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Mijn  
nieuwe stek 
 

 

Verhuizen betekent een huurcontract tekenen, spullen pakken 

en inrichten. Toby Schappert-Keijzer (71) kwam vanuit een 

dorpje in het verre Friesland naar Cothen. Samen met hond 

Snollebolleke heeft ze haar intrek genomen in het 

woonzorgcomplex aan het Cob Balkplein. 

 

Van geboorte is Toby een rasechte Amsterdamse. Met haar man 

Fred vaarde ze een tijdje op een binnenvaartschip door het land. 

Na omzwervingen in Leersum, Utrecht en Zeist trokken ze de 

stoute schoenen aan en verhuisden ze naar Friesland. Via een 

tussenstop kwam ze terecht in Morra, een gehucht helemaal in  

het noordoosten van Friesland.  

 

Na het overlijden van haar man werd het leven daar te stil, ook al 

omdat Toby’s kinderen en kleinkinderen in het midden van het  

land wonen. Dankzij haar inschrijving bij Woningnet.nl kreeg ze  

de mogelijkheid om te verhuizen naar een appartement in Cothen,  

op een steenworp afstand van dochter Petra.  

 

“De woningnood heeft mij al m’n hele leven parten gespeeld,  

maar deze kans heb ik met beide handen aangegrepen”, zegt Toby 

opgelucht. Als we haar spreken, zijn de schilderijen nog niet 

uitgepakt. Maar een gezellig praatje met haar medebewoners  

heeft ze al kort na de verhuizing gemaakt. “We hebben hier een 

gezamenlijke ruimte. En als Amsterdamse heb ik geen problemen 

met het leggen van contacten”, lacht ze.  

 

 MIJN NIEUWE STEK

“De woningnood heeft mij  
al m’n hele leven parten 
gespeeld, maar deze kans 
heb ik met beide handen 
aangegrepen”
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Heuvelrug Wonen 
Postbus 129 
3940 AC Doorn 
 
Telefoon: 0343 536 080 
 
E-mail: info@heuvelrugwonen.nl 
www.heuvelrugwonen.nl 
Twitter: @heuvelrugwonen 

Bezoekadres 
Boswijklaan 50 
3941 ZN Doorn 
 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag van  
8.15 tot 12.00 uur 
Vanaf 12.00 tot 17.00 uur 
alleen op afspraak 

Contact met Heuvelrug Wonen

Met veel plezier stellen wij twee keer per jaar 

ons bewonersblad Op de Hoogte samen.  

Dat doen wij omdat we met alle collega’s 

betrokken zijn bij ons werk en graag met u  

de actualiteiten delen. 

 
Wij houden u op de hoogte van wat er speelt op het gebied van 
wonen. Dat gaat vooral over de lokale ontwikkelingen, maar ook 
over zaken die uit landelijk beleid voortkomen en waar wij in ons 
werk rekening mee houden.  
 
U leest deze keer over de werkzaamheden die zijn begonnen voor 
vernieuwing van het groen bij de Groenhoek in Driebergen. Het veld 
met de ongebruikte jeu-de-boulesbaan wordt een gevarieerde tuin, 
waar ook insecten, vogels een vleermuizen zich thuis gaan voelen. 
 
We stellen twee nieuwe collega’s op onze klantenservice aan u voor, 
en hebben huurders geïnterviewd in hun nieuwe woning, ook staat 
er een mooi artikel in over hoe u uw leefomgeving kunt verbeteren.  
 
Daarnaast zijn we onverwacht met wat kleine nieuwbouwprojecten 
bezig. Op het terrein van het Veteranen Instituut in Doorn laat 
Heuvelrug Wonen 28 woningen bouwen door Bouwbedrijf Moonen 
voor de doelgroep senioren. Wij hopen hiermee wat doorstroming  
te bereiken op de woningmarkt. Senioren kunnen dan hun grotere 
woning verlaten voor een modern appartement in een mooie  
groene omgeving. Ook zijn de vergunningen afgegeven voor de 
appartementen aan de Catharijnestraat, start bouw begin juli.  
Voor een aantal andere kleine projecten zin we druk bezig 
voorbereidingen te treffen. Houdt u hiervoor onze website in  
de gaten. 
 
Namens alle collega’s wens ik u veel leesplezier en een mooie 
zomerperiode toe. 
 
Jos Sleyfer 
Directeur-bestuurder 

Spreekuren wijkbeheerder 
Groenhoek 73, Driebergen 
In verband met corona zijn  
de spreekuren vervallen. Met 
vragen kunt u op werkdagen 
bellen tussen 8.30 en 12.00 uur, 
(0343) 536 080. 
 
Wijkkantoor Sitiolaan  
en De inloop Doorn 
Activiteiten voor en door 
bewoners Sitiolaan 197, Doorn. 
Voor activiteiten en actuele 
openingstijden zie:  
doorn.deinloop.net 
 
De Inloop Driebergen 
Oranjelaan 73, Driebergen 
Voor activiteiten en actuele 
openingstijden zie:  
Driebergen.deinloop.net 
 
Glasschade 
Bij glasschade bellen huurders,  
als zij verzekerd zijn, met de 
Glaslijn via telefoonnummer  
0900 204 04 44. 
De Glaslijn is 7 dagen  
per week, 24 uur per dag 
bereikbaar. 
 

Cv-storing 
Bij cv-storing bellen huurders  
in Driebergen rechtstreeks  
naar Bonarius, telefoon  
088 115 13 13. Huurders 
in Doorn en Leersum bellen  
naar Breman Service Zeist  
bv via de storingstelefoon  
0900 821 21 74 (24 uur per dag). 
 
Rioolstoring 
De Riool Reinigings Service (RRS) 
is 24 uur per dag te bereiken op 
telefoon 030 248 26 00 
 
Noodgevallen 
Voor spoedeisende zaken is  
Heuvelrug Wonen ook buiten  
kantoortijden bereikbaar op 
telefoon 0343 536 080 
 
Heuvelrug Wonen is ook  
op Twitter. Volg ons op 
@heuvelrugwonen  
 
U kunt ons voor reparaties 
bereiken van 8.15 tot  
12.00 uur op telefoonnummer 
0343 536 080. 

Colofon  
© Op de Hoogte is een uitgave van Heuvelrug Wonen en verschijnt twee keer per 
jaar. Redactie tekstschrijvers: Christine van Eerd, Michiel Schaaij, Anita Brinkerink. 
Hoofd-/eindredactie: Anita Brinkerink. Overige redactieleden: Jaap Groeneveld, 
Hans Hillebrand, Marcel van den IJssel, Els van Tuinen, Henny Zuurbier.  
Vormgeving: WAT ontwerpers. Fotografie: Marcel van den IJssel, iStock

Heuvelrug Wonen is   

ook op Twitter! 
 

           Volg ons op  
           @heuvelrugwonen 
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Tweekamerappartementen 
De tweekamerappartementen liggen verdeeld over drie 
woonlagen. De woonoppervlaktes variëren tussen de  
60 en 70 m2 met balkons van circa 5,5 m2. Naar verwachting 
liggen de huurprijzen van de appartementen tussen de  
€ 633,25 en de € 763,47.  
 
Om op de appartementen te kunnen reageren, is het nodig  
dat u ingeschreven staat bij WoningNet regio Utrecht.  
De appartementen zullen naar verwachting rond september/ 
oktober 2022 via WoningNet worden aangeboden. 

Voorrang 
Tijdens de selectie van kandidaten geldt er een voorrangs-
regeling voor lokale ouderen die al wonen in de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug.  
 
Meer weten? 
Heeft u interesse en wilt u op de hoogte gehouden worden  
van de voortgang? Neem dan contact op met Heuvelrug 
Wonen via info@heuvelrugwonen.nl

 VAN ALLES WAT

Seniorenappartementen te 
huur op het terrein van het 
veteraneninstituut in Doorn 
 

Diverse Kringloop winkels  
 
In de Kringloop winkels vindt u  
dagelijks nieuwe uiteenlopende 
producten, zoals: kleding, huisraad, 
speelgoed, boeken, curiosa, meubels 
etc. Gratis ophaaldienst, ook van  
grote goederen.  
 
Kringloop Driebergen 
Traay 49c, 3971 GC Driebergen 
Openingstijden: 
Maandag 13.00 – 17.30 uur 
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 18.00 uur 
Zaterdag 10.00 – 17.00 uur 

 
 
Kringloop Doorn 
Kampweg 7-I, 3941 HC Doorn 
Woensdag t/m zaterdag  
12.00 – 17.00 uur 
Telefoonnummer: 0844 – 300 123 
 
Snuffelschuur 
In Leersum is er een snuffelschuur.  
Voor meer informatie kijk op: 
www.snuffelschuurleersum.nl 

 

 
 
 

U bent van harte welkom op  
onze facebookpagina.  

Op deze facebookpagina delen we  
nieuws en activiteiten in uw omgeving. 

 
Wilt u zich aanmelden? 

Meld u dan via facebook aan bij  
facebook.com/Heuvelrugwonen.  

Wij plaatsen hier regelmatig  
actuele informatie.

AANMELDEN  

FACEBOOK

In Doorn op het terrein van het veteraneninstituut gaat Heuvelrug Wonen in het 
eerste kwartaal van 2023 seniorenappartementen verhuren. De appartementen staan 
in een prachtige bosrijke omgeving. Op fietsafstand van het centrum van Doorn. 



VAN ALLES WAT

Geeft u 
4000 huurders  
een stem?

Sinds jaar en dag vertegenwoordigt de huurdersbelangenvereniging 
(HBV) de huurders van Heuvelrug Wonen in de dorpen Leersum, 
Doorn en Driebergen. Recent is daar ook Cothen bij gekomen. Samen 
geven we zo’n 4000 huurders een stem! 
 
De HBV overlegt met Heuvelrug Wonen over bijvoorbeeld huurbeleid, 
prestatieafspraken, duurzaamheid, leefbaarheid, wonen met zorg en 
jongerenhuisvesting. Onderwerpen die ons allemaal raken. We hebben 
geen zeggenschap, maar geven wel advies en daarbij staat voor ons het 
huurdersbelang altijd voorop. Ook vertegenwoordigen we de huurders 
bij de prestatieafspraken met de gemeente. We werken nauw samen 
met huurdersorganisaties in Maarn en Amerongen. 
 
Voor de komende periode hebben we plek voor een nieuwe voorzitter 
en twee nieuwe bestuursleden. Daarvoor zoeken we huurders met 
belangstelling voor volkshuisvesting die zich willen verdiepen in 
belangrijke thema’s als kwaliteit, betaalbaarheid, wachttijd voor een 
huurwoning, klantvriendelijkheid, renovatie en nieuwbouw. Via het 
bestuur van de HBV levert u een bijdrage aan onze samenleving en 
maakt u het leven van huurders een stukje beter. Er is veel ruimte om  
u te ontwikkelen en te verdiepen door middel van cursussen.  
 
We zijn op zoek naar gedreven huurders die graag inhoudelijk 
discussiëren en hun mening in woord en geschrift duidelijk kunnen 
verwoorden. Mensen die zich minstens vier jaar en maximaal acht jaar 
aan de vereniging verbinden. Gaat u voor het voorzitterschap, dan bent 
u het gezicht en het eerste aanspreekpunt van de vereniging.  
 
Kijk voor meer informatie over de vacatures op  
www.hbv-heuvelrugwonen.nl. Heeft u interesse?  
Stuur een motiverende e-mail met naam en  
telefoonnummer met een cv naar  
h.hillebrand22@gmail.com.  
Wij nemen dan contact op voor  
een oriënterend gesprek. 
 
Hans Hillebrand 
namens het algemeen bestuur  
van HBV Heuvelrug Wonen 
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Zonnige zomer 
salade Hawaï 
 
Eigenlijk is het een tikkeltje vreemd dat we alles 
waar ananas in zit of op zit met de titel “Hawaï” 
uitrusten. Of het nou het idee is dat je meteen een 
tropisch gevoel krijgt bij dit soort gerechten? Ik 
weet het niet. Wat ik wel weet is dat deze salade 
niet alleen makkelijk is, maar ook heel erg lekker. 
 
Om de gehaktsalade te maken kun je natuurlijk  
ananas gebruiken, maar dit is zeker net zo lekker als 
je bijvoorbeeld mango gebruikt in plaats van ananas. 
Maak de gehaktballetjes lekker klein of maak een 
grote gehaktbal en snijd die in kleinere stukjes.  
Dat kan natuurlijk ook. 
 
Voorbereidingstijd: 5 minuten 
Bereidingstijd: 10 minuten 
 
Benodigdheden (voor 4 personen) 
• 200 gr mager rundergehakt in kleine balletjes 
• 1 el olijfolie 
• 1 avocado in blokjes 
• 100 gr kerstomaatjes in kwarten 
• 100 gr geraspte wortel 
• 100 gr veldsla 
• 75 gr augurken in blokjes 
• 150 gr ananas in blokjes 
 

Dressing 
• 4 el licht en romige mayonaise 
• 30 ml ananassap (vers) 
• Optioneel: limoensap 
• Peper en zout 
 
Bereidingswijze 
Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak hierin de 
gehaktballetjes gaar en goudbruin. Zet apart. 
Maak de salade door alle ingrediënten te mengen. 
Verdeel dit over 4 kommen en verdeel hier ook de 
gehaktballetjes over 
 

NIEUWS VAN DE  
HUURDERSBELANGENVERENIGINGEN



Dit voorjaar zijn de werkzaamheden begonnen voor 

vernieuwing van het groen bij de Groenhoek. Het veld 

met de ongebruikte jeu-de-boulesbaan wordt een 

gevarieerde tuin, waar ook insecten, vogels en 

vleermuizen zich thuis gaan voelen. 

 

Het wordt een rustig ‘mini-parkje’, zegt consulent groenbeheer Jakob Loosman. 

Hij heeft het plan voor de vernieuwing van het groen in nauw overleg met de 

bewoners gemaakt. Nadat de renovatie van de woningen achter de rug was, 

organiseerde hij een bewonersbijeenkomst in de buitenlucht. De reacties waren 

enthousiast over de eerste schetsen met slingerende paden en kleurige planten. 

 

Planten en dieren 
De omwonenden vroegen ook aandacht voor de dieren. Er komen dus nestkast-

jes voor mezen en mussen, insectenhotels en plekken waar zwaluwen en vleer-

muizen kunnen nestelen. En inheemse planten die aantrekkelijk zijn voor vlinders 

en bijen. Een enquête bij alle bewoners bevestigde dat het uiteindelijke plan 

goed aansluit bij de wensen.  

 

Niks weggooien 
Bij de inrichting van het mini-parkje maakt Jakob dankbaar gebruik van materiaal 

dat daar al is. Stoeptegels worden opgestapeld tot muurtjes en verouderde strui-

ken krijgen een plek in de takkenril: een natuurlijke afrastering waar bijvoorbeeld 

egels zich prettig voelen. De paden krijgen houtsnippers. Nu het minder stenig 

wordt, kan regenwater veel beter de grond in lopen. 

 

Nog even geduld 
“De renovatie van de woningen had natuurlijk grote impact voor de bewoners”, 

zegt Jakob. “Met dit mini-parkje sluiten we die periode af met een groen cadeau-

tje. Wie wil zien hoe mooi het wordt, moet nog even geduld hebben. Groen 

moet nu eenmaal groeien.” 

6

GROENBEHEER

De planten bij de Groenhoek moeten nog groeien. Vol-

gend jaar is het daar net zo mooi als hier bij de Lange 

Dreef. Daar is onlangs een informatiebord geplaatst, 

zodat je kunt leren welke planten daar bloeien.

Meer groen bij de Groenhoek 



Dat is de titel van het nieuwe 
ondernemingsplan van Heuvelrug 
Wonen. Twee medewerkers die 
deze oproep in de praktijk brengen 
zijn de sociaal wijkbeheerders  
Erik Jong en Bernardo de Oliviera. 
Voor veel bewoners zijn zij al een 
herkenbaar gezicht in de wijk.  

 

Erik en Bernardo werken allebei ongeveer een jaar bij Heuvelrug 

Wonen. Bernardo heeft veel ervaring bij andere woning-

corporaties en Erik bij de gemeente Rotterdam. Bij Heuvelrug 

Wonen voelen ze zich als een vis in het water. Als sociaal 

wijkbeheerders zijn ze de ogen en de oren van de corporatie. 

Erik doet zijn werk vooral in Doorn, Bernardo neemt Driebergen, 

Leersum en Cothen voor zijn rekening.  

 

Raad en daad 
Bij hun werk vinden ze het erg belangrijk om te luisteren naar de 

bewoners. Bernardo: “We vragen hoe het met de mensen gaat 

en als mensen ergens ontevreden over zijn vragen we door wat 

ze zouden willen veranderen. Dan kijken we hoe wij kunnen 

helpen. Uiteindelijk is wel het doel dat bewoners zich zelf 

verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Maar wij 

kunnen ze met raad en daad op weg helpen.” 

 

Buren kunnen heel veel zelf regelen, daarvan is Erik overtuigd. 

“Als ze elkaar kennen en vertrouwen willen mensen elkaar graag 

helpen met een kleinigheidje. Een boodschap doen, even helpen 

met snoeien in de tuin, samen zwerfvuil opruimen, de aanhanger 

lenen om grof vuil weg te brengen. In sommige buurten gaat dat 

al vanzelf, in andere buurten kunnen wij helpen om 

saamhorigheid op gang te brengen. Wij kunnen tips geven, 

contacten leggen of een project op gang helpen met een kleine 

financiële bijdrage als dat nodig is.” 

 

Buitenborrel 
Als de sociaal wijkbeheerders kansen zien om een 

bewonersinitiatief te ondersteunen, grijpen ze die met beide 

handen aan. Daarvoor hebben ze een buurtbudget, maar ook tijd, 

ideeën, ervaring en heel veel contacten bij de gemeente en bij 

andere organisaties. Een mooi voorbeeld is de buitenborrel die 

Mieke Kraaijestein in juli organiseert voor haar flatgenoten in  

de Groenhoek. “Ik woon hier nu acht jaar en zoiets is nog nooit 

gedaan”, vertelt ze.  

 

Een buurvrouw maakt een tekening voor de uitnodiging, 

Heuvelrug Wonen zorgt dat die geprint wordt waarna Mieke ze 

verspreidt. Er komen statafels met hapjes en drankjes in de 

binnentuin. “Niet meer dan dat”, lacht ze. “Het is een simpele 

manier om met je buren in contact te komen. Als je elkaar op die 

borrel hebt gesproken, is het toch anders als je elkaar op straat 

tegenkomt. Het kan echt een sneeuwbaleffect hebben voor 

meer sociale cohesie in de buurt.”  

 

Mét de buurt 
De sociaal wijkbeheerders doen hun werk niet voor de buurt, 

maar mét de buurt. “Als mensen met ideeën komen, denken we 

graag mee hoe dat gerealiseerd kan worden”, zegt Bernardo. En 

Erik vult aan: “We zijn heel benieuwd naar ideeën van bewoners 

om zich thuis te voelen en sfeer te creëren in hun buurt. We 

reageren met een ‘open mind’ en staan open voor alle suggesties.”  
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LEEFBAARHEID

Doen jullie ook mee?

 
Ook in uw buurt? 

Hebt u ook ideeën om in uw buurt het contact tussen buren 

te versterken?  Wilt u samen met uw buren iets organiseren 

en hebt u wat hulp nodig? Neem contact op met sociaal 

wijkbeheerders Erik en Bernardo via telefoon 0343 – 53 60 80 

of e-mail info@heuvelrugwonen.nl  
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 VERDUURZAMING

Afvalcampagne  
Allemaal aan de bak! 

GFT staat voor Groente-, Fruit- en Tuinafval. 

Maar de E van Etensresten hoort er ook bij.  

Alles dat kan vergaan mag in de groene of bruine 

GFT-kliko. Dus inderdaad: ook dat restje 

stamppot, die beschimmelde broodkorst en 

afgekloven kippenbotjes en het velletje van 

makreel. Zónder verpakking natuurlijk. En dat 

halfvolle bakje met groenten dat al te lang in de 

koelkast staat? De inhoud kan bij het GFT.  

Dit scheelt enorm in de hoeveelheid restafval. 

Twijfelt u of iets bij het GFT kan? De GFT wel en 

niet-lijst staat op deze pagina of ga naar: 

www.afvalscheidingswijzer.nl en krijg direct 

antwoord op uw vraag. 
 
 

Etensresten stinken zo 
Ja, dat kan. Er gaan micro-organismen aan het werk om al dat 

organische materiaal af te breken. Als er te weinig lucht bij komt, 

gaat het stinken. Hoe warmer het is, hoe sneller dit gaat. In het 

winterseizoen heeft u hier geen last van. In de zomer kunt u met 

eenvoudige maatregelen de ergste overlast beperken. Bovendien 

wordt in deze periode de GFT-kliko vaker geleegd dan uw andere 

kliko’s, ook vaker dan die voor het restafval. 

 

Daarom scheiden we GFT 
Het ingezamelde GFT wordt gecomposteerd en doorverkocht 

aan boeren en tuinders. Zij gebruiken het als bodemverbeteraar 

op hun land als voeding voor de gewassen die wij vervolgens 

weer kopen. Een mooi voorbeeld van kringloop. Bovendien komt 

bij het composteren gas vrij. Dit gas wordt opgevangen en inge-

zet als biogas. Dubbele winst dus! 

 

GFT scheiden in de hoogbouw? 
Zo ver zijn we (nog) niet in onze gemeente. GFT is een ingewik-

kelde afvalsoort om in de hoogbouw op een hygiënische manier 

in te zamelen. Daarom ligt de focus bij hoogbouw nu nog vooral 

op het scheiden van PMD, papier en glas. 
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Zo’n honderd jaar geleden was Cothen een gehucht met nog 

geen duizend inwoners. Het dorp kende een rijke, middeleeuwse 

historie, maar de doorgaande Dorpsstraat was niet meer dan een 

zand- en grindpad. Veel verkeer kwam er in die tijd niet. Dat was 

niet verwonderlijk, want de belangrijkste vrachtroute tussen Wijk 

bij Duurstede en Utrecht was van oudsher de Kromme Rijn.  

 

Wie in de jaren ‘20 van de vorige eeuw lopend, met paard en 

wagen of per fiets uit de richting van Wijk bij Duurstede kwam, 

passeerde in de bebouwde kom van Cothen eerst de 

zogenoemde kerkhuisjes. Op de Brink met het protestantse 

kerkje stond destijds ook de openbare dorpsschool. Aan de 

overkant van de Dorpsstraat bevond zich het toenmalige 

gemeentehuis. Iets verderop, net voorbij de molen Oog int Zeil, 

woonde houthandelaar Damen in een groot herenhuis, dat ‘s 

zomers verscholen lag onder een bladerdak van grote loofbomen.  

 

Tot 1881 stond op die plek een herberg, waar ook de nodige 

rechtszittingen plaatsvonden. Het pand stond daarom bekend als 

het ‘regthuys van Kooten’. Pas na de Tweede Wereldoorlog 

kwamen de eerste nieuwbouwwijkjes tot stand en groeide de 

bevolking gestaag. De eerste uitbreiding werd in 1952 door de 

toen nog zelfstandige Cothense gemeenteraad goedgekeurd. 

Later werden er meer nieuwbouwprojecten gerealiseerd en 

vermoedelijk blijft het daar niet bij.   

 

Er is dus veel veranderd in Cothen, maar vooral rond de 

Dorpsstraat zijn er nog wel herkenningspunten van vroeger.  

De charmante kerkhuisjes staan er nog steeds en het oude 

gemeentehuis is nu de veel bezochte snackbar ‘het Oude 

Raedthuys’. De vroegere dorpsschool, waar ook enige tijd 

gemeenteambtenaren waren gehuisvest, is nu een 

verzamelkantoor waar zzp-ers en bedrijfjes zijn gevestigd.  

 

De hoek van de Dorpsstraat en de Kerkweg heeft zijn vroegere 

horeca-functie teruggekregen. De helft van het herenhuis van 

houthandelaar Damen wordt nu uitgebaat als eetcafé Het 

Molentje. Inwoners zien het als de enige Cothense stamkroeg. 

Voor fietstoeristen is het terras een welkome pleisterplaats, op 

een tocht langs de boomgaarden van het Kromme Rijngebied.  

Een duikje in de geschiedenis uit het werkgebied  

van Heuvelrug Wonen brengt verhalen van vroeger 

naar boven. Hoe leefden onze dorpsgenoten in het 

verleden? En hoe zag hun woonomgeving eruit?  

Deze keer leest u het verhaal over de Dorpsstraat  

in Cothen.  

Terugblik 

TERUGBLIK
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Samen met hun collega’s achter de balie zijn ze ook letterlijk het 

gezicht van de corporatie. Want wie het kantoor van Heuvelrug 

Wonen bezoekt, kan niet om de klantenservice heen. Mondeling 

en telefonisch vormen ze het eerste aanspreekpunt en dat maakt 

hun deeltijdwerk leuk en afwisselend, vinden Ruth en Magda.  

 

Voor Ruth is een baan bij een woningcorporatie echt iets nieuws. 

Ze volgde eerder een opleiding dierverzorging en ging bij de 

bekende Amsterdamse dierentuin Artis aan het werk. “Dat was 

heel leuk, maar het werd tijd voor een andere uitdaging”, zegt ze. 

Ruth was blij verrast dat ze in aanmerking kwam voor de vaca-

ture bij de klantenservice. Aan de Boswijklaan werd ze met open 

armen ontvangen. 

 

Hoewel Magda ook een andere achtergrond heeft dan je mis-

schien zou verwachten, kwam haar parttime aanstelling bij Heu-

velrug Wonen niet als een verrassing. Ze is gediplomeerd etaleur, 

maar deed daarnaast ervaring op in de corporatiewereld, bij 

Eemland Wonen in Baarn. Toen ze werd gepolst door Heuvelrug 

Wonen, heeft ze geen moment getwijfeld. “Ik vind de corpora-

tiewereld superleuk”, zegt ze enthousiast. 

 

“Het werk is heel divers”, aldus Magda. “Soms kan ik helpen om 

problemen op te lossen. Een andere keer maak ik gewoon een 

praatje aan de telefoon, om een klant even wat extra aandacht 

te geven.” Net als Ruth is ze heel gemotiveerd, allebei staan ze 

graag paraat voor vragen van huurders. Het autoritje vanuit hun 

woonplaatsen Hilversum (Magda) en Rhenen (Ruth) hebben ze 

er graag voor over. 

 

Met het invullen van hun vrije tijd hebben de twee nieuwe 

medewerkers evenmin moeite. Ruth springt elke week wel een 

keertje op haar mountainbike en houdt verder van wandelen en 

yoga. Magda is dol op kamperen, tuinieren en wandelen. Ook 

geeft ze meditatielessen en houdt ze zich bezig met het leggen 

van tarotkaarten. “Allemaal heel zen”, lacht ze. 

 

 

 

 ACHTER DE SCHERMEN BIJ …

Ruth Vrijland & 
Magda de Muijnck  

Heuvelrug Wonen:  
één organisatie, verschillende 

afdelingen, 40 mensen.  
Waar en bij wie moet ik zijn?  

We nemen een kijkje achter de 
schermen. In dit nummer bij Ruth 

(44) en Magda (55), twee nieuwe 
gezichten van de klantenservice. 

“Ik vind de corporatie-
wereld superleuk”

“Soms kan ik helpen om  
problemen op te lossen”
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Enorme hoosbuien waarbij de 
straten blank komen te staan. 
Maar ook flinke droogte waardoor 
tuinplanten verpieteren.  
Dat zijn de gevolgen van de 
klimaatverandering. Met kleine 
maatregelen kunnen bewoners 
hier iets aan doen. Lize Haarman 
heeft bijvoorbeeld haar regenpijp 
afgekoppeld zodat het regenwater 
in haar tuin stroomt en niet in  
het riool.  

 

Door de regenpijp af te koppelen sla je twee vliegen in één klap: 

minder riooloverstromingen en minder verspilling van 

regenwater. Rioolwater kan vervuild zijn met vet, chemicaliën, 

medicijnresten of drugs. Normaal gesproken gaat dit naar de 

waterzuiveringsinstallatie. Maar als het riool overbelast raakt 

met regenwater, komt het vervuilde water rechtstreeks in de 

natuur terecht. Aan de andere kant is er soms een periode van 

grote droogte. Door de regen de tuin in te leiden, komt daar een 

hogere grondwaterstand. Zo kunnen de planten beter groeien 

zonder dat je hoeft te sproeien.  

 

Lize is vrijwilliger bij GoedVolk, een initiatief van inwoners van 

de Utrechtse Heuvelrug die een positieve bijdrage willen leveren 

aan de duurzaamheid van de regio. Vorig jaar organiseerde zij 

samen met de NMU (Natuur en Milieu Federatie Utrecht) twee 

informatiebijeenkomsten over het afkoppelen van regenpijpen. 

Haar eigen tuin was het eerste aan de beurt.  

 

“Een regenpijp afkoppelen is zo gebeurd”, zegt Lize. “Toch moet 

 je wel weten wat je doet. Daarom hebben we hulp ingeroepen 

van afkoppelcoach Lanny Olie, die hier alles vanaf weet. Na een 

online informatiebijeenkomst met 34 deelnemers kwamen  

17 mensen naar de praktijkdag. Sommige mensen hebben toen 

meteen hun regenpijp laten afkoppelen, anderen vroegen Lanny 

langs te komen voor advies op maat.” Lize hoopt dat veel meer 

bewoners dit gaan doen. “Het is fijn dat het regenwater niet 

verspild wordt. En hoe meer mensen hun regenpijp afkoppelen, 

hoe beter het riool bestand is tegen hoosbuien.” 

Een regenpijp afkoppelen kan niet altijd en overal. Waar 
moet je op letten? 

•  De grond in de tuin moet voldoende doorlaatbaar zijn zodat 

het water snel genoeg wegzakt. Bij zandgrond gaat dat goed, 

bij klei niet. Doe dus eerst de emmertest: gooi een emmer 

water in de tuin en kijk of het goed wegloopt. 

•  De tuin moet groot genoeg zijn in verhouding tot het 

dakoppervlak. Anders overstroomt je tuin (loopt het 

regenwater alsnog de straat op). 

•  Zorg ervoor dat het regenwater echt de tuin inloopt en niet  

te dicht bij de woning blijft staan. Want dat kan vocht en 

schimmel veroorzaken.  

 

Eerst even melden 
Wilt u ook uw regenpijp afkoppelen, neem dan vooraf contact 

op met Jakob Loosman van Heuvelrug Wonen. Hij komt graag 

kijken of uw tuin daarvoor geschikt is. U kunt hem mailen via 

info@heuvelrugwonen.nl of bellen op 0343 – 536 080. 

 

 
Iedereen is GoedVolk 
GoedVolk heeft veel meer activiteiten om 

Utrechtse Heuvelrug te verduurzamen.  

Kijk op www.iedereenisgoedvolk.nl en  

doe mee.

Regenwater in de tuin  
en niet in het riool

DUURZAAMHEID
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ZOMERPUZZEL

Zomerpuzzel 
Doe mee en win een groenbon ter waarde van € 50

 

Stuur de oplossing van deze puzzel via mail naar info@heuvelrugwonen 
onder vermelding van ‘oplossing zomerpuzzel’ uiterlijk 30 juli 2022.  
 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

© www.puzzelpro.nl

Horizontaal: 1. soort antilope 5. kuststrook 10. Griekse 

schapenkaas 12. vestingwerk 14. regeringsreglement  

15. sportteam 18. selenium 19. strafwerktuig 20. plezierig 

22. Europese vrouw 24. onbeschaamd 26. knuppel  

28. drietal 29. grote warmte 31. waterdruppeltje  

32. strijdgewoel 34. houten klepper 36. noordnoordwest 

37. over 38. aanreiken 41. komiek 44. hooimaand  

45. prettige geur 48. schaakstuk 50. invetten 52. Duitse 

omroep 53. kortschrift 54. 144 stuks 56. houtsoort  

57. oude lengtemaat 59. afzondering 60. bouwkundig 

ingenieur 61. proper 63. uniek 65. voetbalterm  

66. buitenzitje 

 

Verticaal: 1. Europeaan 2. meterton 3. zonnescherm  

4. inhoudsloos 6. Noorse aardgeest 7. jaloezie 8. Engelse 

ontkenning 9. doctorandus 10. ooft 11. oude Griekse 

stad 13. geschrift 16. Spaanse uitroep 17. eikenschors  

19. eng 21. soort lijster 23. pl. in Drenthe 24. civiel 

ingenieur 25. grondtoon 27. seconde 29. roodbruin 

kleurmiddel 30. dopheide 33. een zekere 35. paling  

38. vrijgevig 39. feest 40. ijsdrank 42. dreun  

43. kloosterzuster 44. extra speelkaart 46. deel v.e.  

mast 47. met dank 49. vereist 51. Ned. omroep  

53. vreemde munt 55. in je eentje 56. ver (in samenst.)  

58. dakbedekking 60. nog een keer 62. binnen 64. achter


