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I N H O U D

Met plezier presenteren wij u ons najaarsnummer. Hierin 
zetten we diverse mensen en projecten in het zonnetje. Een 
mooi voorbeeld daarvan is de Buur van het Jaar-winnares 
Anki Coumans uit Hilversum. Groot feest was het ook in 
woon- en dienstencentrum St. Joseph. Zij bestaan 15 jaar 
en vierden dat met de hele buurt. In een andere Hilversumse  
buurt knappen bewoners en vrijwilligers met elkaar de 
buurtvijver op. Een prachtig initiatief dat bijdraagt aan 
meer contacten, woonplezier, leefbaarheid én duurzaamheid. 
Natuurlijk berichten we ook over nieuwbouwontwikke-
lingen en geven we u handige tips. En met veel plezier 
laten we zien hoe de honderd jaar oude Electrobuurt (ooit 
bestemd voor de sloop) een geheel nieuw jasje krijgt. 
Woningen worden opgeknapt, geïsoleerd en verduur-
zaamd. Maar tegelijkertijd krijgt de buurt haar historische 
uitstraling terug! 
Bent u uitgelezen? Maak dan de puzzel op bladzijde 19  
en win een Intratuin-bon met een waarde van 50 euro.  
Ik wens u veel lees- en puzzelplezier!
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M I J N  N I E U W E  G E L U K

Ashley (26) en Matthijs (29) zijn erg 
blij met hun nieuwe woning in Laren. 
Ze wonen er met hun zoontje George 
(1) en twee katten. In het voorjaar  
verwachten ze hun tweede kindje.  
Het huis is ruim, heeft een grote tuin 
en ligt overal dichtbij.

Met de gezinsuitbreiding op komst werd  
hun appartement in Hilversum echt te klein. 
Hoe knus het er ook was. Ashley en Matthijs 
wilden graag terug naar Blaricum of Laren, 
waar ze allebei vandaan komen. Ashley 
vertelt: ‘Ik had me net ingeschreven en zat 
bovenop het huuraanbod in de vrije sector. 
En binnen een maand was het raak. Sinds 
augustus wonen we weer in het rustige dorp 
Laren. Dat voelt als thuiskomen. We hebben 
enorm geluk gehad!’ 

De ruime twee-onder-een-kapwoning ligt 
dicht bij werk en familie. ‘Voor ons werk 
scheelt het voor ons allebei een uur fietsen’, 
berekende Ashley. ‘En opa en oma wonen 
vlakbij. Echt heel fijn.’ Op loopafstand is er 
een kinderboerderij en een grote speeltuin. 
Dus ook voor de kleine George – en straks 
zijn broertje of zusje – is het een fijne plek. 
Ashley: ‘Als het aan ons ligt blijven we hier  
de komende tien tot twintig jaar wonen!’

‘Hier blijven we de 
komende tien tot 

twintig jaar wonen!’

Ruim en rustig wonen  
in Laren

Ook blij met uw (nieuwe) huis? En wilt u  

daar in het volgende nummer over vertellen?

Laat het ons weten via

bewonersblad@gooienom.nl
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Brandveilig leven

Op bezoek bij de brandweer in Bussum. Zij doen mooi, gevaarlijk, maar vooral belangrijk 
werk. ‘Mooi werk is het zeker’, beaamt brandweerman Ben Derriks. ‘Maar het  

voorkómen van brand vinden wij toch het allerbelangrijkste. Elke brand is ingrijpend, 
dat wil niemand meemaken’. De brandweer geeft daarom een aantal tips.  

Want brandveilig leven begint bij u thuis. 

Dit kunnen we leren 
van de brandweer!

Foto: Judith van Dijkhuizen
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O P  PA D  M E T

Naar de mensen toe
Ben Derriks (62) werkt al bijna 40 jaar bij de brand-
weer. Hij kan er prachtig over vertellen. ‘Ik heb nu de 
allermooiste baan bij de brandweer!’, zegt hij lachend. 
Ben geeft veel voorlichting: op scholen, in buurthuizen,  
wooncomplexen, bibliotheken, op de markt en bij  
evenementen. Iedereen kan de brandweer uitnodigen. 
Dan komen ze langs met hun voorlichtingskar, hun 
schatkist voor kinderen en de nieuwe virtual-reality- 
bril. Ook organiseren ze regelmatig open dagen.  
Of komen bij mensen thuis, om te kijken of ze veilig 
genoeg wonen. Ben: ‘We willen zoveel mogelijk mensen 
wijzen op de risico’s.’ 

Elektrische apparaten veilig gebruiken
Veel branden ontstaan door elektrische apparaten.  
En die hebben we steeds meer in onze huizen.  
Ben: ‘Kwalitatief goede apparaten én veilig gebruik is 
dus steeds belangrijker. Gevaarlijk zijn bijvoorbeeld 
overvolle of aan elkaar gekoppelde stekkerdozen.  
En ’s nachts je apparaten opladen. Denk aan mobiele 
telefoons in bed, of zelfs onder je kussen. Nooit doen! 
Risico op brand bestaat ook met wasdrogers,  
(af)wasmachines, elektrische fietsen en scootmobiels. 
Meestal ontstaat er eerst veel rook en dat is veel  
gevaarlijker dan vuur. Als je slaapt, merk je daar  
niets van. Rook is vaak een grotere boosdoener dan  
de brand zelf.’ 

Rook- en CO-melders zijn levensredders
‘Brand ontwikkelt zich tegenwoordig veel sneller  
dan vroeger,’ vertelt Ben. ‘Onze huizen zijn beter  
gebouwd, maar in huis brandt alles veel sneller.  
En dan snapt iedereen hoe belangrijk rookmelders  
zijn! Want je bent altijd zelf verantwoordelijk voor  
de eerste minuten.’ De brandweer adviseert ook om 
koolmonoxidemelders op te hangen. Want bij ver-
keerd geïnstalleerde of slecht onderhouden installaties 
(cv-ketel, gas, geiser, kachels, haar-
den) kan koolmonoxide (CO) vrijko-
men. Levensgevaarlijk: je ruikt het 
niet, maar raakt snel bewusteloos.  
Ben benadrukt daarom: ‘Melders 
kunnen echt levens redden!’

om brand te   
voorkómen

•  Zorg voor goedwerkende rookmelders. 

(Het Gooi en Omstreken hangt deze in 

alle woningen op. En vervangt deze  

elke tien jaar.) Test zelf regelmatig de  

batterijen, want met een lege batterij 

werkt de rookmelder niet meer. 

•  Sluit alle deuren in huis voordat u gaat 

slapen. Dit vertraagt rookverspreiding.

•  Hang zelf koolmonoxidemelders op bij  

de kachel, haard, geiser en cv-ketel.

•  Vermijd overvolle of doorgeschakelde 

stekkerdozen. 

•  Laad ’s nachts geen apparaten op.  

Haal ongebruikte opladers uit  

het stopcontact. 

•  Draai ’s nachts geen wasmachines,  

wasdrogers of afwasmachines.

•  Vervang uw gasslang als er scheurtjes  

in zitten. En sowieso na 10-15 jaar. 

•  Voorkom een schoorsteenbrand:  

laat uw schoorsteen één keer per jaar  

schoonmaken (bij stoken op hout,  

kolen of olie).

• Rook nooit in bed.

•  En waar u ook slaapt:  

Ken uw vluchtroute.

Tips

Controleer uw eigen huis  
op brandveiligheid
Haal een folder bij de plaatselijke brandweer. 
Of kijk op www.brandweer.nl/brandveiligheid.
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P R O J E C T  I N  B E E L D

In de honderd jaar oude Electrobuurt in Hilversum-Oost worden 176 woningen 
duurzaam opgeknapt. Spouwmuren, vloeren en daken worden geïsoleerd; 
energiezuinig en geschikt voor de toekomst. Tegelijkertijd krijgt de wijk haar 
historische karakter terug. Want alle kunststof kozijnen worden vervangen door 
houten kozijnen. En alles wordt weer geschilderd in de oorspronkelijke kleuren. 
De bewoners zijn zeer enthousiast over de eerste resultaten. ‘De buurt wordt  
zo mooi!’

Electrobuurt wordt energiezuinig  
en krijgt historische sfeer terug 

Grote renovatie, toch weinig overlast
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De 176 woningen waar het hier om 
gaat werden rond 1925 gebouwd.  
Ze zijn een gemeentemonument. 
Meneer Zijtveld kent de Electro-
buurt goed, want hij woont er al  
48 jaar. Drie renovaties maakte hij 
al mee. Over deze renovatie is hij 
zeer te spreken. Hij is lid van de  
bewonersklankbordgroep en vertelt: 
‘We werden al vroeg geïnformeerd 
en betrokken. Dat verliep tien jaar 
geleden wel anders... Maar nu 
verloopt de communicatie prima. 
Zowel door Het Gooi en Omstreken 
als door Van Dillen, de aannemer. 
Ja, die naam mag je wel noemen. 
Ze vertellen ons steeds alles en ze 
werken heel netjes.’

Bewoners betrekken
Martin Groot Kormelinck is 
projectleider vanuit Het Gooi en 
Omstreken. Ook hij is tevreden 
over het contact met de bewoners. 
‘We hebben hen al vroeg geïnfor-
meerd en laten meedenken. In de 
modelwoning kon iedereen zien hoe 
het wordt na de renovatie. En voor 
vragen van de bewoners is er steeds 
alle ruimte. We zijn ook erg blij met 
de aanwezigheid van een bewoners-
consulent (vanuit de aannemer).  
Zij ging langs bij alle bewoners. En 

nog steeds als daar behoefte aan is.’  
Martin legt uit: ‘Een bewoners-
consulent heeft geen verstand van 
techniek, maar wél van mensen.  
Bij Het Gooi en Omstreken komt
binnenkort een sociaal projectlei-
der in dienst. Zij gaat vergelijkbaar 
werk doen.’

Ventilatietechniek
Alle huizen waar de kunststof 
kozijnen worden vervangen door 
houten kozijnen, krijgen een nieuwe 
radiator in de woonkamer. Martin 
vertelt: ‘Dat is een mooie tech-
niek. De nieuwe radiator heeft een 
ingebouwde ventilator die de frisse 
buitenlucht verwarmt. Maar hij kan 

ook vieze lucht naar buiten blazen. 
Heb je bijvoorbeeld veel rook- of 
baklucht in de kamer, dan zet je de 
radiator op luchtcirculatie. De vieze 
lucht is dan zo weg. Een andere 
aanwinst is de ventilator in de  
badkamers. Deze gaat vanzelf aan 
en verdrijft het vocht.’

Weinig overlast
Tijdens de gehele renovatie kunnen 
de bewoners gewoon in hun huis 
blijven. Wie daar toch moeite mee 
heeft, kan overdag gebruikmaken 

van een rustwoning. Maar deze 
werd nog niet gebruikt. Martin:  
‘De overlast voor de bewoners  
is gelukkig niet zo groot. Want  
het isoleren kan van buitenaf.  
Het gaat eigenlijk allemaal heel 
snel.’ Meneer Zijtveld kan  
hierover meepraten:  
‘’s Ochtends halen ze je kozijnen  
eruit. En ’s middags zitten de  
nieuwe er alweer in. Het schilderen  
duurt ook niet lang.’ Hij loopt  
iedere dag door de buurt en hoort 
voornamelijk positieve reacties. 
Ook van de mensen die er eerst 
niet veel van moesten weten. Die 
zeggen nu: ‘Het is zo netjes 
opgeknapt!’

Meneer Zijtveld benadrukt nog een 
ander groot pluspunt: ‘We krijgen 
een opgeknapt huis, zonder  
huurverhoging!’ Projectleider 
Martin sluit af: ‘De renovatie is 
naar verwachting in het najaar 
van 2020 klaar. Het verschil met 
de oude situatie is echt groot. De 
Electrobuurt heeft straks prachtige, 
monumentale straatjes.
Tegelijkertijd blijven het betaalbare 
huurwoningen. Ook daar zijn wij 
erg blij mee.’

Peter Wiereijn
opzichter op de bouwplaats

‘De Electrobuurt krijgt haar 
authentieke karakter terug. 
Tegelijkertijd bevorderen 
we het woonplezier met 
duurzame aanpassingen.’
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In Hilversum knappen buurtbewoners samen de  
buurtvijver op. Zowel jong als oud is betrokken bij de 
opknapbeurt. Dit zorgt niet alleen voor een mooiere  
vijver, maar ook voor leuke nieuwe contacten en  
gezelligheid. Initiatiefneemster Ellen Stoffer hoopt dat 
ook andere buurten hun voorbeeld volgen: ‘Want het 
wonen wordt er steeds fijner en gezelliger door!’

Vijverplan
De Riebeeckvijver ligt middenin een woonwijk in 
Hilversum-Zuidoost. Met daaromheen een basisschool 
en appartementen. Ellen Stoffer nam het initiatief voor 
het vijverplan. ‘Als kind groeide ik op bij een prach-
tige vijver, met veel groen, vogels, vlinders en andere 
insecten. Deze vijver vond ik maar kaal en saai. Maar 
samen met buurtgenoten ontstonden er allerlei leuke 
ideeën. We vormden een bewonersgroep en noemden 
ons de Vrienden van de Vijver. Begin dit jaar maakten 
we samen met de gemeente plannen voor de vijver.  
De gemeente maakt begin 2020 een ecologische oever 
met riet, waterplanten en een natuurlijk wandelpad.  
En het wordt allemaal veel groener. Ook komen er  
drijvende eilandjes en trappetjes voor de eenden.  
Niet al onze wensen worden vervuld, maar het wordt 
wel heel mooi!’

Beter buurcontact 
Ellen ging met het plan langs alle huizen. Vrijwel 
iedereen was enthousiast. Elke week stond Ellen met 
de buurtvrijwilligers bij de vijver om te vertellen wat 
ze gaan doen en waarom. Het gaat dus om informeren 
én bewustwording. Omwonenden komen langs voor 
een praatje, om iets te drinken of om te helpen. Want 
er is ook altijd wat te doen. Ze houden de vijver schoon 

en maken insectenhotels. Ook hingen ze al tientallen 
nestkastjes op voor kleine vogels en vleermuizen. Aan 
bomen, maar ook op balkons, aan gevels en in tuinen. 
Ellen: ‘Maar wat ik vooral mooi vind om te zien, is dat 
steeds meer buren elkaar leren kennen. 

Een bloeiende 
vijver én buurt

Bijzonder buurtinitiatief in Hilversum

Alexi (links) is buurtvrijwilliger. Hij toont een 
zelfgemaaktinsectenhotelaanEllenStoffer(midden)
en  wijkwethouder Karin Walters.
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Ondersteuning
De Buurtbus van Versa Welzijn staat regelmatig  
bij de vijver. En vaak komen de buurtcoördinator,  
de wijkagent en de brandweer ook even langs.  
Zelfs burgemeester Broertjes is op bezoek geweest. 
‘Versa Welzijn ondersteunt ons op allerlei manieren. 
Dat is erg fijn, want zij kennen de paden én de juiste 
personen’, zegt Ellen lachend.

Creatieve ideeën 
Tijdens Burendag (28 september) vierde de hele 
buurt haar eerste Vijverfestival. Met muziek, activi-
teiten, een kleding- en rommelmarkt en veel vrolijk-
heid. En er leeft alweer een nieuw plan. Buurtvrij-
willigers willen verwaarloosde voortuinen omtoveren 
tot voedseltuinen: met fruitbomen, groentes en wilde 
bloemen. Bewoners delen straks de oogst, maar ook 
vogels en insecten profiteren ervan. En de oudere 
bewoners komen op een leuke manier in contact met 
kinderen en hun medebewoners. Dankzij een creatieve 
en zeer enthousiaste groep buurtbewoners komen de 
vijver én de buurt steeds meer tot leven!

Ook iets doen voor uw buurt? 
Benader uw lokale buurtcoördinator, of Ellen Stoffer 
(via: vriendenvandevijver@outlook.com). ‘Wij kunnen 
u allerlei tips en adviezen geven. Want ook wij kwamen 
allerlei hobbels tegen.’ 

De Vrienden van de Vijver met hun samenwerkpartners.

 Woonconsulent  
 Bert Froom van Het Gooi  

en Omstreken vertelt:
‘Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners prettig en met 
plezier wonen. Contact tussen bewoners is van grote invloed 
op woonplezier. En het is belangrijk voor de zelfredzaam-
heid van mensen. Sociale verbinding tussen bewoners heeft 
vaak een positieve invloed op het gevoel van veiligheid,  
de binding met de woonomgeving en de leefbaarheid.  
Een initiatief als Vrienden voor de Vijver is hier een goed 
voorbeeld van. We hopen dat nog meer bewoners zich 
laten inspireren door dit soort mooie initiatieven!’

Wilt u ook iets vertellen over een  
mooi buurtinitiatief? Mail dan naar

bewonersblad@gooienom.nl

V R I E N D E N  VA N  D E  V I J V E R
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Wat kunnen we  
zelf doen?

Klimaatverandering zorgt voor steeds zwaardere regenbuien. Maar ook voor langere periodes 
met warm en droog weer. Tijdens hoosbuien lopen straten, huizen en kelders onder water.  
Omdat het riool zoveel water tegelijk niet aankan. Gemeenten en woningcorporaties zorgen al 
voor allerlei aanpassingen. Maar ook onze eigen tuin speelt een belangrijke rol bij regen én warmte.

Wat kunt u zelf doen? 
Maak de eigen tuin, balkon of (dak)terras watervriendelijker. Dit kan bijvoorbeeld met de volgende tips:

Of download het “Handboek 
voor de watervriendelijke tuin” 
via bit.ly/handboekwvtuin. 

Maak de tuin groener 
Maak uw tuin groener met planten, 
bomen, struiken en gras. Schoon 
regenwater loopt dan gemakkelijk  
weg in de bodem. Het vult het 
grondwater aan en verdwijnt niet 
nutteloos in het riool. Vochtige 
aarde zorgt voor verkoeling tijdens 
hete zomers. Het bodemleven ver-
betert en fijne stofdeeltjes worden 
opgevangen. Een win-win situatie 
voor mensen, planten en dieren.

Vervang tegels door groen 
Betegelde tuinen worden in de  
zomer erg heet. Vervang ook  
daarom zoveel mogelijk tegels  
door groen. Heeft u geen groene 
vingers? Vervang uw tegels  
dan door grind, houtsnippers, 
schelpen. Of door tegels die  
water goed doorlaten. 

Planten op het balkon
Plaats op uw balkon of dakterras 
plantenbakken. Bijvoorbeeld met 
klimplanten, kruiden en bloemen. 
Of leg een mini-moestuintje aan. 
Planten houden regenwater beter 
vast en zorgen voor verkoeling.  
En bijen en vlinders, die het toch  
al moeilijk hebben, vinden in  
planten een fijne schuilplaats.

Tegen wateroverlast en hete zomers.

D U U R Z A A M H E I D

Meer 
tips

Maar ook tuincentra kunnen goede tips geven.

Kijk voor diverse goede en leuke  
tips op de website van Milieu  
Centraal (www.milieucentraal.nl). 
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Buur 
van het 
Jaar

De Burendag in de  
Havenstraatbuurt werd dit 
jaar een extra feestelijke 
dag. Want Anki Coumans 
kreeg op 28 september 
de eretitel “Buur van het 
Jaar”. Haar buurvrouw Rita 
Korten had haar hiervoor 
opgegeven: ‘Anki organi-
seert altijd van alles voor 
onze buurt. Zij verdient deze 
titel helemaal!’

Hart van goud
Bewoners van Het Gooi en  
Omstreken konden in augustus hun 
favoriete buurman of buurvrouw 
nomineren. Er kwamen veel  
mooie, grappige en ontroerende 
inzendingen binnen. Uit alle  
inzendingen werd Anki Coumans 
gekozen. ‘Want Anki staat altijd 
klaar voor de buurt. Ze regelde 
nieuwe speel toestellen voor de 
kinderen en blies de buitenspeeldag 
weer nieuw leven in. En ieder jaar 
organiseert ze onze Burendag.  
Anki is een buurvrouw met een hart 
van goud!’, aldus buurvrouw Rita.

Buren zijn belangrijk 
Anki stond dus op 28 september in 

haar eigen straat in het zonnetje. 
Omringd door veel buurtkinderen 
kreeg zij haar onderscheiding  
van Maarten van Gessel, directeur- 
bestuurder van Het Gooi en  
Omstreken. Maarten onderstreepte 
het belang van oog hebben voor 
elkaar: ‘Het is tegenwoordig niet 
meer vanzelfsprekend dat buren 
veel contact met elkaar hebben.  
Juist daarom is deze verkiezing  
zo belangrijk. Ik wens iedereen  
een buurvrouw zoals Anki!’ 

Bescheiden trots
Voor Anki zelf hoefde dit allemaal 
niet. ‘Maar het is natuurlijk wel heel 
leuk’, gaf ze toe. ‘Ik zet me graag in 
voor deze buurt, want ik woon hier 

hartstikke fijn!’ Met trots draagt 
ze haar eretitel Buur van het Jaar. 
Daarnaast kregen Anki en Rita  
allebei een dinerbon.

Beter een goede buur…
Aandacht voor elkaar is belangrijk. 
In een straat of buurt zorgt dit al 
snel voor meer woonplezier. Daarom 
wil Het Gooi en Omstreken deze 
verkiezing elk jaar houden.  
Wie wordt volgend jaar de 
Buur van het Jaar?

Anki Coumans 
uit Hilversum

B U U R  VA N  H E T  J A A R 
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Winnares Anki 
(midden) samen 
met Maarten 
van Gessel en 
buurvrouw Rita.
(Foto’s: Yvonne
Hoefman)
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Dit doen onze nieuwe 
wooncoaches

W O O N C O A C H E S

Naima Azmani en Adelheid Ossewaarde zijn de wooncoaches van Het Gooi en 
Omstreken. Alle bewoners van 65 jaar en ouder kunnen een persoonlijk gesprek 
aanvragen met Naima of Adelheid. Om over de eigen woonsituatie te praten. 
Bijvoorbeeld over zelfstandig blijven wonen en aanpassingen in huis. Of over ooit 
moeten (of willen) verhuizen. Zo’n gesprek is gratis. Bewoners en wooncoaches 
zijn zeer enthousiast over deze nieuwe vorm van ondersteuning.
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Senioren willen vaak zo lang mogelijk in 
hun eigen huis blijven wonen. Tegelijker- 
tijd roept dat allerlei vragen op. 
Bovendien kan een leefsituatie plotseling 
veranderen. ‘Daarom bieden wij onze 
oudere bewoners een vrijblijvend 
gesprek aan’, vertelt Adelheid. ‘Veel 
senioren denken wel na over ooit  
verhuizen. Maar ze weten vaak niet goed 
wat er mogelijk is.’ In het gesprek komen 
vragen langs als: Woont u nog plezierig? 
Heeft u ergens problemen mee?  
Zijn er aanpassingen nodig of gewenst? 
Of vanuit de bewoner: Waar kan ik  
heen als ik ooit wil of moet verhuizen? 
Moet ik me ergens inschrijven?

Meedenken en geruststellen
Naima vertelt enthousiast: ‘De mensen 
zijn vaak zó blij met het gesprek. Wij 
luisteren goed, denken mee en hebben 
veel antwoorden. We kunnen hen in 
veel gevallen geruststellen. En zo nodig 
kunnen we doorverwijzen naar andere 
instanties. Bijvoorbeeld als er aanpas-
singen in de woning nodig zijn. Of als er 

meer zorg nodig is. Maar ook als iemand 
zich eenzaam voelt. Wonen, zorg en 
welzijn, het komt allemaal langs in de 
gesprekken. Mensen vinden het heel fijn 
om een eigen contactpersoon te hebben. 
Met een naam en een gezicht. Want voor 
veel oudere bewoners is het lastig dat 
alles via de computer moet.’

Inschrijven is belangrijk
Bewoners en wooncoaches zijn zeer  
enthousiast over deze nieuwe vorm van 
ondersteuning. Eind vorig jaar startten de  
wooncoaches in Hilversum. Stapsgewijs 
benaderen ze de hele regio. Eind 2020 
doen alle gemeenten in de regio mee.  
Iedereen van 65 jaar en ouder krijgt een 
brief, plus een uitgebreide folder over 
wat de wooncoaches doen. Wie een per-
soonlijk gesprek wil, kan de wooncoach 
uitnodigen. Naima en Adelheid werken 
nauw samen met de wooncoaches van  
andere woningcorporaties in de regio. 
En met de gemeenten. Dat biedt daar-
door veel meer woonmogelijkheden voor 
ouderen. Naima benadrukt dat inschrij-
ven als woningzoekende echt belangrijk 
is: ‘Ook als u nu nog geen ander huis 
wenst of nodig heeft. Want als het straks 
ineens wel nodig is, heeft u al veel  
woonjaren (woonduur) opgebouwd.’

Adelheid: ‘Het zijn fijne gesprekken. 
Wij proberen iedereen zo goed mogelijk 
verder te helpen. Tegelijkertijd leren we 
steeds beter wat de behoeftes zijn van 
onze oudere bewoners. Dat is voor ons 
als woningcorporatie natuurlijk zeer 
waardevol!’

Uit eigen ervaring
‘De hulp van de wooncoach was fantastisch’, vertelt  
mevrouw Hubers (83). Samen met haar man (88) woonde 
ze op de begane grond. Maar wel met zeven traptreden  
om buiten te komen. ‘Ikzelf liep met een rollator. Die droeg 
mijn man altijd naar beneden. Totdat hij ziek werd. Toen 
ging dat niet meer. We zaten eigenlijk opgesloten in ons 
huis en kwamen nauwelijks meer buiten. Dat kon echt niet 
langer. Naima heeft ons enorm goed geholpen. Ze vroeg 
waar we moeite mee hadden. En naar onze wensen.  
Naima dacht goed met ons mee en deed alles wat ze voor 
ons kon doen. Dat was zo fijn. Ook onderhield ze steeds 
contact met onze kinderen. Ons geluk was dat we al  
19 jaar stonden ingeschreven als woningzoekenden. We 
kregen een woning in Kerkelanden en zijn er heel blij mee.’ 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op via (035) 672 66 99 of:  wooncoachhilversum@gooienom.nl
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N I E U W B O U W

Het Gooi en Omstreken 
is druk bezig met voor-
bereiden, bouwen en 
opleveren van diverse 
nieuwbouwprojecten. 
Benieuwd wat, waar en 
wanneer er iets gebeurt? 
Lees dan deze  
nieuwbouwupdate.

Nieuwbouwontwikkelingen

Bunschoten-Spakenburg: 
Rengerswetering Eiland 3
In Bunschoten-Spakenburg bouwt 
Het Gooi en Omstreken 35 apparte-
menten en 26 eengezinswoningen. 
op Rengerswetering Eiland 3. De 
bouw startte op 2 oktober, met 
een feestelijke starthandeling. De 
eengezins woningen zijn voorname-
lijk bedoeld voor jonge gezinnen.  
De twee- en driekamerappartemen-
ten zijn drempelvrij en dicht bij 
(toekomstige) voorzieningen. Daar-
mee zijn de woningen geschikt voor 
zowel jong als oud. Zowel de appar-
tementen als de eengezinswoningen 
worden aardgasloos opgeleverd. 
Bovendien krijgen ze zonnepanelen 
en een zonneboiler of luchtwarmte-
pomp. Als alles volgens planning 
verloopt, worden de woningen in  
de zomer van 2020 opgeleverd.

Loosdrecht: 
Tiny Houses
Op de plek van de voormalige 
gemeentewerf bouwt Het Gooi en 
Omstreken tijdelijk zestien Tiny 
Houses (letterlijk vertaald: kleine 

huisjes). Deze woningen worden 
geplaatst als oplossing tegen het 
enorme tekort aan sociale huurwo-
ningen. De woningen zijn aardgas-
loos, gemaakt van duurzaam 
materiaal en blijven tenminste tien 
jaar staan. Naar verwachting wor-
den de woningen in de zomer van 
2020 geplaatst.

Blaricum: 
2e Oor Blaricummermeent
In De Blaricummermeent, een 
nieuwbouwwijk in Blaricum, komt 
een nieuw wooncomplex voor men-
sen met een zorgvraag. Het gaat 
om dertig appartementen (waaron-
der een gezamenlijke huiskamer) 
voor mensen met niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH). Zij krijgen er 
de zorg en begeleiding die ze nodig 
hebben. dit past perfect bij de 
ambities van Het Gooi en Omstre-
ken om kwetsbare doelgroepen te 
huisvesten en het aantal woningen 
uit te breiden. Op 9 september 
ondertekenden zorginstelling  
Sherpa, Gemeente Blaricum 
en bouwbedrijf Van Wijnen de 
overeenkomst om de woningen te 
huren, kopen en bouwen. 
Het wooncomplex komt achter 
restaurant Bruis in Blaricum.  
De uitstraling van de nieuwe 
appartementen is in dezelfde stijl 
als de huidige woonwijk. De ver-
wachting is dat het wooncomplex in 
de zomer van 2020 klaar is.

Starthandeling Rengerswetering Eiland 3 in Bunschoten-Spakenburg
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De winter is weer in ons land.Wintertips
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De slimme meter

Heeft u hierover vragen? 
Bel dan met de Servicedienst van  
Het Gooi en Omstreken: (035) 621 08 88.

Met deze tips zullen uw waterleidingen niet bevriezen. 
En voorkomt u onnodige schade en kosten. 

Nu het ’s nachts weer 
gaat vriezen, is het 
verstandig om tijdig 
de buitenkraan af te 
sluiten. 

TIP 1
Bevindt uw watermeter 
zich in een put of koude 
(kruip)ruimte? Doe 
er isolatiemateriaal 
omheen.

TIP 2
Zet uw centrale  
verwarming in de  
winter niet lager  
dan 14 graden. 

TIP 3

De slimme meter:
• Geeft inzicht in uw verbruik van gas en elektriciteit.

• Is er voor uw gemak.

• Stuurt automatisch de meterstanden naar  
Liander of Stedin (er hoeft geen  
meteropnemer meer langs te komen).

• Is ingericht op de toekomst.

• Is gratis (want de overheid en de netbeheerders 
willen dat iedereen in Nederland een slimme  
meter krijgt).

Wilt u geen slimme meter? 
U mag hem weigeren. Maar als u hem later toch wilt of  
nodig heeft, dan moet u hem zelf betalen.

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen:  
de slimme meter. Enige tijd geleden kwamen hierover 
veel vragen bij ons binnen. Van bewoners die post ont-
vingen van Liander en Stedin over deze slimme meter.  
Deze meter vervangt de oude gas- en elektriciteitsmeter. 
Hij werkt digitaal en biedt daardoor veel voordelen.

F E I T E N  E N  A D V I E S

Meer informatie of vragen? 
Voor al uw vragen over de slimme meter kunt u terecht bij uw netbeheerder. Dat is: Liander - www.liander.nl  
(of: 088 - 542 64 44) of Stedin - www.stedin.net (of 088 - 896 39 63). Het is een keuze die u zelf mag maken, het  
initiatief ligt bij Liander en Stedin. Het Gooi en Omstreken stimuleert de slimme meters, maar gaat hier verder niet over.
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Marimba voor de bewoners
Els van der Veer woont zelf ook al 
15 jaar met veel plezier in een van 
de appartementen. Sinds zes jaar 
is zij voorzitter van bewonerscom-
missie Marimba. Marimba komt op 
voor de belangen van alle bewoners. 
De bewoners richtten deze  
commissie 14 jaar geleden op. 
Els vertelt: ‘We zijn net heel druk 
geweest met de feestweek. Die was 
fantastisch! We hadden een optre-

den van Opera Familia geregeld. 
Grandioos, iedereen heeft daar zó 
van genoten!’ Want een paar keer 
per jaar organiseert Marimba iets 
gezelligs voor de bewoners. ‘Dat is 
fijn om te doen’, zegt Els. ‘En de  
opkomst is vaak groot. Ik leer 
steeds meer leuke mensen kennen!’ 
Maar daarnaast vergadert Marimba 
natuurlijk regelmatig; met elkaar, 
met Versa Welzijn, de gemeente 
en met Het Gooi en Omstreken. 

Marimba is belangrijk voor de be-
woners, maar ook voor de woning-
corporatie. Els: ‘We vinden elkaar 
als het nodig is en het contact 
verloopt prima. Met elkaar zoeken 
we naar oplossingen voor bijvoor-
beeld de krappe fietsenstallingen, 
afvalproblemen of schilderwensen. 
Iedere bewoner kan onderwerpen 
inbrengen. En iedereen krijgt onze 
nieuwsbrief. Eén keer per jaar  
nodigen we alle bewoners uit voor 

Wijkcentrum St. Joseph 
bestaat 15 jaar

Het jubileumfeest van St. Joseph werd een week lang gevierd. Met alle bewoners van de 
appartementen en samen met heel veel wijkbewoners. Want wijkcentrum St. Joseph is al 
15 jaar een zeer geliefde ontmoetingsplek in de wijk. Els is voorzitter is van de bewoners-
commissie en Nancy is huismeester. Bij hen allebei staan de bewoners op nummer één!

Met een feestweek voor alle wijkbewoners
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onze jaarvergadering. Dan vertellen 
we over het afgelopen jaar. Hierbij  
nodigen we ook altijd iemand 
uit, bijvoorbeeld de brandweer of 
iemand van Versa Welzijn.’ Els be-
nadrukt nogmaals: ‘Marimba komt 
op voor zaken die álle bewoners 
aangaan. Als er bij één bewoner iets 
kapot is, dan regelt de bewoner dat 
zelf met Het Gooi en Omstreken.’ 
Lachend: ‘Of via Nancy.’ 

Nancy kent iedereen
Voor goede ideeën, of zaken in en 
rond de eigen woning, kan een 
bewoner terecht bij Nancy Keijzers-
van der Pol. Zij is huismeester,  
vanaf het allereerste begin.  
Nancy zorgt ervoor dat alles goed 
functioneert. Zodat iedereen 
hier prettig kan wonen. Nancy is 

een echt mensenmens met twee 
rechterhanden. Iedereen kent haar. 
‘En ik ken iedereen’, lacht Nancy. 
‘Ik werk hier al vanaf het begin en 
vind het nog steeds hartstikke leuk. 
Toen ik begon wist ik niet precies 
wat ik ging doen. Ze zeiden tegen 
me: “Leer het gebouw kennen als 
je eigen broekzak”. En dat heb ik 
gedaan. Ik ben nergens te beroerd 
voor, ben leergierig en wil altijd 
helpen om een oplossing te vinden. 

Voor mij staan de bewoners op 
nummer één!’ Haar collega bezoekt 
de vergaderingen van Marimba.  
En via haar weet Nancy altijd  
wat er speelt. Nancy: ‘Marimba  
doet echt veel voor de bewoners.  
Ook via sponsoring. Mede  
daardoor hadden we deze  
fantastische feestweek!’

Meer weten? 
Kijk op www.stjosephhilversum.nl 
of kom eens langs! 
Minckelersstraat 71 
1223 LD Hilversum 

Wat maakt St. Joseph bijzonder?
St. Joseph is een bruisend woon- en dienstencentrum in Hilversum-Oost.
Wonen, welzijn, zorg, ontmoeten, eten, drinken, advies en gezelligheid 
komen hier als vanzelfsprekend bij elkaar. Het Gooi en Omstreken 
verhuurt er 197 woningen. Tien daarvan zijn verhuurd aan Sherpa, een 
zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Cliënten van Sherpa 
werken ook in restaurant Bij Jooz. Bij het Informatie- en Adviespunt van 
Versa Welzijn kunnen alle wijkbewoners terecht met al hun vragen over 
wonen, welzijn, (thuis)zorg en andere hulpvragen. Daarnaast organiseert  
Versa allerlei activiteiten, samen met de vele buurtvrijwilligers.  
Vooral met elkaar maken ze het bijzonder!

Nancy (rechts) met bewoonster 
Johanna op de Sociale Sofa, gemaakt 
door allerlei buurtbewoners.

Kent u ook een bijzondere woonlocatie? 

Laat het ons weten via 

bewonersblad@gooienom.nl
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Samenstelling 
HGO-bestuur:
Voorzitter:  Henk Dijks

Penningmeester:  Johan Ruijzendaal

2e secretaris:  Ed Beuker

Alg. Best. Lid:  Frans Ruijter

Alg. Best. Lid:   Cristina de Leeuw – Henderson

Alg. Best. Lid:  Henk Calis

B E R I C H T E N  H G O

Mooie opkomst
De grote opkomst tijdens de huurdersoverlegavond in 
mei geeft ons nog steeds een goed gevoel. Ons nieuwe 
kantoor in Laren was bomvol. Er werd op een leuke 
manier met elkaar van gedachten gewisseld. 

Nieuwe energiecoaches 
De komst van de energieconsulent van de Woonbond, 
Jaap van Leeuwen, bleek een groot succes. Een aantal 
mensen gaf zich zelfs op als energiecoach. Dat was 
mooi meegenomen voor de Woonbond. Het cadeautje 
van de HGO, een energiezuinige led-lamp, werd ook 
goed ontvangen door de aanwezigen.

Enquête 
In het vorige nummer van Gewoon Goed Wonen was 
de huurdersenquête al aangekondigd. Weinig huurders 
vulden de enquête in. Onvoldoende voor ons om er echt 
wat mee te doen. Toch gaan we op een aantal genoem-
de zaken wel in. Op onze website komt een kort verslag. 
En de huurders die wel reageerden, krijgen een setje 
led-lampen. Als dank voor de moeite.

Nieuws rondom wonen
“Wonen” staat de laatste tijd ook landelijk weer in de 
belangstelling. De stikstofuitstoot (en vertraging bouw-
vergunningen) zijn daar een negatief voorbeeld van. 
Graag noemen we toch ook de aangekondigde subsidie 
om de woningbouw een impuls te geven. Dit werd op 
Prinsjesdag genoemd. Al blijft dit een schijntje, doordat 
eerst de verhuurdersheffing wordt verhoogd. 

Het Gooi en Omstreken stelt deze pagina’s beschikbaar aan Huurdersorganisatie HGO. 

De inhoud van deze pagina’s valt onder verantwoordelijkheid van de HGO.  

Meer informatie over de HGO vindt u op www.gooienom.nl en www.hgohilversum.nl

Huurdersoverlegavond: 
een terugblik

Voor opvulling van een vacature, dan wel uitbreiding 
van het bestuur, zoekt de HGO kandidaten (m/v).  
Bij voorkeur voor de functies: 

Secretaris, Notulist(e) en  
Algemeen bestuurslid

Voorwaarden: •  U bent huurder bij Het Gooi en 
Omstreken

 •   U heeft affiniteit met volkshuisvesting
Meer info:  www.hgohilversum.nl  

of bel ons op: (035) 785 55 52

Vacature bestuur

Het HGO-bestuur, van links naar rechts: Frans 
Ruijter, Ed Beuker, Henk Calis, Henk Dijks en Johan 
Ruijzendaal. Cristina de Leeuw-Henderson ontbreekt.
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R U B R I E K

Algemeen Bestuur 

16 december 

Agenda HGO

Ook de Woonbond laat van zich horen. Zij komen met 
een nieuw beleidsplan. Dit maakten ze samen met 
verschillende maatschappelijke organisaties. Met als 
uitgangspunt: Woonrecht en een betaalbare woning 
voor iedereen. En wie wil dat nou niet? Maar ook hier 
zal de tijd leren hoe haalbaar dit is. 

Tiny houses
Het Gooi en Omstreken plaatst in Loosdrecht een 
aantal zogenoemde “Tiny houses” (letterlijk vertaald: 
kleine huisjes). Deze zijn vooral bedoeld voor starters. 
De HGO grijpt dit aan voor haar jaarlijkse thema- 
excursie. We willen een bezoek brengen aan de  
aannemer die deze woningen gaat bouwen.

Oproep
Wie was die aardige mevrouw (uit Laren?) die zich 
tijdens de laatste huurdersoverlegavond spontaan  
aanbood als notuliste? Het bestuur van het HGO  
maakt graag nader kennis met u. Wilt u contact  
met ons opnemen? Dat kan via tel. (035) 785 55 52 of 
mail secretaris@hgohilversum.nl.

• AANNEMER

• BORGSOM

• BUURT

• CONTAINER

• CORPORATIE

• ETAGEWONING

• KAMER

• KOPEN

• KWALITEIT

• LIGBAD

• LOON

• RADIATOREN

• RENOVATIE

• RUIL

• STOOKKOSTEN

• SUBSIDIE

• WONINGNOOD
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Woordzoeker

De overgebleven letters vormen de oplossing.

woonplezier

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

1

Bezoekadres
Het Gooi en Omstreken 
Schapenkamp 130
1211 PB Hilversum

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
08.30  - 16.30 uur

Contact
T (035) 672 66 99
E info@gooienom.nl
I www.gooienom.nl

Individuele  
cv-installaties en 
mechanische ventilaties
Bonarius Service BV  

T (088) 115 13 13

Ontstopping riool en 
reiniging dakgoten
RRS Amsterdam
T (0800) 099 13 13

Reparatieverzoeken 
Digitaal via
www.gooienom.nl
Telefonisch via 
(035) 621 08 88
Buiten kantoortijden 
neemt de meldkamer  
de telefoon op.

Collectieve  
cv-installaties
Voor Ireneweg 

Kortenhoef:

Feenstra

T (010) 264 00 12

Voor De 

Blaricummermeent:

Eteck 

T (0182) 621 630

Voor overige gemeenten:

Bonarius Service BV

T (088) 115 13 13

Geiserstoringen
Bonarius Service BV  
T (088) 115 13 13

Bewonersinformatie

Meer informatie  
over onderhoud  
en reparatie 
vindt u op  
www.gooienom.nl

Bedrijven die u rechtstreeks kunt benaderen voor:

Woordpuzzel
De woorden zijn kriskras verborgen 
in het diagram. Sommige woorden 
overlappen elkaar met één of meer 
letters. Als alle woorden uit de lijst zijn 
weggestreept, vormen de overgebleven  
letters – in de leesrichting – de 
eindoplossing. Stuur dit woord naar 
bewonersblad@gooienom.nl. 
En maak kans op een Intratuin-bon 
van 50 euro. De prijswinnaar krijgt 
persoonlijk bericht. 



Buiten schaatsen!
Schaatsplezier voor jong 
en oud, vanaf ongeveer  
5 euro. Bezoek de  
sfeervolle ijsbanen t/m  
5 januari 2020. Vaak met 
extra activiteiten, muziek, 
een restaurant en een 
gezellige (buiten)bar!

•  Bussum on Ice 
Waar: Brinklaan 35, 
Bussum 
Meer informatie:  
www.bussumopijs.nl

•  Wintervillage in Laren 
Waar: De Brink, Laren 
Meer informatie:  
www.wintervillagelaren.nl

•  Nederhorst on Ice  
Waar: Blijklaan 1a,  
Nederhorst den Berg 
Meer informatie:  
www.ijsclubnederhorst.nl

Lichtjeswandelingen
Wandel in de sfeer-
volle decembermaand 
met de hele familie een 
lichtjeswandeling van 
Staatsbosbeheer. Of ga op 
pad met de boswachter. 
Overdag of ’s avonds!
Prijs: 
Ongeveer € 5,00
Meer informatie:  
Zoek een activiteit via  
www.staatsbosbeheer.nl/
activiteiten.

Kerstboomrondleiding 
Hilversum
Wandel met een gids door 
de prachtige botanische 
tuinen en beluister de 
geschiedenis van de  
kerstboom. Verwarm u 
daarna bij de vuurkorf 
met warme chocolade-

melk of glühwein. 
Wanneer: zondag 15  
december, start: 14.00 
uur, bij het bezoekers-
centrum. (De tuin is alle 
dagen van de week te 
bezoeken.)
Waar: Pinetum Blijden-
stein, v/d Lindenlaan 125, 
Hilversum
Prijs, incl. drankje: 
€ 3,50 - € 5,00
Meer informatie:  
www.pinetum.nl

Schaapskooi  
Blaricum
Elke zondagmiddag ver-
tellen gidsen over  

de schaapskudde, de 
schaapskooi en andere 
leuke wetenswaardig-
heden van de natuur.  
Een uitje voor jong en 
oud. Of bezoek het sfeer-
volle Kerstfeest in de  
Schaapskooi!
Wanneer: elke zondag-
middag, 14.00 - 16.00 uur 
Kerstfeest: zondag 15 
december, 
13.30-16.00 uur
Waar: Oude Naarderweg 3  
in Blaricum
Meer informatie:  
gnr.nl (Met nog veel meer 
buitenactiviteiten.)
Prijs: gratis!

Ook deze winter is er weer genoeg te beleven in onze regio. Zie hieronder en laat u inspireren. 
Alvast gezellige feestdagen toegewenst namens Het Gooi en Omstreken!

Postadres

Postbus 329 

1200 AH Hilversum

info@gooienom.nl

Bezoekadres

Schapenkamp 130 

1211 PB Hilversum

www.gooienom.nl 

erop uit
Tijd om naar buiten te gaan

Lichtjes-
wandeling

Kerstboom-
rondleiding

Schaapskooi
Blaricum

Buiten  
schaatsen

Op www.vvvgooivecht.nl en  

www.bierenappelsap.nl vindt u nog  

veel meer leuke uitjes en activiteiten.


