
Hittestress, droogtestress
en warmtestress  |  p.3

Jouw voortuin als paradijs(je)  |  p.10-11
Op de vlucht naar een 
veilig thuis |  p.14-15

Nette voortuin,  

blije buren |  p.9  

DICHTBIJ IS HET MAGAZINE VOOR HUURDERS EN PARTNERS VAN WONINGSTICHTING NIJKERK

Marieke van Soest

Ik ben veel 
dankbaarder 
geworden | p.4-5

WONINGSTICHTING  NIJKERK

 

 

 

 

Top 10 
makkelijke 

bodembedekkers
p.11

Je huurhuis leegmaken is 
andere koek |  p.6-7

DERDE JAARGANG
NR 1  |  MAART 2020



2 | DICHTBIJ

Beste lezer,

Groene tuinen, straten en buurten voor en 

door huurders. Steeds meer mensen willen 

duurzamer leven en wonen. Als je een goed 

geïsoleerde woning hebt verbruik je minder 

energie en draag je bij aan een beter milieu. 

Maar een natuurlijke woonomgeving met 

plaats voor vogels, vlinders en bijen draagt 

ook bij aan een gezonder en beter leefklimaat. 

Binnen WSN wordt ‘groen wonen’ steeds 

belangrijker. Als verhuurder zijn we ook 

dichtbij als het gaat om groen wonen. Samen 

met partners zoals gemeente Nijkerk, Stichting Sigma, Groei en Bloei, Hip, Aeres 

VMBO en Accent Praktijkonderwijs kijken we hoe we de wijken nog groener kunnen 

maken. Ook stimuleren we huurders om zelf aan de slag te gaan met groen rondom 

hun woning. Deze Dichtbij staat vol met ‘groene’ artikelen. Op pagina 9 leest u 

bijvoorbeeld dat u voor een onderhoudsvriendelijke tuin beter kunt kiezen voor 

goedkoop groen dan voor duur grind. Zelf heb ik een groen hart. Aan het einde van 

een drukke werkdag doe ik niets liever dan werken in de tuin. Het voelt goed om 

na een hectische werkweek, fysiek aan de slag te gaan en mijn hoofd even leeg 

te maken tussen het groen. Groen wonen is voor veel meer goed dan we in eerste 

instantie denken. Zo kwam ik nog een paar leuke feiten tegen die ik graag deel.

Peter Toonen
DIRECTEUR-BESTUURDER

Vragen, suggesties, complimenten of 

klachten over ons magazine?

Redactie Dichtbij  Van ’t Hoffstraat 40, 

3863 AX  Nijkerk  |  dichtbij@wsn.nl 

Redactie  Jan Beeuwkes, Daniëlle  

Jansen, Mariëlle van Heerikhuize, 

Claudia Verweij, Saskia Waciuri – WSN

Ity van Dusschoten

Fotografie Wiep van Apeldoorn | WSN 

Vormgeving Marjo Vliek [grafische] 

vormgeving

Drukwerk Zalsman

Dichtbij Magazine is een  

onafhankelijke uitgave van WSN en 

heeft geen verbintenis met derde 

commerciële partijen. We plaatsen 

daarom geen advertenties.

Dichtbij Magazine is bedoeld om u  

een vereenvoudigde indruk te geven 

van zaken die zich voordoen op 

volkshuisvestelijk gebied. U kunt geen 

rechten ontlenen aan de artikelen in 

dit magazine. Voor meer uitputtende 

informatie kunt u contact opnemen 

met WSN of kijken op www.wsn.nl

Wilt u Dichtbij niet meer ontvangen? 

Mail uw naam en adres naar  

dichtbij@wsn.nl.

ColofonSamen vergroenen

'Samen vergroenen is niet  

alleen leuk, het is ook goed voor  

onze gezondheid.'

✔  Mensen die in een groenere omgeving 

wonen, zijn minder vaak ziek. Contact met 

natuur zorgt voor meer geluk en minder stress

✔  Een boom werkt zo verkoelend, dat kan je 

vergelijken met de kracht van 10 airco’s. 

✔  Meer groen in je leefomgeving draagt bij aan het 

tegengaan van toenemende hitte in de zomer en kan 

een oplossing zijn voor wateroverlast.



DICHTBIJ | 3 

Iedere bewoner in Nijkerk kan bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Oftewel, een gezonde, 

toekomstbestendige en aantrekkelijke buurt. Het gaat dan om gebouwen, groen, straten, lucht, 

water en grond. Jouw aandeel lijkt misschien maar een druppel op de gloeiende plaat. En dat 

klopt, dat is het ook. Maar al die druppels bij elkaar hebben wel veel impact. 

Nijkerk aan zee

Het klinkt best aantrekkelijk, warmere zomers en Nijkerk 

aan zee. Maar de klimaatveranderingen brengen naast een 

aangename temperatuur ook veel onzekerheid met zich 

mee. Denk aan: hittestress, droogtestress en waterstress. 

Hittestress

Hittestress, de gemiddelde zomertemperatuur in Nederland 

is nu 17,4°C. Als we doorleven zoals we dat nu doen, stijgt de 

temperatuur tot 20,4°C in 2050. Dit verschil lijkt minimaal, 

maar heeft wel een bijzonder grote impact op onze gezond-

heid. Mensen raken vermoeid, verliezen hun concentratie 

en raken uitgeput of uitgedroogd. Wat we nodig hebben: 

minder stenen en meer groen in de tuin. Want stenen 

houden warmte vast en groen zorgt juist voor koelte en 

schaduw. In Nijkerk zijn we net als de rest van Nederland fan 

van stenen in de tuin. Maar liefst 51% van de Nijkerkers heeft 

een versteende tuin.

Nog meer stress

Droogtestress en waterstress: aanhoudende droogte waar-

door de aardappeloogst mislukt en regenbuien die je straat 

ACTUEEL

doen onderlopen. Zelf minder water gebruiken is altijd een 

goed idee om droogte te voorkomen. Douche bijvoorbeeld 

wat korter. Extreme regen kan zorgen voor vochtplekken in 

je woning en daarmee lekkages veroorzaken. Wat we nodig 

hebben: minder stenen en meer groen, zodat het water weg 

kan zakken. In Nederland zijn er per inwoner 4,8 bomen, in 

Nijkerk houdt dat bij 3,2 bomen op. 

Samen delen, samen autorijden

Een auto delen wordt in Nederland steeds normaler [41%], 

maar in Nijkerk zijn we daar nog niet zo mee bekend [11%]. 

Minder auto’s betekent ook minder parkeerplaatsen, dus 

minder stenen en dat betekent weer … precies, minder 

warmte. 

En nu jij

Benieuwd wat jij nou zelf kunt doen aan al die stress? Pak 

eens wat vaker de fiets in plaats van de auto, dat kost niets. 

Of kom echt uit je comfortzone en regel een deelauto. En 

als je toch bezig bent, kijk eens kritisch naar je tuin. Welke 

stenen kun jij vervangen voor groen? 

NEDERLAND 
BEDREIGT DOOR 
WATER. 

DUURZAME LEEFOMGEVING OOK 

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID
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‘Alles wat ik geleerd 
heb, weet ik nog. 

Maar alles wat er nu 
nieuw in moet, kost 

me moeite.'



Hersenbloeding
‘Ik lag in het ziekenhuis vanwege een infectie en dat was 

mijn redding. Ik drukte op het belletje en omdat ik dat 

nooit deed, kwam de verpleegster direct. Ik zei: ‘Ik heb zo’n 

hoofdpijn, dit trek ik niet.’ En toen zij een washandje ging 

pakken, raakte ik in coma. Eerst dacht ze nog dat ik een 

grapje maakte, maar al snel zag ze dat ik echt niet meer 

aanspreekbaar was. Omdat ik pas 27 jaar was, moesten ze 

proberen om mij te redden. Ze hebben de rechterkant van 

mijn schedel er uitgezaagd. De prognose was: ze gaat het 

niet halen of ze komt er als een kasplantje uit. Maar daar ben 

ik veel te vervelend voor’, zegt ze met een brede glimlach. 

Revalideren 
‘Ik was er, maar ik was er niet. Ik kon niets en ik wilde niets. 

Totdat ik met revalideren leerde dat je door te oefenen 

beter kunt worden. Na twee jaar revalideren, kon ik een paar 

stapjes zetten en mezelf aankleden. Alles aangepast en 

langzamer, maar ik kon mezelf redden. Mijn eigen schedel 

is teruggeplaatst en door mijn lijf weer afgestoten tot-ie uit 

elkaar viel. Ik had constant hoofdpijn. Dat sloopt je. Als je 

niet weet waardoor het komt, denk je dat het tussen je oren 

zit. Na lang wachten en met hulp van de media heb ik nu een 

3D-geprinte schedel.’ 

Inspiratie 
‘Alles wat ik geleerd heb, weet ik nog. Maar alles wat er nu 

nieuw in moet, kost me moeite. Maar is er iets wat me raakt, 

dan vergeet ik dat niet. Ik ben veel dankbaarder geworden. 

Ik denk dat je meer de waarde van iets inziet als je het niet 

meer kan. Liever word ik natuurlijk niet geholpen, maar ik 

zeg vaker dankjewel.’ 

Para-swimming 
‘Dat ik Nederlands kampioen zwemmen ben geworden, is 

de schuld van de arts. Die zei: houd er maar rekening mee 

dat je niet meer kunt zwemmen en toen ben ik zo boos 

geworden. Ik zwom sneller dan wereldrecords. Ik zou [door 

de KNZB] internationaal gekeurd worden, dat hebben ze 

niet gedaan en daardoor ben ik een andere sport gaan 

zoeken.’

Tri-cycling
‘Fietsen is voor mij vrijheid. Ik mag niet in een auto of 

scootmobiel, omdat ik halfblind ben aan beide ogen. Maar 

op de tri-bike kan ik 50 km per uur. Ik fiets pas sinds vorig 

jaar april en in september werd ik Nederlands kampioen. Ik 

ben eerst een paar keer gevallen. Je kunt heel goed vallen 

met een driewielfiets. Daarna heb ik nog 3000 km gefietst 

zonder te vallen, dus het was een goede les. Je kunt met 

een tri-bike niet met 30 km door de bochten, anders val je 

om. En nu in mei ga ik naar Italië voor een internationale 

keuring en om deel te nemen aan de worldcup. Kijken hoe 

het internationaal uitpakt.’ 

DICHTBIJ | 5 

BEKENDE NIJKERKER

Marieke van Soest: 
‘Ik ben veel dankbaarder geworden’

Ze heeft een doorzettingsvermogen waar menigeen jaloers op mag zijn, maar trots?  

Nee, dat is ze niet op zichzelf. Dat vindt ze zo uit de hoogte en als er iets is dat deze dame 

niet doet, is dat naast haar schoenen lopen. En dat is sowieso geen vanzelfsprekendheid 

meer, aangezien ze na een hersenbloeding half verlamd is geraakt. Maar, zegt ze zelf:  

‘Naast een heleboel pech, heb ik ook veel geluk gehad.’

‘Dat ik Nederlands 
kampioen zwemmen ben 

geworden, is de schuld 
van de arts.’



voor te hebben, maar had ‘m wel graag zelf willen overdragen.’ 

Dingen die ze wel verwijderd heeft: ‘Spijkers en pluggen zijn uit 

de muur gehaald en de gaten dichtgestopt.’ 

Huur opzeggen

‘Sommigen verhuizen naar een andere woning of een ande-

re plaats, omdat ze toe zijn aan iets groters of juist aan iets 

kleiners. Mensen gaan uit elkaar of juist andersom, ze gaan 

samenwonen.’ Fleur noemt een paar redenen op voor een 

verhuizing. Maar het kan ook zijn dat je niet je eigen huur 

opzegt, maar dat je nabestaanden dat voor je moeten doen. 

Fleur: ‘Mensen bellen dan vaak op of staan aan de balie om te 

vertellen dat hun vader of moeder is overleden en vragen dan: 

en nu?’ 
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Je huur opzeggen is een eitje

De huur opzeggen is niet moeilijk en binnenkort online zelfs in een paar klikken 

geregeld. Maar verhuizen, dat is niet niks. Want voordat je met je voetjes omhoog 

kunt in de nieuwe woning, moet eerst de oude nog netjes opgeleverd. En Fleur van den 

Dikkenberg, klantconsulent bij Woningstichting Nijkerk, weet wel hoe: ‘Laat de woning 

achter zoals je ‘m zelf wilt ontvangen.’ En nog zo’n goede tip: ‘Begin op tijd.’  

Dubbel winst

Mevrouw Commandeur weet wel waarom op tijd beginnen 

zo belangrijk is. Na 45 jaar in Nijkerk gewoond te hebben, 

wacht haar en haar man nu een toekomst in Medemblik. ‘Onze 

schoonzoon heeft de huur voor ons opgezegd, hij regelt veel, 

dat is wel heel prettig. Ik ben al maanden aan het opruimen en 

heb al veel weggedaan, naar de stort en de kringloop.’

Cora is nog niet zo lang geleden verhuisd naar een andere wo-

ning. ‘Fijn dat je zelf kunt bepalen wanneer je de huur opzegt, 

ik dacht altijd dat dat aan het einde van de maand moest.’ 

Wel vindt ze het jammer dat ze de vloer niet zelf heeft kunnen 

overdragen aan een nieuwe huurder. In overleg heeft ze deze 

laten liggen, met het risico de vloer er later alsnog uit te 

moeten halen. ‘Zonde om die eruit te halen. Ik hoefde er niets 

JE HUURHUIS LEEGMAKEN IS ANDERE KOEK
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HOE WERKT HET

Zowel huurders als nabestaanden kunnen binnenkort online 

de huur opzeggen. ‘Normaal heb je een maand opzegtermijn.’ 

Wel geeft Fleur meteen aan dat op het moment van overlijden 

de huursubsidie vervalt en de volledige huur in rekening wordt 

gebracht. Bij automatische incasso gaat dit natuurlijk vanzelf. 

Maar overschrijven kan ook en er kan gepind worden op het 

kantoor van WSN. 

Voorinspectie door een  

woonconsulent

Na het opzeggen van de huur komt er een woonconsulent op 

bezoek. Samen loop je dan door de woning en spreken jullie af 

hoe de woning straks opgeleverd moet worden. Volgens Fleur 

kun je zelf aan een heleboel zaken denken. Om te beginnen: 

‘Het moet netjes zijn en de meeste mensen aanspreken. Maar 

het is ook niet zo dat alle muren wit moeten zijn, neutrale 

tinten zijn ook goed.’ En natuurlijk wil je liever aan de slag in 

je nieuwe woning dan in je oude woning, maar volgens Fleur 

moet je wel rekening houden met de nieuwe huurder en ook 

de oude woning kritisch bekijken. 

Als er gerookt is in huis, dan levert dat extra werk op. De 

muren moeten gewit en de geur moet het huis uit. Schimmel 

in de badkamer is niet fris, dus ook dat vraagt om een opfris-

beurt. De tuin mag niet als een oerwoud worden achtergela-

ten, dus dat betekent snoeien. En er is meer: ‘Afval voer je af. 

Denk aan: grofvuil in je tuin, de vloer, een oud bankstel. Het 

moet allemaal weg’, zegt Fleur.  

Kattenluikjes en vijvers

Kattenluikjes mogen ook niet blijven en vijvers moeten wor-

den dichtgemaakt. Fleur: ‘Je hebt de woning in een bepaalde 

staat gekregen. Als je aanpassingen doet die niet zijn goed-

gekeurd door  WSN, moet je dit weer in oude staat herstellen.’ 

Dat geldt ook voor een aanbouw. Als deze niet is goedgekeurd 

vooraf aan de bouw of tijdens de voorinspectie door de woon-

consulent, dan moet deze worden afgebroken. 

Dat kan natuurlijk allemaal best wat tijd en energie kosten 

en ook kosten met zich meebrengen. Is dit niet een beetje 

streng? Fleur: ‘Alles wat niet in overleg met ons geplaatst is of 

waar wij geen toestemming voor hebben gegeven, bijvoor-

beeld een nieuwe wastafel, wordt niet door ons onderhouden. 

Dat betekent dat jij daar verantwoordelijk voor bent. Als de 

nieuwe huurder dit niet van je wil overnemen, moet dit terug in 

oude staat.’ Dat betekent dus de oude wastafel terugplaatsen 

of een nieuwe regelen via WSN. 

Geld toe

Is de woning tijdens de eindcontrole niet op orde – dus niet 

zoals afgesproken tijdens de voorinspectie – dan zorgen wij 

hier alsnog voor. Maar let op: alle kosten voor schoonmaak, 

reiniging, schilder of tuinman worden in rekening gebracht. 

Aan het einde kun je ook nog geld teruggestort krijgen. Je 

betaalt huur voor een hele maand, verhuis je halverwege dan 

krijg je dus nog voor een halve maand huur terug. 

Huur opzeggen, 
stap voor stap

!

Binnenkort  
Binnenkort  

online je huur  
online je huur  

opzeggen!opzeggen!

Download en print het ‘formulier Huuropzegging’ op wsn.nl.

Vul het formulier in en stuur dit naar ons op.

Wij bellen je om een afspraak te plannen met een van onze 
woonconsulenten voor de voorinspectie.

Tijdens de voorinspectie spreek je met de woonconsulent door 
wat je nog in de woning moet doen, voordat deze kan worden 
opgeleverd. 

Het kan zijn dat de nieuwe huurder contact opneemt om de woning 
te bezichtigen. Dit is meteen het moment om afspraken te maken 
over de overname van spullen.

Tijdens de eindinspectie lever je alle sleutels in bij de 
woonconsulent.

Na zes weken ontvang je van ons de financiële eindafrekening.

Kom je uit een flat of appartement? Dan ontvang je in het volgende 
kalenderjaar de eindafrekening voor de service- en stookkosten. 

Na de voorinspectie heb je drie 

weken (of langer) de tijd om de 

woning klaar te maken voor de 

oplevering.

✔  Uitzoeken, opruimen, inpakken, 

schoonmaken, woning herstellen, 

vuilnis afvoeren en woning leeg 

maken. 
✔  Vergeet je verhuizing niet door 

te geven aan de gemeente.

✔   Zeg je gas, water en elektriciteit 

op. 

✔   Zet je huurtoeslag stop of pas 

deze aan. 
✔   Laat je provider voor je vaste 

telefoon, internet of tv ook 

weten dat je gaat vernhuizen.

Woning  
spic en span



Niet vergeten: controleer en 
vervang tijdig de gasslang! 
Een gasslang van een fornuis gaat vijf tot maximaal tien jaar 

mee. Wanneer je niet omkijkt naar de gasslang, bestaat de kans 

op gevaarlijke situaties zoals een lekkage. Controleer uw slang 

en voorkom gevaar.

Om te kijken of je gasslang aan vervanging toe is, kun 

je de slang buigen. Wanneer er scheurtjes te zien 

zijn, kun je beter een nieuwe slang kopen. 

Vaak staat op de slang ook de uiterste 

houdbaarheidsdatum aangegeven.
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KORT & KLEIN   ~   WEETJES   ~   ADRESSEN   ~   DUURZAAM   ~   HANDIG   ~   KOKEN   ~   LEKKER   ~   WINNEN   ~   DICHTBIJ

Mail je lievelingsrecept mét een selfie  

naar Dichtbij@wsn.nl.

Het lekkerste recept plaatsen we in de  

volgende Dichtbij en belonen we met een  

kadobon van € 25.-!

 

Vega couscous salade van  

Cynthia van den Bor (Koningspage)

Voor de mensen die vegetarisch zijn of be-
wust minder vlees eten! Een snelle en niet al 
te zware maaltijd. Zowel koud als warm lekker.  

•   Bereid de couscous volgens de verpakking. Voeg aan het 

water vooraf een blokje groentebouillon en een beetje 

zout toe.

•   Verwarm een pan met wat bakolie. Snijd de 

courgette en paprika, terwijl 

de couscous staat te wellen. 

Bak de groentes en voeg als 

laatste de (uitgelekte) maïs 

toe en bak deze kort mee. 

•   Snijd de feta in stukjes.

•   Voeg de groente en couscous 

bij elkaar en hussel dit.

•    Garneer als laatst de feta en 

rucola over het bord.

•   Breng op smaak met wat peper, peterselie en een 

scheutje citroen. 

Genieten maar!

Lekker & betaalbaar

KOKEN VOOR € 5,00

∙   3-4 personen

∙    Couscous, 400 gr

∙   Courgette, 1 stuk

∙   Mais, 1 blikje van 300 gr 

∙    Gele en rode paprika

∙   Feta, 200 gr

∙   Rucola, 1 zak van 85 gr

Staat jouw 
recept 

volgende 
keer hier?

De geur en de kleur van bloemen in huis 

geeft het ultieme lentegevoel! Bloembollen 

op pot – hyacinten, krokussen, narcissen 

– maar ook tulpen en bloesemtakken zorgen 

voor dat vroege lentegevoel in huis. En het 

leuke aan die bloembollen? Als ze uitge-

bloeid zijn, plant je ze gewoon in de tuin.

Het ultieme lente- 
gevoel met bloemen

Sport buiten 
Fijn aan de lente is ook: weer 

buiten bewegen. Fietsen, 

tennissen, hardlopen, skaten, 

powerwalken…  Het is niet 

te warm en meestal droog. 

Dus, helemaal top. Voel het 

lentebriesje langs je wangen. Vul je longen met frisse licht en 

ervaar wat het voorjaar met je lijf en humeur doet.

totaal
 €2,13 
p.p.

Schaf zeer voordelig door Groei&Bloeiers zelf ge-

stekte vaste planten aan. De meeste plantjes kosten 

slechts 1 euro per stuk. De aanwezige Groei&Bloeiers 

helpen je om de juiste plant voor jou tuin te kiezen. 

Ook adviseren zij je over het uitplanten van de stek-

jes en het onderhoud om de nieuwe aanplant tot een 

succes te maken.

 
Plantjesmarkt:  
zaterdag 25 april
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WE LEGGEN HET UIT

Nette voortuin, blije buren
Als je een onderhoudsvriendelijke tuin wilt, kun je beter kiezen voor goedkoop groen Als je een onderhoudsvriendelijke tuin wilt, kun je beter kiezen voor goedkoop groen 

dan voor duur grind, verklapt Alie Vierhouten. Als woonconsulent bij WSN ziet ze veel dan voor duur grind, verklapt Alie Vierhouten. Als woonconsulent bij WSN ziet ze veel 

voortuinen. Alie: ‘‘Hoveniers adviseren een goede bodembedekker – een plantje dat de bodem voortuinen. Alie: ‘‘Hoveniers adviseren een goede bodembedekker – een plantje dat de bodem 

bedekt en onkruid verstikt – en een laagblijvend hegje.’’ bedekt en onkruid verstikt – en een laagblijvend hegje.’’ 

Domino-tuin

Een goed onderhouden tuin is niet alleen fijn voor de buurt, 

maar maakt thuiskomen ook leuker. ‘Het is vaak ook een 

domino-effect’, legt Alie uit. ‘Als je buurman het niet op 

orde heeft, denk je zelf ook ‘ach, laat maar’, en dat denkt 

de buurman daarnaast dan ook. Terwijl goed voorbeeld ook 

goed doet volgen.’ Oftewel, schoffelen maar.  

Vuiltuin

Maar wat is nu een onderhouden tuin? Alie: ‘Een 

onderhouden tuin is in ieder geval onkruidvrij. De buren 

ervaren geen overlast van jouw tuin door bijvoorbeeld 

overhangende takken. Klimop mag niet tegen het huis 

opklimmen, want dat is slecht voor het voeg- en houtwerk 

en veroorzaakt lekkages. En je tuin is geen opslagplaats 

voor grof vuil, karretjes of voertuigen.’ 

Zetje

Alie spreekt huurders erop aan als ze hun tuin niet netjes 

onderhouden. ‘Dan vraag ik: ‘Wat is er nou aan de hand? 

Binnen is het netjes, maar buiten niet!’ Mensen beamen dat 

wel, maar hebben vaak net even een zetje nodig om er ook 

iets aan te doen.’ 

Vrijwillig tuinieren

Schreeuwt jouw tuin om groene vingers, maar lukt het niet 

– omdat je hoofd vol zit met zorgen of omdat je lijf gebreken 

vertoont – dan kan Stichting Sigma je een zet geven. Maar dat 

werkt ook andersom. Heb je wel groene vingers, geef jezelf 

dan op als vrijwilliger. Voor meer info, zie kader. 

Verantwoordelijk

Alie wijst erop dat het onderhouden van de tuin de 

verantwoordelijkheid is van de huurder zelf, dat staat ook in 

het huurcontract.  ‘Zorg dat je een tuin hebt die bij je past. 

Houd je niet van tuinieren, kijk dan naar een woning zonder 

grote tuin.’ 

Tuinkabouter

Over smaak valt niet te twisten, ook al is de tuin van de buren 

jou een doorn in het oog. ‘Je kunt WSN niet bellen omdat er 

een kabouter in de tuin van de buren staat die jij niet mooi 

vindt.’ En eigenlijk is Alie ook van mening dat je beter zelf naar 

de buren toe kunt lopen in plaats van direct WSN te bellen. 

‘Dat vinden mensen vaak veel prettiger, is de ervaring.’  

Alie Vierhouten, woonconsulent bij WSN

Aan de slag als vrijwilliger om anderen te helpen 

met hun tuin? Kijk op www.sigma-nijkerk.nl of 

neem contact op met Mieke van den Brink,  

(033) 247 48 30 of mvdbrink@sigma-nijkerk.nl

>> Lees op pagina 12 onze tips voor een low-budget-tuin.
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Iedere tuin, dus ook een tuin met het formaat van een postzegel, kan omgetoverd worden  
tot een waar paradijs. Petra van de Haar en Sandra van den Belt van Groei & Bloei afdeling  

Nijkerk/Hoevelaken, zijn echte tuinliefhebbers. Ze fleuren helemaal op als het gaat over  
hun grote passie: tuinieren. 

Jouw voortuin als 
paradijs( je)

Blije bij
'Groen is beter voor de biodiversiteit.' Sandra legt uit waar-

om je kiest voor groen en niet voor stenen. En met biodiver-

siteit bedoelt ze het leven in de tuin. De gezellige vogeltjes, 

de fladderende vlinders en niet te vergeten: de bijen. Petra 

vult aan: 'Het wordt steeds warmer en door groen wordt het 

koeler in de tuin. En het water kan weg, nu krijg je door die 

gigaplassen natte sokken onderweg naar de auto.' 

Luie roodborst
Petra krijgt vooral ook heel veel energie van het werken 

in de tuin. 'Ik word er blij van.' En Sandra vertelt met een 

brede glimlach: 'Dan ben je in de tuin bezig en dan komt een 

roodborstje gewoon bij je zitten.' Terwijl jij in de tuin aan het 

wroeten bent, azen de roodborstjes op de wormen die naar 

boven komen. De roodborstjes zijn slim, zegt Sandra ¬– of 

lui, afhankelijk van hoe je het bekijkt. En Petra legt uit dat 

werken met je handen zorgt voor een leeg hoofd. 'Letterlijk, 

down to earth'.

Geen excuus
Het bedenken van een goed excuus om niet in je tuin te 

werken, kost misschien wel meer tijd dan het tuinieren zelf. 

Petra: 'We zijn vaak zo druk met werk en alles, dan schiet 

de tuin erbij in. Maar het hoeft helemaal niet heel veel tijd te 

kosten.' En ook het excuus van ‘ik heb geen groene vingers’ 

houdt geen stand bij deze dames. Sandra: 'Er zijn van die 

mensen die kennen alle planten en kunnen fantastische 

combinaties met planten maken. Die mensen komen in 

glossy’s. Maar dat hoeft dus niet.' Groene vingers of niet, we 

hebben allemaal internet. 

Online tips: ✿ www.groei.nl  ✿ www.delevendetuin.nl  

✿ www.biodiversiteit.nl 

En nog zo’n slimme online tuintip: heb je geen flauw idee 

wanneer je welke tuinklus uit moet voeren? Abonneer je dan 

‘Dan ben je in de tuin bezig 

en dan komt een roodborstje 

gewoon bij je zitten.’

Petra van de Haar en Sandra van den Belt van Groei & Bloei afdeling Nijkerk/Hoevelaken



op een nieuwsbrief over tuinen en ontvang alle tuintips in 

je inbox. Of Google op bijvoorbeeld bollen poten en planten 

snoeien. Hartstikke handig!  

Wensenlijst
Begin met een wensenlijstje, is het advies. Hoe wil je de 

tuin gebruiken, heb je kinderen, wil je gras, wil je bloeiende 

plantjes of hagen? Maar kijk ook naar de tuin zelf, heb je veel 

zon of is er vooral veel schaduw? 'Elk stukje groen is winst', 

volgens Sandra. 'Denk aan een bijenhotel of een vogelhuisje, 

dat kan in iedere tuin!' 

Tuin vol leven
Petra en Sandra praten door over alle mogelijkheden in  

een tuin vol leven. Ze komen uit op kruiden en groenten. 

Petra: 'Je eigen peterselie. Het ruikt lekker en past in  

iedere keuken.' 'Groenten', zegt Sandra. 'Kinderen leren 

waar voedsel vandaan komt. Oogst je eigen tomaten en 

komkommers.' Wil je verzekerd zijn van een goede oogst, 

dan adviseren de dames je om van die kant-en-klare 

groente- of kruidenpotjes te kopen en die zonder pot in de 

tuin te poten. 'Aardbeienplanten doen het ook goed', zegt 

Sandra.  En dan volgen ook nog courgetteplanten, rabar-

Top-10 bodembedekkers 
Met zo’n plant in je tuin kan er weinig misgaan.

1. Maagdenpalm
2. Purperklokje
3. Schuimbloem

4. Vrouwenmantel
5.  Geranium 

Rozanne

6. Stekelnootje
7. Gras Carex
8. Prachtriet

9. Ajuga
10. Elfenbloem

Eerlijk is eerlijk, het eerste jaar heb je er wel werk aan.  
Lees: onkruid wieden. 

berstruiken, appel- en perenboompjes. 

'Gebruik geen verdelgingsmiddel voor on-

kruid, dan verstoor je alles', waarschuwen de 

tuinliefhebbers. Want naast het onkruid doe 

je dan ook je vaste planten en alle beestjes in 

de grond geweld aan. 

SCHIJNWERPER
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✿  Ruil plantjes met de buren.

✿  Vraag een plant voor je verjaardag. 

✿   28 maart is er een tegelactie bi j Intra- 

tuin. Tegel eruit, gratis plantje erin. 

✿   25 april, van 10.00-14.00 uur, houdt  

Groei & Bloei een plantjesmarkt bi j Aeres VMBO 

& MBO Ni jkerk. Kom stekjes kopen van vaste 

planten voor maar €1,- per stuk.

[Low-budget-]tips



  

Buitenboel voorjaarsproof
Waar begin je? 

Onze vakman Bert geeft handige tips. 
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1.  Voorkom uitglijden over gladde, groene tegels. Gebruik 

schoonmaakazijn en een harde bezem om de stoep 

schoon te krijgen. 

2. Laat de dakgoten maar aan WSN over. Dat regelen wij. 

3.  Volle gootjes boven de Velux-dakramen en direct onder 

de dakpannen zorgen regelmatig voor lekkages. Wil je 

dit voorkomen, dan draai je het dakraam eerst met de 

buitenkant naar binnen toe. Zet het raam aan de onder-

kant vast met het schuifje. Door de opening die nu aan de 

bovenkant is ontstaan, kun je het gootje schoonmaken. 

4.  Ramen maak je streeploos schoon door warm water te 

gebruiken met daarin een scheutje Dreft en een uitje. 

Spoel het raam eerst af, dat scheelt zand en daarmee 

krassen. Maak ook gebruik van een goede raamtrekker 

en zeem.

5.  En als je toch de ramen schoonmaakt, neem dan me-

teen het houtwerk mee. Veeg met een zachte borstel 

het zand eerst weg. Check meteen of alles nog goed in 

de verf zit. 

6.  Buitenverlichting kan stuk gaan door viezigheid, neem 

deze af met een vochtige doek. 

7.  Groeien je struiken over de schutting? Controleer dan 

eens of de buren daar last van hebben als ze erlangs 

moeten in het steegje. Natte takken zorgen al snel voor 

een nat pak.

8.  Neem ook de tijd om de schuur op te ruimen voor 

(brand)veiligheid en tegen ongedierte. Door voedsel voor 

vogels of konijnen in een afgesloten emmer te bewaren, 

voorkom je bezoek van muizen en ratten. 

Lowbudget 
tuin ideeën

Ter inspiratie

Bij een reparatie aan uw woning komt een van onze 
vakmannen Gert, Bert of Henk bij u langs. Vanuit hun 
ervaring geven zij tips voor het onderhoud dat u zelf 
moet doen. Wist u dat u zelf 24/7 een reparatieverzoek 
kunt plannen via WSN.nl?

TIP van Bert

• Siergrassen  

• Sierboompje  

• Betontegels

• Hortensia's  

• Betonstenenpad  

• Bodembedekkers

• Basaltslit  

• Vaste plantenmengsel  

• Lavasplit



ANJA STAAL

We zijn blij verrast dat deze keer iemand haar 

buurvrouw in het zonnetje zet. Margriet van 

de Kaa is dolblij met Anja Staal (rechts) als 

‘benedenbuurvrouw’.

Anja woont al 5 jaar in haar benedenwoning met 1 slaapkamer 

en een tuin op het zuiden. Margriet woont schuin boven haar 

aan de Marishof. Anja: ‘Toen ik hier voor het eerst kwam was 

ik super verliefd op dit huisje, hoewel er nog wel wat geklust 

moest worden.' 

'Hier wonen wordt nog aangenamer omdat ik heel leuke buren 

om mij heen heb.’ Margriet is het daar helemaal mee eens. 

‘Buurvrouw Anja is zo een lieve vrouw. Ze heeft altijd een luis-

terend oor. Heerlijk om na een dag werken je verhaal te delen 

onder het genot van een kop koffie. Bij Anja is er altijd warmte 

en gezelligheid. Het komt regelmatig voor dat we samen eten 

of gezellig een borrel drinken in de tuin. Als het te warm wordt 

op mijn balkon kan ik altijd verkoeling zoeken in de tuin van 

Anja, ook als zij er niet is. Dan kan ik gelijk op de katten Tijger 

en Trien passen.' 

'Anja en ik pakken ook wel eens de fiets om in Harderwijk een 

terrasje te pakken. Gewoon gezellig met de buuf op stap.' 

Allebei zijn ze van plan om nog heel lang te blijven wonen op 

deze plek. Beter een goede buur dan een verre vriend! 

Op pad met Jan…
Om op te vreten…  
U zult zich afvragen: wat bedoel je? Gezellige huisdieren. 

Je gelooft niet wat je allemaal met huisdieren 

meemaakt. In mijn werk als woonconsulent krijg ik 

regelmatig klachten over deze straatbewoners die soms 

een hele straat of tuin terroriseren. Zo was ik laatst op 

bezoek bij een bewoner die over katten klaagde. 

Het ging over de grijze kater, Bor genaamd. Wat je noemt 

een echte versierder. Menig poesje viel voor zijn charme. 

Vooral als hij ’s nachts de tuinen onveilig maakte met zijn 

krachtige lokroep. Poes  Marloes ging pardoes voor de 

bijl. 

Na een tijdje liepen er wel 10 viervoetige muzikanten in 

de tuin. Enorm kattengejank en ook nog eens vorstelijke 

hopen mest die ze achterlaten. Zoals katten zijn, ze doen 

het altijd bij een ander. 

De buren pikten dit niet langer. De kattenbezitters 

werden aangesproken op hun gedrag over het runnen 

van een hotel voor katten. ‘Daar heb je toestemming voor 

nodig van de verhuurder’ zei de buurman. 

Als woonconsulent ben ik van alle markten thuis. Het 

advies: koop een robotpoes in China. Eentje die de 

lokroep van verleiding ten gehore kan brengen, gedekt 

kan worden, maar niet in staat is om te werpen. Een 

superpoes. En de buren? Die zijn blij met China. En 

Marloes de poes is ook dik tevreden. Het tijdperk van 

hulprobotten is ook ingegaan in het dierenrijk. Lang leve 

de knuffelpoes. 

Jan is woonconsulent bij WSN. Als 

echt mensen-mens houdt hij 

zich voornamelijk bezig 

met Sociaal Beheer. 

Dagelijks komt hij mooie 

mensen en onverwachte 

situaties tegen. Vanuit 

de gedachte dat alles goed 

komt als mensen plezierig 

met elkaar omgaan schrijft 

hij zijn column, waarin 

humor absurde situaties 

relativeert. 
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In het zonnetje…

vrouw of buurman ook in het zonnetje zetten’

Denk je na het lezen ‘ik wil mijn buur-

Laat het ons weten: dichtbij@wsn.nl

Van ‘t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk
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PARTNERS EN DE SOCIALE KANT VAN ONS WERK

Op de vlucht

Solomon en Embeba trouwen in 2011, maar al snel moet 

Solomon vluchten. Hij gaat net als veel anderen op de vlucht 

voor de dictator die zijn leven in gevaar brengt. Een kleine 

auto brengt hem door de Sinaïwoestijn. Via Soedan vlucht 

hij naar Egypte, om na een maand uit te komen in Israël. ‘Ik 

was in Israël, mijn vrouw kreeg een baby, een jongetje, ik 

blijf in Israël. Echt moeilijk, ja.’

Slecht bereik

Contact tussen Israël en Eritrea was bijna onmogelijk. So-

lomon vertelt over het slechte bereik. ‘Je hebt geen goede 

communicatie van internet of telefoon.’ Vanaf een hoge 

berg werd er gebeld. ‘Dat heeft klein beetje signaal.’ Als So-

lomon dan een gemiste oproep had, moest hij snel terugbel-

len. Maar dat lukte niet altijd. En zo konden er twee tot drie 

maanden voorbijgaan voor ze elkaar weer spraken. 

Reis naar vrijheid

Na enkele jaren overlijdt hun eerste kindje en al snel daarna 

is ook voor Embeba een leven in hun thuisland niet meer 

mogelijk. Solomon: ‘Zij vlucht via Ethiopië naar Soedan, 

Libië en komt in 2015 aan in Nederland.’

In Eritrea is het niet veilig, maar de reis naar vrijheid is ook 

niet zonder gevaar. ‘Met de boot naar Lampedusa’, vertelt 

Embeba. En Solomon geeft aan dat de boot eigenlijk niet  

echt een boot is. ‘Maakt niet uit was veilig of niet veilig’, zegt 

hij. En hij vertelt dat de boot die voor de boot van Embeba 

vertrok vlam vatte en 300 mensen in zee begroef. ‘Mensen in 

de zee, stinken. Ja, het is moeilijk.’

Vluchtelingenwerk 

‘Van Italië naar Nederland was veilig’, zegt Embeba. Na een 

lange treinreis stapt ze uit in Nederland en vindt onderdak in 

Ter Apel. En uiteindelijk, na maanden wachten, reist ze door 

naar Nijkerk, waar Vluchtelingenwerk haar opvangt. Geluk-

kig is er nu wel veel contact mogelijk met Solomon in Israël. 

‘Jaja, we hebben veel contact’, zegt Solomon. ‘Met internet’, 

vult Embeba hem aan. 

Thuis

In Nijkerk neemt ze al snel haar intrek in het zusterhuis 

aan de Holkerstraat. Daar woont ze twee jaar en dan is het 

eindelijk zover. Solomon komt over vanuit Israël. Ze leven 

nog even gescheiden in hetzelfde land, maar mogen dan hun 

huidige huurwoning van WSN bekijken. Solomon: ‘Thuis na-

verven.’ Ze tekenen direct en nu wonen ze er met zijn driet-

jes. Maar met één slaapkamer en de wens voor een broertje 

of zusje voor Edom wordt het huis wel een beetje klein. 

Dame Blanche

Solomon werkt als kok en afwasser. Met als specialiteit de 

koude gerechten, waaronder ook de dame blanche. Maar 

lachend vertellen ze dat hij thuis nog steeds geen dame 

blanche voor zijn vrouw bereid heeft. 

Droom 

Na bijna negen jaar op de vlucht te zijn, is Solomon bijna 

vergeten wat hij mist. ‘Familie’, zegt Embeba. En terwijl haar 

ogen zich vullen met tranen, vertelt Solomon: ‘Mijn vrouw 

altijd mist haar moeder en heel lieve oma.’  ‘Ik ben blij dat we 

zijn veilig hier’, maar tegelijkertijd vraagt Solomon zich af 

wanneer hij terug kan. ‘Wanneer gaan we terug naar Eritrea? 

Want dat is ons land.’ Maar Embeba twijfelt. ‘Alleen als het 

veilig is.’ Een droom die wellicht eerder in vervulling gaat, is 

het volgen van de kappersopleiding. En Edom valt in slaap 

op de veilige schoot van zijn moeder. 

Eritrea, een land waar de temperatuur altijd aangenaam is, volgens Solomon. ‘Niet te koud, niet 

te warm.’ Terwijl de regen tegen het raam tikt en zoontje Edom lacht en brabbelt, vertellen Embeba 

en Solomon over hun tocht van Eritrea naar Nederland. Hoewel ze allebei veel lachen en de wereld 

met vriendelijke ogen in kijken, heeft het verhaal tot aan hun hereniging niet veel vrolijks. 

Op de vlucht naar een veilig thuis

Vluchtelingenwerk 

Nederland is een land van regeltjes en dat is extra moeilijk 
als je de taal en de cultuur niet kent. Inburgeren is hard wer-
ken en vraagt om een lange adem. 
Vluchtelingenwerk helpt vluchtelingen met huisvesting  
- inschrijven bij de gemeente, huurcontract ondertekenen 
bij WSN – en het opbouwen van een leven in Nederland. Het 
doel is zelfredzaamheid. 
Vluchtelingenwerk werkt met vrijwilligers. In Nijkerk zijn er 
21 vrijwilligers en drie stagiaires actief. 
Vrijwilliger iets voor jou? Check de site:  
https://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland.
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‘Mijn vrouw mist

altijd haar moeder en 

heel lieve oma.’   
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Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken
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Van oude seniorenwoningen naar nieuwe levensloopwoningen. 
Achttien woningen en tien garages zijn gesloopt om ruimte 
te maken voor maar liefst tweeëntwintig spiksplinternieuwe 
levensloopwoningen. Een project van woondeskundigen en 
bewoners samen. Op alle fronten is er vooruitgang geboekt. 
Ruimte, duurzaamheid en gezelligheid.    

Een nieuw huis is natuurlijk een groot feest. Maar als mensen 
nog met plezier in hun oude en vertrouwde woning wonen, 
dan is de overgang naar een nieuw huis toch ook even slikken. 
Door in gesprek te gaan met de 'oude' bewoners en dit project 
samen op te pakken, is het een groot succes geworden. 

Een klankbordgroep in samenwerking met de HON 
(Huurdersorganisatie Nijkerk) vertegenwoordigde de 
bewoners. Samen met WSN bekeken zij voor de bouw al een 
levensloopwoning. En er werd een sociaal plan opgesteld. 
Want hoe wordt de verhuizing geregeld en wie betaalt wat? 

Sommige bewoners zijn definitief naar een ander plekje 
verhuisd en andere huurders hebben tijdelijk een ander 
onderdak gekregen om weer terug te verhuizen naar het 
vertrouwde stekje in Paasbos. Wonen kan nog steeds 
gelijkvloers, de extra twee slaapkamers op de verdieping, 
maken de woning ook perfect voor een gezin.

Puzzel ~ Win € 25,00!

In elk nummer van ons magazine  

fotograferen we een heel klein 

stukje van Nijkerk en omgeving. 

In welke straat is dit?

Win € 25,00
Hoe doet u mee? Zoek de woorden en geef de oplossing door. 

Stuur uw antwoord 

voor 30 april naar: 

dichtbij@wsn.nl

Per post kan ook: Redactie Dichtbij, Van ‘t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk. 

Oplossingen Dichtbij december:  Ook in 2020 altijd Dichtbij! en Kolkstraat, Nijkerk

Winnaars: M. Bakker (Vetkamp) en R.J. van den Dool (Colenbranderstraat)

Blikvanger

Facelift voor Paasbos


