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Even wennen voor WSP

“Op 1 januari 1983 ben ik begonnen bij 
Woningbouwvereniging ‘Putten’, zoals we toen 
heetten. Voornamelijk als verwarmingsmonteur 
en loodgieter, maar verder deed ik ook allerlei 
andere klussen, samen met Graddus Natte en 
later met Wim Grift. In het begin was mijn 
werkplaats een hoekje op de gemeentewerf 
aan de Ambachtstraat. Waarom ik op die 
periode met extra veel genoegen terugkijk? 
Het was in die tijd gewoon wat gemoedelijker 
dan tegenwoordig. Wat was er een humor en 
wat hebben we een plezier gehad, ook met de 
huurders. Er was minder stress en meer tijd voor 
een kop koffie. Tegenwoordig is het toch wel 
een beetje zo dat er vandaag gebeld wordt voor 
een klacht of storing, maar dat de klus eigenlijk 
gisteren geklaard had moeten zijn, al overdrijf 
ik nu wel een beetje. Het is ook wel logisch, 
want mensen moeten er tegenwoordig vrij voor 
nemen. Iedereen is druk”.

Mooie verhalen
Henk is een vat vol verhalen en zou oprecht 
een boek kunnen vullen. Zoals bijvoorbeeld 
het verhaal van Sint en Piet. Tijdens een 
renovatie in 1990 aan de Meidoornlaan en 
Esdoornlaan, kreeg een huurster een bloemetje 
van de aannemer voor de koffie die altijd bij 
haar klaarstond. “Wim Grift en ik gingen toen 
verkleed als Sinterklaas en zwarte Piet de bouw 
op. Ook naar de betreffende huurster. We 
vroegen haar hoe dat nu zat met die bloemen. 
Die verbazing dat Sint en Piet zelfs wisten 
van die bloemen, hilarisch! Niemand die ons 
herkende. Of die keer aan de Van Lennepstraat, 
toen de werklui tijdens de renovatie bij 
een familie een heerlijke rijsttafel kregen 
aangeboden. Echt onvergetelijk!”
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“Ik heb altijd met veel plezier bij WSP gewerkt. Maar aan de beginperiode met directeur 
Hans Arends heb ik toch wel de leukste herinneringen”. Aan het woord is Henk de Vries. 
Vanaf 1 maart jl. geniet Henk van een welverdiend pensioen. Met plezier kijken we samen 
nog even terug in de tijd. 

Na 35 jaar gaan wij verder zonder Henk
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Zelfde werkgever, ander werk
Ongeveer 15 jaar geleden heeft Henk een 
overstap gemaakt en is hij mutatieopzichter 
geworden. Ook dat werk lag Henk wel, al moest 
hij best wennen aan de administratie en het 
computerwerk. “De contacten met de huurders 
heb ik in mijn werk altijd het leukste gevonden” 
vertelt Henk. “Wat ik wel heb moeten leren is 
‘nee’ zeggen. Iedereen is mondiger geworden, 
ook de huurders. En bij ‘nee’ ontstaat er nogal 
eens discussie. Soms terecht hoor, al verwachten 
de mensen ook weleens teveel. Maar in het 
algemeen merkte ik dat onze huurders best 
tevreden zijn. Dat blijkt ook wel uit onderzoek. 
Ikzelf heb het altijd als voordeel gezien dat we 
niet, zoals veel corporaties, zijn gefuseerd. Ook 
voor de huurders, want de lijnen zijn bij ons 
heel kort. 

De toekomst
Op de vraag hoe Henk zijn toekomst ziet 
steekt hij enthousiast van wal. Hobby’s genoeg. 
Allereerst het ‘beloofde land’, zoals hij zijn 
volkstuin altijd noemt. “Heerlijk wroeten in 

de grond, lekkere verse en 
onbespoten groente en fruit. 
Maar mijn vrouw Tine en ik kijken 
er ook echt naar uit om er samen wat 
vaker op uit te trekken met de caravan. 
Lekker fietsen en alle tijd om te fotograferen. 
Verder bowl ik in de bedrijfscompetitie en als 
het slecht weer is doe ik aan modelbouw.”
 
Onze wensen
Als collega’s kijken wij met een grote glimlach 
terug op onze tijd met Henk. Henk die een lied 
dicht voor een jubileum van een collega, Henk 
op de mondharmonica, Henk die verhalen 
vertelt over vroeger. Zijn humor is uniek, ook 
zijn kennis, want Henk kent ons woningbezit 
op zijn duimpje. Maar natuurlijk wensen wij 
hem en Tine het allerbeste toe, met heerlijke 
reizen, mooie foto’s en zonnige dagen in zijn 
volkstuin. Maar vooral nog vele fijne jaren in 
goede gezondheid, samen met zijn Tine en hun 
dochters. 

WoonGemakPutten
Veilig omgaan met 
persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening leggen wij 
persoonsgegevens vast. Dit doen wij zorgvuldig, 
veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk 
dat u, in het kader van uw woongenot, vertrou-
wen heeft in onze organisatie. WSP handelt 
binnen de wettelijke kaders en neemt daarom 
passende, organisatorische en beveiligingsmaat-
regelen om uw persoonsgegevens te bescher-
men. En dat eisen wij ook van partijen die uw 
persoonsgegevens (in onze opdracht) verwerken.

Wilt u meer weten? Geheel in lijn met de wet 
hebben wij een privacy-statement opgesteld en 
op onze website geplaatst. Mocht u niet over in-
ternet beschikken, dan kunt u ook een papieren-
versie opvragen bij onze baliemedewerkers.

Komt u ook op de 2e 
WoonGemakPutten-markt?
We willen allemaal het liefst, ook als we 
wat ouder worden, in ons eigen huis blijven 
wonen. Dan is het goed om je daar tijdig op 
voor te bereiden. Vooral omdat de afgelopen 
vijf jaar het aantal mensen dat door een val 
om het leven is gekomen, met 60 procent is 
toegenomen (landelijke cijfers). 
Dat willen we in Putten graag zo veel mogelijk 
voorkomen. De meeste valincidenten gebeuren 
in en om de woning. Daarom attenderen wij 
u graag op de WoonGemakPutten-markt op 
28 maart a.s. in ons mooie vernieuwde Stroud 
van 9.30 tot 17.00 uur. Op die dag staan daar 
allerlei bedrijven en instellingen die u kunnen 
informeren. 
Want voorkomen blijft beter dan genezen.
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Hierbij geven wij u een overzicht van het planmatig onderhoud van dit jaar. 
De werkzaamheden worden in principe complexmatig uitgevoerd, maar niet persé in iedere 
woning. Is een cv-ketel of keukenblok bijvoorbeeld al eerder vervangen, dan wordt dat nu niet 
gedaan. Uiteraard brengen we u tijdig op de hoogte van wanneer er start wordt met de klus. 

Soort onderhoud Adres
Daar waar asbesthoudend dakbeschot Pr. Hendrikweg 37, 43, 51 t/m 55 en 63 t/m 67
aanwezig is verwijderen asbest-  Pinnenburgerweg 61, 65, 67 en 71
houdend dakbeschot en aanbrengen Schoolstraat 35 t/m 47, 51 t/m 75 (behalve 61 
isolerende dak-elementen.  en 73), 79, 81, 85, 89 t/m 93, 97,
Vervangen dakgoten en dakpannen.  99, 36, 40 t/m 80 (behalve 48,
Aanbrengen zoldervloer bij de vlizo-  50 en 52), 88 t/m 98, 102 t/m 106
trap en CV.  
Vervangen: toilet, badkamer en  
keukenblok (incl. tegelwerk), meter-  
kast, CV-ketel en kozijnen.
Plaatsen vlizotrap en HR++ glas. 
Herstel voeg- en metselwerk en ver-
vangen of herstellen van de schoor-
stenen. Schilderbeurt
Schilderbeurt Meidoornlaan 25 t/m 29C
Schilderbeurt garageboxen Sophialaan 1 t/m 6
Vervangen garagedeuren Sophialaan 1, 2, 5 en 6
Schilderbeurt algemene ruimte Van Goltsteinstraat 1 t/m 29
  Van Oldenbarneveltstr. 22 t/m 50 en 97 t/m 155
Schilderbeurt en vervangen CV-ketel Esdoornlaan 22 t/m 44, 48 t/m 62, 74 t/m 90 en 
   11 t/m 43
  Meidoornlaan 2 t/m 36, 33, 37 t/m 59, 63 en 65
Schilderbeurt en smeren dakramen Schoolstraat 2 t/m 16a
Schilderbeurt en sauswerk Kerkstraat 45
Schilderbeurt, vervangen raamdorpel- Windhalmstraat 2 t/m 42
stenen en het verbeteren van de uit-
straling van het gebouw 
Bijwerkschilderbeurt Pinnenburgerweg 16, 20 t/m 32
  Esdoornlaan 6, 10 t/m 20
  Garderenseweg 48 t/m 52
  Margrietlaan  2 t/m 22, 28, 32, 5 t/m 9 en 15 t/m 29
  Marijkelaan 2 t/m 14 en 3 t/m 19
  Meidoornlaan 5 t/m 23
  Pr. Bernhardlaan 1 t/m 53
  Pr. Hendrikweg 22 t/m 34
  W. de Zwijgerlaan 4 t/m 12 en 1 t/m 7
Bijwerkschilderbeurt  Meerkoetstraat 4 t/m 22 en 3 t/m 19 
(neuslatten en dorpels deuren)
Vervangen badkamer en toilet en  Leeuwerikstraat 2 t/m 14 en 1 t/m 27
plaatsen van een MV-box met   
CO2-censor. Vervangen dakramen.
Onderhoud aan de bergingen, 
o.a. vernieuwen dakbedekking.
Vervangen keukenblokken  De Vierwinden 2 t/m 10 en 1 t/m 21 
(incl. tegels) en CV-ketels Molenstraat 30 t/m 40
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De werkzaamheden worden altijd vooraf opgenomen en alleen uitvoerd indien nodig en de bewoners dit ook willen.



De werkzaamheden worden altijd vooraf opgenomen en alleen uitvoerd indien nodig en de bewoners dit ook willen.

Soort onderhoud Adres

Vervangen keuken, badkamer  Spoorstraat 4 en 6
en toilet en 2 garagedeuren
Vervangen CV-ketels en onder-  Acacialaan 2 t/m 18, 5 t/m 23 (beh.9)
en nokvorsten Van Damstraat 61 en 63
  Garderenseweg 36 t/m 46 en 84 t/m 102
  Kelnarijstraat 46 t/m 58 en 21 t/m 51 (beh. 29)
  Paderbornstraat 2 t/m 8 en 1 t/m 7
  Pinnenburgerweg 23 t/m 57

Reinigen goten en dakkapellen Burg. Heijblomhof 1 t/m 12, 18 t/m 21 en 13 t/m 17
Controleren kitvoegen muur- Schauwplein 72 t/m 107
afdekkers en waterslagen onder 
de kozijnen en stucwerk sausen
Privacyschermen vervangen Brinkstraat 6 t/m 18-2
Smeren dakramen Davelaarsgoed 66 t/m 72

“O, ik ben mijn leesbril vergeten” 
Zo’n 2,5 miljoen volwassen Nederlanders 
hebben moeite met lezen en schrijven. Dat 
zijn niet alleen nieuwkomers. Dikke kans dat 
je iemand van hen kent. Leest je buurvrouw 
nooit haar (klein)kinderen voor? Negeert je 
collega schriftelijke instructies en vraagt steeds 
aan anderen hoe iets moet? Heeft je zwager 
net zijn leesbril vergeten als hij iets moet 
schrijven? Herken de signalen!

“Voorlezen, dat vind ik zo saai!”
Bedenk eens dat zo’n 2,5 miljoen volwassen Ne-
derlanders moeite hebben met lezen en schrij-
ven. En niet alleen nieuwkomers. Daar hebben 
ze veel last van, maar ze lopen er meestal niet 
mee te koop. Dat je buurvrouw de (klein)kin-
deren niet voorleest, is misschien niet omdat zij 
het echt saai vindt. Hoe kun jij haar helpen?

“Kun je dat even uitleggen?”
Heb jij een collega die steeds vraagt om 
dingen uit te leggen die ook in een schriftelijke 
instructie staan? Of die net even niet thuis 
geeft als er een actielijstje geschreven moet 

worden? Dat kan natuurlijk gewoonte of 
gemakzucht zijn, maar misschien is er meer 
aan de hand. In Nederland hebben zo’n 
2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen 
en schrijven. Een groot deel van hen werkt 
gewoon. Grote kans dat jij ook iemand kent. 

“Ik heb een hekel aan formulieren”
Voor de meeste mensen is een formulier 
invullen geen hobby. Maar er zijn ook mensen 
die dat gewoon niet kunnen. Omdat ze moeite 
hebben met lezen en schrijven. In Nederland 
geldt dat voor zo’n 2,5 miljoen volwassenen. 
Herken jij iemand die hier - meestal in stilte - 
mee worstelt? De Bibliotheek helpt!

In de bibliotheek is een aparte plek ingericht, 
het Taalpunt, met een collectie boeken en 
andere materialen voor deze specifieke 
doelgroep. Ook worden in de bibliotheek 
activiteiten georganiseerd voor mensen die 
aan taalverhoging willen doen. 
Op www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/
over-ons/taalhuis vind je meer informatie over 
het Taalpunt.
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Wanneer beslis je dat het tijd is voor een 
ander huis. De heer Vos vond het de hoogste 
tijd. Zijn vrouw was het daar beslist niet mee 
eens. Een dilemma dus. Inmiddels wonen ze 
driekwart jaar in de nieuwbouw aan de Van 
Damstraat en zitten we gezellig aan de koffie.

“49 jaar hebben we aan de Pinnenburgerweg 
gewoond, vertelt mevrouw Vos, ik wilde daar 
echt nooit weg. We hadden heel veel aan ons 
huis gedaan en een prachtige tuin, dat was echt 
een hobby van Evert. De buurt veranderde wel. 
Wij zijn nog van de oude stempel, veegden 
vroeger de stoep mee bij ouderen en ruimden 
de rommel op om de deur. Die mentaliteit is er 
bijna niet meer. Maar goed, dat was voor mij 
beslist geen reden om te verhuizen.”

Keuzemoment 
Maar als de gezondheid minder wordt, kom je 
voor hele andere keuzes te staan. En dus werd 
er gereageerd op de nieuwbouw aan de Van 
Damstraat. Het werd een appartement op één 
hoog. “Ik was er zo blij mee”, vertelt de heer 
Vos. “Ik kon de tuin niet meer doen, niet meer 
boven komen, dus was dit een hele opluchting”. 
“En wat er bij mij gebeurde had ik nooit kunnen 
denken”, gaat mevrouw Vos verder. Onze doch-
ters regelden de verhuizing en hadden de kamer 

al ingericht toen wij hierheen gingen. Ik ging in 
mijn stoel bij het raam zitten en werd opeens zo 
blij. Ik wist opeens zeker dat het de beste beslis-
sing ooit was. Heel wonderlijk. En nu genieten 
we volop. We hebben er wel voor gekozen 
om onze vertrouwde spulletjes mee te nemen 
en geen nieuwe meubels te kopen, zoals onze 
dochters voorstelde. Nu vinden we alles mooi 
en ruim en we hebben een heerlijk balkon.  
En het uitzicht is echt fantastisch!”

Wonen op één hoog

Het uitzicht is fantastisch!



Het was een pittige tijd
In 2017 zijn de 35 woningen aan de Sparren-
hof en 10 woningen aan de Groeneveltstraat 
verduurzaamd. 

Zo hebben we het dak, de muur, de vloer 
en de berging geïsoleerd en is het asbest 
verwijderd. Vooraf hebben we de bewoners zo 
goed mogelijk geïnformeerd. Maar hoe hebben 
de bewoners de ingreep ervaren en hoe voelt 
het nu thuis? Het antwoord hierop hebben we 
gevraagd aan de heer Van Bijnderen, al meer 
dan 15 jaar wonend aan de Sparrenhof. 

Lekker comfortabel
“Ik vond het best heftig” begint de heer Van 
Bijnderen. “De Woningstichting heeft ons 
goed geïnformeerd, maar ik heb het toch 
een beetje onderschat. Dat gesleep met je 
inboedel is pittig. Ik zag het ook om mij heen 
bij de andere bewoners. Je dagelijkse leven 
wordt toch overhoop gegooid. Maar ik moet 
zeggen, nu het klaar is vind ik het heel fijn en 
comfortabel. Het valt me ook goed op met 
stoken, er is veel minder vocht en helemaal 
geen tocht meer. Vooral de berging is nu 
ook een hele fijne ruimte, die hoort meer 
bij het huis. Omdat het niet meer vochtig is 
zitten er geen harige diertjes meer. Ik vind dat 
zondermeer een aanwinst.”

Dagelijks genieten
De heer Van Bijnderen vertelt met veel plezier 
aan de Sparrenhof te wonen. ‘Het is een 
unieke plek” vertelt hij. “De rust, de vogels en 
eekhoorntjes, ik geniet er dagelijks van. De 
vakantiegasten moeten daar dik voor betalen 
en voor ons is het helemaal gratis” Daarnaast is 
hij een druk man, want hij mantelzorgt aan de 
Sparrenhof, met veel plezier overigens!

Vanaf 1 november vorig jaar is Willem Visser 
onze nieuwe collega op afdeling woondiensten. 
Willem is een ervaren corporatieman en heeft 
inmiddels zijn draai gevonden bij WSP. Zijn 
vorige werkomgeving was Zeist. Toch wel wat 
anders dan het dorpse karakter van Putten.

“Ik vind het een vriendelijke omgeving” aldus 
Willem. “Er is geen sprake van de grootstedelijke 
problematiek en dat ervaar ik als prettig.” 
Willem is bij WSP verantwoordelijk voor het 
verhuurproces. Dat betekent veel klantcontacten 
“De gesprekken vind ik hier wat gemoedelijker, 
ook al is de boodschap niet altijd positief, de 
mensen accepteren het wel. Want dat ik mensen 
vaak moet teleurstellen is een mindere kant van 
het werk. Laatst reageerden er 150 mensen op een 
woning en dat is echt veel. 

De verhuurmakelaar
Willem Visser
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Openingstijden kantoor: 
maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.30 uur
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De winnaars van de verloting zijn deze keer:
N. van Schaik, Burg. Heyblomhof 12
Dhr. en mw. Hemminga, Luzernestraat 37

Van harte proficiat met de VVV-bon van € 25,-! 
Wilt u ook meeloten maar betaalt u nog niet 
automatisch? Neem dan even contact op met 
afdeling woondiensten en vraag om het machtig-
ingsformulier. Voor u en voor ons van het groot-
ste gemak!

Verloting Automatische incasso

Wat me opvalt is dat mensen gemakkelijk 
binnenstappen bij WSP, het is laagdrempelig. 
Voor mij heeft het werken bij een kleine 
corporatie de voorkeur. Ik ervaar dat als heel 
prettig.”

Zoals gezegd is Willem verantwoordelijk 
voor het verhuurproces. Dit proces is vanaf 
september enigszins gewijzigd. Werd er 
voorheen een voor- en eindinspectie gehouden, 
nu is dat alleen nog één woningopname. 

Tijdens de woningopname 
door de opzichter worden 
er afspraken gemaakt over 
eventuele overnames, de staat van 
oplevering van de woning etc.  
De vertrekkende huurder hoeft dan 
alleen nog maar op het afgesproken tijdstip 
de sleutels in te leveren. Wilt u meer weten 
over het verhuurproces? Lees dan de brochure: 
Verhuizen en zo… op onze website.


