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‘Straks meer doen met en voor de buurt’
‘Ik blijf in mijn huisje’
‘Dit is echt ons stee’
‘We zitten hier wel op onze plek’

BOUWNIEUWS...
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Verhuizen naar nieuwbouw
Bij verhuizing naar nieuwbouw betaalt 
De Zijlen de verhuiskosten, regelt een 
verhuisbedrijf en zorgt voor vitrage, 
gordijnen, vloer- en wandbedekking. 
De bewoner heeft de keuze uit diverse 
pakketten. “De reden dat De Zijlen de 
stoffering regelt is dat we kiezen voor 
brandvertragende producten”, vertelt Jan. 
“Ook houden we wat de vloerbedekking 
betreft rekening met gebruik van een 
rolstoel en de mogelijkheid om de vloer 
goed schoon te kunnen houden, dus 
meestal een gladde vloer. Wat de keuken 
of het keukenblok betreft, heeft de be-
woner eveneens de keuze uit een aantal 
pakketten en meestal mag de kleur van 
één van de wanden worden gekozen. 
Uiteindelijk wordt het appartement of 
de studio schoon opgeleverd.” De Zijlen 
maakt gebruik van een verhuisbedrijf, zo-
dat de hele operatie verzekerd is. Gaat er 
een kast kapot? Dan wordt die vergoed. 
Bewoners en hun familie zijn overigens 
vrij om de verhuizing zelf te regelen. 

Jan vervolgt zijn verhaal over de in-
richting van de kamer. Dat mag elke 
bewoner op eigen kosten en naar eigen 
smaak doen. ”Heeft iemand hier geen 
geld voor? Dan doet De Zijlen dit voor je. 
Je krijgt dan een tafel, stoel, kast, bed en 
lampen. Je mag zelf de kleuren uitkiezen. 
Omdat deze zaken eigendom blijven van 
De Zijlen, bepaalt De Zijlen de kwaliteit.”

TV en internet
Sommige nieuwbouwwoningen hebben 
een zogeheten TOM-I aansluiting, waarop 
de tv kan worden aangesloten. “Ook 
internet”, zegt Jan, “maar dat heeft soms 
nogal wat voeten in de aarde. Dit moeten 
bewoners zelf regelen en dat is niet altijd 
eenvoudig. Zo heeft een cliënt die onder 
curatele staat bijvoorbeeld een afschrift 
van de rechtbank nodig. Alle aanpassin-
gen die nodig zijn voor goede zorg, regelt 
De Zijlen. Denk aan een tillift, zachte 
wandbekleding, toiletbeugels en een 
verhoogd of verlaagd toilet.”

Hulp bij het klussen
Op de verhuisdag halen de verhuizers de 
kasten uit elkaar en zetten ze op de nieu-

we plek weer in elkaar. Er zijn mensen 
aanwezig ter ondersteuning bij klusjes. 
“Huisdieren moeten bewoners en hun 
familie zelf verhuizen”, zegt Jan. “We vra-
gen familie en verwanten eveneens om 
de spullen die over zijn in de oude kamer, 
zelf af te voeren. Mensen mogen in de 
nieuwe woning meestal zelf de schilde-
rijtjes ophangen. Daarbij is gebruik van 
een leidingzoeker wel verplicht. Men kan 
dit ook overlaten aan de Klussendienst 
van De Zijlen, die dit voor € 10,- per uur 
doet. De mensen van de Klussendienst 
kunnen ook Ikea of andere zelfbouwkas-
ten monteren, want dat doen de verhui-
zers niet.” 

Bewoners en hun familie mogen overi-
gens niet aan de elektra komen, vanwe-

ge veiligheidsvoorschriften. “Wel mogen 
mensen op eigen kosten een doucheca-
bine of een bad laten plaatsen”, aldus de 
adviseur, “al moet dit laatste gebeuren 
door een gecertificeerd vakman of het 
bad wordt al in de bouw meegenomen.” 

Brochure
Wie alles uitgebreid wil lezen tikt op 
Google in ‘Uw zorg in een AWBZ-instel-
ling’ om de brochure 2014 te downloa-
den. De versie voor 2015 is nog niet uit, 
maar naar verwachting zal er niet veel 
veranderen in de genoemde vergoedin-
gen.

Wie betaalt wat?
Binnen De Zijlen waren, zijn - en vinden in de toekomst - nogal wat verhuizingen plaats. Veel bewoners genieten inmid-
dels van hun ruime appartement of studio met een eigen badkamer! Uiteraard kost verhuizen geld. Adviseur Facilitaire 
Zaken Jan Jongstra van De Zijlen legt uit wie wat betaalt wanneer het gaat om ‘Verblijf’ dat nu nog valt onder de AWBZ 
en straks onder de Wet langdurige zorg (Wlz). 
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In het voorjaar van 2014 werden de 
cliëntwoningen aan de Hooizolder en 
Hanenbalk feestelijk geopend. Vervolgens 
ging de bouw van de eerste particuliere 
woningen aan de Hooizolder van start. 
Eind van de zomer werden ze opgeleverd. 
“En 15 januari hebben we de sleutelover-
dracht van Hooizolder 62”, aldus locatie-
hoofd Jos Alkema. Samen met persoonlijk 
begeleider Ineke Cruiming, vertelt hij 
over de actuele stand van zaken rond 
deze nieuwbouw. 

Zinvolle dag-invulling 
“De mensen die hier gaan wonen, 
hebben allemaal een andere zorgvraag”, 
aldus de gesprekspartners. “Sommige 
bewoners hebben ernstige, meervoudi-
ge beperkingen. Anderen hebben een 
verstandelijke beperking en moeilijk 
verstaanbaar gedrag. De leeftijd varieert 
van dertig tot drieëntachtig. De nieuw-
bouw is zo opgezet dat we overdag een 
zinvolle dag-invulling kunnen bieden op 
de woning. Voor dit doel wordt de schuif-
wand tussen twee woonkamers geopend, 

zodat er een royale ruimte ontstaat. Het 
pand telt 24 studio’s. Elke studio bestaat 
uit een woon/slaapkamer met eigen 
badkamer. Per zes studio’s is er een ont-
moetingsruimte annex woonkamer met 
daarin een grote keuken.”

Regie op locatie
Of ze zelf gaan koken op de nieuwe 
locatie? Dat bekijken bewoners, familie/
verwanten en de begeleiders binnen 
Regie op locatie, afgekort tot Rol. Tijdens 
het Rol-traject gaan bewoners, verwan-
ten en begeleiders intensief met elkaar 
in gesprek om te bespreken hoe ze op 
de nieuwe locatie aan de slag willen. 
“Dan praten we over het koken, maar 
ook over tuinonderhoud en alles wat 
tijdens de gesprekken ter tafel komt”, 
aldus Jos. “De startbijeenkomst van Rol 
is in januari 2015. Samen kijken we naar 
alle verbetermogelijkheden en inventa-
riseren die. Dan nemen we even pauze 
en na de verhuizing buigen we ons over 
de uitwerking. Normaal is Rol een zestien 
weken durend aaneengesloten traject. In 

verband met de verhuizing doen wij het 
even anders.”

In gesprek
Ouders en verwanten reageren wisselend 
op Rol. Sommige mensen prijzen vooral 
de grotere betrokkenheid van de familie. 
Ineke noemt Rol een mooie methodiek. 
“De twee nieuwe teams bestaan uit men-
sen die op dit moment in diverse teams 
werken. We kunnen nu gezamenlijk voor-
af al bespreken hoe we willen samen-
werken in de nieuwe situatie. Sommige 
collega’s vroegen zich af of starten met 
Rol en de verhuizing niet teveel van het 
goede was. Samen hebben we dus beslo-
ten om het traject in tweeën te splitsen.” 
Het locatiehoofd bevestigt nogmaals dat 
het vooral gaat om de gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid in de driehoek: cliënt, 
ouders/verwanten en begeleiders. “De 
zorg verandert”, besluit hij. “Dat vraagt 
ook het nodige van ouders en verwanten. 
Regie op locatie is een mooie mogelijk-
heid om daarover met elkaar in gesprek 
te gaan.”

Nieuwbouw Sintmapark 
vordert gestaag 
De steigers zijn afgebroken en de leidingen voor de nutsvoorzieningen liggen in de grond. De vorst kan wat dat 
betreft geen spelbreker meer zijn bij de nieuwbouw van de zorgwoningen Hooizolder 62 op Sintmapark. Als alles 
volgens de planning verloopt, verhuizen de nieuwe bewoners in april 2015 naar hun nieuwe onderkomen. Ze wonen 
nu nog in de woningen op de Wierde en Dobbe op Sintmapark in wording. 



Terug op oude stek
Op 25 november verhuisden elf men-
sen van Fraamborg naar Colpende in 
Middelstum, een nieuw gebouw met 
bijzondere architectuur. Hemelsbreed ligt 
de nieuwbouw ongeveer 150 meter van 
Fraamborg. Het pand staat op dezelfde 
plek waar twintig jaar geleden de oude 
Fraamborg stond. Enkele bewoners zijn 
nu terug op hun oude stek. 

De verhuizing verliep voorspoedig. Twaalf 
professionele verhuizers waren ingehuurd 
om alles over te brengen. Dit ging zo 
snel, dat rond drie uur ’s middags alles al 
op de nieuwe pek stond. Vervolgens hiel-
pen familieleden met het uitpakken van 
de spullen. De nieuwe bewoners voelen 
zich, net als Bert, helemaal thuis en zijn 
zeer tevreden met hun ruime apparte-
ment. Veel cliënten en hun familieleden 
grepen de verhuizing aan om nieuw 
meubilair te kopen. 

Even wennen
“In totaal wonen hier veertien mensen”, 
vertelt begeleidster Christina Bos. “Som-
migen, zoals bijvoorbeeld Albert, gingen 
tijdens de bouw elke dag even kijken. 
‘Ze benn’n bienoa kloar’, zei hij dan na 
terugkomst. Albert is hier helemaal op 
zijn plek. Hij gaat nog wel geregeld naar 
Fraamborg om het konijn te verzorgen 
dat daar nu nog staat en dat straks ook 
hierheen verhuist. De eerste dag vroeg 
Gea ‘Waar is de wc?’, die ze op de gang 
zocht. Ze was vergeten dat iedereen nu 
een eigen badkamer met toilet heeft. Ja, 
dit is echt geweldig en zoals het nu is, 
zo hoort het ook, vind ik. Voor ons is het 
eveneens wennen en zoeken. Op Fraam-
borg werkten we in twee teams, een 
buiten en binnen team. Als collega’s zag 
je elkaar regelmatig, omdat het kantoor 
in het hoofdgebouw zat. Op Colpende 
heb je een klein team, waarvan één col-
lega boven werkt en de andere beneden, 
dus het contact is minder. De collega’s 

van het buitenteam zie je bijna niet meer, 
alleen bij vergaderingen of als ze met 
cliënten op bezoek komen.”

Buren
Wie wil, eet in zijn eigen appartement. 
“Maar of we dat stimuleren?”, zegt Chris-
tina. “Niet echt. We begeleiden de ouder 
wordende mensen, waarvan sommigen 
kampen met beginnende dementie. Voor 
hen is de volledig individuele begeleiding 
minder geschikt. Vandaar dat we zo veel 
mogelijk begeleiden vanuit de groep. We 
hebben door de week overdag voor deze 
mensen een huiskamerproject.” 

In het appartementencomplex wonen 
nog dertien andere bewoners, 55 plus-
sers. De Fraamborg aan de Plataanlaan 
is nu leeg. Binnenkort begint hier de 
renovatie. De veertien kamers worden 
verbouwd tot tien ruime appartementen. 
Eind 2015 wordt ook de vlakbij gelegen 
locatie aan de Esdoornlaan verbouwd.  

4 Bouwnieuws

Even gezellig beneden koffiedrinken met elkaar? “Nee”, liet Bert de begeleiders vlak na de verhuizing weten: “Ik blijf 
in mijn huisje. Je krijgt mij hier niet meer weg!” Hij is helemaal trots op zijn nieuwe appartement in Colpende in Middel-
stum. Bert vermaakt zich prima, kijkt weinig tv en schrijft graag.

‘Ik blijf in mijn huisje!’
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Zorgappartementen
In juli zijn de bewoners verhuisd van 
de Jan Kortstraat in Musselkanaal naar 
hun nieuwe appartement of studio aan 
het Diemerplein in die plaats. “In totaal 
begeleiden we aan het Diemerplein 
twaalf mensen”, vertelt Ellen. “Daarnaast 
begeleiden we nog iemand die in de 
buurt op zichzelf woont. De appartemen-
ten en studio’s zijn prachtig. Een aantal 
bewoners is al wat ouder en daar zijn de 
appartementen op afgestemd. Het zijn 
zorgappartementen met mogelijkheden 
voor bijvoorbeeld een tilliftsysteem.”  

Werk
Een aantal mensen heeft in de nieuwe 
locatie dagbesteding in de vorm van een 
huiskamerproject. “Hier doen de wat 

oudere cliënten aan mee”, vervolgt Ellen. 
“Anderen werken bij werkvoorzienings-
schap Wedeka hier in de buurt. Eén me-
vrouw werkt bij een verpleeghuis vlakbij 
en een andere mevrouw werkt bij een 
verpleeghuis in Stadskanaal.” 

Sfeer proeven
De verhuizing ging goed. Het hele team 
verhuisde mee dus voor de bewoners 
bleef alles vertrouwd. Ellen: “We heb-
ben voor de verhuizing een avond voor 
cliënten georganiseerd op de nieuwe 
locatie. Zo konden we met z’n allen al 
even de sfeer proeven en rond kijken. De 
bewoners willen niet meer terug. Als ze 
nu naar de huiskamer willen, hoeven ze 
niet meer eerst naar buiten, zoals aan de 
Jan Kortstraat. Nu is er een gang met aan 

de ene kant appartementen en aan de 
andere kant studio’s. En het is een mooie 
huiskamer. We merken dat de bewoners 
daar graag gebruik van maken. Om dat 
wel of niet te doen is uiteraard de keuze 
van de bewoner zelf.” 

Contact
Niet alleen de bewoners, maar ook de 
begeleiders zijn heel tevreden met de 
nieuwe locatie. “Alles is heel mooi en 
overzichtelijk”, aldus Ellen tot slot. “Alle 
mensen die wij begeleiden wonen op de 
begane grond. Boven wonen senioren. 
We willen in de toekomst meer contact 
met de buren en ook meer doen met en 
voor de buurt. Daar gaan we de komende 
tijd mee aan de slag.”

‘Straks meer doen met en 
voor de buurt’
Zaterdag 22 november was de officiële opening van Diemerzicht in Musselkanaal. Dit betekende  groot feest met 
bewoners, hun familie, begeleiders en gasten. Burgemeester Baukje Galema van Stadskanaal verrichtte samen met be-
woners de openingshandeling. Persoonlijk begeleider Ellen Groenewold is nog steeds enthousiast: “Het was superleuk!”
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Straks 
meer doen 

met en 
voor 

de buurt
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De verbouwing is goed gelukt. De geza-
menlijke woonruimte is opsplitst in een 
woonkamer met keuken en een eetka-
mer met lounge hoek. Daarnaast zijn 
acht woningen omgebouwd tot veertien 
prachtige appartementen. De bewoners 
mochten zelf de kleur bepalen van de 
vloer en van één wand. 

Geërfd
Bewoners Sharon en Coba zijn tevreden 
over de feestelijke heropening. “Het was 
erg leuk.” Of Coba het niet eng vond om 
de mensen te woord te staan? ”Nee”, 

zegt ze, “het was juist leuk om te doen. 
Ik ben heel blij dat ik hier weer woon. We 
hebben tijdens de verbouwing een tijdje 
in Niekerk gewoond, maar dat vond ik 
niks. Het was daar heel gehorig. Ik heb 
nu een nieuw appartement, veel mooier. 
Daar ben ik heel blij mee. Ik heb meubels 
van mijn oma geërfd. Die heb ik in mijn 
appartement staan. Ik vind ze mooi, ook 
omdat ze van haar waren.” Coba werkt 
bij de dierenweide in Zuidhorn. Dieren 
verzorgen is echt haar ding. “Ik wil hier 
graag blijven wonen en werken.”

Alles is nieuw
Sharon woonde eerst op Hornerhof. Ze 
woont sinds eind augustus op nummer 
1. Het bevalt heel goed. “Alles in mijn 
appartement is nieuw”, zegt ze. “Ik heb 
ook nieuwe meubels, die ik zelf heb 
uitgezocht. Ik doe veel met de compu-
ter. Ik heb een laptop, een tablet en een 
mobiele telefoon. Overdag werk ik in 
de Spar supermarkt in Aduard. Met mijn 
elektrische fiets is het maar een kwartier-
tje van mijn huis. Prima te doen.” 
Sharon wil in de toekomst nog meer op 
zichzelf wonen. 

Feestelijke heropening van 
fraai verbouwd Hornerheem
Vrijdag 28 november was het tijd voor de feestelijke  heropening van Hornerheem in Zuidhorn. De locatie is volledig 
verbouwd tot fraaie appartementen. ’s Middags om vier uur trapten Regina en Coba de feestelijkheden af met een 
hartelijk welkom aan de tweehonderd genodigden. Nadat burgemeester Bert Swart ook enkele woorden had gespro-
ken, opende hij samen met Regina de deur met een grote sleutel.



Ze drukken vooral voor De Zijlen. Van 
buitenaf zijn het met name kleine op-
drachtgevers die de drukkerij weten te 
vinden. “We werken met een fotokopi-
eerapparaat met offsetkwaliteit”, aldus 
Aath. “Ons doel is dat alle drukwerk goed 
de deur uit gaat. We doen er misschien 
iets langer over, maar daar is de prijs ook 
naar. Na de verhuizing willen we ook 
voor de Brede School gaan drukken en 
misschien voor de gemeente Zuidhorn. 
De Zonnehuisgroep Noord in Zuidhorn 
overweegt om hun huisdrukkerij af te 
stoten en bij ons te komen voor druk-
werk.” Wat er zo leuk is aan dit werk? 
“Het is afwisselend en met name de iets 
moeilijker klussen doen vind ik mooi”, 
aldus Piet Cornelder. “Ik ben nu bijvoor-
beeld aan het inwerken op de nieuwe 
kopieermachine, die meegaat naar 

Zuidhorn.”
Nieuwe klussen
In mei/juni 2015 wordt de Brede School 
opgeleverd. “Dan willen we alvast de 
drukkerij verhuizen”, aldus Aath, die er 
bovendien extra taken bij krijgt na de 
verhuizing. “Ik lever bij De Zijlen tien uur 
in en word voor die tien uur facilitairbe-
heerder van de nieuwe school. De verhui-
zing betekent eveneens nieuwe klussen 
voor cliënten, die gaan samenwerken 
met de twee conciërges van de school. Ze 
ondersteunen straks ook bij het regelen 
van de koffie en theevoorziening op alle 
leerpleinen, de inzameling van geschei-
den afval en wie weet welk werk er nog 
meer uitrolt. Het is al bekend dat de 
postbezorging straks ook vanuit de repro 
wordt geregeld. Ja, de tien of twaalf cli-
enten die hier aan het werk gaan zullen 

allemaal flexibel inzetbaar zijn.” Piet ziet 
het wel zitten. “Ik wil wel meeverhuizen, 
want ik wil dit werk graag blijven doen.” 

Schoolvoorbeeld
Aath noemt de Brede School ‘een voor-
beeld van maatschappelijke participa-
tie’. “Mensen zullen zich nog verbazen 
over wat wij kunnen betekenen voor de 
gemeenschap. In januari is er voor de 
teams  van de openbare basisschool De 
Borgh, christelijke basisschool Het Anker, 
SKSG kinderopvang en De Zijlen een 
eerste kennismaking op de bouwplaats. 
Het is een eerste ontmoeting in de Brede 
School en de gasten krijgen een rondlei-
ding. Ik kijk uit naar de verhuizing, heb 
er heel veel zin in en hoop op een goede 
samenwerking!”

Van drukkerij naar repro
Nu werken ze nog op de drukkerij, die gevestigd is in het Zijlhuis te Tolbert. Na de verhuizing naar de nieuwe Brede 
School in Zuidhorn heet diezelfde drukkerij ‘repro’. “Als het goed is, krijgen we er dan ook meer drukopdrachten bij”, 
zegt werkbegeleider Aath Pijpker, die samen met collega Jannie Terpstra en zo’n tien cliënt-medewerkers de drukkerij 
runt.
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De Zijlen is een civiele procedure gestart 
om de krakers uit het pand te krijgen. De 
rechter heeft in augustus een uitspraak 
gedaan in het voordeel van De Zijlen. De 
krakers moesten het pand verlaten en in 
goede orde overdragen. Op donderdag 
4 september is het pand in het bijzijn 
van de gerechtsdeurwaarder ontruimd 
en heeft De Zijlen het vastgoed weer in 
eigen beheer. Het pand had helaas de 
nodige schade opgelopen, maar is inmid-
dels hersteld. 

Tijdelijke opvang
De planvorming rond project VICH loopt 
naar verwachting tot begin 2016. Om te 
voorkomen dat De Zijlen in de tussen-
tijd opnieuw wordt geconfronteerd met 
kraak, is gezocht naar een manier om het 
gebouw op een maatschappelijk verant-
woorde wijze in te zetten. Voor dit doel 
zijn voor de zomer gesprekken gevoerd 
met Stichting De Petten. Deze stichting 
biedt tijdelijke opvang aan kinderen met 
een gedrag- of ontwikkelingsstoornis. De 

Petten was direct enthousiast en ziet veel 
mogelijkheden in dit pand en de ruime 
tuin er omheen. De Zijlen en De Pet-
ten hebben besloten dat De Petten het 
gebouw vanaf 10 oktober 2014 huurt tot 
het moment waarop De Zijlen kan begin-
nen met de nieuwbouw. Beide partijen 
zijn blij met deze samenwerking. 

Nieuwe huurder Tolbertervaart 
Begin 2014 werd De Zijlen onaangenaam verrast door het nieuws dat de locatie aan de Tolbertervaart 6 in Tolbert 
was gekraakt. De Zijlen was destijds al bezig met plannen voor het bouwen van een nieuwe zorglocatie op dit 
terrein, bestemd voor cliënten met een zware zorgvraag. Intern bekend als project VICH. De letters staan voor Very 
Intensive Care Housing. 
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Bewoners en medewerkers blij 
met nieuwe locatie Zandumerweg 
In het voorjaar van 2014 verhuisden 
24 mensen die bij het wonen worden 
begeleid door De Zijlen naar de nieu-
we locatie aan de Zandumerweg in 
Niekerk. Tien bewoners krijgen hun 
dagbesteding vlak achter de boerderij 
in een gebouw met daarin twee ap-
partementen en een multifunctionele 
ruimte. Het team op de locatie telt 
een kleine veertig medewerkers. In 
het najaar is een open dag georgani-
seerd. Meer dan achthonderd mensen 
uit Niekerk en omgeving kwamen 
langs. Het wonen in het leukste dorp 
van Groningen bevalt goed!  Het is 
een prachtige locatie met enthou-
siaste bewoners en gemotiveerde 
medewerkers. 
Tip: ‘like’ hen op www.facebook.com/
Zandumerweg.

Inspiratiebijeenkomst 
nieuwbouw Onstwedde
De Zijlen heeft plannen om aan de 
Landlaan in Onstwedde 24 apparte-
menten te bouwen. Dit project is nu 
nog in de ontwerpfase. Juist nu is het 
belangrijk om goed in beeld te krijgen 
van wat de vraag en wens is van 
de toekomstige bewoners. Daarom 
is in november jl. een inspiratiebi-
jeenkomst gehouden. Daarbij waren 
cliënten, verwanten, medewerkers, de 
projectleider en architect aanwezig. 
Er werd gewerkt met blokjes om tot 
een eerste vorm van het gebouw te 
komen. Wordt vervolgd…

Nieuwbouw Veendam
Jeugdlocatie De Vennen in Munten-
dam is al een tijdje op zoek naar 
nieuwe huisvesting. Het huidige pand 
voldoet niet meer. “We willen de 
kinderen en jongeren een plek bieden 
die meer aansluit bij hun wensen”, 
aldus de medewerkers. Op 18 sep-
tember jl. was er een informatiebi-
jeenkomst voor omwonenden van een 
terrein in Veendam. De betrokkenen 
gaven in grote getale gehoor aan de 
uitnodiging en lieten weten niet blij 
te zijn met de nieuwbouwplannen. 
Ze zijn bang voor overlast en waarde-
daling van hun woningen. Onlangs 
waren er opnieuw gesprekken met de 
omwonenden en met de gemeente. 
De komende tijd bekijkt De Zijlen of 
in Veendam of elders nieuwbouw kan 
worden gerealiseerd voor de jongeren 
van De Vennen. 

Bouwnieuws 
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Rondleiding
Ook René is trots op zijn nieuwe huis en 
geeft een uitgebreide rondleiding. Boven 
laat hij de slaapkamers en de badkamer 
zien. Een verdieping hoger is de zolder, 
maar die is zo goed als leeg. “Het huis 
is zo groot en we weten nog niet zo 
goed wat we met de zolderruimte willen 
doen”, aldus de heer des huizes. Zodra 
we weer beneden zijn, heeft Linda de 
koffie klaar. “We hebben het druk”,  zegt 
ze. “Maandag ben ik jarig en we vieren 
morgen een feestje. Vanavond krijgen we 
al een logee. We vinden het leuk dat dat 
nu kan in ons nieuwe huis.” 

Taken verdeeld
René vindt het fijn dat ze na enig wach-

ten nu samen wonen. “We zijn twee jaar 
getrouwd en het is mooi dat we nu ons 
eigen huis hebben. Linda en ik hebben de 
nieuwe meubels samen uitgezocht. De 
laatste aankoop was de lamp en de tafel. 
We verdelen de taken in het huishouden. 
Op dinsdag en zondag koken we zelf. De 
andere dagen krijgen we de maaltijden 
van Van Smaak. Het gaat allemaal best 
goed.” 

In hun vrije tijd luisteren Linda en René 
veel naar muziek en doen ze spelletjes 
op de tablet. “We hebben allebei een 
tablet.” René heeft het ook druk met zijn 
voetbalclub in Roden. “Op donderdag is 
de training en op zaterdag heb ik vaak 
een wedstrijd.” René vertelt trots dat ze 

al negen punten hebben uit drie wedstrij-
den. Verder bowlen de twee elke veer-
tien dagen. 

Zijn ogen en lach
Linda vertelt dat ze René heeft ontmoet 
bij de disco op Sintmaheerdt, waar ze 
nog steeds graag komen. Haar vriendin 
Jantina heeft ze gekoppeld. “Ik vond zijn 
ogen en lach direct leuk”, zegt ze. “Ook is 
hij rustig en vriendelijk.” René was even-
eens direct onder de indruk van Linda. “Ik 
vind haar nog steeds mooi en ben blij dat 
we getrouwd zijn.” De moeder van René 
woont dichtbij en komt vaak even langs. 
“Ze vindt ons huis erg mooi, ze wil wel 
met ons ruilen.”
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‘Dit is echt ons stee’
Linda en René, die in 2012 trouwden, wonen sinds 1 augustus 2014 samen in hun nieuwe huis aan ’t Zuden in Leek. 
Twee eengezinswoningen, die eerder werden aangepast voor bewoning door meerdere bewoners, zijn weer terugge-
bouwd naar twee eengezinshuizen. Vandaar dat Linda en René even moesten wachten voor ze samen onder één dak 
konden wonen. Ze zijn er blij mee. “Dit is echt ons stee”, aldus een tevreden Linda.



12 Bouwnieuws

‘We zitten hier wel op onze plek’
In 2014 is er veel veranderd bij De Vaart op het industrieterrein in Tolbert. Zodra je een voet over de drempel zet, sta je 
middenin de houtwerkplaats. Op het moment van ons bezoek zijn de werknemers druk bezig met een prachtige toren 
die in opdracht van een nieuwe speelgoedwinkel in Leek wordt gebouwd. 

De toren past maar net in de werkplaats. 
In januari verhuist hij naar de nieuwe 
winkel. Naast het werk aan de toren gaat 
het andere houtwerk gewoon door. De 
medewerkers kunnen alles maken als het 
om houtproducten gaat. Heb je een wens 
op houtgebied? Neem gerust eens een 
kijkje in de houtwerkplaats!

Fietsenmakerij
Nieuw is dat de fietsenmakerij en de 
demontageafdeling een plek hebben 
gekregen bij De Vaart. In het voorjaar van 
2014 verhuisden ze van Sintmaheerdt 
naar het industrieterrein in Tolbert. Een 
speciale ruimte staat vol fietsen en er is 
een fietsenwerkplaats. Voor technische 
vragen en voor de reparatie van fietsen is 
iedereen hier welkom! 

Transport-  en horecagroep
Ook nieuw is dat de transport- en hore-
cagroep bij De Vaart nu beide hun eigen 
plek hebben. De horecamedewerkers 
zorgen voor de kleine boodschappen 
en verzorgen bij De Vaart de koffie en 
thee. De transportmedewerkers halen 
oud papier op bij bedrijven. Daarnaast 
halen ze de was op bij de Zandumerweg 
en binnenkort ook bij de woonlocatie in 
Appingedam. In het begin was het even 
wennen. Dat kwam mede vanwege de 
veranderingen in de vervoersmaatregel. 
“Dankzij de verhuizing naar De Vaart is 
er meer interactie met de directe omge-
ving”, aldus activiteitenbegeleider Erik 
Thedinga. “Cliënten doen verschillende 
klussen in de buurt en voor bedrijven. 
Hierdoor ontstaat meer contact. We zitten 
hier wel op onze plek.”

Colofon  Dit is een uitgave van De Zijlen in een oplage 
van 4.000 exemplaren.
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