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Lees meer

Dit jaar bestaat GroenWest alweer 100 jaar. En wat is er 

veel veranderd in die tijd. Vóór onze oprichting zag de 

woonsituatie van veel mensen er heel armoedig uit.

Kinderen groeiden op in vervallen krotten en klamme 

kelderwoningen. Er woonden vaak vijf mensen in een huis 

van nog geen vijftig vierkante meter. De Woningwet uit

1901 zorgde ervoor dat er betere woningen werden 

gebouwd. Er kwamen woningcorporaties, waaronder de 

bouwvereniging waaruit GroenWest is ontstaan. We hadden 

toen vrouwelijke woningopzichters in dienst. Zij haalden elke 

week de huur op, en letten erop dat huurders de was deden 

en naar het badhuis gingen. Wonen werd gezien als een 

vrouwenzaak, omdat de mannen meestal weinig thuis waren.

Nu is het 100 jaar later. We innen de huur niet meer wekelijks 

bij de mensen thuis. Ook hebben we geen woonopzichters 

meer die checken of onze huurders wel elke week onder 

de douche gaan. Maar als GroenWest vinden we nog steeds 

hetzelfde belangrijk: onze huurders een thuis bieden in 

een aantrekkelijke, betaalbare en duurzame woning in een 

fijne buurt. Daar doen we elke dag ons stinkende best voor. 

Zodat we later onze corporatie met een gerust hart kunnen 

doorgeven aan de volgende generatie.

GroenWest bestaat 100 jaar en daarom hangen we dit jaar  

de slingers op. We organiseren allerlei leuke festiviteiten. 

Feest u met ons mee? Hopelijk zie ik u daar. Tot snel!

Hartelijke groet, 

Karin Verdooren

Directeur-bestuurder GroenWest

18

We hangen de 
slingers op

Colofon
Teksen & interviews:  Martijn Dankers, Annemarie van Dijk
Fotografie:   Ashwin Snel, Rianne den Balvert
 Vormgeving en realisatie: De Vormgevers - Harmelen

Thuis in ’t Groene Hart is een uitgave van GroenWest  
en verschijnt twee keer per jaar. 

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld. U kunt  
geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze uitgave.

GroenWest | Oslolaan 2, Woerden

T  088 012 90 00
 I  www.groenwest.nl
E  info@groenwest.nl
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Eerst even dit

Uit de oude doos

 GroenW
est

Pop-Up 

M
useum

Oproep 

GroenWest bestaat honderd jaar. Daarom richten 

wij een Pop-Up Museum in met allemaal foto's, 

spullen en herinneringen uit de geschiedenis 

van GroenWest. Heeft u nog ergens foto's uit 

de oude doos? Bijvoorbeeld van een van onze 

'nieuwbouwprojecten' uit de jaren vijftig. Of heeft 

u ergens nog een huurcontract uit lang vervlogen 

tijden? Of een ontzettend leuk verhaal van vroeger 

dat u graag zou willen vertellen? Stuur het naar 

100@groenwest.nl. Het Pop-Up Museum is te 

bezoeken tijdens ons Open Huis op 21 september 

aanstaande. Hartelijk bedankt voor uw inzending.
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GroenWest gaat voortaan groen de  

weg op. We hebben ervoor gekozen 

om acht benzineauto’s in te ruilen 

voor duurzame elektrische modellen. 

“Wij vinden duurzaamheid heel 

belangrijk”, zegt Christian Vos van 

GroenWest. “Niet alleen bij de 

woningen van onze huurders gaan  

we voor duurzame oplossingen,  

maar ook op ons kantoor kiezen 

we milieubewust. Zo is het dak 

voorzien van zonnepanelen en  

werken we zoveel mogelijk papierloos.  

De acht elektrische auto’s zijn een 

nieuwe stap richting een duurzamere 

woningcorporatie”.

HV Weidelanden zoekt voorzitter
Bent u geïnteresseerd om voorzitter te worden van HV Weidelanden? 

De vereniging komt op voor de belangen van de huurders van GroenWest. Zij 

hebben een betrokken en actief bestuur. De overleggen met GroenWest en 

de vier gemeenten in het werkgebied gaan onder meer over het volkshuis-

vestingsbeleid, duurzaamheid en betaalbaarheid. De huurdersvereniging 

heeft een invloedrijke rol en een belangrijke taak. Heeft u vragen over de 

vacature? Dan kunt u bellen naar 0297 285 455. Mail anders uw motivatie en 

persoonlijke gegevens naar Aad Kruys via secretariaat@hv-weidelanden.nl. 

Lees meer over de Huurdersvereniging Weidelanden op pagina 6.

GroenWest rijdt groen 

Bent u 65 jaar of ouder en huurder 

van GroenWest? GroenWest 

stimuleert u om door te stromen 

naar een passende, gelijkvloerse 

woning en zo weer een woning 

voor een woningzoekende achter 

te laten: dit noemen wij het 

doorstroomexperiment Woerden. 

Onze verhuisadviseur adviseert u als 

geïnteresseerde 65-plussers, over 

de mogelijkheden en vrijkomende 

woningen in de gemeente Woerden. 

Doorstroming is een term die gebruikt 

wordt om aan te geven dat één 

verhuizing ervoor kan zorgen dat 

meerdere woningzoekenden kunnen 

verhuizen naar een woning die beter 

past bij hun wensen. De vrijkomende 

woningen kunnen plaats bieden aan 

bijvoorbeeld gezinnen met kinderen  

en zij laten op hun beurt woningen 

achter voor starters. Het experiment 

duurt anderhalf jaar. 

Heeft u interesse? Informeert u dan  

bij GroenWest naar de mogelijkheden.

Eerste stap naar een woning zonder trap

Schrijf je nu in 
voor de e-mail 
nieuwsbrief

Wilt u direct op de hoogte zijn van 

nieuwtjes en huurdersinformatie? 

Dan kunt u zich inschrijven voor 

onze e-mail nieuwsbrief.  

U ontvangt dan regelmatig nieuws

over bijvoorbeeld onze nieuw-

bouwplannen en WoningNet.  

Ook krijgt u in de nieuwsbrief 

uitleg over gewijzigde huurregels 

en over hoe u allerlei zaken 

met ons regelt. Zorg dat u geen 

informatie mist en meld u aan voor 

de e-mail nieuwsbrief op  

www.groenwest.nl/nieuwsbrief. 

Korte berichten

 

WWW.GROENWEST.NL

 

Neem nu de eerste stap!

Zoekt u een 
woning waarin u geen trap meer op hoeft?

Voor wie?
• Bent u 65 jaar of ouder?• Bent u huurder van GroenWest?• Woont u in een eengezinswoning in de gemeente Woerden?

Neem contact op met GroenWest. Samen kijken we wat uw mogelijkheden zijn.
Kijk op www.groenwest.nl voor meer informatie over het doorstroomexperimentT 088 012 90 00

E verhuisadviseur@groenwest.nl

NÚ INSCHRIJVEN  
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Prettig wonen
Doet u graag meer om het wonen in uw wijk prettig te maken? Betekent thuis voor u meer danalleen een huis? Mail het ons en  wij zetten uw reactie graag  in het zonnetje op ons Prikbord! 

Prikbord

Iets bijzonders meegemaakt?
Deel het op het prikbord

Het bewonersblad heeft een nieuwe rubriek. Het Prikbord!  
Heeft u iets leuks of ontroerends meegemaakt? Of wilt u een speciaal iemand  
in het zonnetje zetten? Mail uw verhaal naar bewonersblad@groenwest.nl. 

Wie weet prijkt uw bijdrage de volgende editie op het bord.

Ken uw buurt
Een plek waar u heel makkelijk anderen

 

uit uw wijk ontmoet, is het bu
urthuis. 

U kunt bijvoorb
eeld een kop k

offie drinken 

of samen leuke dingen
 doen. 

Op pagina 18 g
even drie buur

thuizen 

een kleine inkij
k in wat ze doen. 

Heeft u een kee
r iets leuks m

eegemaakt 

in een buurthu
is? Laat het 

ons weten! 

Bewonersblad in 
een nieuw jasje
Het bewonersblad is in een 

nieuw jasje gestoken! Groen
West 

heeft de vormgeving aangepast. 

Bent u net zo 

 enthousiast als wij?

Aftrap jubileum"We vinden het ontzettend leuk dat medewerkers van GroenWest het  samen met ons wat netter en mooier hebben gemaakt. Maar het was vooral ook heel gezellig! "Shakira Oskam Lees verder op pagina 11
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Eind april was de eerste bijeenkomst van 

de Klankbordgroep HV Weidelanden. 

Tijdens de bijeenkomst konden 

betrokken huurders zich opgeven voor 

een van de werkgroepen. In iedere 

werkgroep denken huurders samen 

met GroenWest na over een bepaald 

onderwerp. Elke groep komt dit jaar 

meerdere keren bij elkaar. 

Welke werkgroepen zijn  
er en waar houden zij zich  
mee bezig: 
•  Werkgroep ondernemingsplan: hoe  

 kan GroenWest haar ambities uit het  

 ondernemingsplan waarmaken?

•   Werkgroep duurzaamheid: welke 

maatregelen moet GroenWest nemen 

om in 2050 CO
2
-neutraal te zijn?

•   Werkgroep wonen & zorg: hoe 

zorgen we ervoor dat huurders langer 

zelfstandig thuis kunnen blijven wonen?

•   Werkgroep leefbaarheid: wat kunnen 

we doen om de leefbaarheid in de 

wijken te verbeteren?

•   Werkgroep dienstverlening: wat 

kan GroenWest doen om de 

dienstverlening nóg beter te maken?

•   Werkgroep communicatie: 

hoe kunnen GroenWest en de 

huurdersvereniging de communicatie 

met de huurders verder verbeteren?

Even bijpraten

Huurders praten mee
over verschillende 

onderwerpen

GroenWest werkt continu aan het verbeteren van haar dienstverlening. 

De bijdrage van huurders is hierbij ontzettend belangrijk. Daarom is er een 

klankbordgroep opgericht. 

Huurdersvereniging 
Weidelanden 

in gesprek met 
GroenWest

Wilt u met ons meedenken?
U bent van harte welkom om mee te 

doen met (één van) de werkgroepen! 

U kunt zich hiervoor opgeven bij Aad 

Kruys (a.kruys@hv-weidelanden.nl).
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GroenWest heeft ambitieuze 

nieuwbouwplannen, omdat er een  

grote vraag naar woningen is. Tot 2023 

breiden we ons woningaanbod uit  

met ongeveer 750 nieuwe woningen.

Inloopavond Futenlaan 17 juni
In het project Futenlaan in De Ronde 

Venen worden 16 appartementen 

gebouwd. Op 17 juni is er een 

inloopavond. Meer informatie vindt u 

op www.groenwest.nl. U kunt zich 

inschrijven voor onze e-mail nieuwsbrief. 

Als u geïnteresseerd bent in nieuwbouw

kunt u daar ook uw voorkeur 

doorgeven. U hoort dan als eerste welke 

nieuwbouwprojecten er op stapel staan.

BOUWEN 
BOUWEN 
BOUWEN 
en nog eens 
bouwen!

Word je binnenkort achttien en 

wil je op jezelf gaan wonen in een 

huurwoning van GroenWest? Schrijf je 

dan direct na je achttiende verjaardag 

in bij WoningNet. Je begint met

het opbouwen van inschrijfduur als 

je ingeschreven staat. Hoe langer je 

ingeschreven bent, hoe groter de kans 

dat je een huurwoning toegewezen 

krijgt. Inschrijven doe je via 

www.woningnet.nl en kost vijftien 

euro per jaar.

Op jezelf wonen? 
Schrijf je in!

Als u een huurwoning accepteert 

dan vervalt uw inschrijving bij 

WoningNet. Maar het kan

natuurlijk zijn dat u ooit nog zou 

willen of moeten verhuizen. 

Bijvoorbeeld omdat uw

woonsituatie verandert of omdat  

u wat ruimer wilt gaan wonen. 

Als u een huurwoning accepteert, 

kunt u zich daarom het beste 

meteen weer inschrijven bij 

WoningNet. Dan hoeft u bij een 

verhuiswens niet helemaal van 

voor af aan te beginnen met het 

opbouwen van inschrijfduur.

Woning geaccepteerd?

Meld u 
meteen 
weer
aan!
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Op de hoogte

Een stevige thuisbasis, een plek om prettig te wonen. GroenWest is er in de  

eerste plaats om te zorgen dat u als huurder een goed dak boven uw hoofd 

heeft. Dat hebben we de afgelopen honderd jaar gedaan. En dat blijven wij doen!

Meer bouwen en duurzaam 
onderhouden
Zo starten we in 2019 onder andere 

met het bouwen van 124 nieuwe 

woningen en de oplevering van 35 

nieuwbouwwoningen. Bij ruim 1800 

woningen gaan we planmatig- of 

groot onderhoud uitvoeren. En we 

verduurzamen. Op verzoek van 

individuele huurders plaatsen we 

ongeveer 500 zonnepanelen. Ook 

zetten we ruim 1.000 labelstappen. 

Dit betekent dat we huizen beter 

isoleren, waardoor ze een beter 

energielabel krijgen. 

Streven naar uitstekende 
dienstverlening
Bij GroenWest staat voorop dat u als 

huurder tevreden bent. Daar 

hebben we de afgelopen jaren al veel 

vooruitgang in geboekt. Maar we 

kunnen ons op sommige gebieden 

nog verbeteren. Zo willen we vragen 

van onze huurders sneller en beter 

oplossen. En het liefst in een keer, óók 

ingewikkelde vragen. Daarbij willen we 

ons contact meer afstemmen op de 

individuele huurder: contact op maat. 

Geen huurder is namelijk hetzelfde. 

Samenwerking 
U als huurder bent de ervarings-

deskundige als het gaat om wonen  

in de eigen buurt of wijk. Daarom 

staat samenwerking met de 

huurders voor ons centraal. 

Samenwerken als het gaat over uw 

woonomgeving en prettig wonen in 

uw wijk. Wij geven graag de ruimte 

aan bewonersinitiatieven, zoals 

gezamenlijk het groen beheren.  

Groeiende vraag naar nieuwe 
manieren van wonen
Omdat zelfstandig wonen niet voor 

iedereen is weggelegd, groeit de vraag 

naar andere, flexibele tussenvormen 

van wonen en zorg. In Zegveld 

ontwikkelen we bijvoorbeeld samen 

met zorgcoöperatie Zegveld Zorgt de 

Pioniersschoollocatie. De woningen 

die daar gebouwd worden, zijn 

bestemd voor senioren. De vrijwilligers 

van de zorgcoöperatie zullen 

gedeeltelijk de zorgbehoefte van de 

bewoners op zich nemen.

Geen huurder is 
namelijk hetzelfde

Samen werken aan  
een stevige thuisbasis
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De werkdag van...
woonconsulent Karin Kreemers

Als woonconsulent zet 

Karin zich in om prettig 

wonen in buurten en 

wijken te bevorderen. 

Hoe ziet haar 

werkdag eruit? 

8:00

‘Goedemorgen!’, zei ik tegen mijn  

collega’s terwijl ik een slok van mijn 

koffie nam. Even kijken wat er  

binnen is gekomen om zo priori-

teiten te stellen. Ik zie een mail van 

een huurder voorbij komen over een 

lopende overlastzaak. Het is tijd om 

langs te gaan, omdat er afgelopen 

weekend een incident is voorgevallen. 

9:00

Ik stap in de auto om met de  

huurder te gaan praten. Het lukt de 

huurder niet om er onderling uit te 

komen en buurtbemiddeling is helaas 

geen optie meer. Tijdens het gesprek 

merk ik dat hij het prettig vindt om zijn 

verhaal te vertellen en dat voelt goed!

13:00
Op verzoek van de wijkbeheerder 

schrijf ik een brief naar de huurders 

van een wooncomplex. De toegang 

van de bergingsruimte staat te vol 

met spullen en dit is in strijd met de 

brandweervoorschriften. In de brief 

vraag ik de bewoners vriendelijk om 

de toegang voortaan vrij en schoon te 

houden.

14:00

Overleg met de collega’s van  

vastgoed. Binnenkort starten  

werkzaamheden in een complex waar 

huurders van 65 jaar of ouder wonen. 

Hoe gaan wij de bewoners  

informeren? 

We spreken af dat ik ruim van tevoren 

ga praten met de bewonerscommissie.

15:30
Tijd om telefonisch en per mail  

vragen van huurders te  

beantwoorden. Het is altijd fijn als  

je huurders kunt helpen.

16:30
De dag is voorbij gevlogen!  

Afronden, morgen weer een  

nieuwe dag!

'Tijdens het gesprek 
merk ik dat hij 
het prettig vindt 
om zijn verhaal 

te vertellen'
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100-jarig jubileum

GroenWest 
viert feest! 

GroenWest bestaat dit jaar 
precies honderd jaar! Dat 
willen we graag samen 
met u vieren! Op deze en 
de volgende drie pagina’s 
ziet u welke festiviteiten er 
allemaal aankomen. 

U kunt bijvoorbeeld deelnemen 

aan de jubileumfietstocht of een 

bezoek brengen aan ons Open 

Huis op 21 september aanstaande. 

Ook trekken de medewerkers van 

GroenWest de wijken in. Om de 

handen uit de mouwen te steken 

en uw buurt een stukje mooier te 

maken. Of gewoon om gezellig 

een kop koffie met u te drinken 

en te horen wat er allemaal bij u 

speelt. Want om u, onze huurders, 

draait het voor GroenWest immers 

allemaal. Al honderd jaar!

Bekijk de jubileumkalender  

op de achterzijde. 

Altijd vooruitkijken
GroenWest is honderd jaar geleden, 

in 1919, opgericht in Vleuten. We 

heetten toen nog geen GroenWest 

maar Bouwvereniging St Joseph. Het 

doel was om de volkshuisvesting te 

verbeteren. En dat was zeker nodig in 

die tijd!

     

Begin vorige eeuw woonden arbeiders 

in hele andere omstandigheden. Ze 

leefden met vaak grote gezinnen in 

kleine, gammele krotwoningen of 

vochtige kelders. De wc was niet meer 

dan een gat in de grond of een ton in 

de hoek. Een bad of douche was er 

al helemaal niet. Er was zelfs geen 

stromend water. Jezelf wassen 

gebeurde dan ook zelden.

Gelukkig werd in 1901 

de Woningwet ingevoerd. 

Die wet maakte eindelijk 

een eind aan de slechte 

woonomstandigheden van 

arbeiders. Woningcorporaties 

werden opgericht om goede 

en degelijke huizen te bouwen. Ook 

GroenWest heeft daar de laatste 

honderd jaar letterlijk een flinke steen 

aan mogen bijdragen. Op dit moment 

huren maar liefst 12.000 huishoudens 

een woning van GroenWest. Het gat 

in de grond is vervangen door een 

toilet. Een fijne badkamer, keuken, 

centrale verwarming, beter geïsoleerd 

en stromend water zijn tegenwoordig 

niet meer weg te denken. 

Ook in de toekomst wil GroenWest 

de woningen voor de huurders blijven 

verbeteren. Zodat u als huurder altijd 

een goed dak boven uw hoofd heeft. 

Een stevige thuisbasis, een plek om 

prettig te wonen.

'Er was zelfs geen 
stromend water'
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Tijdens het jubileumjaar organiseert 

GroenWest allerlei feestelijke activiteiten. 

Dat doen wij niet alleen voor, maar vooral samen met de huurders.

Zo zijn onze medewerkers onlangs in het kader van 

Nldoet samen met huurders aan de slag gegaan bij 

de Stadspoort in Woerden, de Amerpoort in Vinke-

veen en de Lindewaard in Linschoten. Zij staken de 

handen uit de mouwen om de woonomgeving van 

de huurders daar net iets mooier te maken. Samen 

met bewoners is er geklust, geschilderd en in de tuin 

gewerkt. De bewoners genoten van alle aandacht 

en zijn blij met hun opgefriste woonomgeving. 

Shakira Oskam, bewoonster van de Amerpoort in 

Vinkeveen: “We vinden het ontzettend leuk dat  

medewerkers van GroenWest het samen met ons 

wat netter en mooier hebben gemaakt. Maar het 

was vooral ook heel gezellig!”

GroenWest
Doet!
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Wie jarig is trakteert
Bent u huurder van GroenWest, 

houdt u van fietsen én bent u dol op 

ijs? Dan heeft u geluk!  GroenWest 

heeft speciaal voor de huurders een 

viertal knooppunten fietsroutes 

uitgestippeld. 

De tochten voeren u dwars door 

het prachtige Groene Hart, de 

regio waarin GroenWest actief is. 

En omdat wij jarig zijn, trakteren wij 

onderweg op ijs! Op de achterzijde 

van dit blad vindt u een ijsbon 

ter waarde van zeven euro vijftig. 

Hiermee kunt u tijdens een van de 

fietstochten een traktatie krijgen 

bij IJssalon Daan’s Droomijs in 

Montfoort of IJssalon de IJsbeer in 

Vinkeveen. 

U fietst de route of routes op eigen 

gelegenheid wanneer het u uitkomt. 

De ijsbon is geldig van juni t/m 

september 2019. Meer informatie 

over de vier routes en de voorwaar-

den bekijkt u op www.groenwest.

nl/jubileum/fietstocht. Veel 

fietsplezier en eet smakelijk!

Fietst de
Jubileumfietstocht

Fiets de 
jubileumfiets-
tocht en geniet
van een ijsje! 

Van alles te beleven
Na de feestelijke opening kunt u op verschillende plekken in 

ons kantoor zien en ervaren hoe GroenWest dagelijks te werk 

gaat. Wilt u wel eens zien wat er allemaal komt kijken bij een 

nieuwbouwproject of bent u nieuwsgierig naar wat u kunt 

doen op het gebied van duurzaamheid? Heeft u vragen over 

het huren van een woning of uw inschrijving bij WoningNet of 

wilt u meer weten van de huurdersvereniging Weidelanden. 

Onze medewerkers vertellen u er graag meer over!

 

Ook is er tijdens het Open Huis een Pop-Up Museum 

met unieke foto’s en spullen uit de rijke geschiedenis van 

GroenWest. U ziet met eigen ogen hoeveel er de afgelopen  

 

eeuw allemaal veranderd is op het gebied van de sociale 

woningbouw. We nemen u mee op reis door de tijd.

 

Natuurlijk is er livemuziek, een lekker hapje en drankje en  

zijn er voor de kinderen een aantal leuke activiteiten! Aan het 

eind van de middag maakt een speciale jury bekend wie van 

onze jongste bewoners zijn of haar droomslaapkamer wint 

(zie pagina 13).

 

Wilt u graag een keer zien wat er allemaal gebeurt achter de 

schermen bij GroenWest? Op zaterdag 21 september hebben 

wij een Open Huis! U bent van harte welkom tussen 10 en  

14 uur in ons kantoor aan de Oslolaan 2 in Woerden. 

Komt u binnenkijken 
     bij GroenWest?

OPEN 
HUIS! 

Knip de bon op de achterzijde uit en 

vergeet deze niet mee te nemen!

100-jarig jubileum

Wij zien u graag  
op 21 september!
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Ontwerp je 

droomslaapkamer 
en maak kans om deze te winnen! 

Voor de

 kinderen

Degene met het mooiste ontwerp 

wint de slaapkamer van zijn of haar 

dromen! Wil je kans maken op deze 

fantastische prijs? Stuur je ontwerp 

dan voor 1 juli aanstaande naar 

100@groenwest.nl. 

Vergeet niet om je naam, adres, 

geboortedatum, jongen/meisje en 

het telefoonnummer van je ouders/

verzorgers erbij te zetten. Voor de 

zomervakantie hoor je of je bent 

geselecteerd. Als je geselecteerd 

bent, dan mag je het ontwerp 

van je droomslaapkamer in elkaar 

knutselen en op 21 september 2019 

tentoonstellen tijdens het Open Huis. 

De jury van GroenWest maakt op  

die dag bekend wie de winnaar is.  

Doe mee en wie weet heb jij straks  

de slaapkamer van je dromen!

De voorwaarden en meer informatie 

vind je op www.groenwest.nl/

jubileum/droomslaapkamer.

Wij vieren ons feest ook met onze jongste bewoners! Zit je op de basisschool? 

En zou je graag de slaapkamer van je dromen willen? Ga dan nu aan de slag, 

maak een prachtige tekening van jouw droomslaapkamer en maak kans om 

deze te winnen! 
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Huurders voor huurders

Henk van der Linden woont al sinds 

de oplevering, dertien jaar geleden, in 

appartementencomplex Isabella. Hij is 

voorzitter van de bewonerscommissie, 

die uit maar liefst zes personen bestaat. 

“Inderdaad best een fors team”, geeft 

hij lachend toe. “Zeker omdat het 

complex slechts 31 woningen telt.” 

Zorgen voor elkaar
“Wij willen graag meer doen dan 

alleen leuke avonden organiseren 

en het contact onderhouden met 

GroenWest. Zo gaat een aantal dames 

uit onze commissie regelmatig op de 

koffie bij buren die kwakkelen met 

hun gezondheid of alleen zijn. Hier 

hoeft niemand eenzaam te zijn. Bij ons 

betekent thuis meer dan alleen een 

huis. We zorgen goed voor elkaar.”

Samen iets opbouwen
“Dat is met de jaren wel gegroeid. Maar 

het contact is altijd goed geweest. Ik 

kan me in die dertien jaar geen ruzie 

herinneren. Er zijn ook veel onderlinge 

vriendschappen. Sterker nog, we 

hebben sinds kort een heus setje. Een 

weduwe die hier is komen wonen, heeft 

nu een latrelatie met een alleenstaande 

buurman. Fantastisch toch?”

Prettig wonen
“Niks dan lof voor GroenWest.  

Ze ondersteunen onze bewoners-

commissie goed. Zo organiseren 

we regelmatig een gezellig avondje 

voor de huurders. Daarvoor mogen 

we kosteloos de kantoorruimte van 

GroenWest gebruiken hier in het pand. 

Altijd feest hoor die avondjes. Zeker 

nu we sinds kort een buurman hebben 

met een horecaverleden. Die trakteert 

ons altijd op heerlijke gehaktballetjes 

en erwtensoep. We willen hier nooit 

meer weg.”

Al meer dan tien jaar delen de bewoners van appartementen

complex Isabella in Harmelen lief en leed met elkaar.  

De bewonerscommissie speelt daarbij een belangrijke rol.“We willen hier  
nooit meer weg”

 “Hier betekent  
 thuis meer dan 
 alleen een huis”

Het verhaal van...
Henk van der Linden  

v.l.n.r.: 
Jan de Wildt, Henk van der Linden 
en Bert van Dijk

De bewonerscommissie van 
appartementencomplex Isabella
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“Hartstikke leuk” vinden de dames het, 

dat ze geïnterviewd worden voor het 

bewonersblad. Lenie Duikersloot, Jos 

van der Woldt en Ali van Geijtenbeek 

vormen samen het woonbestuur 

Vinkeveen. Op tafel bij Ali in de 

woonkamer staan kleine gebakjes  

met het opschrift ‘GroenWest 100 jaar’. 

GroenWest heeft die speciaal voor de 

gelegenheid meegenomen. 

Feest vieren
“Wij hebben binnenkort ook wat te 

vieren”, vertelt Ali verheugd. “Ons 

complex bestaat bijna vijfentwintig 

jaar. Hopelijk kunnen we het weer net 

zo groots organiseren als toen we 

twintig jaar bestonden. Wat een leuke 

dag was dat! Eerst hebben we met alle 

huurders een bezoek gebracht aan een 

zorgboerderij, daarna een boottocht 

gemaakt en tot slot genoten van een 

high tea. Dit hebben wij samen met 

GroenWest kunnen doen!”

Samen organiseren
Jos neemt het woord van Ali over 

en vertelt enthousiast wat het 

woonbestuur allemaal nog meer 

organiseert voor de buren. Jos: “Een 

paar keer per jaar is er een bingo. 

Reuzegezellig met hapjes en drankjes 

erbij. Dat doen we in de hal van het 

complex. De opkomst is dan altijd erg 

groot. En verder organiseren we een 

nieuwjaarsreceptie en in de zomer 

soms een barbecue. Ons motto is, 

je moet niet langs elkaar maar mét 

elkaar leven. Daarom zijn dat soort 

evenementen zo belangrijk. Buren 

leren elkaar dan goed kennen. Ideale 

gelegenheden ook voor nieuwe buren 

om hun medebewoners te ontmoeten. 

Het is sowieso heel belangrijk dat we 

nieuwe buren direct erbij betrekken. 

We willen graag zorgen dat mensen 

zich hier meteen thuis voelen. Dat doen 

we bijvoorbeeld door nieuwkomers te 

verwelkomen met een bloemetje.”

Samen prettig wonen
Maar de dames zijn er natuurlijk ook 

voor de buren die al langer in het 

complex wonen. Lenie: “Er wonen hier 

veel oudere mensen. Als er wat is, zijn 

wij hun aanspreekpunt. Ze komen naar 

ons als ze wat gedaan willen hebben. 

Een aantal oudere buren geven we 

extra aandacht. Sinds kort hebben we 

van sommigen zelfs ook de sleutel. In 

het verleden heeft een buurvrouw een 

keer een hele nacht hulpeloos in huis 

gelegen na een valpartij. Niemand kon 

erin. Uiteindelijk heeft de brandweer 

een ruit moeten stukslaan. Nu kunnen 

wij dankzij de sleutel veel sneller hulp 

bieden. De zorg die we voor elkaar 

hebben, daar gaat samen wonen 

uiteindelijk toch om?”

Huurders van GroenWest in het complex Kerkelanden in Vinkeveen zijn in goede 

handen bij de dames van hun woonbestuur. Ze verwelkomen nieuwe buren met een 

bloemetje, zijn aanspreekpunt en organiseren bingo’s. “Maar we hebben van sommige 

bewoners ook de sleutel. Zo kunnen we snel naar binnen als er wat mis is.” 

“Je moet niet langs elkaar 
maar mét elkaar leven”

Onderling contact
Lenie Duikersloot, Jos van der Woldt en Ali van Geijtenbeek

Woonbestuur 
Kerkelanden 
heeft letterlijk 
én figuurlijk 
een sleutelrol

GroenWest
organiseert in 

het najaar 
een bingo!
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Castellum Hoge Woerd  

is een museum dat 

helemaal is gebouwd in 

de stijl van een oud Romeins fort. Er 

is van alles te doen, voor jong en oud. 

U kunt er archeologische vondsten 

bewonderen, genieten van theater 

of op ontdekkingsreis gaan in de 

stadstuin, in het fort of op de wallen.  

Kijk op de website:  

www.castellumhogewoerd.nl voor 

meer informatie. De toegang is gratis.

In diverse steden in de 

regio kunt u deze zomer 

straatfestivals bezoeken. 

U geniet er de hele dag van spet- 

terende muziekshows, cabaret of 

dansoptredens. De entree is gratis. 

Zeker als het zonnetje schijnt, is het 

bezoeken van een straatfestival een 

garantie voor een heerlijke, leuke dag! 

Op 7 juli kunt u de hele dag 

‘Struinen in de tuinen’. 

Voor een dag veranderen 

allerlei Woerdense tuinen in intieme 

podia, waar lokale kunstenaars hun 

talent tonen. In een groene omgeving 

geniet u van livemuziek, dans en 

theater. Struinen in de tuinen is gratis 

toegankelijk. Voor meer informatie 

kijkt u op www.struinenindetuinen.nl/

woerden.

Niets fijner dan met familie 

of vrienden een picknick 

of barbecue in het park 

te organiseren. Iedereen neemt 

zelf eten en drinken mee, een bal, 

badmintonrackets en niet te vergeten; 

een flacon zonnebrandcreme. Mooie 

plekken zijn bijvoorbeeld langs de 

singel in Woerden of het Maximapark  

in Vleuten. Niet duur en erg gezellig!

Spring op de fiets en  

maak een schitterende 

fietstocht dwars door  

het Groene Hart! In het kader van  

het jubileum heeft GroenWest  

speciaal voor u een viertal knoop-

punten fietsroutes uitgestippeld.  

Extra bonus voor u, onderweg  

trakteert GroenWest op ijs! Voor  

meer informatie, kijk op  

www.groenwest.nl/jubileum.

Uw thuis

5 tips voor een 
gezellig dagje uit  

 Tip

01

 Tip

02

 Tip

03
 Tip

05

 Tip

04

 Genieten van  
de leukste dagjes uit? 
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in Podium Hoge Woerd

Programma Zomerse Zondagen 2019

23 juni 15.00 Creative College Dans

30 juni 14.00 ZIMIHC – A Lazy Sunday Afternoon Muziek

7 juli 15.00 Jeroen Schipper – Papa Gaai ging fietsen 2+ Familie

14 juli 15.00 De Anitaas Muziek

21 juli 14.00 ZIMIHC – A Lazy Sunday Afternoon Muziek

28 juli 15.00 Ricciotti Ensemble Muziek

4 augustus 15.00 Static – Dance Hypes 6+ Familie/Dans

11 augustus 14.00 ZIMIHC – A Lazy Sunday Afternoon Muziek

18 augustus 15.00 Theatergroep Hilaria – Het Jaarfeest van St. Hilarius 4+ Familie

25 augustus 15.00 Samira’s Blues Muziek

1 september 14.00 ZIMIHC – A Lazy Sunday Afternoon Muziek

Vanaf juni tot in september is er elke zondag 

iets te beleven op het buitenpodium van Podium 

Hoge Woerd. Strijk neer op het terras of breng 

een picknickkleed of tuinstoel mee voor in het 

gras en geniet in de zon van muziek, dans of 

familievoorstellingen. 

Het Podium
Het buitenpodium bevindt zich op 

het binnenterrein van Castellum 

Hoge Woerd. De Zomerse 

Zondagen zijn vrij toegankelijk, 

maar een donatie wordt op prijs 

gesteld.

Podium Hoge Woerd

Hoge Woerdplein 1

3454 PB De Meern

www.podiumhogewoerd.nl 

Zomerse
Zondagen
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Het buurthuis: 
dé huiskamer in de wijk

Uw thuis

Wie de mensen uit zijn buurt kent, woont prettiger. Daarom zijn wij blij met  

de buurthuizen. Hier ontmoet u heel makkelijk andere wijkbewoners. 

Drie medewerkers van buurthuizen nodigen u uit om eens te komen kijken.

Veel mensen weten nauwelijks wie er 

allemaal in hun buurt wonen. Zomaar 

bij iemand thuis aanbellen doen we 

immers niet zo snel. Maar het woont 

wel een stuk fijner als je je buren kent. 

Even op straat een praatje maken met 

elkaar zorgt voor een prettiger gevoel. 

En als je mensen kent in de buurt 

voel je je ook veiliger. Een plek waar 

u heel makkelijk anderen uit uw wijk 

ontmoet, is het buurthuis. Het is een 

soort huiskamer van uw wijk. U kunt er 

bijvoorbeeld een kop koffie drinken en

kletsen met andere buurtbewoners. 

Maar ook samen leuke dingen doen, 

zoals koken of een spelletje spelen. 

Of uw computervragen stellen tijdens 

een inloopspreekuur. Wij vinden het 

belangrijk dat mensen prettig wonen en 

zich thuis voelen in hun buurt. Daarom 

zijn we blij met de buurthuizen in de 

wijken waar onze huurders wonen.

Zijn wie je bent
“Iedereen is welkom in ons 

DoeMeehuis”, zegt medewerkster 

Brigitte Bom. In dit buurthuis in 

Montfoort komen bijvoorbeeld mensen 

met weinig structuur in hun dag omdat 

ze geen werk hebben. Vluchtelingen 

willen er beter Nederlands leren 

spreken.“Mensen vinden het soms 

lastig om zomaar binnen te lopen, 

omdat ze toch een soort hulp vragen. 

Maar je mag bij ons zijn wie je bent.  

Er komen mensen uit verschillende

culturen. Bezoekers raken met elkaar 

bevriend.” Het buurthuis maakt het 

wonen in een wijk gewoon leuker, 

vindt Liesbeth van Beusekom van Hart 

voor Woerden (Wijkcentrum de Plint). 

“Het is een fijne plek voor iedereen.  

Je hoort er het laatste nieuws uit je 

buurt en er ligt een wijkkrant. Voor 

iemand die het moeilijk vindt om alleen 

te komen, zoeken we een maatje dat

meegaat.” 

Haken voor een goed doel
“Het buurthuis is ook een plek om te 

onthaasten”, zegt Saskia Koster van 

DOCK Utrecht. “In ons buurtcentrum 

De Weide Wereld komen veel 

bewoners uit de wijk die allemaal 

werken en druk zijn. Ze kunnen er even 

rustig de krant lezen of koffiedrinken 

terwijl hun kind naar een clubje in 

De Weide Wereld is.” Alles kan in het 

“Het is een fijne 
plek voor iedereen. 
Je hoort er het 
laatste nieuws 
uit je buurt”

Liesbeth van Beusekom, Brigitte Bom, Saskia Koster

Saskia Koster, Liesbeth van Beusekom 
en Brigitte Bom.
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buurthuis, als het maar voor de buurt 

is. Het is een plek waar soms mooie 

dingen ontstaan, weet Liesbeth.  

“Zo zocht laatst een jonge vrouw een 

ruimte om met een groep vrouwen 

te haken voor een goed doel. Bij zo’n 

mooi voorstel berekenen we geen 

huur. Meedoen kost dan één euro per 

deelnemer per keer.” 

Meedoen op je eigen manier 
Fijn als huurders zoveel mogelijk 

meedoen aan de samenleving, vindt 

GroenWest. Ook daar helpt het 

buurthuis bij. Zo wil het DoeMeehuis 

mensen in hun kracht zetten en weer 

mee laten doen, ieder op zijn eigen 

manier. Op dit moment is er een 

proef met Ferm Werk in Woerden. Die 

organisatie kan mensen helpen om 

zich te ontwikkelen naar een betaalde 

baan. Brigitte: “Maar het hoeft niet. 

Je kunt je bij ons nuttig maken zonder 

dat er druk op ligt. Zo hebben we een 

naaiatelier, een kledingbank en een 

houtwerkplaats. Tijdens een braderie 

in het dorp verkopen we vaak leuke 

spullen die bij ons zijn gemaakt.”

Ook kinderen zijn van harte welkom  

in het buurthuis, zegt Saskia.  

“Zo kwam er van de week een meisje 

van dertien jaar binnenlopen: ‘Kan ik 

hier een ruimte huren? Ik wil dansles 

gaan geven aan andere kinderen. ’Een 

prachtig idee.”

Samen aan tafel
Eet u vaak alleen? Samen eten is veel 

gezelliger. In De Schakel, De Pijler 

en De Weide Wereld organiseren 

bewoners elke maand sociale eetcafés. 

Saskia: “In De Weide Wereld koken 

mensen met een licht verstandelijke 

beperking een lekkere maaltijd, en kun 

je voor een klein bedrag mee-eten. 

Er zijn dan zo’n veertig gasten en 

het is altijd heel gezellig.” Liesbeth: 

“Kom gewoon een keer langs, zou ik 

zeggen!”

Even 
voorstellen...
Wijkcentrum de Plint:

Liesbeth van Beusekom (links)

Hart voor Woerden

DoeMeehuis:

Brigitte Bom (midden)

Welzijnsondersteuning Montfoort/Linschoten

DOCK Utrecht:

Saskia Koster (rechts) 

Buurtcentra De Weide Wereld, De Pijler en  

De Schakel



Jubileumkalender Jubileumpuzzel

Maart  
GroenWest steekt de  
handen uit de mouwen  
Bij drie bijzondere projecten zetten 
we de bloeiers in de grond.

Augustus 
Eropuit  
We gaan met de winnaars van 
een bijzondere prijsvraag een 
dagje eropuit.

Vanaf juni 
Ontdek het Groene  
Hart op de fiets 
Fiets met elkaar door het 
prachtige Groene Hart en geniet 
onderweg van iets lekkers.

December - februari 
Winteractiviteiten  
Onze activiteiten voor de 
winterperiode onthullen we 
in de najaarseditie van ons 
bewonermagazine Thuis.

Iedere maand Huurder in het zonnetje  
We zetten bijzondere huurders extra in het zonnetje.

Het hele jaar door Wat een verhaal! 
We gaan op zoek naar prachtige verhalen uit onze kleurrijke geschiedenis.

Vanaf mei  
De GroenWest Babbelbus  
gaat op tournee  
We toeren in de zomer door ons 
werkgebied op zoek naar leuke 
ontmoetingen en mooie verhalen.

September 
Open Huis  
Op 21 september staan onze 
deuren voor iedereen open 
en geven we een inkijkje in  
de wereld van GroenWest.  

Oktober - november 
Bingo! 
We spelen in verschillende  
buurt huizen bingo met  
mooie prijzen.

Oktober 
Winterklaar met de 
Tuinklusbus  
Wij komen langs om samen met 
u en uw buurtgenoten het groen 
winterklaar te maken!

Juni - september 
Knutselwedstrijd: 
Ontwerp jouw eigen 
droomslaapkamer! 
Ontwerp jij de winnende 
kamer? Dan bouwen wij jouw 
droomslaapkamer in jouw huis.

Maart 2020  
Feestelijke afsluiting 
jubileumjaar!

2020

Voor de

 kinderen

Agenda

ijsbon
7,50t.w.v.

Alleen geldig bij de volgende ijssalons: IJssalon de IJsbeer en IJssalon Daan's Droomijs.
Geldig t/m september 2019. Niet inwisselbaar voor contant geld. Verboden te dupliceren.  

Bij verdenking van misbruik kan de ijsbon worden geweigerd. 



Vul de antwoorden op de vragen hieronder in de puzzel in. 
Als u alle antwoorden goed heeft ingevuld, leest u in de 
verticale kolom de juiste oplossing. Stuur uw antwoord op 
naar bewonersblad@groenwest.nl en wie weet gaat u met 
ons mee eropuit! Vergeet niet uw naam, adres en telefoon-
nummer te vermelden. Tip: de meeste antwoorden zijn in  
dit magazine te vinden. Medewerkers van GroenWest zijn 
uitgesloten van deelname.

Vragen
1.   GroenWest werkt in 4 gemeenten. Woerden, De Ronde 

Venen, Utrecht, en …
2.   In welke maand wordt het Open Huis van GroenWest 
 georganiseerd?
3.  Vanaf welke leeftijd kun je jezelf inschrijven bij WoningNet?
4.  Wie zijn onze ogen en oren in uw wijk?
5.  Wat hang je op als je een feestje geeft?
6.   Hoe heet het complex waar Alinda Geijtenbeek in de 
 bewonerscommissie zit?
7.  Hoe heet de huurdersvereniging van GroenWest?
8.  Hoeveel elektrische auto’s heeft GroenWest?
9.  Hoe veel jaar bestaat GroenWest?
10. In welke straat ligt het hoofdkantoor van GroenWest?
11.  Wie gingen er vroeger langs de deuren om de huur te 

innen en te controleren of huurders wel naar het badhuis 
gingen?

12. Wat ligt er bij veel woningen van GroenWest op het dak?
13.  Hoe heet de locatie in De Meern waar je iedere zondag 

gratis leuke dingen kan doen?
14.  In welke plaats vindt op 15 juni het gratis 
 straattheater-festival plaats?

Antwoorden
1.  

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


