liefde en respect heersen en de deur openstaat voor anderen.” 
“ … Netflixen met mijn vrienden.”

“ … mijn eigen plekje, waar alles gewoon vanzelf gaat.” 

EEN EIGEN 
THUIS

“Dat vertrouwde, dat gevoel van 
thuiskomen, kan al komen door 
een geur of door geluiden.”
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Ze zijn oud, maar nog niet dood, daarom hebben ze - in navolging van Hendrik Groen - een eigen 
Omanido*-groep opgericht. Ze drinken samen koffie, af en toe een wijntje en vanaf buiten zijn 
hun lachsalvo’s al te horen. Het moge duidelijk zijn: hier is volop leven in de brouwerij. 

De complimenten vliegen over en weer, zo vindt 
Ria niet dat Cor eruitziet als 84. Samen hebben 
ze altijd de grootste lol, volgens Tineke.  
Maar serieuze onderwerpen schuwen ze niet. 
Ria vertelt over de brief vanuit de Woningstich-
ting over doorstromen en Cor is geschrokken 
van het nieuwe maandbedrag voor zijn zorgver-
zekering. Terwijl iedereen keuvelt in de woonka-
mer bij Gerrie, is Gerrie zelf druk in de weer met 
kopjes koffie en plakjes zelfgebakken bananen-
cake, geserveerd met vers fruit. 

Buren die alleen zijn
Een paar jaar geleden zijn ze begonnen met 
zijn vieren: Gerrie, Harry, Cor en Ria. Gerrie 
heeft het initiatief genomen om elkaar als 
buurtgenoten op te zoeken. “In de week van de 
eenzaamheid hoorde ik: ‘Ga naar je buren toe 
die alleen zijn en nodig ze eens uit’.”  

KOPJE KOFFIE 
TEGEN EENZAAMHEID

Plak cake voor de gezelligheid

“Ga naar je buren 
toe die alleen zijn en 

nodig ze eens uit”
Gerrie neemt dat zeer letterlijk en gaat langs 
de deuren. Ria herinnert zich dat moment nog. 

“Ik zei nog aan de deur: ‘Ik wil het wel een keer 
proberen’.” Inmiddels is de club uitgebreid 
met Tineke en Elly. Door de hondjes kenden ze 
elkaar al van straat. Tineke: “Wij hebben nog 
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Op je sokken
“Ik zet nog even koffie”, zegt Gerrie. “Moet 
je de kopjes dan daar hebben?”, vraagt Ria. 
En terwijl het tweede kopje ingeschonken 
wordt, Cor fanatiek in zijn kopje koffie 
roert, gaat er een bordje met bonbons rond. 

Ze willen nog wel meer ondernemen met 
elkaar dan koffiedrinken, Burendag komt  
nog even ter sprake en gierend van het 
lachen bespreken ze het springkussen.  

“Wel op je sokken hè, Harry”, lacht Elly.  
En Tineke herhaalt de grap nog een keer 
voor Harry, hij is ietwat slechthorend.  
En als er gelachen wordt, lach je natuurlijk 
met zijn allen. 

een hondje. Harry en Cor hadden ook een hondje. Je zou nog graag 
weer een hondje hebben, of niet, Harry?” 

Het maakt verschil of je elkaar alleen op straat groet of dat je 
elkaar echt leert kennen bij dat kopje koffie. Maar meer nog dan 
gezelligheid biedt deze club ook een stukje zekerheid. Gerrie:  

“Cor let erop of de gordijnen bij Harry opengaan, Ria op mij ...”  
Elly vindt dat waardevol. “Je bent tenslotte alleen.” Ze vinden steun 
bij elkaar. Ria: “Gewoon even vragen hoe het echt met iemand gaat.” 
Gerrie: “Jij doet zelfs mijn boodschappen als het nodig is. En toen  
ik met mijn arm zat, reed Elly me naar mijn vrijwilligerswerk.”  
Adviseren doen ze elkaar ook. Zo was Cor timmerman en gaf hij Ger-
rie advies over de schutting en Gerrie op haar beurt hielp Cor toen 
hij een scootmobiel wilde aanschaffen. En meteen krijgen we Cors  
favoriete scootmobielroute richting centrum te horen. 

Thuis en uit
Ze zitten nu bij Gerrie, maar dat is niet altijd zo, ze wisselen van 
huis. Harry is slecht ter been: “Als ze bij mij komen, hoef ik niets 
te doen.” “Zelfs niet de deur opendoen,” lacht Elly, “want we laten 
onszelf binnen.” Maar Harry had toch wel een lekkere warme hap 
geregeld. Gerrie: “Hij wilde ons verwennen.” Tineke vult nog aan: 

“Iedereen mag zo’n middag op zijn eigen manier invullen. Het gaat 
vooral om de gezelligheid.”

“Ga je mee wokken binnenkort, Cor?”, vraagt Ria. En Tineke 
informeert bij Elly of zij dan al meekan, iets met een operatie net 
voor die tijd. Gerrie: “We hebben het leuk samen, het klikt goed.” 
Volgens Harry is er nog wel ruimte voor mannen, want de dames 
hebben nu de overhand. “Maar nieuwe leden moeten wel eerst 
door de commissie heen”, lacht Gerrie. 

5

“Gewoon even vragen hoe 
het echt met iemand gaat”

*OudMAarNIetDOod 

Start je eigen 
buurtinitiatief 
Zie je je eigen koffieochtend, visclub, 
of wandelgroep wel zitten, of heb je 
zelf nog een ander leuk idee? Regel 
dan twee buren die willen helpen met 
organiseren en maak aanspraak op €75,- 
als tegemoetkoming in de kosten.  

Geld van de gemeente, uitgegeven door 
Welzijn Putten. Aanmeldformulier via de 
QR-code. Aanhaken bij een clubje kan 
ook, bel dan met Gijsbert-Willem, sociaal 
werker bij Welzijn Putten, om te horen 
welke initiatieven er al zijn.  
Hij is te bereiken op 06 86 80 14 80 of 
gwevers@welzijnputten.nl. Heb je nog 
vragen, dan kun je ook bij hem terecht. 

Woningstichting Putten 5



“Wij zijn onderdeel van het 
dorp. Of, zoals ik het noem, 
een partner van Putten”
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Hoe kijk jij terug op je eerste maanden  
als directeur-bestuurder?

“Het was dynamisch. 1 juli was een mooi moment om te begin-
nen. Dat was ook de dag dat de nationale prestatieafspraken 
getekend werden. Daarin staan de plannen vanuit de overheid 
om de wooncrisis op te lossen. Hugo de Jonge [minister voor 
Volkshuisvesting] zet er wel vaart achter.” 

Wat heeft jou positief verrast?
“Het woningbezit van Putten. Hoe mooi en relatief goedkoop 
dat is. Maar ook de kracht van kleinschaligheid. Hoe snel din-
gen hier geregeld kunnen worden. Hier werken echte doeners. 
En dat de huurder altijd vooropstaat. Ik denk weleens: jullie 
kennen alle 2200 huurders persoonlijk!”

“Wij zijn onderdeel van het dorp. Of, zoals ik het noem, partner 
van Putten.” 

Van wie ben je dan precies partner?
“Van de huurders, van de gemeente, van de maatschappelijke 
partijen. Samen gaan we het verschil maken. Daar geloof ik 
echt in.” 

“Het zou heel fijn zijn als meer mensen zich voegen bij de 
huurdersvereniging. Er is veel gedrevenheid, maar er moeten 
mensen bij. Ik vind het namelijk heel erg leuk om alles te 
bespreken, dus huurders, meld je aan.” 

Wat deed je glimlachen? 
“Ik ben door een huurder uitgenodigd op de thee, dat vond 
ik zo leuk. Ik hoorde van alles over de historie van Putten en 
kreeg ook te horen wat goede locaties zijn om woningen toe 
te voegen. Ik zou iedere week wel op de koffie willen bij een 
huurder, dat is zo’n leuke manier om informatie op te halen.” 

SAMEN STERKER
 DAN WELKE
 CRISIS OOK

Alle crisissen waar Nederland last van heeft, raken de woningcorporaties, dus ook 
Woningstichting Putten. Zware kost, zou je zeggen, maar Gerdien van der Ent blijft 
positief. Nu er meer dan 100 dagen gepasseerd zijn in haar rol als directeur-bestuurder, 

is het tijd om terug te kijken.

“En zo kreeg ik van huurders ook de vraag 
waarom wij niet direct een stopcontact regelen 
in de keukens voor inductiekoken, want we 
moeten toch van het gas af?! Fantastisch vind ik 
dat, wanneer huurders met initiatieven komen.” 

Vergaat het lachen je door alle crisissen?
“Het werk wordt ons wel moeilijker gemaakt.  
Er is een wooncrisis, we moeten versneld 
bouwen, maar er moet ook overal inspraak zijn. 
Ik zou iedereen willen oproepen om verder te 
kijken dan naar het eigen belang. Want de stem 
van tegenstanders is groot. Terwijl iedereen wel 
iemand kent die een woning zoekt. En die stem 
proberen wij te vertegenwoordigen.”

Met welke oplossingen houd je  
je nu bezig?

“Nieuwbouw, vooral voor starters en senioren. 
Bevorderen van doorstroom. Versnelde locaties. 
En we pakken door met verduurzaming, zodat de 
energielasten van onze huurders naar beneden 
gaan.” 

“En ook hiervoor geldt weer dat huurders hier 
echt over mee kunnen praten. Juist in samen-
spraak maken we de beste keuzes.” 

Wat heeft Putten nog meer nodig? 
“Dankbaarheid is iets wat we vaker mogen erva-
ren. Dat we ondanks onze omstandigheden zien 
dat veel nog wél aanwezig en goed geregeld is.” 

Uitnodiging Huurdersavond
Komt u ook? 
Huurdersorganisatie Putten organiseert 
de jaarlijkse huurdersbijeenkomst voor 
onze huurders! 

U bent van harte welkom. Noteer  
deze datum alvast in uw agenda.  
De uitnodiging met het programma 
volgt later. 

Wanneer:  maandag 27 maart 2023

Hoe laat:  19:30 uur; vanaf 19:00 uur inloop

Waar:  Culturele centrum Stroud Putten
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SCHULDEN:
 REKEN ERMEE AF

“Ik voel me goed. Heb er weer zin in. Eindelijk word ik weer wakker met energie!” En al stralen 
haar ogen, omdat ze weer hoop heeft, ze weer verder durft te kijken dan vandaag, diezelfde ogen 
vullen zich ook steeds weer met tranen als ze vertelt over haar leven met schulden.

De druppel
Om wat geld te verdienen, werkt ze 
in een kroeg, tot corona uitbreekt … 
Daarbovenop krijgt ze ook nog eens 
gedoe met haar inmiddels volwassen 
zoon. Zijn jeugd was niet makkelijk 
en dat reageert hij af op zijn moeder. 

“Ik dacht echt dat hij niet meer van 
me hield. Iedereen zei wel, dit is 
tijdelijk … maar toch.” Voor Aiyca 
is het eigenlijk de druppel. Hij is de 
reden van haar bestaan, voor wie ze 
zich al die jaren staande hield. 

“Mijn moeder zei weleens dat ze het 
zo knap van me vond. Dan lag ik de 
hele dag stijf van de stress in bed en 
dan kwam hij bijna uit school, ging 
ik douchen, knapte ik mezelf op en 
dan was ik er voor hem. Met een blij 
gezicht, een masker.” Leven is voor 
Aiyca overleven. “Het ene moment 
dacht ik: ik knoop mezelf op met de 
hondenriem, en het andere moment 
dacht ik: nee, het leven is nog te 
mooi.” 

Stimenz
Ondanks de schaamte en het 
schuldgevoel gaat ze op zoek naar 
hulp. “Ik zocht op Google naar 
schuldhulpverlening Putten en kwam 
bij Stimenz uit.” Ze heeft contact 
met een vriendelijke dame, maakt 
een afspraak en komt niet opdagen. 

“Het lukte gewoon echt niet. Maar 
ja, dan voel ik me daar toch rot over, 
dus ik heb nog een keer gebeld. Toen 
wel meteen gezegd dat we niet in de 
ochtend moesten afspreken.” Voor 
Aiyca is uit bed komen al een opgave. 

“Ik ging met stress slapen, werd met 
stress wakker en als ik sliep, had ik 
nachtmerries.”
De tweede afspraak verschijnt Aiyca 
wel bij Stimenz. Daar is Jeffry haar 
reddende engel. Al haar ongeopende 
brieven geeft ze aan hem.  

“In gesprek met Jeffry kreeg ik weer 
lucht. Daar besefte ik dat het niet 
uitzichtloos is.” 

Einde angst
Samen met Jeffry maakt ze de stap 
naar schuldhulpverlening. Doodeng. 

“Je geeft alles uit handen.” Maar 
alle sores met schuldeisers ben je 
dan wel kwijt. Aiyca kan nu weer 
haar telefoon opnemen en de deur 
opendoen zonder angst. 

“Als je weet: ik kom hier niet meer 
uit, zoek dan hulp. Schulden worden 
nooit minder. Ze worden alleen maar 
meer. Ook al is het een hele grote 
en moeilijke stap, doe toch maar. 
Ik stond ook in tweestrijd, maar 
voel me nu zo bevrijd, ben nu zo 
opgelucht. Je kunt dit niet alleen!” 

“Al snel durfde ik de deur niet 

meer open te doen” 

Ze waren jaren op de vlucht, Aiyca 
- niet haar echte naam - en haar 
zoon. Eerst voor haar ex en later 
voor schuldeisers … “Vanuit Utrecht 
vertrok ik naar Drenthe. Ik had 
ook naar een blijf-van-mijn-lijfhuis 
gekund, maar dat past niet bij mij.” 

Drenthe was wel erg ver weg van de 
mensen die ze graag om zich heen 
had, zoals haar moeder. De Veluwe 
leek ultiem: natuur, rust en familie 
in de buurt. “Ik ging van chalet naar 
chalet, mocht nergens blijven.” Ze 
zocht wel naar een huurhuis, maar 
die lagen vijf jaar geleden ook al niet 
voor het oprapen. 

Te huur
Dan helpt het lot haar een handje. 
Ze voelt zich letterlijk aangetrokken 
tot het advertentiebord in de 
supermarkt. En terwijl ze er een blik 
op werpt, ziet ze direct een huis 
te huur aangeboden. Ze grist de 
advertentie weg, belt de verhuurder 
en het huis is van haar. 
Maar ja, met de woonruimte begint 
de ellende pas echt. “Daarvoor 
stond ik nergens ingeschreven, dus 
geen schuldeiser kon me vinden.” 
Nu ze een vaste verblijfplaats heeft, 
staan ze al snel voor de deur.  

“Eerst deed ik de deur nog open, 
wilde ik een oplossing vinden. Maar 
al snel durfde ik de deur niet meer 
open te doen.” 

Het is niet zo dat Aiyca voor haar 
lol in de schulden zit. “Ik betaalde 
huur, gas en licht en dan nog eten. 
Zorgverzekering en telefoon kon 
ik gewoon niet meer betalen.” Een 
akkefietje met een scooter en een 
bekeuring daarvoor maakt het er 
niet beter op ... 

Zij zijn er voor jou
Geldproblemen waar je nu 
alleen in zit, los je samen op. 
Check geldfit.nl voor al jouw 
mogelijkheden of bel naar 
0800-8115. In Putten kun je 
aankloppen bij Stimenz - net 
zoals Aiyca - stimenz.nl/putten. 
Nog een optie: kom langs bij 
het financieel café in Stroud 
en word geholpen met het 
aanvragen van toeslagen of een 
uitkering. Dat kan op dinsdag 
tussen 17.30-18.30 uur of op 
woensdag van 09.30-10.30 uur.

“Je kunt dit niet alleen!”
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Antwoord
In 2050 is Nederland van het gas 
af, ook Putten. Daarom werken wij 
stapsgewijs aan de duurzaamheid 
van onze woningen. Stap 1 is isole-
ren, alle woningen een dikke jas aan. 
Stap 2 kan zijn een warmtepomp in 
combinatie met zonnepanelen. Dus 
geduld, ze komen vanzelf. 

Omdat er veel vraag naar zonnepa-
nelen is, onderzoeken wij wel alle 
opties. Is daar meer over bekend, 
dan lees je daarover in een volgende 
Inform. 

Als je nu al graag zonnepanelen 
wilt, dan kun je bij ons een ZAV-
aanvraag indienen. ZAV staat voor 
Zelf Aangebrachte Voorziening. 
Dus inderdaad, jij als huurder regelt 
dit zelf. Maar let op: wij gaan pas 
akkoord met de aanvraag als deze 
aan onze strenge voorwaarden 
voldoet. Zo willen we bijvoorbeeld 
dat je gebruikmaakt van een erkende 

installateur, dan weten wij zeker dat het dak ook na installatie 
lucht- en waterdicht is. 

Ga je verhuizen, dan kan de nieuwe bewoner de zonnepanelen 
van je overnemen, of jij haalt ze eraf. Zelf demonteren van de 
panelen geldt ook bij renovatiewerkzaamheden vanuit ons. 
Voor als je nieuwe dakpannen krijgt, bijvoorbeeld.

Tot slot: Heeft u verdere vragen of 
behoefte aan advies, neem hiervoor 
gerust contact op met WSP. 

In onze rubriek ‘huurdersvraag’ 
worden veelvoorkomende vragen 
van huurders beantwoord.

Vraag
Wanneer plaatst Woningstichting Putten 

zonnepanelen op mijn huis?

Onze tip: laat berekenen of zonne-

panelen in jouw situatie in jouw huis 

ook echt iets oplevert! 

HUURDERSVRAAG

Mag ik mij aan u voorstellen?
Mijn naam is Christel Timmers 
en vanaf 1 november ben ik uw 
nieuwe contractpersoon binnen 
Woningstichting Putten voor alle 
vragen en meldingen op het gebied 
van leefbaarheid. Voorheen had u 
wellicht Mieke van Dijk gesproken. 
Zij heeft een nieuwe uitdaging 
gevonden bij een andere corpo-
ratie, vandaar dat ik haar taken 
met veel plezier overneem. Ik kom 

uit de oudste stad van Nederland 
en woon nu alweer 20 jaar in de 
nieuwste stad van Nederland.  
Ik werk al jaren in diverse functies 
binnen de volkshuisvesting. En nu 
mag ik in deze prachtige omgeving 
aan de slag, ik heb er zin in en ont-
moet u graag! Want leefbaarheid 
maak je met elkaar.
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Het is 1988 als Jan met zijn vrouw en twee kinderen 
een eengezinswoning in Wezep gaat huren. ‘We hadden 
het daar echt goed voor elkaar. Het huis telde maar 
liefst vier slaapkamers en op de tweede verdieping zat 
bovendien een grote vliering. Genoeg ruimte dus voor 
ons gezin’, aldus Jan. Helaas overlijdt de vrouw van 
Jan en als zijn kinderen opgroeien en het huis verlaten, 
blijft Jan in zijn eentje in die grote huurwoning achter. 

‘Ik moest dat hele huis schoonhouden, een grote ruimte 
warm stoken en omdat ik boven geen toilet had, moest 
ik ’s nachts telkens weer de trap af en op. Op een 
gegeven moment ging me dat tegenstaan.’

Hulp van de verhuiscoach
In februari van dit jaar hakt Jan de knoop door en zet 
hij de stap om te verhuizen naar een kleinere sociale 
huurwoning. ‘In de krant las ik een artikel over de ver-
huisvergoeding van de provincie Gelderland. Mensen 
die een huurovereenkomst met een woningcorporatie 

hebben en 55 jaar of ouder zijn, kunnen een subsidie 
van €2.000,- aanvragen om met dit geld de verhuizing 
naar een kleinere huurwoning te betalen. Ik had daar 
wel oren naar, maar wist niet hoe ik die subsidie aan 
moest vragen. Ik belde naar de woningcorporatie voor 
ondersteuning en zo kwam ik in contact met verhuis-
coach Marieke.’ 

Een beter passend thuis
Marieke: ‘Jan is niet de enige 55-plusser in die op zoek 
is naar een beter passend thuis. Er zijn meer senioren 
voor wie de huidige sociale huurwoning te groot of 
bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin te zwaar is. 
Bovendien verandert de zorg in Nederland. In de nabije 
toekomst is het niet meer vanzelfsprekend dat je als 
senior hulp krijgt bij het douchen en dergelijke.  
Wil je voorkomen dat je bijvoorbeeld door een 
intensieve zorgvraag van je partner wordt gescheiden? 
Dan is het verstandig om nu al voor een woning te 

Ruim 34 jaar woonden Jan Bastiaan (72 jaar) en zijn gezin met veel plezier in de sociale 
eengezinshuurwoning in Wezep. Maar nadat zijn vrouw overleed en zijn kinderen 
uitvlogen, wilde Jan eigenlijk wel verhuizen naar een kleinere huurwoning in het dorp. 

Omdat hij zelf niet wist hoe hij dit aan moest pakken, nam hij contact op met verhuiscoach. 
Inmiddels heeft Jan een prachtig huurhuisje. ‘Ik ben zó blij dat ik nu hier woon!’

VERHUISCOACH
Jan Bastiaan verhuisde van een eengezinswoning 
naar een seniorenwoning
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kiezen waarbij de woonkamer, keuken, slaapkamer 
en badkamer op de begane grond zijn gesitueerd. Als 
verhuiscoach kan ik huurders hierbij helpen. Zo ben ik 
bij Jan op bezoek gegaan om zijn wensen en vragen te 
bespreken. Samen stelden we een zoekprofiel op, waarbij 
Jan zelf aan kon geven naar wat voor type huurwoning 
hij op zoek was.’ Jan: ‘Op basis van mijn opgestelde 
zoekprofiel kreeg ik vervolgens al snel een mailtje dat 
er een leuke woning beschikbaar kwam die aan mijn 
wensen voldeed. Daar heb ik via HurenNoordVeluwe.nl 
op gereageerd. Toen bleek dat ik de eerste kandidaat was, 
heb ik de woning bekeken en geaccepteerd. Vervolgens 
vroegen Marieke en ik met succes de verhuisvergoeding 
van de provincie Gelderland aan. Met dit geld heb ik onder 
andere de vloeren in de nieuwe woning overgenomen van 
de vorige eigenaar en de muren gesausd.’

Woongeluk vergroten
Ondertussen woont Jan alweer enkele maanden met veel 
plezier in zijn nieuwe huurwoning. ‘Ik heb een slaapkamer 
op de begane grond vlak bij het toilet. Er is een mooi inge-
richte ruimte voor het witgoed. En in het schuurtje in de 
tuin kan ik mijn fiets en andere spullen kwijt. Bovendien 
heb ik vanuit de woonkamer zicht op de straat, zodat ik 
mooi wat te kijken heb.’ Of Jan er ook financieel op voor-
uit gaat moet de toekomst uitwijzen, aldus verhuiscoach 
Marieke. ‘Jan betaalt nu zo’n €100,- meer aan huur, maar 

daar staat tegenover dat hij een veel kleinere 
ruimte hoeft te verwarmen. In vergelijking met 
zijn vorige eengezinswoning worden de ener-
giekosten voor Jan dus een stuk lager. Ook dit 
financiële plaatje hebben we vooraf met elkaar 
doorgenomen.’ Jan is sowieso heel blij dat hij de 
stap heeft gezet om te gaan verhuizen.  
‘Ik heb misschien ingeleverd aan woonruimte, 
maar ik heb mijn woongeluk vergroot. En daar 
ben ik heel blij mee!’

‘Met hulp van de 
verhuiscoach heb 

ik mijn woon- 
geluk vergroot’

Bent u ook op zoek naar een beter 
passend thuis?
Bent u 55-plusser? 
Huurt u een eengezinswoning met minimaal drie slaapkamers van 
ons? En zoekt u een kleinere huurwoning met maximaal twee slaapka-
mers? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met ons. Wij kunnen 
uw vragen beantwoorden en u kunt in aanmerking komen voor een 
voorrang bij het reageren op de 55+ woningen. Daarnaast kunnen wij 
u in contact brengen met de verhuiscoach Carola Butink. Zij helpt de 
huurders van Woningstichting Putten op weg naar een beter passend 
thuis. U kunt ons mailen info@wsputten.nl of bellen op 0341 357 405. 
Stel gerust uw vragen, wij denken graag met u mee! 

Carola Butink helpt de 

huurders van Woningstich-

ting Putten op weg naar 

een beter passend thuis.

Tekst- en beeldmateriaal: met dank aan deltaWonen.
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TIPS
ENERGIE 

VOOR 
THUIS

De energiecrisis is nog lang niet voorbij, de prijzen blijven hoog. 
Daarom is energie besparen voor veel mensen erg belangrijk 
geworden. Wij werken hard aan het energiezuinig maken van 
onze woningen. Maar we kunnen niet alle woningen tegelijk 
verduurzamen. 

Zelf kunt u ook iets doen om energie te besparen. Met kleine stappen 
kunt u tientallen euro’s per jaar op uw energierekening besparen.  
Op internet zijn talloze creatieve oplossingen te vinden. Maar niet elk 
idee is verstandig, sommige kunnen zelfs levensgevaarlijk zijn. Wilt u 
weten wat u wel en beter niet kunt doen? 

Heeft u dit al geprobeerd? 

Bloempotkachel of petroleumstel
Het een ware trend: het huis verwarmen met 
kaarsen of een bloempotkachel. Dat lijkt gezellig, 
maar ze zijn slecht voor uw gezondheid en geven 
weinig effectief. Uit onderzoek is gebleken dat 
er dan heel veel fijnstof vrijkomt. Veel meer dan 
bij een drukke snelweg. Ook een petroleumka-
chel kan gevaarlijk zijn. Zeker in woningen waar 
minder goed geventileerd wordt. 

Elektrische kachel
Denkt u erover om een elektrische kachel te 
kopen? Houd er dan rekening mee dat ze veel 
stroom verbruiken. Keramische kachels en infra-
rood kachels zijn energiezuiniger ten opzichte 
van andere modellen.

Ramen dicht houden
Het voelt tegenstrijdig, maar juist om energie 
te besparen is het belangrijk om uw huis goed 
te ventileren. Vochtige lucht kost namelijk 
meer energie om te verwarmen dan droge 
lucht. Ook is het beter voor uw gezondheid en 
helpt het schimmel voorkomen. Dus houdt u 
de luchtvochtigheid binnen goed op peil. Kijk 
voor praktische tips voor gezond(er) thuis op 
gezondwonen.nl.

Wat kunt u beter  
niet doen?
Veel mensen zoeken goedkope alternatieven 
om er deze winter warmpjes bij te zitten. Maar 
niet elk idee is even verstandig; sommige zijn 
zelfs levensgevaarlijk.

Bespaartip 6: 
Zet apparaten helemaal uit. In stand-by gebruiken appa-
raten nog steeds stroom. Vergeet ook niet de telefoon-
oplader uit het stopcontact te halen.

Bespaartip 5: 
Douche korter, dat scheelt weer water én energie. 
Een timer of zandloper kan u helpen om de tijd bij te 
houden. Ook douchen met koud water bespaart en is 
ook nog gezond. 

Bespaartip 4: 
Tocht vreet energie. Breng tochtstrips aan in 
ramen en buitendeuren en een tochtborstel in de 
brievenbus. Zo houdt u de warmte binnen. 

Bespaartip 3: 
Houd radiatoren vrij zodat de warmte goed kan 
verspreiden door de kamer.

Bespaartip 2: 
Koude muur achter de radiator? Breng radiatorfolie 
aan. Tip: kijk op www.youtu.be/5ImpBiGRBHg hoe u 
dat eenvoudig zelf kunt doen. 

Bespaartip 1: 
Zet uw verwarming een graad lager en trek warme kleren 

aan. Verwarm alleen waar u bent en houd de deuren dicht. 

Let wel op: Laat de temperatuur in ieder geval niet onder de 

15 graden komen anders maakt u uw huis erg aantrekkelijk 

voor schimmels en andere vochtproblemen.
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Houdbaarheidsdatum
Het is niet toevallig dat Marc voorzitter werd. Hij had de er-
varing. Ooit sloot hij zich als oud-huurder aan bij Huurdersor-
ganisatie Nijkerk en daarna was hij daar jarenlang voorzitter 
van de Raad van Commissarissen. Maar als voorzitter van zo’n 
raad werk je met een houdbaarheidsdatum. Na een aantal 
jaar moet je ruimte maken voor een nieuwe die met een frisse 
blik jouw taken overneemt, dat is gewoon wetgeving. Geluk-
kig was er snel daarna in Putten behoefte aan een voorzitter, 
een gat dat hij kon vullen. En nu zijn ook die jaren alweer om 
en zal Arjen Jaarsma deze rol oppakken. Iets waar Marc alle 
vertrouwen in heeft.

Toezichthouder
“Een nieuwe fase biedt ook weer nieuwe kansen, maar ik vind 
het wel jammer”, zegt Marc. Waar heeft hij zich eigenlijk 
mee beziggehouden, wat gaat hij missen? “De Raad van 
Commissarissen houdt toezicht op de organisatie en op het 
werk van de directeur-bestuurder. En dat alles met het oog 
op de huurders.” Checken of wat gebeurt goed gaat dus, en 
wil de directeur-bestuurder sparren, dan is de voorzitter altijd 
te bereiken. “Het is iets wat je erbij doet, maar wat je wel 
serieus moet doen.” 

Bosrijk Putten was hem niet onbekend, want hij heeft 
hier in zijn tienerjaren gewoond. Wat het betekent 
om sociaal te huren, weet hij ook, want dat deed hij in 
Nijkerk. En voor sociale huren in Putten zette hij zich 
jarenlang in. Maar daaraan komt nu een einde. 

Begrip
“Het is snel gegaan en er is veel gebeurd. Ik heb 
meerdere bestuurders meegemaakt en een 
redelijk aantal projecten.” Al hadden die bouw-
projecten van Marc in aantal en omvang best wat 
groter gemogen. Hij benoemt nog een paar aan-
dachtspunten: “Het is van groot belang dat de 
gemeente randvoorwaarden creëert die sociale 
huur mogelijk maken voor bijvoorbeeld 30 jaar. 
En dan is er naast ruimte voor nieuwbouw ook 
nog begrip nodig.” Tsja, als de vierkante meters 
er zijn, dan zijn er altijd weer mensen die geen 
zin hebben in nieuwbouw in de buurt. Marc: 

“Zonder iemand tekort te doen denk ik wel dat 
mensen zich moeten afvragen: wat nou als ik zelf 
een woning zou zoeken?”

Hij is positief gestemd over het mogelijke 
verdere verloop van ‘versneld wonen’. “Het trage 
verloop - na 4 jaar is dit nog niet van de grond 
gekomen - vind ik teleurstellend, dus ik ben blij 
als het er in het aankomende jaar alsnog van 
gaat komen. Dat is goed, want we moeten als 
gemeenschap in staat zijn om te voorzien in een 
primaire behoefte.” 

Complimenten
Gelukkig overheerst trots. “Echt een groot com-
pliment naar de werkorganisatie, het manage-
mentteam en directeur-bestuurder Gerdien van 
der Ent. Zij laten telkens weer een hoge kwaliteit 
zien wat betreft dienstverlening, betrokkenheid 
en woningen.” De gemeente/het college van 
B&W en de Huurdersorganisatie kunnen ook 
rekenen op zijn opgestoken duim. “Hun betrok-
kenheid kan ik alleen maar toejuichen.” 

Het einde van zijn voorzittersrol zal hem wel wat 
vrije tijd opleveren. “Maar dat vult zich vast met 
werk of een andere bijbaan”, zegt hij.  
Want maatschappelijk betrokken, dat blijft Marc. 
Dat zouden we allemaal moeten zijn, willen we 
iedereen een thuisbasis bieden in Putten.  

“Want iedereen is verantwoordelijk voor een 
veilige en prettige woonomgeving.”

Marc Voskuil zegt Raad van Commissarissen gedag

VOORZITTER 
NEEMT AFSCHEID 

“Een nieuwe fase biedt ook 

weer nieuwe kansen, maar ik 

vind het wel jammer”
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ROOKMELDER(S) 
ONDERHOUDEN

VEILIGHEIDSTIPS
• Bedenk de snelste en veiligste 

vluchtroute.
• Zorg zelf voor een 

brandblusser/branddeken in 
uw woning. 

• Brand alleen kaarsen als u in 
de buurt bent. 

• Controleer losse 
elektriciteitssnoeren 
regelmatig op beschadigingen 
en berg deze netjes op. 

TESTEN
Test minimaal 4x per jaar de 

rookmelder:
• Druk de test/hush knop in 

en het alarm gaat aan. 

Bij geen alarm? 
• Maak de melder schoon  

(stoffen en stofzuigen)

• Herhaal de test

Werkt het nog steeds niet? 

• Bel Woningstichting Putten  

0341 357405

VALS ALARM? 
Alarm zonder brand?  
Het is een valse melding.
• Druk de test/ hush knop in. 

Het alarm stopt. 

Opnieuw alarm? 
• Stofzuig de rookmelder af 

en test opnieuw. 

Blijft de rookmelder afgaan? 
• Bel Woningstichting Putten  

0341 357405

De door ons geplaatste rookmelders zijn onderdeel 
van de woning. De batterij gaat ongeveer 10 jaar mee. 
Wij zorgen voor de vervanging van de rookmelders 
als dat nodig is. Wel is het onderhouden van de rook-
melder erg belangrijk. Want wat heeft u eraan als ze 
het niet doen? Het is belangrijk dat u rookmelders 
daarom ook regelmatig test, afstoft en meer.  

Testen
Om er zeker van te zijn dat de rookmelder reageert in 
gevaarlijke situaties, hoort u de rookmelder regelmatig 
(minimaal 4 keer per jaar) te testen.  
Dit kunt u doen door de testknop ingedrukt te houden, 
deze knop is altijd op een rookmelder aanwezig. Wij 
raden u dan ook aan om hier een vast moment voor in 
te plannen. Zo wordt het een gebruikelijke bezigheid 
die u niet vergeet.

Schoonmaken
Uw rookmelder(s) 
onderhouden doet 
u ook door de rookmelder(s) 
schoon te maken. Dit kan met een stofzuiger of met 
een doekje. Doordat er zich geen stof ophoopt, zal de 
rookmelder ook minder snel vals alarm slaan. Wel de 
moeite waard volgens ons.

Nooit verven
Het klinkt gek; de rookmelder verven. Maar het 
gebeurt regelmatig, omdat ze dan beter passen bij 
het interieur. Alleen dan kunnen de gaatjes in de 
rookmelder dichtslibben, waardoor deze geen rook 
meer zal detecteren. 

Inloophuis
‘t Hart van Putten is dé ontmoetingsplek midden 
in het centrum van Putten waar iedereen van 
harte welkom is! Je kunt er een kop koffie of thee 
drinken. Het inloophuis biedt een fijne gelegen-
heid om met andere mensen in contact te komen. 

Er wordt gezellig gepraat, maar een spelletje doen 
met elkaar kan ook. Gastheren en gastvrouwen 
zorgen voor de ontvangst, voor koffie en thee en 
bieden een luisterend oor. De tuin achter het in-
loophuis biedt een beschutte plek, je kunt er lekker 

buiten te zitten.  
‘t Hart van Putten is te vinden aan de Molenweg 2.

Openingstijden Inloophuis `t Hart van Putten

Woensdag 10:00 tot 12:00 uur
Vrijdag 10:00 tot 12:00 uur
Zondag 14:30 tot 16:30 uur
 
Kijk voor de activiteiten en laatste nieuws op:
www.hartvanputten.nl.
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Breien is weer hip!

Breien is weer helemaal terug. Vroeger 
breide oma’s onze truien en sjaals om 
ons warm te houden en geld te besparen. 

Tegenwoordig is breien een creatieve 
uitlaatklep. Heerlijk ontspannen na een drukke 
dag op kantoor of in het huishouden met je 
naalden op de bank. Ook jongeren pakken 
steeds vaker de naald en draad en maken de 
mooiste mode- en interieurcreaties zelf. Want 
hoe mooi is het nou om te schitteren in je 
eigen gemaakte trui terwijl je vrienden zich 
afvragen waar je die gave trui gekocht hebt?!

Er zijn talloze (gratis) breipatronen op internet 
te vinden. Voor inspiratie delen wij een 
eenvoudig breipatroon voor een woondeken. 

DEKEN BREIEN
Een eigen gebreide warme deken kunnen we 
goed gebruiken nu de thermostaat een graadje 
lager moet. Deze deken kan iedereen breien.

Dit heb je nodig
• 4 bollen wol  

(100g per bol bijv. Zeeman, Action of Xenos)
• breinaalden van 8mm  

(dikte afhankelijk van de wol)
• Een stopnaald
• Een schaar

Deze technieken worden gebruikt
• Steken opzetten
• Recht breien
• Steken afkanten

Zo brei je je deken
Zet (max.) 100 steken op de naald en brei alle steken vervolgens recht. 
Ga door totdat je deken de gewenste lengte heeft. Kant alle steken af. 
Als je nog een restje garen over hebt kun je op elke hoek van de deken 
een tassel/franje maken. Geeft het net dat speelse effect. 

Breihulp
Wil je ook gaan breien? Maar weet je niet hoe te beginnen of zijn je 
breitechnieken gewoon ver weggezakt? Geen nood. De breiboeken zijn 
overal te krijgen en Youtube leert je de kleine steekjes. Van beginners 
tot gevorderden, met eenvoudige patronen tot de meest ingewikkelde. 
En op social media vind je breigroepjes. Zelfs fysieke breiclubjes of 
breicafé’s zie je ontstaan en dat is echt niet voor oude dames alleen. 
Dus heb je hulp nodig bij ingewikkelde problemen of vind je het 
gewoon gezellig om samen te breien, zoek een leuke groep of club die 
bij je past, of doorzoek youtube voor instructievideo’s. 

Tip: Wil je een XL deken 
maken? Je kunt ook vier 
rechte stukken breien (in 
verschillende kleuren) en 
deze aan elkaar maken. Of 
wissel verschillende kleuren 
wol per aantal toeren af. 

TIPS VOOR UITJES
Kerstshow bezoeken bij een tuincentrum
Alvast in de gezellige Kerstsferen komen? Bezoek een 
kerstshow bij een tuincentrum in de buurt. U hoeft 
niet ver te reizen om inspiratie op te doen of om even 
lekker weg te dromen van mooi versierde kerstkransen, 
gedecoreerde kersstallen, blinkende kerstbomen en 
complete kerstdorpen. Kijk uw ogen uit en na afloop 
kunt u in het tuincentrum genieten van een kop warme 
chocolademelk. Een gezellig dagje uit.

‘t Veluws Zandsculpturenfestijn Garderen
Wist u dat ’t Veluws Zandsculpturenfestijn in 
Garderen de hele winter geopend is? 
Tot en met 4 maart 2023 is de tentoonstelling in 
“Winterse Sferen.” Vanaf 27 december 2022 zijn er 
ook schitterende ijssculpturen te zien! Dagelijks 
vinden er demonstraties plaats door de beste 
carvers ter wereld. Zij halen alles uit de kast om van 
ijsblokken ware kunstwerken te maken.
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SNEL
 MAKKELIJK

 KERST
Ragout is een heel klassiek Frans gerecht en typisch iets 
voor de Kerst. Omdat de Kerstdagen voor de meeste mensen 
een drukke periode is, is dit een fijn recept want in een 
handomdraai tover je toch een lekker Kerst gerecht! En zo 
heb je meer tijd om met je dierbaren door te brengen of even 
een me-time momentje te hebben. 
 
Ragout smaakt heerlijk op een pasteitje. Overigens op een 
geroosterd wit broodje met roomboter - voor de Kerst lunch 
bijvoorbeeld - is het ook heel smakelijk. Mmmmmm.

Bereiding:
Verwarm de lege pasteitjes circa 10 minuutjes in het midden 
van een voorverwarmde oven op 165°C. Doe de ragout in een 

Wij wensen u prettige feestdagen en een jaar vol met leuke 

ontmoetingen in uw eigen buurt vanuit een fijne en stabiele 

thuisbasis. Medewerkers van Woningstichting Putten.

RAGOUT MET PASTEITJE

pannetje en verwarm het, al roerend, op een 
matig vuur. Niet doorkoken, dan blijft de 
smaak het best. 
 
Wanneer de pasteitjes opgewarmd zijn, vul je 
deze met de kipragout. Dan garneren met wat 
peterselie en smullen maar!

Het meest snelste & 

makkelijkste kerst voorgerecht

Nodig:
• 1 blik kipragout  

(400 gram) 
• Bladerdeeg pasteitjes  

(4 stuks)
• Paar takjes peterselie


