
Cobie en Cor de Koning na twee jaar herenigd aan de Friese Vlaak 

‘Eindelijk weer samen’
Na twee jaar gedwongen apart te hebben gewoond, zijn Cobie (77) en Cor (82) de Koning 
weer samen. In woonzorgcomplex de Friese Vlaak werden zij herenigd. ‘Het mooie is: we 
kunnen hier altijd samen blijven.’

Cobie en Cor de Koning waren ruim 53 jaar getrouwd, 
toen het noodlot toesloeg. ‘Mijn man ging steeds slechter 
lopen en werd alleen maar zwakker,’ vertelt Cobie. ‘We 
bezochten artsen, Cor deed fysiotherapie, maar het mocht 
allemaal niet baten. Op een dag kregen we het vreselijke 
nieuws dat Cor niet meer kon lopen, waarschijnlijk omdat 
hij lang niet de juiste medicijnen heeft gekregen. Dan 
staat je wereld wel even stil.’

Uit elkaar gerukt
De eengezinswoning in Edam was voor Cor niet meer 
geschikt en hij werd opgenomen in een verpleeghuis. 
‘Van het een op andere moment werden we uit elkaar 
gerukt. Ik zat alleen in dat grote huis, was mijn ritme 
kwijt en vond er niets meer aan. Mijn man woonde ineens 

in een vreemde omgeving en miste het thuisgevoel.’ 
Cor verbleef in De Meermin in Edam, waar hij elke dag 
werd bezocht door zijn vrouw. ‘Alles was anders. We 
waren allebei ons leven kwijt,’ zegt hij.

Een zware tijd
Twee jaar lang woonde het echtpaar apart. ‘Het was 
een zware tijd. Als ik hem bezocht, zei Cor vaak: ‘haal 
me hier weg’. Dat wilde ik wel, maar het kón niet.’ Op 
een goede dag las Cobie over de plannen voor het 
complex de Friese Vlaak, waar zelfstandig wonen en het 
krijgen van de juiste zorg hand in hand gaan. ‘Dat zou 
voor ons een ideale oplossing zijn: een complex waar je 
kunt wonen op je eigen manier, met de benodigde zorg 
binnen handbereik.’
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Weer naar huis
Cobie en Cor schreven zich in en niet veel later ontvingen 
ze het bericht dat ze een woning kregen toegewezen. 
‘Dat was geweldig nieuws,’ vertelt Cor. ‘Het betekende 
dat ik het verpleeghuis kon verlaten en naar huis mocht. 
Een bijzondere situatie, ze hadden dat daar nog nooit 
meegemaakt.’ 

Een fijn gevoel
En zo kon het gebeuren dat de twee in Volendam onlangs 
werden herenigd. ‘Het is heel fijn om weer samen te zijn. 
Het was in het begin wel even aftasten, want we waren 
gewend om allebei onze eigen gang te gaan. Maar 
inmiddels voelt het weer als vanouds.’ 

‘We wonen hier geweldig’
Ze genieten volop van hun leven aan de Friese Vlaak. 
Cobie: ‘Er zijn veel voorzieningen, zoals een ontmoetings
ruimte waar je andere bewoners kunt ontmoeten. Wij 
gaan daar zeker gebruik van maken. We wonen hier 
geweldig.’ Cor: ‘We hebben een ruime driekamerwoning 
op de derde etage en kijken uit over het IJsselmeer. Je 
ziet vanuit het raam de bootjes varen. Daar kunnen we 
elk dag weer van genieten.’

‘Samen zijn en samen blijven’ vormt de basis van 
woonzorgcomplex de Friese Vlaak. Het complex is het 
resultaat van een succesvolle samenwerking tussen 
de gemeente EdamVolendam, De Zorgcirkel en 
corporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie.

Jaarverslag 2020: 
Met de neus op 
de feiten
Het jaar 2020 gaat de geschiedenis boeken in 
als het jaar van COVID19. Een jaar dat ons met 
de neus op de feiten heeft gedrukt. Het heeft 
ons nog bewuster gemaakt van de ongelooflijk 
grote waarde van goed wonen, in een fijne 
buurt, te midden van mensen die naar elkaar 
omkijken en elkaar als het nodig is een helpende 
hand toesteken. In het overzicht ‘Het jaar 2020 

in beeld’ ziet u 
hoe we in deze 
roerige tijd 
invulling hebben 
gegeven aan ons 
jaarplan. Bent u 
geïnteresseerd 
in ons complete 
jaarverslag? 
U kunt deze 
vinden op onze 
website onder 
‘over ons’, 
‘prestaties en 
verantwoording’.  

Woonbelevingsonderzoek: dit heeft u ons laten weten
Wat vindt u van de buurt waarin u woont? Welk cijfer geeft u de kwaliteit van de woning? 
Deze en andere vragen stonden centraal in het woonbelevingsonderzoek, waaraan in 
februari bijna 3300 huurders van Wooncompagnie deelnamen.

Angelo van Rijn, gebiedsregisseur, vertelt over het belang 
van het onderzoek: ‘Bij Wooncompagnie vinden we het 

belangrijk dat onze huurders prettig 
wonen. Niet alleen 
in hun woning, 
maar ook in hun 
buurt. Dit was de 
tweede keer dat 
we het onderzoek 
uitvoerden, 
waardoor we 

de uitkomsten 
konden vergelijken 

met de uitkomsten 
van 2018. Op deze 
manier krijgen we 
inzicht waar extra 
aandacht nodig is’.

‘Vergeleken met 
2018 geven 

nu iets meer 

huurders aan prettig te wonen’, vervolgt Angelo. 
‘Een mooie ontwikkeling, waarin de ingezette 
verbeteracties zeer waarschijnlijk een rol hebben 
gespeeld. Zo hebben we geïnvesteerd in het beter 
isoleren van woningen en dat zien we terug in de 
waardering op dit punt. Natuurlijk zijn er ook zaken 
die meer aandacht verdienen. Denk hierbij aan 
parkeeroverlast, slecht verlichte stegen en achterpaden 
en onderhoud van openbaar groen. Hierover gaan we 
met de betrokken gemeenten in gesprek. Ook kijken 
we naar buurten waar het juist heel goed gaat, want ook 
daar kunnen we van leren. Wat doen ze daar anders?’

En actie!
Inmiddels zijn de uitkomsten intern besproken. 
‘We gaan met de verbeterpunten aan de slag en 
daadwerkelijk over tot actie, aldus Angelo. Uiteraard 
hopen we dit bij het volgende onderzoek terug te zien. 
Maar huurders kunnen niet alleen van zich laten horen 
tijdens een onderzoek, we staan dagelijks voor ze klaar. 
Heeft u een vraag of een suggestie, meld deze gerust 
aan uw Buurtteam’.

Het jaar in beeld
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Burenlawaai in de zomer
Geniet u ook zo van die heerlijke lange zomerdagen? Gezellig een avondje 
barbecueën met een muziekje erbij, een telefoongesprek in de achtertuin 
of op het balkon en kinderen die buiten spelen. Hoe aantrekkelijk dit ook 
klinkt, al deze buitenactiviteiten kunnen ook voor burenlawaai zorgen. 

Video hinder en overlast
Denk daarom deze zomer ook aan uw buren. Zij kunnen hier 
mogelijk hinder of overlast van ervaren. Meer weten over 
hinder en overlast en hoe u hiermee om kunt gaan? Scan de 
QRcode en bekijk onze interactieve video. 

Ik kreeg het, vooral in de woonkamer 
en hal, maar niet warm. En dat 
werd steeds erger. Ik heb daar 
verschillende keren over gebeld. Er 
kwamen monteurs langs, er werd 
hier en daar een knop vervangen, 
maar helaas zonder resultaat. Echt 
warm werd het niet. Ik draaide de 
thermostaat hoger, maar dat hielp 
weinig. De radiatoren werden maar 
voor een heel klein deel warm. Ze 
zaten ook onder de roest. Op een 
gegeven moment zag ik plasjes 
water liggen. Ik bleef dweilen… 
Ineens zag ik het: er waren een 
paar radiatoren lek. Ik weer bellen. 
De installateur kwam en stelde vast 
dat twee radiatoren niet meer te 
redden waren. Hij zou er werk van 
maken. Er gingen weken voorbij. 
Ik ben een opgewekt mens en heb 
aardig wat geduld, maar nu begon ik 
toch echt boos te worden.  

Op een goede dag kwam er een 
inspecteur langs. Hij keek het 
cvsysteem na en nog diezelfde 
week werd er een grote bos 
bloemen bezorgd. Ik dacht: ‘Van 
wie zullen die zijn, ik ben toch 
nog niet jarig?’ Ze waren van het 
betreffende installatiebedrijf. Tegen 
de avond kreeg ik nóg een bos, van 
Wooncompagnie. Met het excuus 
dat het allemaal veel te lang had 
geduurd. Ik kreeg snel daarna het 
bericht dat alle radiatoren in de 
woning zouden worden vervangen. 
En dat gebeurde. Het werk werd 
echt heel secuur verricht en 
een paar dagen erna kwam de 
inspecteur alles nakijken mét een 
bos tulpen. Ik voelde me schuldig 
en tegelijk erg blij. Er is heel wat tijd  
overheen gegaan, maar ik vind het 
fijn dat alles is opgelost. Ik geniet nu 
nog meer van mijn woning.’

Peggy Kams uit Purmerend: 

‘Eindelijk heb ik een warm huis’
Peggy Kams woont al 26 jaar in haar huidige woning. ‘Ik 
woon hier geweldig, deze woning beviel me vanaf dag één. 
Het enige minpuntje was dat ik jaren heb getobd met de 
verwarming. 

LEERGELD
We doen wat we 
kunnen om u zo goed 
mogelijk van dienst 
te zijn. Vaak gaat dat 
goed, maar soms laten 
ook wij steken vallen. 
In deze rubriek vertellen 
we u hoe we dit leer
punt met elkaar tot 
een goed einde hebben 
gebracht.

Samen bouwen 
aan een 
community op 
Winkelmadepark 

Een hagelnieuw woonconcept 
voor zowel Wooncompagnie 
als de nieuwe huurders van 
het compleet gerenoveerde 
Winkelmadepark. Het volledige 
complex in Winkel is na de 
zomer bewoond door een zeer 
diverse groep bewoners, met 
allemaal één overeenkomst. 
Ze willen samen leven in een 
betrokken buurt.  

Een steuntje in de rug
De bewoners willen graag met 
elkaar bouwen aan een hechte 
community. Maar hoe realiseer 
je dit in coronatijd? Als extra 
steuntje in de rug is er een 
community coach aangesteld. 
Jessica Dekker, buurtconsulent 
bij Wooncompagnie, vervult 
deze rol met trots: ‘De kracht 
van een wijk waar iedereen 
erbij hoort, is zo groot. Op 
Winkelmadepark creëren we 
een betrokken buurt, waar het 
fijn thuiskomen is. Samen met 
de voorzitter van de Vereniging 
van Bewoners ga ik ervoor 
zorgen dat het concept hier 
goed uit de startblokken komt. 
Daarna pakken de bewoners de 
handschoen zelf verder op. Dat 
ze hierin succesvol gaan worden, 
daar ben ik van overtuigd’.
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Contact
Wij zijn bereikbaar 
via onze afdeling 
Klantcontact via 
088 17 18 190 of 
via klantcontact@
wooncompagnie.nl

Uw buurtteam

Wij zijn buurtteam Waterland e.o. en 
vinden het belangrijk dat u prettig 
woont, in een schone en veilige buurt. Wij 
zetten ons hier graag samen met u voor 
in. Als het nodig is, kunnen wij hiervoor 
ook verschillende lokale organisaties 
inschakelen.

Via Facebook houden wij u op de hoogte 
van allerlei leuke projecten en actueel 
nieuws. Volg ons via Wooncompagnie 
Buurtteam Waterland e.o.

v.l.n.r.: Sandra (buurtconsulent), Mark (buurtbeheerder), 

Kim (buurtconsulent) en Ron (buurtbeheerder)

Bewoners, gemeente en het buurtteam slaan handen ineen

De Molenbuurt wordt steeds mooier

Verbeterde bestrating, vernieuwde parkeerplaatsen, een nieuwe stoep en frisse beplanting: 
een deel van de Molenbuurt in Edam ondergaat een ware metamorfose. En dat allemaal 
dankzij de inzet van het Molenbuurtcomité en veel actieve buurtbewoners. ‘We vinden het 
belangrijk dat de buurt er netjes en aantrekkelijk uitziet, dat maakt het woongenot extra 
groot,’ zegt Hans Kes.

Het was Hans Kes die ruim anderhalf jaar geleden op het 
idee kwam de leefbaarheid in de wijk eens onder de loep 
te nemen. ‘Er konden in mijn ogen veel dingen beter,’ aldus 
Hans. ‘Op een dag kwam ik Sandra tegen, we raakten 
aan de praat en zo is het balletje gaan rollen.’ Sandra 
Siegersma was meteen enthousiast over het idee en later 
sloten ook Rita Riedeman en Marcel de Jong aan. ‘De 
ene bewoner huurt bij Wooncompagnie en de ander heeft 
een koopwoning, maar dat maakt niet uit. Van een mooie, 
opgeruimde buurt wordt iedereen blij,’ zegt hij.

Plan van aanpak
Er schoven uiteindelijk nog twee buurtbewoners aan. Het 
zestal sloeg aan het brainstormen, maakte een gedegen 
plan van aanpak en stuurde dat naar de gemeente 
EdamVolendam. ‘Aanvankelijk verliep het contact stroef, 
maar buurtconsulent Kim Leers van Buurtteam Waterland 
e.o. heeft de gemeente over de streep kunnen trekken,’ 
vertelt Hans. ‘We maakten een afspraak om samen een 
rondje door de buurt te maken. Tijdens dat rondje wezen 
we vertegenwoordigers van de gemeente op zaken die 
volgens ons konden worden aangepakt en op welke 
manier.’ ‘Zo hadden we bij regenachtig weer altijd last van 
veel wateroverlast,’ zegt Sandra. ‘Sommige plassen waren 
zo diep dat je vanaf de parkeerplaats niet op een normale 
manier de auto in kon komen. Verder was het groen op 
veel plaatsen niet goed onderhouden en waren veel 
straten en stoepen ongelijk.’
 
Een heel ander gezicht
Er werd een inventarisatie gemaakt en al snel ging de 
gemeente, in overleg met de bewoners, aan de slag. ‘En 
met veel succes,’ zegt Sandra. ‘De straat, parkeerplaatsen 
en stoepen zijn klaar en zien er geweldig uit. We zijn er 

heel erg blij mee. De oude beplanting is verwijderd en 
wordt vervangen. Groot voordeel is dat de wilde bosjes 
plaatsmaken voor lage beplanting, dat zorgt voor een 
rustig en overzichtelijk geheel.’ Marcel is verantwoordelijk 
voor het groenplan. ‘Ze zagen het plan bij de gemeente 
meteen zitten,’ zegt hij. ‘Twee groenmedewerkers gaan, 
samen met buurtbewoners, de beplanting aanbrengen. 
We gaan het groen zelf verzorgen, op die manier 
ontlasten we de gemeente weer.’

Elkaar helpen
Leefbaarheid gaat verder dan een aantrekkelijke 
woonomgeving, stellen de bewoners. ‘Het gaat er ook 
om hoe je met elkaar omgaat,’ zegt Rita. ‘Ik woon hier 
23 jaar en heb het enorm naar mijn zin. De buurt is 
gezellig, er is veel contact met buren en we helpen elkaar 
waar nodig. Zelf ben ik 82 en ik doe wat ik kan. Zo houd 
ik de steeg naast mijn hoekwoning schoon.’ Ook is Rita 
altijd te porren voor een ‘veegklus’ elders in de buurt. 
‘Elke maand gaan we met een groep vrijwilligers de 
buurt in,’ vertelt ze. ‘We ruimen dan de rommel op die 
we tegenkomen en verwijderen vuil en onkruid.’   

Aantrekkelijke buurt voor iedereen
Het Molenbuurtcomité heeft als doel het woon en 
leefklimaat in de wijk nog aantrekkelijker en leefbaarder 
te maken, voor iedereen. De bewoners willen dat 
bereiken door de buurt netjes te houden en activiteiten 
te organiseren en contacten te leggen. Op de eigen 
Facebookpagina Onze Molenwijk Edam deelt het comité 
nieuwtjes, foto’s en tips. Woont u in de Molenwijk en wilt u 
iets voor uw buurt doen? Of heeft u hulp nodig? Meld het 
dan via Facebook.

Uitleen tuingerei
Wilt u ook uw tuin netjes onderhouden, maar heeft 
u daar niet het juiste materiaal voor? Geen punt: wij 
lenen verschillende soorten tuingerei uit, waaronder een 
elektrische grasmaaier. Om het nog makkelijker te maken, 
kunnen we dit zelfs langs komen brengen. Neem contact 
met ons op als u van onze uitleen gebruik wilt maken. 

Hulp tuinonderhoud
Wanneer het u niet meer lukt om uw tuin te onderhouden, 
kunnen in een aantal situaties vrijwilligers van 
WelzijnWonenPlus een handje helpen. Wilt u weten 
of dat voor u het geval is? Neem dan contact op met 
WelzijnWonenPlus. Voor Waterland: 0299 65 04 80 
(waterland@welzijnwonenplus.nl), voor EdamVolendam: 
0299 32 31 01 (edamvolendam@welzijnwonenplus.nl).  

Beter wonen met uw buur
Kent u Beterburen al? Dit is een bemiddelingsbureau dat bewoners die ruzie of onenigheid 
hebben met elkaar in contact brengt, met als doel een oplossing te vinden voor het probleem. 
Woont u in de gemeente Waterland of EdamVolendam, heeft u een conflict met de buren en 
komt u er samen niet meer uit? Neem dan contact op met Beterburen via 085 90 22 810.

Doorstroomregeling senioren  
Zaanstreek-Waterland
De stap nemen om te verhuizen naar een passende woning die aansluit bij uw huidige levensfase is soms groot. Om 
senioren te ondersteunen wordt vanaf 1 juli 2021 gestart met een pilot Doorstroomregeling ZaanstreekWaterland. 
Bent u een huurder van Wooncompagnie van 65 jaar of ouder, woont u in een eengezinswoning of een appartement 
op een verdieping zonder lift? Dan is de doorstroomregeling wellicht iets voor u. 

Meer informatie?
Heeft u behoefte aan een gesprek om uw mogelijkheden te bespreken? Dan kunt u op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag tussen 13:00 uur en 15:00 uur contact opnemen met Jennifer Rijsdijk via telefoonnummer  
088 17 18 181. U kunt ook een mail sturen naar j.rijsdijk@wooncompagnie.nl
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Winnaars fotowedstrijd 
groene tuin

Afgelopen mei benaderden we via email eenmalig 
onze huurders met de vraag mee te doen aan een 
enquête over onze nieuwe Koers. We maakten 
gelijk van de gelegenheid gebruik om te vragen of 
u lid wilde worden van ons klantenpanel. We zijn 
aangenaam verrast door het aantal reacties. We 
ontvingen maar liefst meer dan 1300 ingevulde 
enquêtes en bijna 1000 aanmeldingen voor ons panel.

We vinden het heel fijn dat 
onze huurders kritisch met ons 
mee willen denken en ons laten 
weten hoe zij tegen veel zaken 
aankijken. In het volgende 
Woonvenster vertellen we u 

graag meer over de Koers 
die we de komende jaren 
gaan varen. We zijn blij dat 
de uitkomst van de enquête 
laat zien dat we de juiste weg 
in slaan.

Heeft u ook zin in een gezellige activiteit? Zet dan zaterdag 25 september alvast in uw agenda, het moment waarop 
Nederland de landelijke Burendag viert. Die dag doen veel mensen iets goeds voor elkaar en de buurt. Nadat deze dag 
vorig jaar op afstand gevierd is, kunnen we dit jaar gelukkig weer wat meer. Wilt u samen met uw buren een activiteit 
opzetten? Laat het uw buurtteam weten, zodat zij hierbij kunnen ondersteunen. Inspiratie voor activiteiten en hoe u een 
financiële tegemoetkoming kunt krijgen, leest u op burendag.nl.

Vier Burendag!

‘Samen met een aantal buren 
hebben we het plan opgevat om 
de rand langs de gracht van de 
Achterhaven op te vrolijken’, aldus 
Mieke. ‘Net zoals langs de vesting 
van Edam al is gedaan. We willen 
bloembollen planten die kunnen 
verwilderen, zoals akonietjes en 
wilde krokussen.’

‘Het lijkt ons heel leuk om tijdens 
de burendag een start te maken’, 
vervolgt Mieke enthousiast. 
‘Wellicht ontvangen we van het 
Oranje Fonds ook een bijdrage, 
ik heb de aanvraag inmiddels de 
deur uitgedaan. Hiermee kunnen 

we dan voldoende bollen kopen en 
samen met de buren op die dag 
planten. Uiteraard onder het genot 
van lekker kopje koffie’. 

Plan B
‘Mocht dit onverhoopt niet lukken, 
dan hebben we ook al een plan 
B. In dat geval willen we op de 
hoek van het Tuinierspad en de 
Achterhaven een plantenbak 
vullen. En daarbij komt deze 
tuinbon natuurlijk ook heel goed 
van pas. Zo hoop ik een kleine 
bijdrage te kunnen leveren aan 
het nog groener er fleuriger maken 
van onze buurt’, besluit Mieke. 

In de vorige editie van Woonvenster plaatsten we de oproep om een foto van uw groene 
tuin in te sturen. We hebben veel mooie foto’s ontvangen van de meest uiteenlopende 
tuinen. De redactie van Woonvenster heeft zich gebogen over alle inzendingen en per 
regio een winnaar gekozen. In de regio Waterland is Mieke Boon uit Edam de gelukkige, 
in regio Purmerend ging de eer naar Martha Dragstra uit Purmerend. In het noorden 
van de provincie ontving de heer Sloterdijk uit Slootdorp de tuinbon van 50 euro en in 
Schagerbrug verblijdden we Nada Driessen hiermee. 

Doet u ook mee?
Wilt u ook uw mening geven over 
verschillende onderwerpen die uw woning, 
buurt en Wooncompagnie aangaan? 
U zich nog steeds aanmelden voor ons 
klantenpanel. Wij benaderen u ongeveer 
drie keer per jaar. U kunt zich aanmelden 
via onderzoek@wooncompagnie.nl. 
Ons volgende onderzoek vindt plaats 
in de eerste week van september en na 
ieder onderzoek ontvangt u de resultaten. 
Deze zijn ook terug te lezen op  
www.wooncompagnie.nl.

Digitaal klantenpanel: 
uw mening telt

‘Een mooi startbedrag om de 
Achterhaven op te vrolijken’

Tuin van de heer Sloterdijk Tuin van Martha Dragstra Tuin van Nada Driessen

Tuin van Mieke Boon

Mieke Boon uit Edam is één van de gelukkige winnaars. 
Zij gaat de bon gebruiken om bollen te kopen om de 
gracht van de Achterhaven in Edam op te vrolijken. 

Foto aangeleverd door Oranje Fonds
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BLIJ MET MIJN BUUR

Heeft u een tip of suggestie? 
Mail naar woonvenster@wooncompagnie.nl

Volg ons op social media
 wooncompagnie  wooncompagnie

Voor al uw vragen aan Wooncompagnie:
telefoon 088 17 18 190  

 ma t/m vr 8.00 tot 17.00 uur

e-mail klantcontact@wooncompagnie.nl

postadres Postbus 160, 1620 AD, Hoorn (NH) wooncompagnie.nl

Column

Over mensen die in wijken en 
buurten het verschil maken
Laatst bezocht ik mijn moeder, die al jaren met plezier in een 
sociale huurwijk woont. Ik ving daar een gesprek op tussen een 
bewoonster en een groep buurtkinderen. Deze mevrouw sprak 
de kinderen, die verschillende achtergronden hadden, geduldig 
toe. De kinderen hadden moeite met het gedrag van hun 
speelkameraadje en mevrouw ging hierop in. Ik hoorde haar 
zeggen: ‘We zijn allemaal anders. Wat in het ene gezin mag, 
mag in het andere niet. En andersom’. De kinderen luisterden 
aandachtig naar haar en speelden vervolgens vrolijk verder.

Het zijn mensen als die bewoonster die in buurten en wijken 
het verschil maken. Ze zetten zich, vaak onbewust, in voor een 
leefbare woonomgeving. Dat doen ze puur vanuit hun hart. 
Deze mensen zijn onzichtbaar, alleen bij toeval ontdek je dat 
ze er zijn. Inspirerend voorbeeld daarvan is een bewoner uit de 
regio Schagen die een buurman, die minder goed bij kas zat 
en niet mobiel was, spontaan zijn auto aanbood. Wij deelden 
dit verhaal, al was deze gulle bewoner net zo lief onzichtbaar 
gebleven: ‘Ik doe dit niet voor de buitenwereld, maar alleen 
voor mijn buurman,’ zei hij.

In de Koers die Wooncompagnie komende jaren vaart, gaan we 
ons meer richten op mensen die een steuntje in de rug nodig 
hebben en mensen die het verschil maken. Samen met lokale 
partners willen we zo de leefbaarheid in wijken vergroten. Dat 
kan op verschillende manieren. Van het gezamenlijk aanpakken 
van een verwaarloosde steeg tot het ondersteunen van 
bewonerscommissies en buurtcomités. 

Ik vind het mooi om te zien dat bewoners zich samen inzetten 
voor de leefbaarheid in hun buurt. Ze organiseren bijeenkom
sten, houden zaken in de gaten, zíjn er voor elkaar. Dat laat
ste is misschien nog wel het belangrijkste. Als ik merk dat mijn 
buurman de geleegde afvalcontainer heeft teruggezet bij onze 
woning, geeft me dat een goed gevoel. Niet zozeer omdat het 
me een loopje bespaart, maar vooral omdat hij aan ons denkt. 

En dus nam ik onlangs graag een pakketje voor de buren 
in ontvangst. Het bleek om een ontbijt te gaan, want het 
was hun trouwdag. Kort daarna kwamen de buren thuis en 
konden ze aan tafel. Uiteraard met onze felicitaties én met de 
afspraak dat we binnenkort weer eens samen een kop koffie 
gaan drinken.

Rob Timmerman zet zijn buurman in 
de bloemetjes

‘Buurman Han staat 
altijd voor anderen klaar’
Totaal overrompeld was Han Schouten uit Oosthuizen, 
toen hij uit handen van zijn buurman Rob Timmerman 
een fleurige blos bloemen in ontvangst mocht nemen. 
Zijn reactie: ‘Waar heb ik dit aan verdiend?’ Op die 
vraag geeft Rob Timmerman graag antwoord.

 ‘Buurman Han is bijna 80 en nog steeds superactief,’ 
zegt Rob Timmerman. ‘Hij is altijd bezig en helpt 
anderen graag. Zo kookte hij maandenlang voor een 
alleenstaande buurvrouw die was geopereerd. En dat 
doet hij ook voor andere buren die plotseling te maken 
krijgen met ziekte en zeer. Hij staat gewoon altijd voor 
anderen klaar.’ 

Appelmoes maken
‘Buurman Han helpt ons ook. Hij doet onze tuin, 
verzorgt de appelboom en als de appels rijp zijn, maakt 
hij er appelmoes van. En die appelmoes, die overigens 
heerlijk is, komt hij dan weer bij ons brengen. Ook 
houdt Han de buitenverlichting in de gaten. Voordat 
we het weten, heeft hij een kapot lampje vervangen. 
In de winter maakt Han de paden voor de hele buurt 
sneeuwvrij. Dat wil zeggen: voor de mensen die dat zelf 
niet meer kunnen. Waar vind je nog zo’n buurman?’

Stefan van Schaik,  
directeurbestuurder

Zet uw buren in de bloemetjes!
Heeft u ook leuke buren en zou u ze graag eens 
letterlijk in de bloemetjes willen zetten? Gewoon 
om ze te laten weten wat ze voor u betekenen? 
Dat kán! Elk kwartaal geven we, namens een 
huurder, een bloemetje weg aan de buren. Laat 
ons weten welke buur u wilt verrassen met een 
bloemetje en waarom. Mail dit naar 
woonvenster@wooncompagnie.nl. Onze redactie 
kiest uiteindelijk de meest originele inzending.
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