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Linda Ruszczynski verhuist
Groenstroken rond de woningen
Op het eerste gezicht: Corrie McConico
Naar de Acacialaan

Huis & thuis

In dit nummer
Huis & Thuis

2 en 12

Huisnummer 9

8

Linda bespeelt de Hohner van
haar Poolse opa

Linda
Ruszczynski
Verhuizen: dat is zoeken, vinden, inpakken en inrichten.

Zuiderplantsoen 19a

Maar vooral ook vol verwachting beginnen op een nieuwe stek.
Linda Ruszczynski staat op het punt om op zichzelf te gaan

Driebergen
April
Voor de verhuizing

wonen. Van huis naar thuis.
‘Ik heb niet heel lang aan het Zuider-

tegengevallen: ik vind het hier heerlijk. Als

plantsoen 19a gewoond. Augustus 2006

je altijd in de binnenstad van Utrecht hebt

kwam ik hier, vanuit mijn geboortestad

gewoond, is het natuurlijk wel even wennen

Utrecht. Omdat ik bij een buitenschoolse

aan de rust. Maar ik kom nog wekelijks in

opvang in Zeist werk, koos ik voor een

de stad. Dan bezoek ik mijn ouders of ik ga

huurwoning Driebergen. Dat is niet

naar de scoutinggroep Hoograven. Daar
geef ik leiding aan een groepje welpen in de
leeftijd van 7 tot 11 jaar. In Driebergen
wordt het nu tijd voor een stapje vooruit.
Mijn duplexwoning wordt binnenkort
gesloopt, maar dat is niet erg. In mijn
eengezinswoning op nummer 23 kan ik
gaan samenwonen met mijn vriend en zijn
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Heen-en-weer
Hoogtepunten

4

Op het eerste gezicht

8

Het is feest in mijn hart. Al een tijdje. Ik zal u vertellen
hoe dat komt: ik ben verliefd. Ja, leuk hè, dank u. En

Welkom Leersum!

4

Verhuizen

10

wat ís het fijn. U kent het vast: die kriebels, de spreekwoordelijke vlinders, samen lachen, samen huilen,
samen ontdekken hoe je in elkaar zit.

De koelkast van… de
Bosschool 5

goed. Zo goed, dat we er maar eens een eind aan gaan

10

Naar de Acacialaan

Het is niet de eerste keer dat ik het meemaak en dit
keer duurt het alweer even. Het gaat prima, het gaat

Rondvraag

11

Groenstroken rond de
woning 6 en 7

maken. Nee, ho, begrijpt u me niet verkeerd: geen eind
aan de relatie, maar een eind aan dat gedoe. Dat heenen-weer met tandenborstels, shampoo, schoenen en
spijkerbroeken. Zijn we vanavond bij jou of bij mij en

Heuvelrug Wonen

Spreekuur wijkagent

wie doet de boodschappen? Kan ik een wasmachine

Postbus 129, 3940 AC Doorn

Groenhoek 73

aanzetten of verwacht je me over een half uur? Heb ik

Telefoon 0343 - 53 60 80

Elke eerste woensdag van de maand

echt die stukken voor mijn werk in mijn eigen huis laten

Fax 0343 - 53 19 87

tussen 14.30 en 15.00 uur

liggen? Dat. Daar hebben we genoeg van. En dus gaan

E-mail info@heuvelrugwonen.nl

we binnenkort samenwonen. Ja, gezellig hè, dank u.

www.heuvelrugwonen.nl

Glasschade
Doornse huurders bellen bij

Grappige situaties levert het op. Dat je het vertelt tegen
vrienden en familie en dat die blij verrast zijn. Dat de

Bezoekadres

glasschade rechtstreeks

helft van je huishoudelijke apparaten op Marktplaats

Boswijklaan 50, 3941 ZN Doorn

naar 0800 - 022 66 88

kan. Dat je opeens zo anders kijkt naar dingen die zo

Openingstijden: maandag t/m

Driebergse en Leersumse huurders

gewoon waren. Hoezo is die bank niet mooi genoeg

donderdag van 8.15 tot 17.00 uur

kunnen, als zij verzekerd zijn, bellen

voor in óns huis? Past die kleur op de muur echt niet?

en vrijdag van 8.15 tot 12.00 uur

naar 0800 - 022 66 88

levens samenvoegen. Maar wel zo, dat je ook nog jezelf

Inlooppunt Driebergen

Cv-storing

blijft. Samenwonen is een kunst. Veel meer dan

Vijverlaan 10 (SWD)

Bij cv-storing bellen huurders in

simpelweg inpakken en wegwezen. We komen er uit,

Dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur

Driebergen en Doorn rechtstreeks

Samenwonen is onderhandelen. Het gaat om twee

naar Gasservice Veenendaal,

dat weet ik zeker. En als straks ons huis helemaal is
ingericht, met alles er op en er aan, dan pást het.

Inlooppunt Leersum

telefoon 0318 - 56 94 84. Huurders

Zijn stoelen bij mijn eettafel, mijn dekbedovertrek op

Kwartellaan 7

in Leersum bellen Heuvelrug Wonen

zijn bed, zijn tuinset in onze tuin. Wat een verademing.

Tijdelijk: donderdag

Geen heen-en-weer meer. Geen afspraken meer over

08.15 tot 10.15 uur

En als alles klaar is, dan geven we een tuinfeest voor
onze vrienden. Omdat het feest is in mijn hart.
De buurvrouw

Rioolstoring
De Riool Reinigings Service (RRS) in

welke locatie vandaag: gewoon samen thuiskomen.

Spreekuren
wijkbeheerder

Doorn is 24 uur per dag te bereiken

Groenhoek 73

030 - 248 26 00

optelefoon 0343 - 52 98 90 /

Maandag 8.00 tot 9.00 uur en
woensdag van 13.30 tot 14.30 uur

Noodgevallen

Tempelhof

Voor spoedeisende zaken is

Maandag van 13.30 tot 14.00 uur

Heuvelrug Wonen ook buiten

Heuvelrug Wonen gaat op zoek naar uw mening.

U kunt ook een afspraak maken

kantoortijden bereikbaar op

Daarom vindt u op onze website regelmatig een

met Jan van der Heijde,

telefoon 0343 - 53 60 80

poll. Deze maand zijn we benieuwd of u van een

telefoon 0343 - 52 18 88

Poll
feestje houdt. Samen met gemeente, jongerenwerk en vrijwilligers organiseerde Heuvelrug
Wonen in juni een buurtfeest bij de Drieklinken
in Driebergen. Wilt u ook wel eens zo’n feestje
in uw buurt? Ga naar www.heuvelrugwonen.nl

Een bloemetje voor...

en reageer.

Steeds meer huurders maken gebruik van automatische incasso.
U machtigt Heuvelrug Wonen om maandelijks uw huur te incasseren

dochter. Voor mij komt er met de verhuizing

en u hebt er geen omkijken meer naar. Dat is wel zo gemakkelijk.

absoluut een hartenwens uit’.

Bovendien maakt u elk kwartaal kans op vijftig euro plus een bos
bloemen. De winnaar van het afgelopen kwartaal is:

de familie J.B.H.C.M. Bergé,
de Vos 20 in Driebergen
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Hoogtepunten
Gelukkig met
nieuwe keuken

Milieuvriendelijke bedrijfsauto
Veel inwoners van Driebergen, Doorn en

De koelkast van...
de Bosschool

Leersum hebben ze al gezien: de twee
‘Super gelukkig’ is Matty Groot Hulze (59)

nieuwe bedrijfsauto’s van Heuvelrug

met haar splinternieuwe keuken. Samen

Wonen. Deze Peugeot 107’s vormen een

met 700 andere huurders nemen zij deel

opvallende verschijning in het straatbeeld

Steek je neus in iemands koelkast en je weet direct een heleboel. Over hoe mensen eten, leven,

aan een proef voor vraaggestuurd

van de Utrechtse Heuvelrug. De glanzende

koken. Uitgebreid recepten uitproberen of liever een makkelijke, snelle hap? Oude kaas of jong

onderhoud. Matty en echtgenoot Klaas

wagentjes zijn voorzien van ons logo en

belegen? In deze rubriek is de inhoud van de koelkast aanleiding voor een gesprek. En voor een

(62) maakten als eerste gebruik van de

functioneren zo als een rijdende

heerlijk recept. Dit keer gaat het lampje aan in de koelkast van de Bosschool aan de Oude

regeling. Omdat de oude keuken een kwart

reclamezuil. Autofabrikant Peugeot betitelt

Arnhemse Bovenweg in Doorn.

eeuw oud was, stelde Heuvelrug Wonen

zijn paradepaardje als een ecologische

een onderhoudsbudget ter beschikking.

stadsauto. Dankzij de lage CO2-uitstoot

‘Van de winst op vakantie naar Spanje? Was het maar zo’n feest’,

soepen vinden gretig aftrek. ‘Vandaag hebben we wel vijftien

Klaas en Matty legden zelf ook wat bij en

van slechts 106 g/km kunnen onze

lacht Peter van den Berg (16). Hij is leerling van de Bosschool van

bestellingen’, vertelt Melissa van Bree (17) trots. SPH-stagaire

zochten hun droomkeuken uit bij Keller

medewerkers met een minimale milieu-

Bartiméus Onderwijs, waar tachtig visueel, meervoudig

Simone Roelofs (19) begeleidt het groepje aspirant-koks en heeft

Keukens. Volgens opzichter Jan van der

belasting op bezoek bij huurders.

Opzichter Jan van der Vlies

gehandicapte kinderen speciaal onderwijs volgen. In het

in het weekend al boodschappen gedaan. Meestal treft ze op

in de Peugeot 107.

huishoudlokaal krijgen de oudste scholieren op maandagochtend

zaterdag de nodige voorbereidingen in haar woonplaats Utrecht,

keukenfabrikant prima. Voor Matty is

cateringles. Ze leren er lekkere hapjes en gerechten klaar maken

of bij haar ouders in Bennekom. ‘Dan kan ik maandagochtend

koken en afwassen inmiddels een stuk

en worden zo voorbereid op een stage buiten zorginstelling

gelijk aan de slag’, zegt ze. Wie een kijkje bij de cateringles neemt,

leuker geworden. ‘We zijn 41 jaar getrouwd

Bartiméus. Het resultaat van die kookkunsten wordt rond

ontmoet er opvallend veel vrolijkheid en warmte. Leerkrachten en

lunchtijd verkocht. Het klantenbestand bestaat uit school-

begeleiders van de Bosschool putten hun motivatie vooral uit dat

personeel en de opbrengst wordt gebruikt om de kosten te dekken.

ene woordje of glimlachje van een leerling. De kunst is om kleine

De broodjes gezond van de Bosschool zijn beroemd en ook de

stapjes te zien en te waarderen.

Vlies verloopt de samenwerking met de

en ik heb nog nooit zo lekker gegeten’,

Fietsen tegen kanker

grapt Klaas.
‘Opgeven is geen optie! Dat was het motto

deelname aan de actie Alpe d’HuZes fietste

van Chris Bor, toen hij op 4 juni met zijn

Bor geld bijeen voor de strijd tegen de

racefiets de Alpe d‘Huez beklom. Op deze

gevolgen van kanker. Eerder dit jaar over-

legendarische berg triomfeerden beroemde

leed zijn broer Henk, bijna twee jaar nadat

Nederlandse wielrenners als Joop Zoetemelk,

de diagnose longkanker was gesteld. Henk

Hennie Kuiper en Peter Winnen. Met zijn

zette zich als lid van de bewonerscommissie

De kok snijdt de ananas.

in voor herontwikkeling van de Zonstraat.
Ter nagedachtenis maakte Heuvelrug
Wonen een bedrag van € 3750 over voor

Nieuws van de huurdersvertegenwoordiging

de actie Alpe d’HuZes.

Welkom Leersum!
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Begin dit jaar werd de fusie tussen

de Huurdersbelangenvereniging (HBV) in

Heuvelrug Wonen en Woningstichting

Leersum. Deze lokale platforms houden

Leersum beklonken. Ook voor de

eens per jaar een voorjaarsvergadering

bewonersvertegenwoordiging uit de drie

voor alle bewoners. Bovendien vaardigt

dorpen Driebergen, Doorn en Leersum

elk platform twee mensen af naar het

Elk jaar maakt Heuvelrug Wonen een

betekent de fusie nauwere samenwerking.

Huurderscollectief. Het Huurderscollectief

uitgebreid verslag van het voorgaande

Wij zijn blij dat we twee vertegenwoordigers

is gesprekspartner voor de directie van

jaar. Dit jaar is ook een verkorte versie

uit Leersum kunnen verwelkomen in het

Heuvelrug Wonen over het algemene

gemaakt. In dit verslag haken we aan bij

Huurderscollectief.

beleid van de corporatie.

ons ondernemingplan. Naast de eigen

In beweging

Recept
Woestijnsoep

Bereidingswijze
Fruit de ui en knoflook. Bak vervolgens de wortels en

De leden van het Huurderscollectief zijn

prestaties is het verkorte jaarverslag

In elk dorp waar Heuvelrug Wonen woningen

Bertus Doest en Anneke van den Berg uit

aangevuld met interviews met een aantal

Ingrediënten

heeft, zijn lokale huurdersvertegenwoor-

Driebergen, Jan Pols en Cees Visser uit

relaties. Zij geven aan hoe zij bij die

–

1 ui in stukjes

-

200 gram ontpitte dadels

komijn, het pepertje en de groentebouillon toe. Breng dan de

digingen: het Huurderscollectief in

Doorn en Hennie Kievith en Hans Rikkert

bewegingen betrokken zijn geweest. Voor

–

2 teentjes knoflook, gehakt

-

sap van een halve citroen

soep aan de kook en voeg de stukjes gesneden dadel toe.

Driebergen, de Huurdersraad in Doorn en

(voorlopig lid) uit Leersum.

de bijbehorende foto kwamen zij ook

–

500 gram winterwortels

-

125 gram crème fraîche

Het geheel tien minuten laten sudderen en dan pureren met

letterlijk in beweging.

–

3 stengels bleekselderij

-

sprietjes bieslook

een staafmixer. Op smaak brengen met citroensap, peper en

U kunt een exemplaar opvragen bij

–

2 eetlepels olijfolie

Heuvelrug Wonen (0343 - 536080). Op

–

1 theelepel komijnzaad

www.heuvelrugwonen.nl vindt u zowel het

–

gevijzeld rood pepertje

verkorte als het uitgebreide jaarverslag.

–

1,5 liter groentebouillon

bleekselderij in stukjes mee, tot ze glazig zijn. Voeg de

zout en dan met crème fraîche en bieslook serveren.
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Groenstroken rond de woningen
Vooral de eerste tijd houdt hoveniersbedrijf Zeele het nieuwe groen
goed in de gaten; het onkruid wordt in het begin handmatig

Moet je zien wat
groen voor een
buurt kan doen!

verwijderd om de nieuwe aanplant niet te beschadigen. In het
voorjaar van 2008 staat de nieuwe groenstrook er al heel aardig bij.
“Maar volgend jaar is het nog mooier”, voorspelt Jakob, “als de
beplanting helemaal sluit en er geen aarde meer te zien is.”

Acacialaan

Tuinmannen aan het werk.

Een ander project in Doorn is de aanleg van groen bij de acht

Groenhoek in Driebergen

nieuwe seniorenwoningen aan de Acacialaan. De woningen

Trots laat Jakob Loosman de groenstroken in de Driebergse wijk Groenhoek zien. Binnen twee jaar is

hebben een privé-terras aan beide zijden, maar het terrein

Het algemene groen tussen de flats in de Groenhoek heeft in 2007

het vernieuwde groen tot wasdom gekomen. Zo mooi zal het ook worden in de Kersengaard en de

daaromheen wordt door Heuvelrug Wonen aangelegd en

een flinke opknapbeurt gekregen. Ook hier werden saaie struiken

Frambozengaard in Doorn, waar afgelopen jaar een groenrenovatie is geweest. Ook rond de nieuwbouw

onderhouden. In mei zijn de toekomstige bewoners uitgenodigd

verwijderd en nu stralen de kleurrijke groenstroken je tegemoet.

aan de Acacialaan komen groene borders waarvan bewoners en voorbijgangers kunnen genieten.

voor een bezichtiging van de woningen en toen heeft Jakob ook

“Bij openbaar groen wordt vaak gekozen voor prikkende struiken

een voorstel voor de beplanting gepresenteerd. Als de bewoners

langs de rand, om vandalisme te ontmoedigen”, vertelt Jakob. “Maar

verhuizen is het eerste groen al ingeplant. Het terrein wordt

hier hebben we dat niet gedaan. We hebben verschillende soorten

afgeschermd met een lage haag. “Dit algemene groen is niet van

siergrassen gebruikt en bijzondere geraniums. Met succes, want er

de bewoners, maar het is er wel voor de bewoners. Ik zorg ervoor

is hier niets vernield. Daar ben ik echt heel trots op. Dit bewijst maar

dat er voldoende variatie komt, zodat er voorjaar, zomer en najaar

weer dat als je iets moois aanlegt, de mensen daar respect voor

telkens iets anders te zien is.”

hebben en ervan genieten.”

Jakob Loosman is als Opzichter Leefbaarheid bij Heuvelrug Wonen

Bewoners van de Frambozengaard maakten enthousiast gebruik

Eind 2008 werden in de Groenhoek ook de heggen langs de parkeer-

vooral gespecialiseerd in het groen rondom de woningen. Een

van de kans om mee te praten over de plannen. Jakob presenteerde

vakken verwijderd. Hier koos Jakob voor hekwerken die al begroeid

dankbare taak want in de prachtige groene omgeving van

in de zomer van 2008 een eerste schetsontwerp en luisterde goed

Utrechtse Heuvelrug krijgt ook het corporatiegroen de nodige

naar de reacties. Dat heeft geleid tot een aangepast plan, waar

een relatief dure oplossing, maar in dit geval wel een hele goede. De

aandacht. Want verzorgd groen draagt bij aan betere leefbaarheid

iedereen tevreden mee is. “In mijn eerste ontwerp had ik

hele buurt heeft direct een groenere uitstraling. En dat ben je toch

in buurten en verhoogt het woongenot van huurders. Tijdens een

wandelpaden door het groen aangelegd, maar omwonenden wilden

wel verplicht in een wijk met zo’n groene naam.”

rondleiding langs het bezit laat Jakob drie bijzondere plekken zien.

liever kijkgroen met een strak laag hekje er omheen. De karakteris-

Trotse Jakob tussen de rododendrons.

zijn met klimop, zodat dit direct een fris groen beeld geeft. “Dit is

tieke berk bleef behouden en op verzoek van de bewoners bleef ook
het hoge hulstbosje, een favoriete plek voor vogels.”

Hendrikshof in Driebergen

Nadat het definitieve plan werd vastgesteld, begonnen de

Voor dit jaar staat alweer een nieuwe groenrenovatie op het

Jarenlang werd gedacht dat de groenstroken bij de huizenblokken

werkzaamheden in het najaar van 2008. “Dat is altijd even

programma. Jakob is in overleg met bewoners en met om-

aan de Frambozengaard en de Kersengaard eigendom waren van de

schrikken”, vertelt Jakob. “Met graafmachines worden de oude

wonenden van de Hendrikshof. Ook hier is het groen aan

gemeente. Toen na de gemeentelijke herindeling bleek dat deze

struiken verwijderd en er wordt een karrenvracht nieuwe grond

vervanging toe. De nieuwe aanplant wordt veel gevarieerder en

stukjes grond van Heuvelrug Wonen zijn, werd een plan gemaakt om

gestort. We noemen het groenrenovatie, maar eigenlijk is het meer

kleurrijker dan wat er nu staat.

het groen te vernieuwen. “De oude beplanting was helemaal

sloop-nieuwbouw. Op de nieuwe grond wordt de beplanting

uitgeput en het zat vol hardnekkig onkruid”, vertelt Jakob.

ingeplant. Uiteraard staat er in de Frambozengaard een sier-

“Wij kozen voor een grootscheepse groenrenovatie, waardoor er

framboos en zijn in de Kersengaard nieuwe kersenboompjes

meer variatie en kleur is gekomen.”

geplant.“

Kersengaard en Frambozengaard Doorn

De Groenhoek

Favoriete planten van Jakob
Bij de aanleg van een nieuwe groenstrook

persoonlijke voorkeur. Hieronder zijn

boom is heel speciaal. Hij bloeit in juli

gebruikt Jakob een combinatie van

favoriete top 3:

met gele pluimen. Daarna komen er

bodembedekkers, heesters en meerjarige

1. Paddenlelie of armeluisorchidee

lampionnetjes aan de boom die in het

vaste planten. Hierdoor blijft het gebied ook

(Trycyrtis formosana)

in de winter groen, terwijl de vaste planten

Een bijzondere schaduwplant, die in

in het seizoen een variatie bieden. Bij de

september bloeit met prachtige

(Passiflora caerulea “Clear Sky”)

keus van plantensoorten houdt Jakob

gespikkelde bloemen.

Dit is een bijzondere kweekvorm van de

rekening met onderhoud, hoogte,

6

najaar mooi rood kleuren.
3. Passiebloem

2. Chinese blazenboom of lampionboom

blauwe passiebloem met extra grote

afwisseling en de omgeving. Elke plek is

(Koelreuteria Paniculata)

bloemen. Je hebt er van april tot oktober

anders. Vaak hebben omwonenden inspraak

Ik houd van alle bomen met samen

plezier van.

in de keuze. Toch heeft Jakob ook zijn

gestelde bladeren, maar de lampion

7

Huisnummer 9
Wat kan er volgens u beter?
“Als ik heel eerlijk ben, heb ik geen klagen. Vroeger was er een
klein parkeerterrein en parkeergelegenheid kom je altijd tekort.
Onze wens voor meer ruimte voor auto’s hebben we samen

Waarom bent u hier gaan wonen?

gerealiseerd. We mogen nu ook meedenken over de komst van een
speelveldje. Het is hier allemaal heel goed geregeld.”

“Ik kom oorspronkelijk uit Amerongen en mijn man werkte in
Leersum. Wij kregen in Leersum een huis toegewezen in een heel

Wat is uw favoriete plek in huis?

nieuwe woonwijk. Iedereen kwam tegelijk, waardoor we samen de
wijk ‘maakten’. Dat was wennen en bovenal heel leuk.”

“De woonkamer, want daar kan ik gezellig koffie drinken met mijn
man of het journaal kijken. We hebben beiden best een druk leven

Wat deed u op de negende?

en in de woonkamer vinden we elkaar weer. Sinds mijn zoon uit
huis is, heb ik ook weer een eigen kamer. Daar heb ik mijn

“Ik heb de negende gewerkt bij de VVV tot twee uur. Daar doe ik

computer, mijn muziekjes en m’n strijkplank. Dat is een fijne

vrijwilligerswerk. En ik heb tuinplanten gekocht voor mezelf voor

kamer. Het is heerlijk om weer iets voor jezelf te hebben, je eigen

moederdag; dan staat er toch weer iets leuks in de tuin. ’s Avonds

plekje.”

ben ik naar de verjaardag van een nichtje gegaan.”

Wat wordt uw volgende woning en waarom?
Wat spreekt u het meest aan in deze buurt?
“Over een jaar of tien wil ik een kleinere woning. Een vijftig-plus“Dat is de gezelligheid. We kunnen het goed vinden met

huisje. We blijven wel in Leersum. Ik voel me hier helemaal thuis.

buurtgenoten en er zijn geen ‘troubles’. Als ik de hond uit laat,

Ik ben toch meer Leersummer dan Ameronger.”

De woningen van Heuvelrug Wonen bieden een thuis aan vele verschillende mensen.

maak ik altijd een praatje met mensen uit de buurt. Ook het groen

En allemaal hebben zij hun eigen verhaal. In deze rubriek maken we aan de hand van

in de wijk en in de hele omgeving spreekt ons erg aan. Wij zitten

Woont u ook op huisnummer 9 en wilt u de volgende keer

zes vragen kennis met mensen die één ding met elkaar gemeen hebben: ze wonen op

hier al sinds mei 1973, in de loop der jaren zie je de bomen steeds

meedoen aan deze rubriek? Geef u dan op bij Karin Houweling,

huisnummer 9. Deze keer Anneke Kievith, Juffersland 9, Leersum.

groter worden. Het bloemencorso is ook altijd erg leuk.”

telefoonnummer 0343 - 53 60 80.

Op het eerste gezicht
Er zijn nu eenmaal regels
voor het toewijzen van de
woningen.

Corrie McConico, Verhuurconsulent
‘Eigenlijk ben ik een manusje-van-alles’. Dat zegt coördinerend verhuurconsulent
Corrie McConico als je haar vraagt wat haar werk allemaal inhoudt. En juist die
afwisseling bevalt haar zo goed.

het toewijzen van de woningen en daar kunnen we geen uitzonderingen op maken. Soms moet je mensen teleurstellen
Zeventien jaar woonde Corrie in de Verenigde Staten waar ze

Heuvelrug Wonen. ‘We wonen in Soest dus dat is lekker dicht bij

en dat komt dan hard over. Maar ik probeer het altijd zo goed

werkte als makelaar. Toen ze in 2004 met haar gezin terugkwam

mijn werk. Bovendien heb ik in deze baan weer meer met

mogelijk uit te leggen.’

naar Nederland vond ze al snel werk bij een woningcorporatie. ‘Ik

bewoners te maken.’

had daar nog nooit van gehoord’, vertelt ze, ‘in Amerika bestaat
dat niet. Maar mijn ervaring bleek ook hier goed van pas te komen.’

zijn we met drie verhuurconsulenten, een verhuurmedewerker,

Leuk team

Corrie had verschillende functies bij woningstichtingen in
Amersfoort en Gouda. Sinds september vorig jaar werkt ze bij

heel leuk team!’
Corrie regelt samen met de andere verhuurconsulenten alles wat
nodig is om een woning opnieuw te verhuren. ‘Omdat we de

Mijn ervaring als makelaar
komt hier ook van pas.
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Paarden en muziek

een opzichter en een medewerker techniek. We hebben echt een
Corrie en haar twee dochters zijn dol op dieren; ze hebben twee
honden, een kat en een konijn. Ook paarden zijn een hobby.

Regels

woning bij de opzegging bekijken, kunnen we de huidige en de

‘Paardrijden was altijd mijn droom’, vertelt Corrie, ‘maar wij
hadden daar vroeger geen geld voor. Daarom is het extra leuk dat

nieuwe bewoners goed informeren.’ Ook beoordeelt Corrie

Het leukste aan haar werk noemt Corrie het regelen en het uit-

mijn dochters nu wel kunnen paardrijden. Ik vind het heerlijk om

aanvragen voor verbouwingen in een woning, is ze betroken bij

zoeken. ‘Als dat is gelukt, krijg je vaak blije gezichten’, vertelt ze.

de kinderen zo te zien genieten. Ook muziek is iets wat we samen

het dagelijks onderhoud, voorraadbeleid en regelt ze de verkoop

‘Maar we kunnen het natuurlijk niet iedereen naar de zin maken,

delen.’ Vaste prik is bijvoorbeeld het jaarlijkse bezoek aan het

van woningen. Bovendien coördineert ze het team. ‘In totaal

hoe graag ik dat ook zou willen. Er zijn nu eenmaal regels voor

North Sea Jazz Festival in Rotterdam.
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Verhuizen
Naar de Acacialaan
De vloerbedekking kan erin en de verhuisdozen mogen uitgepakt!
De nieuwbouw van Heuvelrug Wonen aan de Doornse Acacialaan

Wat gebeurt er na
de huuropzegging?

is deze maand opgeleverd. Na de sleuteloverdracht nemen acht blije
huurders er hun intrek.

Bij een verhuizing komt heel wat bij kijken. U maakt

Voorinspectie

plannen voor de inrichting van uw nieuwe woning.
Metje van Asselt

Maar ook voor uw huidige woning moet nog het een

Als uw huuropzegging is binnengekomen, maakt een verhuur-

en ander worden geregeld.

consulent een afspraak voor een voorinspectie. Samen loopt u door
de woning en kijkt u of alles nog in goede staat is. De woning moet

Eén van die gelukkige bewoners is de 78-jarige Metje van Asselt, die

Zelfstandig

haar plekje aan de Vogelweide graag inruilt. ‘Er mankeert niets

U kunt uw huur op elke dag van de maand opzeggen en de

schoon zijn en niet beschadigd. U krijgt een overzicht van de

opzegtermijn is minimaal een maand. Langer mag natuurlijk

herstelwerkzaamheden die u moet uitvoeren. Daarbij staat ook
hoeveel Heuvelrug Wonen in rekening brengt als dat niet gebeurt.

aan mijn oude woning of aan de buurt, maar ik ben hier helemaal

‘Ik kon kiezen tussen het zorgcentrum Beatrix en de Acacialaan’,

ook. Dat geeft Heuvelrug Wonen meer tijd om een nieuwe

alleen. Als er wat gebeurt, dan zit je.’

zegt mevrouw Van Asselt. Die keuze was snel gemaakt: ze geeft de

huurder te zoeken en u kunt eventueel afspraken maken met

Aan de Acacialaan staat de nabijgelegen zorginstelling Quarijn

voorkeur aan zelfstandig wonen. Na 22 jaar aan de Vogelweide wil

de nieuwe huurder over overname van spullen.

klaar voor de alarmopvolging. Het Zonnehuis ligt op een steen-

ze haar zelfstandigheid niet zomaar opgeven. Haar nieuwe buurt

worp afstand en daarom kan ze na de verhuizing eindelijk

en het dorpscentrum van Doorn kent ze op haar duimpje. Ooit

Eindinspectie
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Op de laatste dag dat u de woning huurt, komt de verhuur-
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opgelucht ademhalen. Bovendien is haar gloednieuwe woning

kwam ze dankzij haar werk bij verzorgingshuis Oranjestein in

bereikbaar met een lift. Dat is wel zo handig, als je slecht ter been

aanmerking voor een flatwoning in de wijk Hoog Moersbergen.

de sleutels over. Zijn er nog zaken die niet goed zijn uitgevoerd of

bent. De woning zelf is helemaal gelijkvloers en als mevrouw Van

Maar geboren werd ze aan de Doornseweg in Langbroek, in de

constateert de verhuurconsulent gebreken die bij de voorinspectie

Asselt in de toekomst wat hulp nodig heeft, kan ze gewoon aan de

smidswoning naast de brug over de wetering. De oude liefde voor

niet aan bod zijn gekomen, dan krijgt u nog maximaal vijf dagen

Acacialaan blijven wonen.

Langbroek roest niet en ze bladert graag door haar boekje met

consulent terug voor de eindinspectie. Als alles in orde is, draagt u

Veranderingen in uw woning

de tijd om dat in orde te maken.

Sommige huurders willen hun woning verbouwen: een

Opnieuw verhuren

historische dorpsfoto. Het kostbare boekje verhuist natuurlijk mee

Veilig en centraal

naar de Acacialaan.

keuken plaatsen, een uitbouw maken, of een dakkapel.
Ze is blij met dat gevoel van veiligheid en met de centrale ligging

Deze verandering worden ook wel Zelf Aangebrachte

We gaan ervan uit dat de woning bij de eindinspectie wel in orde

van de woning. Het is heerlijk om zonder belbus een paar bood-

Voorzieningen genoemd, kortweg ZAV. Als u hiervoor vooraf

is, en meestal is dat ook zo. Bij de eindinspectie komen ook vak-

schappen bij de supermarkt te kunnen doen. Ook haar andere

toestemming vraagt, kunnen de veranderingen vaak blijven

mensen die de installaties voor gas, elektra en water controleren op

sociale activiteiten gaan na de verhuizing gewoon door. Favoriet

zitten als u gaat verhuizen. Ook voor veranderingen die u al

veiligheid. Soms is er ook een aannemer die nog in de woning aan

zijn haar bezoekjes aan de contactmiddag voor ouderen, de

heeft aangebracht, kunt u achteraf toestemming vragen.

de slag gaat voordat die opnieuw wordt verhuurd. Heuvelrug

spelletjes rummikub, de bingo en de Zonnebloem. Zo blijft ze

Wonen probeert dit allemaal zo strak mogelijk te regelen, zodat

op haar nieuwe stekje onafhankelijk en dat vindt ze belangrijk.

Zie voor meer informatie over het opzeggen van de huur de

de woning snel weer beschikbaar is voor een nieuwe huurder.

folders ‘U gaat verhuizen?’. De regels voor veranderingen in
uw woning staan in de folder ‘U wilt verbouwen?’. Deze
Acacialaan, hier nog in aanbouw

folders kunt u downloaden via www.heuvelrugwonen.nl of
aanvragen via 0343 53 60 80.

Rondvraag
Vraag 1: Ik zoek een andere woning en

huurders. Het inkomen van degene met

‘U wilt uw woning ruilen?’‚ die u kunt

vergt dat extra aandacht. Een gezin van

een drogere binnenlucht en dan kost het

woning huren die onder het verkoopbeleid

denk nu aan woningruil. Wat zijn daarvoor

wie u ruilt moet bijvoorbeeld passen bij

downloaden via www.heuvelrugwonen.nl

vier personen produceert per dag maar

minder energie om de woning te verwarmen.

valt , hebben daarover bericht ontvangen.

de regels?

de woning. Ook is het een regel dat een

of aanvragen via 0343 53 60 80.

liefst tien liter vocht, alleen al door adem
en transpiratie. Heeft uw woning

Vraag 3: In mijn straat staan opeens

tien procent korting op de taxatiewaarde.

Antwoord: Woningruil is een goede

de gemeente waar die heen gaat.

Vraag 2: De ramen in mijn woning zijn

ventilatieroosters, laat die dan altijd

woningen van Heuvelrug Wonen te koop.

Maar blijven huren mag natuurlijk ook, dan

manier om een andere woning te vinden.

Hebt u plannen voor woningruil, neem dan

vaak beslagen en het schilderwerk begint

openstaan. Of zet een bovenrampje open,

Hoe zit dat?

verandert er voor de bewoners niets. Als

U zoekt zelf een huurder die zijn of haar

vooraf contact op met Heuvelrug Wonen.

al te bladderen. Wat kan ik daartegen

maar let wel op dat inbrekers er niet in

woning met die van u wil ruilen. Dit hoeft

Soms wordt de huurprijs aangepast als u

doen?

kunnen.

Antwoord: Heuvelrug Wonen heeft ervoor

tegen marktwaarde via de makelaar

geen woning van Heuvelrug Wonen te

gaat verhuizen, dit is van belang voor

Zet tijdens en na het douchen altijd een

gekozen een aantal huurwoningen te

verkocht. Op www.heuvelrugwonen.nl staat

zijn. U kunt een ruilwoning zoeken via

degene met wie u wilt ruilen. Onze mede-

Antwoord: Ventileren, ventileren, venti-

paar uur het raam open of zet de

verkopen. Dit geeft ons gelegenheid om

welke lege woningen nu te koop zijn.

www.woningruil.nl of www.dewoningruiler.nl.

werkers kunnen u precies vertellen wat dit

leren. We kunnen het niet vaak genoeg

mechanische ventilatie op de hoogste

nieuwe woningen bouwen. Dat biedt

Hebt u iemand gevonden die met u van

financieel betekent. Vraag ook bij de ge-

herhalen, maar het is zeer belangrijk dat

stand, zodat de vochtige lucht eruit kan.

mogelijkheden voor doorstroming en

woning wil ruilen, dan moet u daarvoor

meente waar u naartoe wilt naar de regels.

u zorgt dat er frisse lucht in uw woning

Ook voor de stookkosten is ventileren een

brengt meer variatie in een buurt. Niet alle

toestemming vragen aan beide ver-

Zie voor meer informatie de folder‚

komt. Juist bij goedgeïsoleerde woningen

goed idee: Door goede ventilatie ontstaat

woningen zijn te koop. Bewoners die een

van de ruilpartners een binding heeft met
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Zij kunnen hun eigen woning kopen met

een bewoner verhuist, wordt de woning
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Huis & thuis
Linda
Ruszczynski
Zuiderplantsoen 23
Driebergen
Juni
Na de verhuizing

‘Wat is het fijn om een grotere woning te

5-jarige dochter gelijk een eigen kamer

hebben! Ik wilde na de sloop van mijn

gekregen. Selina kan ook heerlijk in de

duplexwoning op nummer 19a best in deze

achtertuin spelen. Vóór de verhuizing heeft

buurt blijven wonen. Gelukkig hoorde ik

Heuvelrug Wonen het huis eerst netjes

van mijn oude buren, dat de eengezins-

opgeknapt. De gaskachel werd natuurlijk

woning op nummer 23 vrijkwam. Dat

door centrale verwarming vervangen.

kwam goed uit, want nu heb ik ruimte

Bovendien zijn de badkamer en de keuken

genoeg om samen te wonen met mijn

verbouwd. Bij het verhuizen en klussen

vriend. Na de verhuizing heeft zijn

hebben we volop hulp van vrienden en
familie gekregen. Als het aan mij ligt,
blijven we hier heel lang wonen.’

