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Nieuw maar vertrouwd

We heten 
voortaan G&O! 
Op pagina 16 lees je meer over deze ontwikkeling. 

Wat verandert er voor jou als huurder? En wat brengt de toekomst?

Ook het huurdersmagazine heeft voortaan een nieuwe uitstraling  

en naam: wonen&zo.

Veel leesplezier! 
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Kletsen met... 

Vijftig jaar woonden Arie (76) 

en Martha (75) Eggebeen  

met plezier in Muiden.  

Maar het werd tijd voor een 

beter passende woning.

De huurdersvereniging HGO

Ingrid en Frans van de HGO geven een kijkje 

achter de schermen en vertellen wat de HGO 

zo interessant maakt voor jou als huurder. 
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Voorwoord 

Wat leuk dat je ons gloednieuwe 

bewonersmagazine wonen&zo 

openslaat. Ik ben Naima, misschien 

hebben wij elkaar al eens ontmoet. 

Ik ben namelijk wooncoach en 

verhuurmakelaar bij G&O. 

Want sinds 12 oktober zijn we G&O, 

voor de huurders! Ook deze editie in de 

nieuwe stijl staat weer vol met mooie 

bewonersverhalen en ander nieuws. 

Zo geven we je energiebespaartips, 

hebben we nieuwbouwnieuws 

inspirerende interviews met onze 

huurders en nog veel meer. Uitgelezen? 

Puzzel mee en maak kans op mooie 

prijzen! 

Veel leesplezier! 

Naima Azmani

Wooncoach en 

verhuurmakelaar 

Colofon

Redactie Wanda van de Biezen,  

Marly Bergen, Jenny Brummelman,  

Bert Froom, Ilse Schrijver, Mieke Wester 

Teksten VeertienElf, redactieteam  

wonen&zo 

Vormgeving de Code

Fotografie Yvonne Hoefman, Angeline 

Swinkels, redactieteam wonen&zo 

Drukwerk en verspreiding Practicum 

Print Management

Woningruil is een manier om aan een andere woning te komen. 

Bijvoorbeeld als je kleiner of juist groter wilt wonen. Of wanneer 

je op zoek bent naar een woning in een andere buurt.

Ik wil van woning ruilen met een 
vriend die wat groter woont. 
Hoe regel ik dit?

Toestemming en voorwaarden

Wil je met een andere huurder ruilen?  

Dan heb je toestemming nodig van G&O. 

Voor woningruil gelden voorwaarden:

~  Er mag geen sprake zijn van een 

huurachterstand.

~  Je bent minimaal 12 maanden huurder 

van de woning.

~  Gebreken die voor rekening van de 

huurder zijn, moeten voor de woningruil 

worden opgelost.

~  De ruilkandidaat sluit een 

huurovereenkomst af met G&O voor 

tenminste 12 maanden.

~  Bij een huurprijs lager dan € 763,47  

mag het verzamelinkomen niet hoger zijn 

dan € 40.765 voor alleenstaanden.  

Voor meerpersoonshuishoudens is dat  

€ 45.014 (prijspeil 2022). 

G&O beschouwt woningruil als een normale 

verhuizing. De huur kan daarom aangepast 

worden als dat bij het prijsniveau van de 

woning past.

Woning aanbieden

Om te ruilen van huis, ga je zelf op zoek 

naar een ruilpartner. Heb je die gevonden? 

Vul dan het aanvraagformulier Woningruil 

volledig in en stuur deze op. Na ontvangst 

van het ingevulde formulier nemen wij het 

verzoek in behandeling. Zorg ervoor dat 

je ruilpartner de benodigde gegevens kan 

opsturen als hierom wordt gevraagd:

~  Een recente inkomensverklaring 

(kosteloos op te vragen bij de 

Belastingdienst).

~  Een recent origineel historisch uittreksel 

uit het Bevolkingsregister van uzelf en uw 

partner.

~  Een volledig ingevuld en ondertekend 

formulier Verhuurdersverklaring.

Vragen? Bel ons via (035) 672 66 99 of 

mail naar info@gooienom.nl  
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‘We doen het 
echt sámen’

Betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid. 
Het zijn voorbeelden van onderwerpen waar de 
Huurdersvereniging G&O (in het kort: de HGO) 
advies over geeft. Namens alle huurders aan de 
directie van G&O. Maar hoe weet de HGO wat 
andere huurders vinden? En hoeveel invloed heeft 
de huurdersvereniging eigenlijk? Voorzitter Frans 
Ruijter en bestuurslid Ingrid Schouten gaan in 
gesprek met elkaar.

Frans: “Sinds 2017 zet ik me 

in voor de HGO. Eerst als 

bestuurslid. En sinds 2022 als 

voorzitter. Ik vind het belangrijk 

om iets te doen voor anderen. 

Ik had al wat ervaring bij andere 

besturen. Op een moment 

kreeg ik een briefje in de bus 

dat de HGO op zoek was 

naar nieuwe bestuursleden. 

Toen hoefde ik niet lang na te 

denken.”

Ingrid: “Voor mij geldt eigenlijk 

hetzelfde. Ik vind het belangrijk 

om fijn te kunnen wonen. In 

huis, in de straat, in de buurt. 

Dat wil ik niet alleen voor 

mezelf, maar ook voor andere 

huurders. Daar zet ik me graag 

voor in.”

Ingrid: “Dat vind ik heel mooi 

om te zien. Ik huur een huis in 

Muiderberg dat G&O in 2022 

overnam van woningcorporatie 

Ymere. Sindsdien zit ik bij de 

HGO. Het contact tussen de 

directie en de HGO is heel 

goed. We worden goed op de 

hoogte gehouden Er wordt 

naar ons geluisterd. Je merkt 

het aan alles, we doen het echt 

sámen.”

Frans: “We sturen op wat we 

horen en op gevoel. We zijn zelf 

ook huurders. Maar we zouden 

met nog veel meer huurders 

willen praten, om te horen wat 

zij belangrijk vinden.”

Ingrid: “Daarom willen we ons  

nog meer laten zien. Dat gaan  

we doen met heel duidelijke 

onderwerpen. De komende 

tijd gaan we het bijvoorbeeld 

hebben over leefbaarheid, 

betaalbaarheid en duurzaam

heid. In totaal hebben we 

5 thema’s bedacht. Onze 

gedachten, onze visie, delen 

we daarna op de website en 

op Facebook. Daar kunnen alle 

huurders op reageren.”

Frans: “Exact. En misschien 

dat we een avond kunnen 

organiseren. Dan nodigen we 

alle huurders uit. Met daarna 

nog de ruimte om even een 

drankje te drinken samen, 

voor de gezelligheid. Gewoon 

even buurten, dat is ook heel 

belangrijk. Zo hopen we nog meer 

in gesprek te komen met andere 

huurders. En misschien ook wel 

met nieuwe bestuursleden die 

samen met ons het verschil 

willen maken.”

Frans: “Trouwens, ik zei dat ik 

al ervaring had als bestuurslid, 

maar dat is niet nodig om mee 

te kunnen praten. Het bestuur 

moet vooral iets kunnen zeggen 

namens alle huurders, uit alle 

gemeenten waar G&O actief 

is. Het is veel belangrijker dat 

je weet wat er speelt in jouw 

straat, buurt en plaats en dat 

je daarover wil meepraten. 

Ingrid: “Zeker! We komen 

ongeveer 1 keer per maand bij 

elkaar. Dan kan het gaan over 

iets wat in een bepaalde buurt 

of plaats speelt. Of de directie 

van G&O vraagt ons om advies 

over een bepaald onderwerp.”

Frans: “We hebben echt 

invloed. De directie vroeg 

ons dit jaar bijvoorbeeld om 

advies over huurverhoging. 

Nou, dat is natuurlijk best 

een moeilijk onderwerp. Zeker 

nu. Hier hebben we veel met 

elkaar en met de directie over 

gepraat. Het resultaat: wel een 

huurverhoging, maar lager dan 

eerst het idee was.”

“We hebben echt invloed.
Er wordt goed naar ons geluisterd.”

De onderwerpen die bij HGO op de 

agenda staan:

~ Betaalbaarheid

~ Beschikbaarheid

~ Leefbaarheid

~ Duurzaamheid en kwaliteit

~  Wonen met zorg en zelfstandig wonen 

met ondersteuning  

www.hgohilversum.nl

HGO Gooi en om (Meld je aan bij deze groep en praat mee!)

Ingrid Schouten en Frans Ruijter

Van links naar rechts: Ed Beuker, Ingrid Schouten, Henk Calis, 
Johan Bollebakker, Frans Ruijter en Cristina de Leeuw. 
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“Ik werk sinds mei 2014 bij G&O als 
allround vakman bij de buitendienst. 
Waarbij ik voornamelijk timmerwerk  
en loodgieterwerkzaamheden uitvoer.  
Iedere dag is weer anders en iedere 
bewoner heeft zijn of haar eigen 
verhaal. Mijn persoonlijke missie is om 
mijn best te doen voor bewoners en 
een rechtvaardige oplossing te vinden.”

Robbert
Vakman

Werken met plezier

Hiervoor werkte ik in de bouw bij een 

particulier bedrijf dat renovatie en 

restauratiewerkzaamheden uitvoert.  

Via een kennis hoorde ik dat er een functie 

vrijkwam bij de buitendienst. En nu werk  

ik hier alweer acht jaar met veel plezier. 

Binnen G&O zijn de lijntjes erg kort en is 

er veel contact tussen de verschillende 

afdelingen. Daarnaast krijg ik ook de 

mogelijkheid om mezelf verder te 

ontwikkelen door bijvoorbeeld een  

cursus te volgen.

Luisteren maakt het verschil

De tijd nemen om een probleem of situatie 

aan te horen maakt vaak al een groot 

verschil. In mijn werk is een servicegerichte 

houding erg belangrijk. Je moet je kunnen 

inleven en verplaatsen in de bewoner.  

Het gaat soms maar om kleine dingen.  

Als een oudere bewoner bijvoorbeeld  

weinig kracht heeft in zijn of haar handen, 

dan stellen we de deur hier speciaal op af  

zodat hij of zij hier geen last van heeft.  

“ Mijn collega's zijn betrokken 
en oprecht geïnteresseerd. 
Dat geeft een fijn gevoel!”

Nieuwsgierig geworden naar 
het werk van Robbert. 
Scan de QR-code en bekijk 
het filmpje.

Of wanneer de aannemer al is geweest  

en een probleem nog steeds speelt,  

dan hebben bewoners minder vertrouwen 

in een goede afloop. Als je dat dan tóch 

voor elkaar krijgt geeft dat wel een kick!

Klaar staan voor elkaar

De samenwerking met mijn directe 

collega’s van de buitendienst gaat heel 

goed. Iedereen heeft zijn eigen vakgebied, 

maar we bieden elkaar een helpende hand 

als dat nodig is. Iedereen heeft zijn eigen 

werkzaamheden, maar we staan altijd voor 

elkaar klaar. Elke collega is betrokken en 

oprecht geïnteresseerd en dat geeft altijd 

een fijn gevoel.

“ De tijd nemen om een probleem of 
situatie aan te horen maakt vaak al 
een groot verschil.”

Ventileren

We krijgen veel vragen van bewoners over 

bijvoorbeeld ventilatie en isolatie van hun 

woning. Vroeger ventileerde de woning van 

zichzelf veel meer door slechte of helemaal 

geen isolatie. Tegenwoordig zijn de huizen 

zo goed geïsoleerd dat ze helemaal dicht 

zitten. We leggen dan uit dat ventilatie 

erg belangrijk is om vochtproblemen te 

voorkomen.

Enthousiast geworden door Robbert? 

Check www.wonenbijgeno.nl/vacatures 

voor de vacature van allround vakman.  
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Woningcorporatie G&O verhuurt circa 9.000 
woningen in de gemeenten Bunschoten, Blaricum, 
Gooise Meren, Hilversum, Laren en Wijdemeren. 
Bijna al deze woningen hebben het gunstige 
energielabel A, B, C of D. Dit komt omdat we de 
afgelopen 10 jaar veel bestaande woningen hebben 
verduurzaamd en nieuwbouwwoningen tijdens de 
bouw al goed worden geïsoleerd.

1.  Niet thuis en geen vloerverwarming?  

Zet de thermostaat op 15 graden!

2.   Verwarm alleen kamers waar je veel bent

3.  Ontlucht radiatoren regelmatig

4.  Houd radiatoren vrij en hang er geen 

gordijnen voor

5.  Doe gordijnen ’s avonds dicht

6.  Houd alle tussendeuren dicht in huis

7.  Douche maximaal 5 minuten

8.  Droog kleding aan de waslijn in plaats van  

in de droger

9.  Zet elektrische apparaten uit en niet  

op standby

10.  Gebruik radiatorfolie, tochtstrips en 

ledlampen

10 simpele 
energiebespaartips Samen duurzaam

Energiezuinige oplossingen en bespaartips

Niet gas afsluiten

Het kan erg slecht zijn voor je gezondheid om 

het gas af te sluiten. In koude huizen krijgt 

schimmel namelijk meer kans. 

1.

3.

2.

4.

Zo houd je het veilig

Gebruik kaarsen niet als verlichting

Een paar kaarsen is geen probleem, maar 

wel als je de hele woonkamer vol zet. Naast 

brandgevaar komt er veel fijnstof vrij, wat 

schadelijk kan zijn voor milieu én gezondheid.

Haal geen petroleumkachel, gaskachel  

of houtkachel in huis!

Ook dit verhoogt de kans op brandgevaar  

en er komen schadelijke stoffen vrij. 

  Verbruik kWh per jaar

Elektrische kachel   500

Wasdroger   290

Terrasverwarmer   270

Vaatwasser   230

Tweede koelkast/vriezer   190

Airco   150

*Inschatting bij gemiddeld verbruik

Vergeet niet 
energietoeslag aan 
te vragen bij jouw 

gemeente! 
Ook hebben alle gemeentes 

een energiecoach waar je 
terecht kan voor meer 

bespaaradvies.

Energieslurpers  
in huis*

Wist je dat...

...moderne elektrische 
apparaten veel minder 
energie gebruiken dan 
oude modellen? 

...je met de ecostand 
maar liefst 30% minder 
energie gebruikt?   

Laat ventilatieroosters open

Om gezond te wonen is het belangrijk dat je 

je huis goed ventileert. Slechte ventilatie kan 

bijvoorbeeld leiden tot schimmelvorming en 

gezondheidsproblemen.

www.wonenbijgeno.nl/samenduurzaam
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90 betaalbare 
houten woningen  
in Muiden

Op het Brediusterrein in 
Muiden zijn 90 woningen 
in ontwikkeling. Ons 
winnende plan met de 
naam De Wandeling gaat 
vooral over samen gezond, 
gelukkig en betaalbaar 
wonen. Dat is wat we 
gezamenlijk met Slokker 
Vastgoed en Dudok 
Wonen willen realiseren. 

 

Samen gezond, gelukkig en betaalbaar wonen 

De woningen bouwen we van hout. Dit helpt tegen de  

CO2uitstoot. We geven daarnaast ruimte aan de natuur  

door veel aandacht te geven aan water en biodiversiteit.

65 sociale huurwoningen

G&O en Dudok Wonen nemen samen 65 woningen af, 

waarvan 50 in de sociale huur en 15 in de middenhuur. 

Inwoners die een sociale huurwoning in Gooise Meren 

achterlaten krijgen voorrang bij de koop of huur van een 

woning. De verwachte oplevering van het totale plan is  

in 2025. 

Meedenken over het plan

De participatie begint met een inloopbijeenkomst op 

woensdag 30 november. Hiervoor worden omwonenden 

en andere belanghebbenden uitgenodigd. Tijdens deze 

bijeenkomst worden de eerste plannen toegelicht en  

krijgen aanwezigen de gelegenheid om wensen en 

aandachtspunten in te brengen. 

Kijk voor meer info op www.brediusmuiden.nl  

Rengerswetering 
Eiland 4

Entreegebouw en appartementen

Het entreegebouw bestaat uit een supermarkt  

(Vomar Voordeelmarkt) en een horecagelegenheid 

op de begane grond met erboven 54 sociale 

huur appartementen. G&O neemt deze sociale 

huurappartementen af uit het project. Deze bestaan 

naast 32 reguliere appartementen ook uit 22 zorg

woningen voor zorginstelling ’s Heerenloo waar  

mensen komen te wonen met een zorgvraag. 

Balkon en sedumdak

De 54 sociale huurappartementen variëren in grootte 

van 47 m2 tot 73 m2. Ze worden allemaal gasloos uit

gevoerd met zonnepanelen en een luchtwarmtepomp. 

Elk appartement beschikt straks over een eigen 

balkon. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten op het 

aangrenzende groene dakterras boven de supermarkt. 

Er is veel aandacht voor de natuur rondom het complex 

Rengerspark. 

Aan de zuidoost-zijde van Bunschoten wordt druk 

gebouwd aan Rengerspark. Een project met sociale 

huurwoningen, koopwoningen en een supermarkt.  

In totaal beslaat het park 157 woningen. G&O neemt 

in dit project 54 sociale huurwoningen af, waarvan 

22 appartementen bestemd voor mensen met een 

zorgvraag van ’s Heerenloo. 

Voor doorstromers en starters

‘Met de realisatie van de sociale 

huurappartementen proberen we 

tegemoet te komen aan de groeiende 

vraag naar een betaalbaar én passend 

woon aanbod in Bunschoten’ licht 

Senior projectmanager nieuwbouw 

Franc Duijnker toe. De intentie is om 

de sociale huurappartementen met 

voorrang te verhuren aan bewoners 

die een andere sociale huurwoning 

achterlaten (doorstromers) en 

starters op de woningmarkt.

Meer informatie

Naar verwachting vindt de op

levering en verhuur van de sociale 

huurwoningen plaats na de zomer van 

2023. De verhuur verloopt tegen die 

tijd via WoningNet. 

Houd onze website in de gaten 

voor de laatste ontwikkelingen. 

www.wonenbijgeno.nl/actueel/

nieuwbouw  
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Joke Visser (64)  
uit Nederhorst  
den Berg wint 

Buur van het Jaar Award 

Hoera! Joke Visser (64) uit 
Nederhorst den Berg is buur van 
het jaar 2022. Dit werd onthuld 
op zaterdag 24 september 
tijdens de Nationale Burendag. 
Het was tijd voor gebak én de 
overhandiging van de award. 
‘Joke verdient het echt om in het 
zonnetje gezet te worden met 
alles wat ze doet voor anderen 
met de weggeefhoek Gooi en 
Vechtstreek’ vertelt Paulien,  
die Joke nomineerde. 

Weggeefhoek Gooi en Vechtstreek

Joke is al 13 jaar het gezicht van de Weggeefhoek Gooi 

en Vechtstreek. Samen met 25 vrijwilligers waaronder 

Paulien en buurvrouw Maigret (46) verdeelde de 

weggeefhoek voedselpakketten en allerlei andere 

spullen voor mensen die het hard nodig hebben door 

bijvoorbeeld financieel uitdagende omstandigheden. 

‘Joke verdient het echt om in het zonnetje gezet te 

worden met alles wat ze doet voor anderen’ vertelt 

Paulien, die zelf ook een helpende hand biedt bij de 

organisatie van de weggeefhoek en ook zelf hulp van 

Joke heeft gekregen. ‘Ze voelt als een tweede moeder 

voor mij’. 

Blij verrast met ‘buur van het jaar’ titel 

Voor Joke is het niet meer dan vanzelfsprekend om 

voor anderen klaar te staan. Ze is dan ook blij verrast 

met de titel ‘buur van het jaar’. ‘Ik kom uit Arnhem, 

daar ben ik gewend om elkaar te helpen in de buurt 

waar ik woonde. Daarnaast heb ik zelf ook armoede 

gekend, dus ik weet hoe moeilijk het kan zijn om hulp te 

vragen.’  In de weggeefhoek komt vraag en aanbod van 

spullen samen. Vanwege gezondheidsproblemen heeft 

ze de stichting die achter de weggeefhoek zat moeten 

laten rusten. 

Hulp voor 40 tot 50 gezinnen 

De weggeefhoek op Facebook is nog steeds populair. 

‘We helpen ongeveer 40 tot 50 gezinnen per week.  

‘Ik probeer vanuit huis zoveel mogelijk te doen wat 

lukt in verband met mijn gezondheid’. Naast de 

weggeefhoek kan je ook altijd bij Joke terecht voor 

een praatje, kopje koffie en past ze met alle plezier op 

je huisdier. ‘Ik pas nu op de vogels van de buren die op 

vakantie zijn’ vertelt Joke terwijl ze naar de kooi in de 

hoek van de woonkamer wijst. 

Joke is er voor iedereen

Sociaal Projectleider bij G&O Ilse Schrijver is blij met 

iemand zoals Joke. ‘Vooral in deze tijden met alle hoge 

kosten zijn dit soort initiatieven harder nodig dan ooit. 

Daarnaast zet Joke zich in voor een hele gemeenschap, 

niet slechts 1 buur. Daarom verdient Joke de titel van 

Buur van het Jaar 2022!’ Joke neemt met de titel  

het stokje over van Karin uit Blaricum, de winnares  

van 2021. 

“ Ik weet hoe moeilijk 
het kan zijn om 
hulp te vragen.”

Links: Paulien, rechts: Joke, achter: Maigret

  weggeefhoekgooi-envechtstreek

Voor meer informatie over de weggeefhoek.  

  Gooienom 

De buur van het jaar is een jaarlijks terug

kerende verkiezing. Heb jij een buur die veel 

voor anderen doet? Dan kan je hem of haar 

volgend jaar weer nomineren. Houd daarvoor 

onze website en social mediakanalen in de 

gaten. 
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Dit jaar bestaan we 50 jaar. En in de afgelopen jaren 
is er veel veranderd en zijn we gegroeid. Niet alles in 
één keer, maar stap voor stap. En daarom is dit een 
mooi moment om onze naam en logo weer aan te laten 
sluiten bij de organisatie die we nu én in de toekomst 
willen zijn. We heten voortaan G&O! Voor jou als 
huurder verandert er weinig, onze dienstverlening blijft 
zoals je van ons gewend bent. We blijven ons dagelijks 
inzetten voor een fijne woning, een plezierige buurt en 
een duurzame omgeving. Voor de huurders!

Dag Het Gooi  
en Omstreken

Jongste huurders: win een gezinsuitje! 

Ook de jongste huurders vieren mee. 

Download de kleurplaat op onze website en 

maak kans op vrijkaartjes voor een gezinsuitje 

in de regio. Kinderen t/m 12 jaar oud kunnen 

meedoen. Mail een foto van je kleurplaat 

naar communicatie@gooienom.nl

Hallo

Bedankt voor je hulp

Huurders hebben een steentje bijgedragen aan onze nieuwe 

naam en logo. Een paar maanden terug hebben we een 

vragenlijst rondgestuurd. Jullie hebben die massaal ingevuld 

en volop meegedacht. Bedankt daarvoor! 

Wie bedank jij? 

Om je te bedanken voor het meedenken over onze nieuwe 

naam, vind je bij dit magazine een bedanktkaartje. Er staat 

nog geen tekst op de achterkant, dus jij kan deze weer 

doorgeven aan iemand die jij wilt bedanken. Bijvoorbeeld de 

buurvrouw die tijdens vakanties op je kat past, of de buurman 

die altijd in is voor een gezellig kletspraatje of misschien de 

huismeester omdat die het complex altijd netjes houdt. 

Weet jij al aan wie jij het kaartje stuurt?

Stap voor stap, zo duurzaam mogelijk

De komende tijd gebruiken we om over te stappen naar ons 

nieuwe logo. Zo duurzaam mogelijk. We proberen spullen met 

de oude naam en het oude logo zoveel mogelijk op te maken. 

Daarom kan het zijn dat je zowel de oude als de nieuwe 

uitstraling voorbij ziet komen. Stap voor stap wordt onze 

nieuwe uitstraling steeds meer zichtbaar. In het straatbeeld, 

in onze communicatie en online. 

Rebranding Het Gooi en Omstreken 

Dankjewel
voor alles

wonenbijgeno.nl

www.wonenbijgeno.nl 
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Ben jij ook blij met je nieuwe woning 

en wil je daar graag over vertellen 

in deze rubriek? Meld je dan aan via 

bewonersblad@gooienom.nl. 

Nieuw maar vertrouwd

Arie en Martha  
keerden terug naar  
hun geboortedorp

Arie: ‘Dit is trouwens de 

achtste keer dat we gaan 

verhuizen. We hebben altijd 

in een sociale huurwoning 

gewoond. We zijn beiden ook in 

Muiderberg geboren! Het is fijn 

om weer terug te zijn.’

Keurig opgeknapt  

Ook met de begeleiding van 

G&O zijn Arie en Martha zeer 

tevreden. Verhuurmakelaar 

Dennie was bij de kijkdag. Arie: 

‘Hij heeft ons goed geholpen. 

Alles is keurig op geknapt en 

de woning was heel netjes. 

Verhuurmakelaar Wanda heeft 

uiteindelijk de overdracht 

gedaan. Martha: ‘Hartstikke 

vriendelijk en behulpzaam zijn 

ze geweest. Ik kan het niet 

anders omschrijven.’

‘De koffie-afspraken staan 

gepland’

Martha: ‘Laatst maakten we  

een wandelingetje door de 

buurt, en dan komen we 

mensen van vroeger tegen. Dan 

ben je zo leuk aan het praten 

met elkaar.’ Er zijn ook wel wat 

voorzieningen in de buurt. Maar 

voorlopig vermaken we ons 

prima zo en met de mensen en 

buren om ons heen. We hebben 

al veel leuke koffieafspraken 

gepland. Wat de omgeving 

verder te bieden heeft komen 

we nog wel achter.’

Vijftig jaar woonden Arie (76) en 
Martha (75) Eggebeen met plezier in 
Muiden. Iedereen kent ze daar. Maar het 
werd tijd voor wat nieuws. Het werd 
een gelijkvloerse seniorenwoning aan 
het Kocherplantsoen in Muiderberg. 
Een hofje met aanleunwoningen. 
‘Ik vond het wel tijd worden voor 
een seniorenwoning. Dat we lekker 
gelijkvloers wonen.’ vertelt Martha.

Tijd voor wat anders

Martha en Arie keken regelmatig 

op WoningNet om te zien of er 

een woning vrijkwam die aan 

hun wensen voldeed. Martha: 

‘Ik vond het tijd worden voor 

een seniorenwoning. Dat we 

lekker gelijkvloers wonen. Wij 

zijn ook de jongsten niet meer’, 

lacht ze. Arie: ‘Ons vorige huis 

werd ook te groot en bovendien 

moesten we een aantal trappen 

op. We dachten alvast vooruit 

en het leek ons daarom slim om 

anders te gaan wonen.’ 

Warm welkom 

Al gauw was het raak op 

WoningNet en konden ze  

hun nieuwe woning bekijken. 

Op de kijkdag in Muiderberg aan 

het Kocherplantsoen kregen 

Arie en Martha al een warm 

onthaal van de nieuwe buren. 

Martha: “Hé wat leuk, komen 

jullie hier wonen”, riepen ze dan. 

Veel mensen kenden mij hier 

namelijk al. Ik heb bijna 30 jaar 

medicijnen bezorgd voor de 

apotheek in Muiderberg.’  

‘De rust is zo prettig’

Sinds 1 oktober wonen Arie en 

Martha in hun nieuwe woning. 

Arie: ‘Alles is uitgepakt en het 

huis is kant en klaar. Het bevalt 

hier zo goed.’ Martha vult aan: 

‘De rust hier is zo prettig. Maar 

er is ook reuring. En dan ons 

prachtige uitzicht, hier hebben 

we geen seconde spijt van 

gehad.’ 
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G&O bestaat dit jaar 50 jaar! Maar ook de bewoners van de woontorens 

Aalscholver en IJsvogel op de Kerkelandenlaan in Hilversum hebben wat te 

vieren. Deze torens bestaan namelijk 25 jaar. In juni 1997 verhuisden de eerste 

bewoners naar deze torens. Kortom, dubbel feest! Zo’n jubileum laten we 

natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. ‘Ik heb nog nooit een moment spijt gehad 

dat ik hiernaartoe ben gegaan’ - Mevrouw Roestenburg (97 jaar).

Herinneringen ophalen

‘Ik heb heel wat bewoners zien komen en 

gaan’ vertelt mevrouw Roestenburg. Het 

contact met de buren was altijd goed, 

en nog steeds”, vertelt ze. ‘Toen ik hier 

kwam wonen, was dit er allemaal niet hoor’, 

vertelt meneer Dorland terwijl hij naar de 

tuin wijst. ‘De tuinen waren er niet, dat 

waren weilanden en graspollen. Er was niet 

eens een weg! Later lagen hier 5 jeu de 

boulesbanen. Weet je dat nog?’ Vraagt 

hij aan zijn mede complexbewoner meneer 

Westhof. ‘Jazeker’, bevestigt hij. ‘En in 

2000 won ik de eerste prijs met Jeu de 

Boules!’ Dat weet ik niet meer hoor, vult 

meneer Westhof aan. Maar ik zou nooit weg 

willen. ‘Tussen zes plankjes ga ik eruit’, zegt 

een lachende mevrouw van Hemert.

Bekijk de film met 
de bewoners via  
het YouTubekanaal 
van G&O.

Horizontaal

1. Doet G&O actief in huurders 7. Is méér dan een waterdicht dak boven je 

hoofd 11. Beest 12. Schaamte 13. Houtsoort 16. Zegswijzen 19. Afgemat  

20. Positieve werkwijze van het Gooi en Omstreken 23. Land in Afrika  

25. __kwondo, vechtsport 26. Korte levensbeschrijving 31. Zomer in Frankrijk 

32. Islamitisch namiddaggebed 33. Achternaam van Ringo 34. Losse draad 

35. Mafkees 38. Denkwoord 40. Verrukking 42. Soort appelstroop  

44. Engelse graaf 46. Slotwoord 48. Slaapt 49. De slag om __, WOII.

Verticaal

1. Net zo 2. Gelderse stad 3. Griek die de Trojanen bedroog 4. Overdreven  

5. Krijgt nagelaten 6. Kaasstad 7. Gebouw in Amsterdam 8. Omroep  

9. Insecteneters 10. Mexicaanse snack 12. In de verf gezet 14. Hoofdstad van 

Colombia 15. Die van de huurders staan centraal bij het Gooi en Omstreken  

17. Bot 18. In __ (lat), op zijn plaats 21. Koffiekussentjes 22. Type wolken  

24. Slee 27. Samen komen we __ 28. Groen balletje 29. Type woning  

30. Russische toezegging 32. Oplettend 36. Oost in Engeland 37. Club in 

Madrid 39. Kledingstuk 41. Maat 43. Nederlandse bank 45. Kalasjnikov  

47. 1001.

Dubbel feest:

Kerkelanden 
woontorens 25 jaar

Dankbaar werk

‘In juni 1997 kwamen de eerste bewoners 

hier terecht. Vier van deze bewoners wonen 

er nog steeds’ vertelt huismeester van de 

Kerkelandentorens Huib van Middelkoop. 

Wat ik doe hier is het heel, schoon en veilig 

houden in en rond de complexen. En dat 

is heel dankbaar werk. Soms zijn het hele 

eenvoudige kleine dingen zoals een televisie 

die het niet doet.”

Film bekijken

Alle bewoners van de woontorens 

ontvingen als cadeautje een folder met de 

interviews. En een sleutelhanger met een 

aalscholver of ijsvogel als verwijzing naar de 

naam van de toren. 

Stuur in en win!
Stuur de oplossing van de puzzel naar bewonersblad@gooienom.nl 

en maak kans op een Intratuin-bon t.w.v. 50 euro. Insturen kan tot 

en met 10 januari. De prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht. 
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Van spookfabriek 
naar knusse eerste 
woning 

Toen ze als kind langs de 

voormalige Melkfabriek 

Eemlandia in Bunschoten 

reed, vond Marloes ter 

Haar het maar een eng 

gebouw. Met 25 bijzondere 

woningen toverde G&O de 

fabriek helemaal om tot een 

gezellige plek. En inmiddels 

woont Marloes woont er 

alweer een half jaar. 

Twee jaar geleden rondde ze haar studie Kunst en 

Economie af en kreeg ze een baan bij de lokale krant 

in Bunschoten. “Met de huidige huizenprijzen heeft 

sparen weinig zin en huurwoningen voor starters waren 

er niet echt”, legt Marloes uit. “Dan kom je of op een 

lange wachtlijst terecht of niet eens in aanmerking.”

Een toplocatie!

De woningen in de Melkfabriek 

zijn vooral bedoeld voor 

starters uit Bunschoten. Dat 

maakt het een top plek voor 

Marloes! Ze las de advertentie 

in de krant en was meteen 

enthousiast. “Ik had voor het 

eerst het gevoel dat ik kans 

maakte op een woning”, vertelt 

ze. Kandidaten die minimaal 

één jaar in de gemeente 

Bunschoten woonden, kregen 

voorrang. Goed nieuws voor 

Marloes! Ze woont namelijk al 

haar hele leven in Bunschoten.

800 aanmeldingen 

Met de appartementen in de 

Melkfabriek wil G&O het tekort 

aan woonruimte voor jongeren 

aanpakken. “Met de komst van 

deze appartementen kunnen 

ze in Bunschoten blijven 

wonen”, legt Martijn Ketelaar, 

ontwikkelingsmanager van 

G&O, uit. De 800 aanmeldingen 

maakten Martijn dan ook erg 

blij! Daarvan kwam bijna een 

kwart uit de omgeving van 

Bunschoten. 

Bijzonder project

Martijn is super trots op de 

nieuwe bestemming van de 

Melkfabriek. “Dit is een heel 

bijzonder project waarbij we 

zoveel mogelijk de sfeer van 

vroeger willen combineren 

met de kwaliteit van nu”, 

geeft hij aan. Zo zijn de gevels 

goed geïsoleerd en de oude 

kozijnen vervangen door nieuwe 

van staal en hout. Maar de 

traditionele fabrieksbalken 

lopen nog steeds door de 

appartementen heen en 

de oude laadperrons zijn 

omgetoverd tot balkons. 

Marloes: “Ik vind het zo gaaf 

dat de verschillende elementen 

van de Melkfabriek op die 

manier terugkomen, maar het 

gebouw wel super duurzaam 

is gemaakt. Je woont hierdoor 

in een moderne versie van de 

Melkfabriek.”

Gezellig met de buren

Ook met haar buren kan 

Marloes het erg goed vinden. 

“Het zijn allemaal mensen van 

mijn leeftijd en het voelt als 

een project van ons allemaal”, 

vertelt ze. “Iedereen moest 

namelijk op hetzelfde moment 

klussen en de woning leuk 

inrichten. Ook kregen we 

samen onze sleutels en werd er 

een eindfeest georganiseerd. 

Dat zorgde voor een fijn 

burengevoel!” 

‘Helemaal mijn eigen plekje’ 

Marloes woont al een tijdje in 

de Melkfabriek en heeft het 

ontzettend naar haar zin.  

“Ik heb er helemaal mijn eigen 

plekje van gemaakt door het 

appartement met veel roze 

kleuren warm en gezellig te 

maken. En ik heb een super 

lieve kat in huis!”, vertelt ze 

enthousiast. Ze ziet het wonen 

in de Melkfabriek als een mooie 

zelfstandige stap in haar leven. 

“Het is heel belangrijk om op 

jezelf te gaan wonen en daar is 

deze woning perfect voor!” 

Op de hoogte blijven van 

nieuwbouwprojecten? 

www.wonenbijgeno.nl/

actueel/nieuwbouw  
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Vakman Mark heeft 20 monumentenschildjes opgehangen  

in de Elektrobuurt in Hilversum. Dit idee komt van een 

bewonersinitiatief van SamenDoen. Een bewoner heeft  

dit aangevraagd omdat ze trots is op de monumenten status 

van de woningen. Ook een goed idee voor jouw buurt?  

Laat het ons weten via samendoen@gooienom.nl  

Bij G&O zetten we ons dagelijks volop 

in voor een fijne woning, een plezierige 

buurt en een duurzame omgeving. Wij zijn 

regelmatig op zoek naar enthousiaste en 

deskundige collega’s. 

Kijk voor onze vacatures op  

www.wonenbijgeno.nl/vacatures  

Moeite om de huur  
te betalen? 

Neem dan contact 

met ons op.  

Dan kijken we 

samen naar een 

oplossing. 

Mail: betalen@gooienom.nl

Bel: (035) 672 66 77

WhatsApp: 06 29 43 14 94  

Bewonersinitiatief

Word jij onze  
nieuwe collega?

Voor al je reparatieverzoeken 

Scan de QRcode en maak een 

afspraak.

Wilhelminastraat 21

1211 RH Hilversum

(035) 672 66 99

www.wonenbijgeno.nl

Openingstijden kantoor

Maandag t/m vrijdag

van 08.30 uur tot 16.30 uur

Kantoor geopend op afspraak

kort & krachtig


