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Beste lezer,

Deze editie van Dichtbij gaat over zorg. 

Iedereen heeft wel een verbintenis met het 

woord zorg. Zorg voor een ziek familielid 

of zorg die iemand nodig heeft als het gaat 

om veilig en prettig wonen. Maar je kunt ook 

over iets of iemand zorgen hebben. Zorgen 

over het betalen van de huur of over de 

buurvrouw of buurman die vereenzaamt.  

Of u nu een huurder van WSN bent of een 

samenwerkingspartner, het woord zorg heeft 

in deze corona tijd een diepere betekenis 

gekregen. Voor mij persoonlijk in ieder geval wel. Door de richtlijnen van het 

kabinet en het RIVM is zorg en aandacht voor elkaar erg kwetsbaar geworden. 

Dat merken wij ook in ons werk. WSN probeert om in deze moeilijke tijd, waarin 

zorg en aandacht extra belangrijk is, ook dichtbij te zijn. We improviseren binnen 

de richtlijnen, waardoor veel van ons werk gelukkig gewoon door kan gaan. Wel 

op veilige afstand, want we willen voorkomen dat we u besmetten of dat een van 

onze eigen mensen ziek wordt. Ik ben blij dat we sinds 1  juni ook weer huurders 

op kantoor kunnen ontvangen. Ik hoop van harte dat we snel weer naar ‘normaal’ 

kunnen en dat u ook gewoon langs kunt komen voor een kop koffie.  Maar voorlopig 

zitten we nog in deze situatie. Aansluitend op de ansichtkaart ‘Hart onder de riem’, 

wil ik u ook persoonlijk een hart onder de riem steken. Pas goed op u zelf en uw 

dierbaren. 

We hebben ook gemerkt dat 

het maken van deze Dichtbij 

anders is verlopen. Foto’s meer 

op afstand en niet zomaar bij de 

mensen thuis voor een interview. 

Toch zijn we erin geslaagd om 

weer gevarieerde artikelen te 

schrijven. Op de pagina hiernaast leest u 

op welke manier de Nederlandse bevolking groeit en waarom aandacht ook zorg is. 

Verderop vertelt Hiltjo Graafland waarom Nijkerk zijn thuis is en op pagina 10 vertelt 

Anja Vedder hartverwarmend over de vrienden van De Postkamer.

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.

ColofonZorg

In het zonnetje
In het zonnetje

Wilt u in deze moeilijke tijd een 

Wilt u in deze moeilijke tijd een 

andere huurder een hart onder 

andere huurder een hart onder 

de riem steken of in het zonnetje 

de riem steken of in het zonnetje 

zetten? Stuur een mail naar 

zetten? Stuur een mail naar 

dichtbij@wsn.nl.
dichtbij@wsn.nl.
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Ouderen worden ouder en de onderlinge verschillen nemen toe. Zo is de ene oudere vitaal en 

helemaal thuis in de automatisering. De ander is hulpbehoevend en compleet digibeet.  

Maar iedere 65+’er heeft aandacht nodig. En dat geldt trouwens ook voor alle mensen  

onder de 65. In tijden van individualisering is dat een extra zorg.    

Zorgwekkend

Zoals gezegd worden de verschillen groter. De groep die 

niet mee kan komen met de digitalisering, krijgt het op veel 

vlakken moeilijk. Want alle instanties zijn online te vinden 

en voor bijna ieder probleem bestaat er inmiddels een app. 

Het is belangrijk dat instanties wel voor iedereen benader-

baar blijven. Het meeste contact is nu nog persoonlijk en 

per telefoon. Maar de verwachting is dat dit steeds verder 

verschuift naar digitaal. 

Huizen

De klassieke bejaardenwoningen zijn passé. We zijn gewend 

geraakt aan meer luxe en dat betekent ook meer ruimte. 

Maar ruimte is ook praktisch, want we blijven langer thuis 

wonen. Er moet wel veel met je aan de hand zijn wil je in een 

verzorgingshuis belanden. En je wilt toch ook met een rolla-

tor in de gang of badkamer je kont kunnen keren? 

Huishoudens

Het aantal huishoudens groeit, steeds meer mensen wonen 

alleen. Jongvolwassenen gaan op latere leeftijd samenwo-

nen en ouderen blijven vaker alleen wonen als hun partner 

overlijdt. Het CBS verwacht dat in 2047 bijna 1 op de 4 vol-

wassenen alleen woont. Daarbij ligt eenzaamheid natuurlijk 

op de loer. 

ACTUEEL

Aandacht is ook zorg

Zorgdragen voor elkaar betekent aandacht hebben voor 

de ander. Als het aantal huishoudens met alleenstaanden 

groeit, moet er in de directe woonomgeving wel de moge-

lijkheid zijn om elkaar te ontmoeten. Dat betekent bijvoor-

beeld huizen in hofjes en bankjes langs wandelpaden.

Kleine voortuin

WSN doet veel moeite om in de woonomgeving direct 

contact te stimuleren en te faciliteren. Voordat de bouw van 

nieuwe woningen van start gaat, wordt daar dus over nage-

dacht. Een kleinere voortuin kan al aanmoedigen om elkaar 

voor het huis te ontmoeten.

WelKOM

En er zijn meer partijen in Nijkerk die zich zorgen maken om 

de groeiende groep ouderen en alleenstaanden. Zo gaat 

Sigma met bus en al de wijk in en is er een welKOM-huis 

geopend door GGz Centraal en de gemeente Nijkerk. Ieder-

een heeft behoefte aan contact. Dat heeft corona zojuist 

bewezen.

VERWACHTING 2035:  
1 OP DE 4 OUDER DAN 65 JAAR 

STEEDS MEER MENSEN WONEN 

ALLEEN EN HEBBEN ELKAAR NODIG
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‘Gezondheidscentrum 
De Nije Veste is een 
mooi voorbeeld van 

samen doen en samen 
ontwikkelen.’



Nijkerk
‘Nijkerk is mijn thuis. Ik kreeg de kans een huisartsenpraktijk 

voort te zetten op een leuke plek. En als je ergens actief 

bent, dan leer je mensen kennen. Je bouwt een gemeen-

schap van mensen op en dat is belangrijk, zeker ook als je 

tegenslagen hebt, dat zijn mensen die naar je omkijken. Nij-

kerk is echt een plek waar we niet meer weggaan. Een stad 

met dorpsallure. Trots op de historie en de stadsrechten, 

maar met de identiteit van een kleinere gemeenschap.’

De Nije Veste
‘Gezondheidscentrum De Nije Veste is een mooi voorbeeld 

van samen doen en samen ontwikkelen. De ontwikkeling 

duurde acht jaar en de mensen bleven binnen de boot. 

Verschillende disciplines hebben elkaar gevonden. Echt 

een vooruitstrevend traject dat veel belangstelling kreeg, 

ook vanuit het buitenland. Hoe werd het gebouw ook alweer 

omschreven, oh ja: een in stenen gestolde visie. Zo staat in 

het midden een trap en geen lift. Zorg moest in beweging 

komen, maar de mensen ook. Je wilt vooruitstrevende zorg, 

je wilt het samen beter maken.’ 

Meerdere partijen 
‘Door partijen bij elkaar te brengen, wordt het het verhaal 

van meerdere partijen. WSN is als eigenaar en mede-ont-

wikkelaar ook buiten de logische paden en over grenzen 

gegaan. Zij zeiden: ‘Dit is belangrijk voor Nijkerk, dus daar 

gaan we ons best voor doen.’ 

Gebruikmaken van mogelijkheden 
‘Je moet met zijn allen zorgen dat je mensen in de gele-

genheid stelt om van de mogelijkheden gebruik te maken. 

Het gaat niet alleen om je gezondheid, het gaat ook om de 

verbinding met welzijn, met wonen, met je omgeving. Het 

is het hele palet. Op je werk moet het goed zijn, in je gezin 

en in je buurt. En als je in een woonzorgcentrum komt, gaat 

het erom dat je er prettig kan verblijven, ook in de algemene 

ruimten. Dingen moeten kloppen. Dat helpt om meer uit je-

zelf te halen, dat helpt je om in een positieve flow te komen. 

Het helpt mee aan gezondheid, aan je prettig voelen.’ 

Gemeenschappelijk doel
‘Alles in je omgeving draagt bij aan het aanspreken van 

jouw mogelijkheden. Het gaat om wat je kan, niet om wat je 

hebt. Veerkracht hoort daar ook bij, dus hoe ga je om met je 

ziekte? Het is belangrijk om uit te gaan van de dingen die wel 

lukken.’ 

'Het is het samenspel van alles en dat zien we terug in De 

Nije Veste. Het interieur is belangrijk, maar de teamgeest 

ook. Dat alles werkt samen aan het gemeenschappelijke 

doel.’

Koninklijk lintje
‘Uiteindelijk heb ik zelf nooit in De Nije Veste gewerkt. Maar 

ik kon wel door de voordeur naar buiten. Met het beweeg-

plein dat naar mij is vernoemd en een koninklijk lintje. Het 

voelt wel heel mooi. Ik kan met trots vertellen over de 

kansen die we met zijn allen hebben benut. Je stapt op 

een trein en begint ergens aan zonder dat je weet waar het 

eindigt. En je kunt er niet zomaar van afstappen. Je wilt 

alle mogelijkheden aangrijpen om het beter en mooier te 

maken. Het heeft vele jaren gekost. Het was echt een mooie 

zoektocht.’
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BEKENDE NIJKERKER

Hiltjo Graafland: 
‘Gezondheid betekent ook  

gebruikmaken van mogelijkheden’
Geboren in Drenthe, gestudeerd in Rotterdam en ergens in het midden thuisgekomen 

in Nijkerk. Als verbindende factor creëert hij samenwerkingen. Een eigenschap die hem 

goed van pas kwam als grondlegger van De Nije Veste. Met een enorme drive wilde hij de 

versnipperde zorg bij elkaar brengen. En dat is gelukt.  

‘Het gaat om wat je kan, 
niet om wat je hebt.’



 

je buren kennen? Zomaar aanspreken, kan dat? Jeroen: ‘Al 

zwaai je maar even naar de buurman. Eigenlijk zeg je dan ook: 

‘Hallo buur, ik zie jou. Ik weet dat jij hier woont. 'En zie je de 

buren buiten, maak dan eens een kort babbeltje. Het bekende: 

‘Lekker weertje, hè?’, doet het altijd goed.' 

Geen contact

Bij burenirritatie is een belletje richting de Woningstichting 

snel gemaakt. Jeroen zijn eerste vraag is altijd: Wat heb je zelf 

al ondernomen? Heb je de buren al aangesproken? En vaak is 

dan het antwoord: nee. ‘Soms was er wel goed contact, maar 

is er iets verkeerd gegaan en willen ze elkaar niet meer zien of 

spreken.’ Maar het kan ook zijn dat je de buren niet aan durft 

te spreken. Misschien heb je wel gehoord dat de buurman een 

maxi-Tokkie is met een vechthond. Ja, daar bel je niet zomaar 

even bij aan. Voor je het weet slaat-ie je knock-out. Maar of 

het ook klopt, dat weet je dus niet. ‘In de media lees je natuur-

lijk ook de meest verschrikkelijke berichten’, zegt Jeroen. 
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Hoera, we gaan weer naar buiten

In de zomer gaan deuren en ramen open. Je luistert naar kwetterende vogeltjes en de heavy 

metal van de buurman. De geur van versgemaaid gras waait naar binnen, net zoals de lucht 

van zware tabak. De buurvrouw staat buiten te roken. En terwijl je in de tuinstoel neerploft, 

knalt de voetbal van de buurjongen tegen je hoofd aan. Heerlijk, het is weer zomer. 

Wie is toch die man die naast  

je woont? 

Volgens Jeroen Herbert, woonconsulent bij WSN, ergeren we 

ons nog steeds aan dezelfde dingen: geurtjes, geluid, slecht 

onderhoud … ‘Dat is van alle tijden, maar we ergeren ons wel 

meer.’ En dat komt volgens hem omdat we elkaar niet meer 

kennen. ‘Het is toch fijn om te weten wie er naast je woont, dat 

je iets voor elkaar kunt betekenen en de kruiwagen of ladder 

kunt lenen. Ik zou dat zo graag meer zien.’ En hij vertelt  

enthousiast over de Woningstichting die er alles aan doet om 

dat te bevorderen. Zo komen ze graag samen met buurtbewo-

ners in actie en moedigen ze samenwerking aan. 

Praatje maken

Als je elkaar kent, kun je veel meer van elkaar hebben. Dan 

ben je bereid om met elkaar mee te denken. Een woord dat 

hier mooi bij past, is verdraagzaamheid. Maar ja, hoe leer je 

MAAK OPNIEUW KENNIS MET DE BUREN



 
Ervaar jij echt een probleem met je buren? 

Probleem opgelost? 

Probleem opgelost? 

Bel aan! 
Maak het bespreekbaar. 

Ga voor buurtbemiddeling naar 
www.problemenmetjeburen.nl.

JA NEE

JA NEE

Bel WSN en de woonconsulent 
denkt met je mee.

JA NEE

Geweldig!

Hoera!

Whoop!
Whoopt!
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HOE WERKT HET

Gelukkig heeft hij goed nieuws: ‘Ik heb nog nooit gehoord over 

fysiek geweld na het vriendelijk aanspreken van iemand.’ 

Woonconsulent in actie

Als het nodig is, springt Jeroen direct op de fiets. ‘Je bent 

erbij als neutrale partij. De veroorzaker snapt vaak het pro-

bleem niet en de klagende partij maakt het probleem groter.’ 

Schreeuwen en schelden met Jeroen als scheidsrechter erbij, 

is geen optie. ‘Schreeuwen en schelden is onmacht. Dan is het 

beter om eerst even af te koelen. Het is belangrijk om de rust 

te bewaren en te ontdekken wat jou nu zo triggert.’ 

Is er wel een probleem? 

Wanneer praat je eigenlijk over een probleem? Jeroen legt 

het uit: ‘Hoe lang heb je er al last van? Waar gaat het precies 

om? Wat is de impact? Wanneer gebeurt het en hoe vaak 

gebeurt het?’ Bij echt serieuze issues, zoals geweld, bel je 112. 

Veiligheid voorop! Maar veel andere zaken hoeven echt niet 

bij de Rijdende rechter uitgevochten te worden. Soms moet 

je dingen bespreekbaar maken, een andere keer heb je er ge-

woon mee te dealen. ‘Het is ook een beetje geven en nemen’, 

zegt Jeroen. 

Klein probleempje  

GROOT probleem

Een buurbaby huilt, daarover ga je niet klagen. Huilt de baby 

wel heel veel, dan kun je eens vragen of alles wel goed gaat. 

Uit interesse. Misschien kun je wel helpen. Maken je buren 

veel ruzie, maak het eens op een rustig moment bespreek-

baar. Stinkende afvalbak? Geef aan dat je er last van hebt, 

zoek samen naar een oplossing. Een buurman die vals  

zingt? Daar kun je niet veel aan doen. Het is gewoon verve-

lend dat hij geen talent heeft. Jeroen: ‘Je mag zingen op 

schappelijke tijden. Wat je wel kunt doen, is laten weten dat 

je het hoort.’ En muziekkeuze is smaak. Daarover valt niet 

te twisten. Over het volume kun je natuurlijk wel in gesprek 

gaan. 

1.  Rook je op het balkon? Check eens of de buren hier last van hebben. 

2.  Knip nooit de heg van de buren zonder dat eerst te vragen.

3.  Geef je een feestje, geef dat aan en spreek af hoe laat de muziek uitgaat.

4.  Ga je klussen, spreek dagen en tijden af. 

5.  Speel je een muziekinstrument en moet je nog flink oefenen? Vraag aan de buren wanneer dat het 

beste kan. 

6.  Gaat de barbecue aan? Houd rekening met de windrichting en dus met de buren.

Hoe houd je rekening met je buren? 6 tips

Hoe geef je je 
buren feedback? 
Handige tips voor als je wilt werken aan een oplossing en 
niet aan ruzie. 

Besef dat ieder probleem twee kanten heeft. 

Bel aan! 

 Houd het bij jezelf. Dus niet: jij bent de meest 
afschuwelijke buurman en je luistert naar herrie.  
Maar wel: ik heb last van de muziek. 

 Luister! Dit is een lastige, want luisteren betekent ook 
echt je mond houden. 

 Bespreek wat jullie er samen aan kunnen doen.

 Geen verbetering? Spreek de buren er nog een keer op 
aan. ‘Joh, ik merk dat het nog niet veranderd is. Waarom is 
het nog niet gelukt?'



Dagje uit!  
Zoek je een leuk uitje voor de zomervakantie met de kinderen of 

kleinkinderen? Kijk voor ideeën in de buurt eens op:   

www.dagjeweg.nl

www.fijnuit.nl 

www.uitzinnig.nl

Regel je huurzaken 
online!   
www.wsn.nl

Lukt het online niet? Bel ons of kom langs. 

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

• Ga niet krabben, jeuken of wrijven.

•  Probeer haartjes te strippen met plak-

band of tape.

•  Crèmes met aloë vera, menthol of calendu-

la werken goed tegen de jeuk.

•  Föhn de rode bultjes, hierdoor stolt het 

eiwit in het gif en verdwijnt de uitslag 

snel. 

Huidirritatie  
eikenprocessierups?

Fris sorbetijs  
zonder ijsmachine 

Ontdooi het fruit. Kook siroop van water, 

suiker en vanillesuiker. Laat helemaal afkoelen. Pureer fruit, 

siroop en citroen. Bedek een platte schaal met keukenpapier, 

smeer de puree hierop uit en zet deze minstens 6 uur in de 

vriezer. Pureer het ijs nogmaals voor je het gaat eten.

Betaal je naast huur servicekosten voor 

bijvoorbeeld schoonmaak, elektraver-

bruik in algemene ruimtes of tuinonder-

houd? Dan ontvang je rond deze tijd van 

ons de afrekening over 2019. Hierin verrekenen wij 

de betaalde servicekosten met de werkelijk gemaakte 

kosten. Soms krijg je geld terug en soms moet je bij- 

betalen. In de brief staat duidelijk om welke bedrag 

het gaat. Betaal je ook een voorschot voor stook-

kosten? Dan ontvang je die afrekening over 2019 in 

dezelfde envelop. 

Afrekening  

servicekosten 2019

WONINGAANPASSING
AANVRAGEN

WONING
ZOEKEN

REPARATIE 
INPLANNEN

HUUR
OPZEGGEN

PERSOONLIJKE
GEGEVENS WIJZIGEN

AUTOMATISCH
INCASSO REGELEN

HUUR BETALEN
VIA IDEAL

BETALINGSREGELING
VOORSTELLEN

1   Ga naar  
www.wsn.nl en 
klik bovenin op 
Inloggen.

2   Vraag een 
activatiecode aan. 
Volgende werkdag 
in je mailbox.

3   Ga opnieuw naar 
Inloggen en 
activeer je 
MijnWSN account.

4   Log in met je 
e-mailadres.

2. Activeer je
account

Inloggen

1. Vraag een  
activatiecode  

aan

account aanmakenMijn WSN

• 240 gram water  

• 180 gram suiker    

• 1 zakje vanilesuiker

• Scheutje citroensap 

•  500 gram 

diepvries 

fruit
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WE LEGGEN HET UIT

Zorg voor huizen en bewoners
Huizen bouwen voor de mensen die niet zelf in staat zijn een onderdak te vinden. Voor die Huizen bouwen voor de mensen die niet zelf in staat zijn een onderdak te vinden. Voor die 

mensen zorgt WSN. Maar wat de Woningstichting nog belangrijker vindt, is weten dat het mensen zorgt WSN. Maar wat de Woningstichting nog belangrijker vindt, is weten dat het 

goed gaat met de mensen die in die huizen wonen. Ook daar hebben zij oog voor.  goed gaat met de mensen die in die huizen wonen. Ook daar hebben zij oog voor.  

Praten over huizen

Bij het bouwen van huizen komt meer kijken dan een 

bouwtekening en een aannemer. Bij bouwplannen zit WSN 

al in een vroeg stadium met de gemeente om tafel. Als 

partner kijkt ze graag mee. Saskia Waciuri, manager wonen 

bij WSN, geeft een inkijkje in hoe zo’n gesprek dan gaat: ‘Als 

we dat huizenblok nu net even anders neerzetten, dan krijg 

je een soort binnenplein, waar mensen elkaar weer kunnen 

ontmoeten.’

Huizen bouwen

Huizen moeten toekomst-proof zijn. Saskia: ‘We bouwen 

niet voor de leegstand.’ WSN bouwt huizen die over 50 jaar 

ook nog interessant zijn. Dat doen ze door stil te staan bij 

de veranderende samenleving. En op dit moment vraagt de 

samenleving om kleinere huishoudens.  ‘Wij willen heel graag 

hofjes bouwen of andere vormen van woningen’, zegt Saskia. 

‘Elkaar ontmoeten is zo belangrijk.’ 

Toewijzingsbeleid

WSN houdt zich naast de woningen ook bezig met het 

toewijzingsbeleid. ‘Als we bouwen voor ouderen, moeten 

ouderen ook voorrang krijgen.’ Maar een wijk waar alleen 

ouderen wonen is niet wenselijk, geeft ze aan. ‘We zorgen 

ook dat jong en oud bij elkaar komen te wonen. Want alleen 

ouderen kunnen niet voor elkaar zorgdragen.’ 

Zorgpartijen 

De Woningstichting bouwt ook voor zorgpartijen. ‘Ze kloppen 

bij ons aan en wij kijken wat we kunnen doen’, zegt Saskia 

daarover. Zo is WSN eigenaar van de twee gezondheidscentra 

die Nijkerk rijk is. En ook andere zorginstanties zijn met 

een gebouw geholpen. Arkemheen van Amaris is daar 

een voorbeeld van. Saskia: ‘We zorgen ervoor dat ook 

zorgverleners en zorg gehuisvest kunnen worden. Dus niet 

alleen mensen kunnen wonen, maar ook zorgpartijen.’ 

Zorg voor mensen 

Mensen onderdak bieden is één, je afvragen hoe het gaat met 

de mensen die in de huizen wonen is twee. En dat is minstens 

zo belangrijk, volgens Saskia. ‘We proberen dichtbij te zijn. 

Dus wij proberen aandacht te geven aan de mensen en ook 

een praatje te maken als het even niet zo goed gaat.’ 

Sociale kaart

Gelukkig weten veel mensen met vragen en problemen zelf de 

weg naar WSN te vinden. ‘Als mensen om hulp vragen, denken 

we met ze mee. We hebben een netwerk waarvan we weten 

wat eenieder doet. We hebben contacten met wijkteams, 

buurtteams, Sigma en nog veel meer. We hebben zicht op de 

sociale kaart van Nijkerk.’  

Saskia Waciuri, manager wonen bij WSN



Leren leven in  
de samenleving

‘Mijn hart ligt  

bij deze oprecht  

mooie mensen’

'Doordat De Postkamer midden in de samenleving staat, horen de cliënten er echt bij.  'Doordat De Postkamer midden in de samenleving staat, horen de cliënten er echt bij.  

Dat is geweldig. Maar de inwoners van Nijkerk leren ook zien wat een mooie mensen het zijn. Dat is geweldig. Maar de inwoners van Nijkerk leren ook zien wat een mooie mensen het zijn. 
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Anja Vedder, project- en beleidsmedewerker bij Careander



Fijne plek
‘Mijn hart ligt bij deze oprecht mooie mensen. Moet je je voor-

stellen dat je een beperking hebt en je staande moet houden 

in de samenleving.’ Als initiatiefnemer van De Postkamer wilde 

Anja Vedder een fijne werkplek creëren voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Om te kijken of haar droom kans van slagen heeft, gaat ze met 

verschillende mensen in gesprek. Zo ook met rasondernemer 

Gerard van den Tweel. Hij is direct enthousiast en vraagt zich 

af of het oude Postkantoor een goede locatie zou zijn. Zo groot 

had Anja nog niet gedacht. ‘Ik dacht aan een kleine tearoom, 

met een atelier erachter.’ 

Vrienden van De Postkamer
Als de bal eenmaal rolt, doen steeds meer mensen mee. Er 

ontstaat een stichting en vrijwilligers lopen vanaf het begin het 

vuur uit de sloffen. Zorgorganisatie Philadelphia ondersteunt 

mensen met een beperking en haakt ook aan. Er zijn direct 

enthousiaste cliënten te vinden die in de horeca willen werken. 

Gerard zorgt voor de connectie met de Woningstichting, en de 

stichting ‘Vrienden van De Postkamer’ gaat bij WSN op de thee. 

Anja: ‘WSN wil ook dat alle mensen mee kunnen doen.’ 

Restaurantje oefenen
Alles gaat volgens plan. WSN koopt het oude postkantoor en 

Philadelphia gaat dit huren. ‘We waren al aan het oefenen met 

cliënten bij restaurant de Dolle Joncker.’ Voor openingstijd 

wordt de Dolle Joncker gebruikt als trainingslocatie. De cliën-

ten worden klaargestoomd voor werken in de horeca. ‘Rollen-

spellen, koekjes bakken, hartige hapjes maken en uitserveren. 

Alles komt voorbij en de appeltaarten worden al verkocht.’ 

Het idee voor een bakkerij is in het restaurant geboren. Bakken 

blijkt rustiger en minder stressvol dan koken. Anja: ‘Dat broodje 

moet binnen een kwartier op tafel staan, maar bakken kan veel 

meer in je eigen tempo.’ 

Wc schoonmaken
Een goede voorbereiding is van het grootste belang. Naast 

koken, bakken en uitserveren wordt de afwas ook niet verge-

ten. En wc’s, hoe maak je die eigenlijk goed schoon? ‘Het moet 

allemaal geleerd worden om te voorkomen dat als we draaien 

iedereen in de stress schiet.’ 

Careander
Maar dan komt Philadelphia in zwaar weer en gaat het plan niet 

door. ‘Al die ouders en cliënten teleurgesteld, de oude plekjes 

dagbesteding waren al opgegeven.’ Maar Anja laat het er niet 

bij zitten, samen met de vader van een van de cliënten gaat ze 

op zoek naar een andere zorgorganisatie. Ze kloppen aan bij 

Careander in Harderwijk en worden warm onthaald. Alles en 

iedereen wordt overgenomen. Het feest gaat door. 

SCHIJNWERPER

 Springplank
‘De Postkamer is een springplank richting samenleving’, zegt 

Anja. ‘Je gaat kijken naar ‘waar ben je goed in als mens’ en hoe 

kun je jouw talenten ook gebruiken buiten De Postkamer? Want 

De Postkamer hoeft niet jouw eindstation te zijn. Je leert daar, 

je ontwikkelt je daar. En als je het in je hebt, mag je ook best 

gestimuleerd worden om verdere stappen te maken.’ 

Woonlocatie
Zelf werkt ze inmiddels aan een nieuw project. Het werken voor 

Careander bevalt cliënten goed, dus wonen bij Careander zou 

een mooie vervolgstap kunnen zijn. Op dit moment hebben ze 

nog geen woonlocatie in Nijkerk. Of dat in de toekomst veran-

dert, moet nog blijken. Samen met anderen onderzoekt Anja of 

dit haalbaar en betaalbaar is. ‘WSN denkt daarin mee en denkt 

ook out of the box, zoals: ‘kun je ook samenwerkingen aangaan 

met andere zorgorganisaties?’’ 

‘De samenleving zo inclusief mogelijk maken, dat doen ge-

meente Nijkerk, WSN en de zorgpartijen samen. We moeten 

streven naar een samenleving die ook in sociaal opzicht 

duurzaam is.’  
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‘De Postkamer is een 
springplank richting 

samenleving.’ 

Voor Nijkerkers  

met een zorgvraag  

bieden wij:

232 appartementen en kamers  
met zorgondersteuning

2 dagbestedingslocatie

2 gezondheidscentra



   

Koele zomertips
Hoe houd je  

warmte buiten?
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Een koele woning tijdens warme zomermaanden. Onze 

vakman Henk heeft wel wat handige tips.

1.  Houd overdag deuren, ramen en gordijnen dicht. Begint 

het buiten af te koelen, gooi dan alles open. 

2.  Maak gebruik van buitenzonwering. Denk aan een screen 

of uitvalscherm. Overleg wel eerst even met WSN en/of de 

VVE aan welke voorwaarden jouw zonwering moet voldoen. 

3.  Plak nooit hittewerende folie aan de binnenkant van je 

ramen. Het kan je ruiten kapot maken. 

4.  Een boompje voor het raam kan zonlicht tegenhouden 

en koelte afgeven. Kies je voor een dakplataan, dan heb 

je direct ook een heerlijke parasol om onder te zitten. 

5.  Je fornuis en oven geven warmte af. Een goed excuus 

om de barbecue wat vaker aan te steken of om eens een 

salade te bereiden.

6.  Elektrische apparaten zoals wasmachine en vaatwasser 

geven ook warmte af. Gebruik ze zodra het afkoelt. 

7.  Airco’s worden steeds goedkoper, maar zijn duur in ge-

bruik. Koelen kost net zoveel geld als verwarmen. Maak 

je gebruik van een losse airco-unit, dan is een juiste 

installatie belangrijk. 

Als het lang warm is, blijft geen enkel huis lekker koel. Dus 

de belangrijkste tip: houd je hoofd koel, er komen ook weer 

andere temperaturen aan. 

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?

Wat organiseer jij om het goed te hebben met je buren 
of familie? 
Deel jouw leukste zomerfoto via onze Facebookpagina 
of mail naar dichtbij@wsn.nl. De leukste acties zie je 
terug in de volgende Dichtbij (september) en belonen 
we met een cadeaubon van € 25,-

TIP van Henk

Samen in coronatijd
Een kopje koffie met de buren of je ouders, de 

buurman een handje helpen of gewoon een oogje 

in het zeil houden, dat is in coronatijd allemaal 

niet zo eenvoudig. Daar moet je even over 

nadenken... 

Volg ons op Facebook.com/WSNijkerk

Facebook actie!
i

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

25 april: straatbingo  
De Volharding

Zo'n 30 bewoners speelden samen



Shannon de Lannoy

In het Zusterhuis woont Shannon nu bijna een 

jaar. Hiervoor woonde Shannon in Almere. Door 

verschillende redenen is hij zijn verblijfplaats 

kwijtgeraakt. Dat was een vervelende periode. 

Nu Shannon in het mooie Nijkerk woont, wil hij 

niet meer weg.

Hij komt tot rust en ziet wonen in Nijkerk als een nieuwe start. 

Shannon vertelt dat de mensen behulpzaam zijn. Hij doelt 

op de gemeente Nijkerk, het wijkteam en zijn begeleider. 

Deze mensen denken met Shannon mee en dat geeft hem 

vertrouwen in de toekomst. Op dit moment volgt Shannon 

een opleiding bij de sportschool. Sporten is hem op het lijf 

geschreven. Net zoals koken. Dat is echt zijn passie. Het liefst 

maakt hij kipgerechten. Gegrilde kip op de BBQ is zijn favoriet. 

Pasteitjes en soep met kip vallen ook goed in de smaak.  Veel 

Nijkerkers waren in ieder geval enthousiast over zijn kipspeci-

aliteiten tijdens de jaarlijkse Nijkerkse Sleepbootdagen.  Zijn 

droom is om  ooit een eigen eetgelegenheid te starten waar 

je de hele dag lekkere dingen kunt eten. Af en toe organiseert 

Shannon een BBQ met de  andere bewoners van het Zuster-

huis. In krap een jaar tijd heeft hij door hard werken en de 

juiste begeleiding positieve stappen gezet. Een goede reden 

om Shannon eens in het zonnetje te zetten. Wat Shannon 

nog graag wil is een eigen woning, met een eigen toilet en 

badkamer. Dat heeft hij nu niet. Hij beseft zich goed dat het 

een kwestie is van tijd en doorbijten.  

Op pad met Jan…
De 1,5 m samenleving ….  
Tja daar zeg je me wat. ‘De anderhalvemeter-
samenleving.’ Een nieuw woord dat ons werk in een 
totaal ander daglicht zet.  Waar is ‘WSN altijd dichtbij’ 
gebleven? Geen gewone begroeting. Geen handen 
schudden. Geen wees welkom. ‘Afstand houden’ dat is 
ons nieuwe devies. 

‘Een anderhalvemetersamenleving? Dat zie ik niet zitten’, 
hoor ik vaak. Toch zijn er dingen die we straks, als dit 
voorbij is, meenemen naar de toekomst. Nu houdt het 
ons vooral bezig hoe het verder moet, maar ondertussen 
vragen we ons ook af: ‘wat nemen we er van mee?’. 

Ikzelf kamp zowel met positieve als negatieve gevoelens. 
Om maar eens met dat laatste te beginnen. Ik krijg 
nachtmerries van cafés waarin je een zekere afstand 
moet houden, van voetbalwedstrijden zonder publiek, 
van theaterzalen die niet ‘gonzen’ (niks lekkerder dan 
samen lachen in een volle bak), van concerten waarbij je 
in je getekende vakje moet blijven staan en van kappers 
met mondkapjes op. Het ergste vind ik nog dat ik geen 
knuffels kan geven. Toch moet ook ik mee, want we 
kunnen anderen ermee ‘van dienst’ zijn. 

Wat ik wél mooi vind, is dat we creatiever zijn geworden. 
Dat we meer omdenken. Wat kan er allemaal wel? En hoe 
mooi is het dat we elkaar weer weten te vinden. Is dit niet 
wat we bedoelen met een samenleving die oog, oor en 
aandacht heeft voor elkaar? Dan hoeft er geen overlast 
te zijn en is het vredig op straat en in huis. 

Wat ik meeneem van deze crisis? Ik leef intenser dan 
voorheen, omdat ik nu, meer dan ooit, besef hoe broos 
ons bestaan is. Dát wil ik vasthouden. Houd vol.

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…

het zonnetje zetten?

Ook  jouw buurman of buurvrouw in  

Laat het ons weten: dichtbij@wsn.nl
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PARTNERS EN DE SOCIALE KANT VAN ONS WERK

Wooncarrière

Huren doen ze al hun hele wooncarrière. Drie jaar geleden 

besloot mevrouw Knevel zich weer in te schrijven bij WSN. 

‘Met het oog op de toekomst, je weet nooit.’ En alsof ze 

ergens iets aanvoelde, werd niet lang daarna de ziekte van 

Parkinson bij Henk vastgesteld. Voor Tineke de bevestiging 

van wat ze al verwachtte. Voor Henk een enorme klap. Henk: 

‘Eerst is er de schrik, maar daarna werd ik echt boos. Hier 

had ik niet op gerekend.’ 

Sportief

Henk blijkt een sportieve man. In hun vorige woning waren 

er maar liefst twee kamers ingericht met fitnessapparatuur. 

Zeker drie middagen in de week bracht Henk door op zijn 

loopband en met gewichten. Dus nee, Parkinson zat niet 

bepaald in de lijn der verwachting. 

Hersens die afsterven

Zijn boosheid zet zich om in angst en paniekaanvallen, hij 

valt kilo’s af en het is de Parkinsonpsycholoog die hem van 

zijn angst afhelpt. Want naast diagnose en medicatie wist 

Henk eigenlijk weinig van zijn ziektebeeld af. ‘Waar was je 

bang voor, Henk’, vraagt Tineke aan hem. ‘Dat mijn hersens 

afstierven, ja’, antwoordt hij. Maar gelukkig is die angst 

ongegrond, volgens de psycholoog. 

Gelijkvloers wonen

Met die wetenschap kan Henk verder. Verder naar een nieu-

we woning. Want in deze nieuwe realiteit heeft Tineke haar 

zinnen gezet op een woning gelijkvloers, dicht bij de stad. 

‘Je weet nooit wat de toekomst geeft’, zegt Henk. En Tineke 

vult aan: ‘Stel dat hij ineens slecht zou worden, of stel dat 

mij wat overkomt. Ik heb toch wel graag het idee dat als ik

per ongeluk moet gaan, dat hij goed achterblijft. Dat hij kan 

blijven zitten waar-ie zit.’ 

Site checken

Via via hoorde Tineke dat er een woning aan de Vrijheidslaan 

vrij zou komen. ‘Ik ben naar de Woningstichting gegaan, ik 

dacht: ik ga het gewoon vragen.’ Maar het antwoord valt 

tegen. Zomaar toewijzen kan niet. Dagelijks checkt ze 

Woningnet om te kijken of de woning er toch opstaat. In 

de tussentijd lijkt het met Henk wat minder te gaan en dat 

maakt Tineke angstig. Ze besluit er vaart achter te zetten en 

gaat nog een keer langs. 

Oneerlijk

‘Als ons oude huis verkocht zou worden, maakten we kans 

op die woning. Ik was boos, dat vind ik zo oneerlijk. Ik heb 

gehuild, dat mag je best weten. We huren al zo lang en nu 

heb ik een keer hulp nodig, heb ik gezegd.’ Er worden wel an-

dere huizen aangeboden, maar die zijn volgens het echtpaar 

veel te ver van de stad af. 

Spanning

Omdat ze toch ook van goede wil wil zijn, besluit ze op ande-

re woningen te reageren. Ze plannen een bezichtiging aan 

de Oranjelaan, maar dat is geen succes. Kort daarna komt 

de Vrijheidslaan toch beschikbaar. Henk en Tineke kunnen 

hun geluk niet op. Ze schrijven zich direct in. En dan krijgen 

ze bericht dat de woning is ingetrokken. 

Kwaad

‘Ik was zo kwaad en belde meteen op: wat is dit nu? Maar 

er was een fout met de site.’ Dus de woning komt nog een 

keer online en weer gaan ze een spannende week in. ‘En 

toen werden we toch nog nummer één, het heeft zo moeten 

wezen’, zegt Tineke. Terugkijkend is ze wel boos om alle 

regeltjes, maar verder geen kwaad woord. 

Geef niet op

Blijf er bovenop zitten, geeft Tineke als advies. Geef niet op, 

zegt Henk. Ergens droomt hij nog wel van een moestuin met 

kipjes, maar zegt hij: ‘Op mien leeftijd zit ik hier goed.’

Terwijl Tineke Knevel heen en weer drentelt van keuken naar zitgedeelte, keuvelt ze er  

lustig op los. Ze zitten hier heerlijk en nee, de cake is niet zelfgebakken, wel zelf gekocht.  

Sinds april wonen de heer en mevrouw Knevel aan de Nijkerkse stadsrand. ’  

De aanhouder wint

Tip van WSN 

Wacht niet tot het te laat is. Schrijf je op tijd in voor een 
passende woning en woon zo lang mogelijk ‘zorgeloos’. 
Inschrijven kan op www.woningneteemvallei.nl.
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‘Je weet nooit 

wat de toekomst 

geeft’
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Als hoge uitkijktorens staan ze aan het begin van de wijk. 
Klaar om zijn bewoners en bezoekers te begroeten. Ze trekken 
direct de aandacht. En dat is ook precies wat ze moeten doen 
met hun imposante voorkomen.     

In drukke steden moet nieuwbouw wel de lucht in, op de grond 
is er simpelweg geen ruimte meer.  Dat geldt niet voor Nijkerk, 
maar er zijn wel andere voordelen. Appartementencomplexen 
vormen herkenningspunten in een zee van lage bebouwing.  
Door hun opvallende verschijning helpen ze je om te bepalen 
waar je je in de wijk bevindt. Voor senioren, die graag 
gelijkvloers willen wonen zijn ze erg geschikt.  

En de kleinere appartementen zijn ideaal voor mensen met een 
wat smallere beurs. 

Rondom de wijk De Terrassen zijn er verschillende woontorens 
te vinden met ieder een eigen uitstraling. Denk aan de torens 
van 5 lagen aan het water op de overgang tussen de Bogen en 
De Terrassen. En in het verlengde van die torens het complex 
Rijnsigt. De echt hoge uitschieter is de woontoren van maar 
liefst 10 lagen [30 meter hoog] aan de Spoorkamp. En is het 
je wel eens opgevallen dat er boven op dat gebouw een klein 
huisje staat? Dat heeft verder geen functie, maar het is toch 
een leuk detail. 

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 31 juli naar: 

dichtbij@wsn.nl

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

Oplossingen Dichtbij maart:  Voorjaarskriebels! en Beatrixhof, Nijkerk

Winnaars: W. van Middendorp en B. van Donkersgoed

Blikvanger

Hoge accenten in De Terrassen

Met dank aan stedenbouwkundige Jos van der Mark


