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Het eerste lustrum

De Schauw 5 jaar

Heb jij bewust gekozen voor de 
ouderenzorg?
“Nee eigenlijk niet. Eerlijk gezegd had ik hele-
maal niet de ambitie om met ouderen te werken. 
Maar tijdens mijn opleiding voor activiteitenbe-
geleider 30 jaar geleden, heb ik stage gelopen in 
een verzorgingshuis. Toen is mijn hart openge-
gaan voor de ouderenzorg. Het is echt mijn pas-
sie geworden. Door de jaren heen heb ik met 
veel interesse diverse opleidingen gevolgd en nu 
ben ik dus regiomanager”. 

De bedoeling was dat de brasserie in de 
Schauw een ontmoetingscentrum zou 
worden. Is dat gelukt?
“Wij vinden dat het goed gelukt is. Er komen 
steeds meer ouderen van ‘buiten’ die gebruik 
maken van de voorzieningen. Mensen uit de 
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Het is al weer 5 jaar geleden dat de eerste bewoners aan het Schauwplein hun intrek namen. 
Een mooi, multifunctioneel complex dat tot stand kwam in een goede samenwerking tussen de 
Zorggroep Noordwest Veluwe (ZNWV) en Woningstichting Putten. De bewoners hebben het 
jubileum al gevierd. Voor ons is het een reden om te praten met Ina Nieland, regiomanager in 
Nunspeet en van De Schauw en Elim in Putten. De eerste vraag is van persoonlijke aard.
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naastgelegen appartementen komen eten en/
of doen mee met activiteiten die we bieden. 
De zomeractiviteiten in het atrium van Schauw-
staete verhuizen in het najaar naar de brasserie. 
Daar sluiten anderen zich weer bij aan en dat 
is mooi om te zien. Daarnaast bieden wij in de 
brasserie dagbesteding aan mensen met een 
begeleidingsvraag. En wat ook heel goed loopt is 
de samenwerking met ’s Heerenloo. Hun cliën-
ten werken in de brasserie en we zien dat de 
bewoners dat heel gezellig vinden. Echt een hele 
leuke ontwikkeling”

Hebben jullie voldoende woonplekken om 
aan de vraag te kunnen voldoen? 
“Nou, de wachtlijst loopt behoorlijk op en door 
de stijgende vergrijzing neemt die alleen maar 
verder toe. We willen graag uitbreiden met 
intramurale plaatsen voor mensen met een grote 
zorgvraag. De plannen hiervoor zijn in ontwik-
keling. We zijn zover dat we het vergunningen-
traject in kunnen gaan. Het duurt dus nog wel 
even, maar voor de voortgang zijn we wel vast 
begonnen met het uitplaatsen van de bewoners 
van Schauwhof. Dat gaat heel goed. De leegko-
mende woningen verhuren we tijdelijk, op basis 
van de leegstandwet.” 

We horen 
veel over 
personeelstekorten, 
hebben jullie voldoende 
medewerkers?
“Ook wij hebben vacatures die niet 
vervuld worden. Gelukkig hebben  
we een leuke organisatie en werken  
de medewerkers graag bij ons. 
Maar ook voor ons wordt het lastiger.  
Daarom zijn we blij met de ontwikkelingen  
op het gebied van domotica en robotica.  
Die moderne technische toepassingen zullen 
we echt nodig hebben, maar zijn tegelijkertijd 
een flinke opgave. En dan is er ook nog de 
duurzaamheid waarover wij moeten nadenken. 
Maar met alle ontwikkelingen die er zijn 
en komen, één ding staat altijd voorop: het 
welbevinden van onze bewoners.

We mogen ons trouwens ook gelukkig prijzen 
met onze vrijwilligers. Zonder de vrijwilligers 
zou heel veel niet mogelijk zijn en we zien ook 
de druk die op vrijwilligers ligt. Maar met elkaar 
zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Hebben wij uw 
actuele e-mailadres en 
telefoonnummer?
De wereld wordt steeds digitaler. Ook bij WSP 
maken we steeds meer gebruik van internet en 
e-mail. Daarom is het belangrijk dat wij, naast 
uw juiste persoonsgegevens, beschikken over 
uw actuele e-mailadres en telefoonnummer.  
U kunt uw gegevens doorgeven door een e-mail 
te sturen naar info@wsputten.nl. Vergeet u niet 
uw woonadres daarbij te vermelden?

HurenNoordVeluwe
Staat u ingeschreven als woning-
zoekende en wijzigt uw telefoon-
nummer of e-mailadres?  
Vergeet dan niet om de 
juiste gegevens ook in 
uw persoon-
lijke dossier  
te zetten.

Hennep erin, huurder eruit…
Wie denkt snel geld te kunnen verdienen met 
een hennepplantage in de woning of de schuur 
komt meestal bedrogen uit. Naast het feit dat 
hennepteelt een misdrijf is en dus strafbaar, raakt 
men ook de huurwoning kwijt. Hierin werken 
we goed samen met de politie en de gemeente.

In 2018 hebben wij helaas al tweemaal een 
hennepplantage aangetroffen. De woningen zijn 
opnieuw verhuurd. Heeft u een vermoeden dat 
er in uw omgeving hennep wordt gekweekt? 
Meld het bij de politie via 0900 88 44 of meld-
punt anoniem 0800 70 00. Voor uw veiligheid 
en die van andere omwonenden!
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Zodra de zittende huurder vertrekt worden de 
woningen aan de Schoolstraat (en een aantal 
aan de Pr. Hendrikweg en Pinnenburgerweg) 
verkocht. Wie met plezier woont mag gewoon 
blijven wonen. En de woningen blijven wij 
natuurlijk netjes onderhouden. 

Dit jaar stond een renovatie gepland, waarmee 
we in maart zijn gestart. Asbesthoudend dakbe-
schot is vervangen door isolerende dakplaten en 
ook de dakpannen en dakgoten zijn vernieuwd. 
Wie een verouderd toilet, badkamer of keu-
kenblok had, kreeg nieuw sanitair en tegelwerk 
aangeboden en ook de cv-ketel is vervangen. 
De isolatie, maar ook de uitstraling van de 
woningen, is verder verbeterd door nieuwe 
kozijnen met isolatieglas, nieuwe buitendeuren 
en door herstel van voeg- en metselwerk en de 
schoorsteen.

“Het was best pittig hoor, maar het was ook 
heel gezellig en we klagen zeker niet”. 

Aan het woord zijn Hennie en Jan Schreuder. 
Zij wonen in de Schoolstraat in het eerste blok 
dat is aangepakt. “Je huis komt in de steigers 
en je krijgt allerlei bouwvakkers over de vloer”. 
Je weet ook dat, als je als eerste aan de beurt 
bent, ze dingen kunnen tegenkomen die ze niet 
verwachten. Maar wat een plezier hebben 
we gehad. We hebben heel wat mannen aan 
de koffie gehad in de tuin. Ze werkten ook 
hard. Want als het af moest dan gingen ze 
gewoon door”.

Hennie en Jan hebben natuurlijk gelijk. 
De woningen zijn ruim 60 jaar oud en dan weet 
je niet altijd wat je tegenkomt. En dat leidde 
helaas soms tot vertraging. 

Van de dag dat het asbest verwijderd werd en 
het dak er dus afging, maakten Hennie en Jan 
een uitje. “Samen met de buurtjes Bronkhorst 
hebben we een leuke dag gehad in de Intratuin. 
En toen het dak van de buurtjes Bronkhorst aan 

Renovatie aan de Schoolstraat



de beurt was zijn we naar de boulevard in Har-
derwijk gegaan om lekker te lunchen. Zo doen 
we dat hier met elkaar”, zegt Jan.

Mooie, lichte keuken
“Ik ben het meeste blij met mijn nieuwe keuken” 
zegt Hennie. “Nu de donkere schrootjes weg 
zijn is het zo mooi licht geworden.” Jan bekent 
dat hij een nieuwe keuken eerst onzin vond, 

“Ik vond het 
nog netjes genoeg. 
Maar achteraf ben ik 
blij dat we het toch hebben 
gedaan want het is heel mooi 
geworden. Gelukkig hoefde bij ons 
de badkamer en de wc niet gereno-
veerd te worden, want die had ik zelf al 
gedaan. Dat dubbelglas boven vinden we 
echt heel fijn, dat verschil voelden we direct 
in huis.” 

Hoe zien jullie de toekomst qua wonen?
“Nou, ik zou wel naar een appartement willen” 
zegt Hennie, “Ik zie het gemak van een ge- 
lijkvloerse woning wel zitten, zeker als mijn  
gezondheid achteruit gaat.” Jan wil er nog niet 
van horen. “Ik kan de tuin niet missen, ik heb 
ruimte nodig. En ook de buurt is fijn. 
We wonen hier al bijna 47 jaar met veel ple- 
zier. We komen nergens zeg ik altijd, maar  
als iemand ons nodig heeft dan zijn we er, al is 
het midden in de nacht”. 
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Help! De riolering zit verstopt…
Wie ons belt voor een verstopping van de riolering krijgt altijd de mededeling: ”Is de verstop-
ping ontstaan door verkeerd handelen van uzelf, dan wordt de reparatie bij u in rekening  
gebracht.” Dat is geen leuke boodschap en dat kan helaas behoorlijk in de papieren lopen. 
Daarom geven wij u graag de volgende tips om verstopping te voorkomen:

• Verwijder regelmatig vervuiling uit de douche-
afvoer.

• Verwijder dagelijks etensresten uit de goot-
steenafvoer.

• Giet (bak)vet en/of jus in een boterbakje of 
sausflesje en gooi dit in de afvalbak.

• Spoel geen kattenbakvulling door het toilet.
• Spoel na het ‘doe het zelven’ of een verbou-

wing geen zand-, cement-, of grindresten door 
het toilet.

• Deponeer in het toilet geen ander papier dan 
toiletpapier.

• Deponeer tissues, keukenpapier, maandver-
band of tampons in de daarvoor bestemde 
vuilnisbakken. Papieren luiers kunnen worden 
verzameld en meegegeven worden aan de af-
valophaaldienst op de daarvoor bestemde dag.

• Loos geen chemicaliën of verfresten op de 
riolering, maar lever dit in bij de gemeente.

• Is er toch een verstopping ontstaan? Gebruik 
dan geen ontstoppingsmiddelen. Deze vaak 
agressieve middelen kunnen niet alleen ge-

vaarlijk zijn voor u, maar ook voor kunststof-
leidingsystemen. De kans bestaat zelfs dat ze 
uitharden tot een steenachtige massa.

• Wanneer er slechts 1 gootsteen of wastafel 
verstopt zit, maak dan de sifon schoon om het 
probleem te verhelpen.



Waarom is ventileren 
zo belangrijk? 
Vocht in de woning geeft een slecht en 
ongezond binnenklimaat. Gelukkig kunt u daar 
zelf iets tegen doen. Want vochtbestrijding is 
belangrijk om huisstofmijt en schimmels tegen 
te gaan. Een belangrijk ‘wapen’ in die strijd is 
ventileren.

Wat is ventileren?
Een kwartiertje het slaapkamerraam open zetten 
heet luchten. Een tijdje ramen en deuren tegen 
elkaar open zetten heet spuien. Ventileren is een 
continu proces waarin verse lucht in uw huis 
komt. In veel woningen zitten ventilatieroosters 
en mechanische afzuiging. Houd vooral de roos-
ters open en laat de een mechanische ventilatie 
aan staan. In oudere woningen is het belang-
rijk om klapraampjes of roosters altijd open te 
houden.

Hoe komt vocht in de woning?
Nieuwbouwhuizen kunnen de eerste jaren last 
hebben van bouwvocht. Verder kan vocht ont-
staan door lekkages of doorslaande muren, het 
vocht komt dan van buitenaf.

Veel vaker komt het vocht van binnenuit. Door 
koken en douchen. Ook door transpiratie en 
ademen ontstaat er vocht, één persoon pro-
duceert ongeveer 1 à 2 liter vocht per dag. In 
combinatie met douchen, koken enz. produceert 
een gemiddeld gezin ongeveer 12 liter vocht per 
dag.

Wat kan er gebeuren als ik onvoldoende 
ventileer?
Onvoldoende ventileren heeft grote en verve-
lende gevolgen en is soms zelfs zichtbaar zoals:

• Behang dat bobbelt of loslaat
• Schimmel op muren of plafond
• Schimmel in de badkamer
• Een onzichtbaar gevolg van onvoldoende ven-

tileren is huisstofmijt
• Tips voor een gezond binnenklimaat
• Droog de was buiten. 
• Als u de was binnen droogt, houd dan altijd 

een raam of balkondeur open. Let er wel op 
dat u deze sluit als u niet thuis bent.

• Laat na het koken de afzuigkap nog een 
kwartier aanstaan. Overtollig vocht wordt zo 
afgevoerd.

• Droog na het douchen de tegels met een trek-
ken of een handdoek.

Ventileren in de wintermaanden
Veel mensen vinden ventileren als het koud 
is lastig. “Ik stook niet voor buiten’ is een veel 
gehoorde kreet. Maar juist ook dan is ventileren 
belangrijk. Zoals gezegd zit er veel onzichtbaar 
vocht in de woning, tot wel gemiddeld 12 liter 
bij een gemiddeld huishouden. Door te ventile-
ren ververst u die ‘gebruikte’ lucht. Tegelijk komt 
er droge, frisse lucht en zuurstof naar binnen. 
Droge lucht verwarmen kost minder energie dan 
het verwarmen van vochtige lucht. Het loont 
dus om ook ’s winters te ventileren.6
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“Helaas wijst de praktijk uit dat het niet altijd 
koek en ei is”, vertelt Hettie Schoonhoven, 
coördinator Buurtbemiddeling. “Buren kunnen 
soms ook last van elkaar hebben. Omdat de 
muziek steeds weer te hard staat, de hond maar 
blijft blaffen, of vuilnis dat overal slingert. Wat 
begint met kleine irritaties kan oplopen tot grote 

• Buurtbemiddeling is op zoek naar enthou-
siaste vrijwilligers uit Putten of omgeving; 
mensen die goed kunnen luisteren, maar 
ook vragen kunnen stellen, goed kunnen  
samenwerken en open staan voor mensen. 

• Hebt u interesse om als buurtbemiddelaar 
aan de slag te gaan? Neem dan contact 
op met coördinator Hettie Schoonhoven, 
e-mailadres hschoonhoven@putten.nl of 
telefoonnummer 06 221 48 927.  
Binnenkort gaat ook de website de lucht in 
www.buurtbemiddelingputten.nl.

ergernissen en ruzies. Soms verandert het zelfs 
in pestgedrag. Door de emoties die loskomen 
lukt het niet meer om met elkaar te praten. En 
precies daar kan buurtbemiddeling bij helpen”.

Getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars
Hettie Schoonhoven is een coördinator Buurt-
bemiddeling met ruime ervaring. De gemeente 
Putten, de politie en WSP zijn in het voorjaar 
een samenwerking met haar aangegaan, waar-
door buurtbemiddeling ook in Putten ingezet 
kan worden. Dit gebeurt door vrijwilligers die 
zijn getraind tot gecertificeerde buurtbemid-
delaars. “Niet voor het oplossen van conflicten, 
wel om mensen te helpen het conflict zelf op te 
lossen”, gaat Hettie verder. “Buurtbemiddelaars 
dragen dus geen oplossing aan, maar wij helpen 
mensen weer met elkaar in gesprek te komen en 
zelf een oplossing te vinden waarin beide buren 
zich kunnen vinden. Wij zijn neutraal en onpar-
tijdig en begeleiden vooral dat proces.” 

Hoe verloopt het 
buurtbemiddelingstraject?
“Wie de hulp inroept van buurtbemiddeling 
krijgt eerst een intakegesprek met mij”, zegt 
Hettie. “Ik beoordeel of het conflict geschikt is 
voor buurtbemiddeling. Want bij bedreigingen 
of geweld pakken wij de kwestie niet op, dan 
adviseer ik de politie in te schakelen. Besluiten 
wij het bemiddelingstraject op te starten, dan 
benader ik twee buurtbemiddelaars die het ver-
der oppakken.” 

Het traject ziet er dan als volgt uit:
1. De buurtbemiddelaars gaan in gesprek met de 

melder.
2. Aansluitend volgt een gesprek met de buren, 

zodat ook zij hun kant van het verhaal kunnen 
vertellen.

3. Als de betrokkenen akkoord gaan, volgt een 
gezamenlijk gesprek op een neutrale plek.

De eerste gesprekken voeren de vrijwilligers bij 
de mensen thuis en als het lukt, op dezelfde 
avond. Het gesprek met alle betrokkenen doen 
zij op neutraal terrein, met als inzet luisteren 
naar elkaar en samen afspraken maken waarmee 

Gestart

Buurtbemiddeling 
Putten
Een gezellige buurt is goud waard. Hoe fijn is het om te weten dat je buren hebt bij wie je 
kunt aankloppen in geval van nood, die even op de kinderen willen passen, of soms gewoon 
een luisterend oor hebben bij een kopje koffie.
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Directie en medewerkers van 

Woningstichting Putten wensen u fijne 

feestdagen en een goede jaarwisseling.

Woningstichting Putten
Spoorstraat 2
3881 BW Putten
Postbus 230
3880 AE Putten
Tel: (0341) 357 405
info@wsputten.nl
www.wsputten.nl

Ook deze keer hebben wij 2 huurders verrast met een 
VVV-bon van € 25,-. Van harte proficiat!
 
Wilt u ook mee loten, maar betaalt u nog niet 
automatisch? Vul dan het machtigingsformulier 
in op onze website. Geen internet? Neem dan 
gerust contact op met afdeling woondiensten 
en vraag om het machtigingsformulier. Voor u 
en voor ons van het grootste gemak!

Verloting Automatische incasso

beide buren de toekomst weer in kunnen en het 
woongenot wordt hersteld. En meestal lukt dit 
gelukkig ook.”

Tips en tools
Het inzetten van buurtbemiddeling is gratis. 
Daarnaast kunnen mensen ook altijd bellen voor 
advies of tips en tools om zelf het gesprek aan 
te kunnen gaan. De contactgegevens van Hettie 
Schoonhoven vindt u in het kader op pagina 7.


