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We hadden het plan om in 2020 te vieren 
dat we 5 jaar bestonden. Corona gooide 
echter roet in het eten. Dat jaar heeft 
sowieso behoorlijk in het teken gestaan van 
corona. Zo konden we per dagdeel maar 
een beperkt aantal bewoners ontvangen 
in Ons Honk. Sociale activiteiten hebben 
wij voor het grootste deel naar Facebook 
verplaatst en omdat we maar 14 mensen 
een etensplaats konden aanbieden, hebben 
wij gemiddeld nog bij 12 mensen het 
eten thuisgebracht. De buurtassistenten 
konden nauwelijks meer bij nieuwe mensen 
aanbellen en we zijn uitgeweken naar een 

groter kantoor en vergaderruimte aan de Oude Beekbergerweg nr. 19. 
Dit hebben wij gedaan omdat vanwege de afstandsregels Ons Honk 
veel te klein was geworden. We hebben nu te veel ruimte maar als de 
afstandsregels komen te vervallen kunnen we weer inkrimpen wat de 
kantoor- en vergaderaccommodatie betreft. Wij gaan ervan uit dat het 
in 2021 allemaal weer normaal gaat worden zodat we eindelijk een 
feest kunnen geven rond ons 5-jarig bestaan.

In het jaar 2020 zijn de subsidieregels van de gemeente veranderd. Dat 
heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Stimenz is tot hoofdaannemer 
voor Zuid aangesteld en door onze expansieplannen (we wilden meer 
buurtassistenten in dienst nemen) is door de gemeente een streep 
gehaald. Met Stimenz hebben we flink ruzie gemaakt, maar dat is 
inmiddels bijgelegd. We werken nu intensief samen. Jammer is dat we 
van 3 buurtassistenten afscheid hebben moeten nemen.

Zuid doet samen is een bewonersbedrijf. Het is een sociale 
onderneming waarbij het wel en wee van de bewoners in Zuid centraal 
staat. Er komen in Nederland steeds meer bewonersbedrijven die ook 
vooral gericht zijn op zorg en welzijn. Het blijkt dat, ondanks het feit 
dat de tweede kamer een aparte wet aangenomen heeft om bewoners 
bedrijven te ondersteunen, het in de praktijk tegenvalt. Wij zijn lid van 
de LSA, een organisatie die bewonersbedrijven ondersteunt. Uit het 
contact met onze collega bewonersbedrijven blijkt dat in het begin 
de gemeenten positief staan t.o.v. de bewonersbedrijven, maar op het 
moment dat ze goed gaan draaien, de belangstelling sterk terugloopt. 
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Het is daarom heel verheugend dat de Postcode Loterij een miljoen 
euro aan de LSA ter beschikking heeft gesteld om bewonersbedrijven 
te ondersteunen.

Financieel is 2020 een goed jaar geweest. Dat zat hem voornamelijk 
in het feit dat de landelijke overheid Apeldoorn extra geld heeft 
toegekend, omdat Apeldoorn het goed op het sociale domein. Daarom 
kregen wij ook extra geld. Voor de komende jaren moeten wij op zoek 
naar extra geld. Wij willen ons werkterrein verbreden. Leden wezen ons 
erop dat armoede en werkeloosheid door de corona in Apeldoorn-Zuid 
flink zullen toenemen. Daar gaan we de komende jaren wat aan doen. 
We gaan dat niet alleen doen, maar we gaan een brede coalitie sluiten 
om deze problemen aan te pakken.

Ton Kunneman
Voorzitter

Er zijn in 2020 ingrijpende maatregelen genomen om te proberen 
de coronacrisis te beheersen. Om besmetting met het coronavirus 
te voorkomen, was het onder andere belangrijk om persoonlijke 
contacten te mijden. 

Ons Honk moest daardoor op 18 maart 2020 dicht, werkten wij 
allemaal vanuit huis en moesten we al onze activiteiten stopzetten tot 
1 juni. Wij hebben zoveel mogelijk maatregelen genomen om u op 
afstand te kunnen blijven bijstaan voor vragen en hulp. 

Zo hebben wij in eerste instantie voor onze vaste bewoners maaltijden 
geregeld die bij hen bezorgd werden, zodat zij toch hun warme 
maaltijden konden nuttigen. Na een paar weken zijn Sylvia, Claudia en 
Steven gaan koken vanuit Ons Honk en gingen wij die maaltijden zelf 
bezorgen.

Als er iemand hulp nodig had of even een praatje wilde maken, dan 
kon u ons elke dag bellen van 8:00 tot 20:00 uur, ook in het weekend. 
Ons vaste telefoonnummer stond doorgeschakeld naar Paula en zij 
stond u graag te woord. 
Ook onze buurtassistenten Tomaz, Mhamed, Jeroen, Marjolein, Kees, 
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opbellen i.p.v. aan de deuren te bellen en waren via hun 06-nummer 
bereikbaar voor hulpvragen en een praatje.

Er hadden zich ook veel vrijwilligers aangemeld die de ouderen en 
kwetsbaren onder ons (die niet naar buiten durfden, wilden of konden) 
wilden helpen. Zij gingen bijvoorbeeld boodschappen doen of een 
hondje uitlaten.  

In samenwerking met buurtraad De Heeze ging onze buurtassistent 
Tomaz boodschappen bezorgen met de buurtmobiel bij onze 
kwetsbare ouderen.

Wat konden we nog meer doen? 
Wij wilden buurtgenoten blijven 
helpen en contact onderhouden 
dus zo kwamen er ideeën tot 
stand. Paula en Jeroen hebben 
op 1½ meter afstand bloemen 
rondgebracht met de bloemenactie 
en ze gingen live online om 
buurtbewoners, ondernemers, 
verenigingen etc. te interviewen. 

Gerjan en André waren live op de radio vanuit de studio van RTV 
Apeldoorn i.p.v. in Ons Honk. Paula bedacht puzzels, zette die op 
Facebook en de prijswinnaar werd bekend gemaakt bij Geluid van Zuid. 
Gerjan en Paula brachten dan een prijsje bij de winnaar op 1½ meter 
afstand aan de deur. Er werden laptops/tablets gekocht zodat onze 
bewoners online konden leren klaverjassen en een aantal bewoners 
leerde hoe ze online via Zoom konden beeldbellen. Hierdoor konden 
zij elkaar toch zien en met elkaar kletsen. Jeroen en Paula hebben ook 
online bingo’s georganiseerd omdat dit helaas niet meer in Ons Honk 
kon.

Toen wij in juni weer open mochten, konden onze buurtassistenten 
langzaam weer bij de bewoners langs en voerden zij tuingesprekken. 
Ons Honk ging langzaam weer open en in kleine groepjes kwamen 
onze buurtbewoners weer eten. Helaas konden wij onze activiteiten 
nog niet hervatten vanwege de coronamaatregelen, maar mochten we 
wel weer beperkt op afspraak open om een kopje koffie te drinken.
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Helaas mocht het feest van ons 5-jarig 
bestaan niet doorgaan door Corona, maar 
gelukkig hadden wij toch nog een paar kleine 
feestjes... 

... zo zijn onze Vincent en Herma op 23 juni 
2020 getrouwd! 

... heeft onze Sylvia in juli haar leermeester 
horecadiploma gehaald!

... en werd onze Mechelien 65 jaar!

2020 is een ander jaar geworden dan 
voorgaande jaren met onze activiteiten. Wij zijn heel veel online 
gegaan en wij moesten iedereen vaak op afstand helpen, maar we zijn 
er doorheen gekomen en gaan vol goede moed door! 

Houd goede moed, want alles komt uiteindelijk goed! 
Wij blijven aan u denken!

namens het hele team van Zuid Doet Samen
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 Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest. We hebben allemaal 
moeten leren om met minder bewegingsvrijheid om te gaan. Dat is ook 
in mijn werk zo geweest. Hoe breng ik mezelf en de mensen voor wie ik 
in de wijk aanwezig ben niet in gevaar en houd ik ook contact?
Vooral nu het zo lang duurt, is het moeilijker vol te houden. Weinig 
bezoek en bezoeken wil ook zeggen minder bewegen, letterlijk. Dat 
is een van de dingen die ik bij herhaling (ook de mensen waarmee ik 
contact had), heb laten vallen. Als het kan ga ik naar buiten, blijf ik in 
beweging en ga ik een wandelingetje maken wanneer dat kan en lukt. 
In de wijk heb ik verschillende mensen bezocht, maar alles op een laag 
pitje. De sociale structuur bevorderen is moeilijk geweest juist door de 
tijd van nu. In mijn achterhoofd heb ik nog steeds Columbia zitten. We 
wilden gaan samenwerken om een plek te scheppen voor ontmoeting 
buiten het voetbal om. Een gelegenheid creëren om gezellig en 
ontspannen elkaar, onder het genot van een kopje koffie, te kunnen 
ontmoeten omdat de infrastructuur er toch al ligt. Hopelijk kunnen 
we dat in de toekomst verder ontwikkelen en samenwerken om dat te 
kunnen realiseren.
Klankbordgroep is iets nieuws wat in ontwikkeling is. Een aantal 
wijkbewoners die weten wat er in de buurt gaande is en dat met ons 
als buurtassistent bespreken. Daarvoor komen we een keer of drie bij 
elkaar en gaan eens kijken hoe we dit vorm kunnen geven. 
Wat kunnen we, wat is verantwoord en kan dit misschien op dit 
moment toch maar alleen via Zoom? Dat betekent eerst zelf leren hoe 
het moet, dat we al een hele tijd zelf vergaderd hebben op die manier 
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scheelt een stuk. Nu nog leer ik hoe ik zelf mensen kan uitnodigen 
via Zoom. Hoe kan ik dat bij een wijkbewoner installeren en hen via 
een link uitnodigen. Dat vereist iets wat ik nog niet kan. Dat kan ik 
leren en dan kan ik ook verder met de klankbordgroep. Brainstormen 
en ideeën opdoen voor, door en met de bewoners van de wijk. Mijn 
klankbordgroep bestaat op dit moment uit drie bewoners: Dhr. G 
van Putten, Dhr. J v Veen en Mw. M. Koldenhof. Ze hebben al in de 
Zuidkrant gestaan op de foto. 
We zijn op zoek naar veilige manieren om weer meer in de wijken 
van Zuid aanwezig te zijn. Mocht u denken een goed idee daarvoor 
te hebben? Meld het aub bij mij of één van de leden van de 
klankbordgroep.

Mijn interview met meneer G. van Putten
Dhr. Gerard van Putten is opgegroeid op 
een boerderij en leerde al vroeg in zijn leven 
dat actief blijven een van de dingen is die 
zijn leven inhoud en bevrediging gaven. 
In zijn leven zijn drie dingen die het leven 
bevredigend maken:
1. fysiek actief blijven
2. mentaal actief blijven
3. sociaal actief blijven
Met twee van deze gebieden doen, is een 
dag bevredigend te noemen voor hem. 
Naast het opgroeien op een boerderij, heeft 
ook een periode in Amerika wonen hier 
invloed op gehad. Bij ondervinding ervaarde 
hij dat in Amerika burendiensten meer een gewoonte was, dan een 
uitzondering. Bijspringen was er de norm. Dus toen er iemand van Zuid 
Doet Samen langskwam met de vraag om bij te springen in de buurt, 
dan is het vanzelfsprekend dat het antwoord “Ja” was. 
Gerard heeft veel bijgesprongen met het helpen in tuinen, wegbrengen 
van afval en het spreken met buurtbewoners. Voorts heeft hij ja gezegd 
tegen het meedoen aan de klankbordgroep in zijn wijk. Een actief mens 
dat zich graag blijft ontwikkelen en hart heeft voor de mensen en hun 
noden om hem heen.
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Tomaz
Pattiapon

Hallo iedereen, ik ben Tomaz Pattiapon. Vol trots mag ik zeggen 
buurtassistent van het eerste uur. Officieel sinds 1 April 2015, maar de 
opleiding was al vanaf mei 2014.
2020 is niet zo’n goed jaar geweest i.v.m. Corona en andere virussen. 
De RIVM-maatregelen die om de haverklap veranderden, het raakte 
iedereen. Daardoor werden wij als buurtassistent beperkt in onze 
bewegingsvrijheid om in de buurten in Apeldoorn-Zuid aan de slag te 
gaan. Ondanks dat werd het ook een uitdaging om creatief te blijven 
werken en dingen te bedenken om toch in contact te blijven met de 
bewoners van de buurten. 
De buurtmobiel van Buurtraad De Heeze leverde geen diensten 
meer en kwam stil te staan. Daardoor kwam ik op het idee om een 
boodschappen service op te zetten voor mensen die niet in staat zijn 
om naar buiten te gaan of dat niet durfden. Er heerste ook veel angst 
en paniek onder de mensen. Ik heb ook warme maaltijden bezorgd 
namens Zuid Doet Samen, Kees van Buchem (toen buurtassistent 
in opleiding) begeleid in de praktijk met o.a. helpen met aanbellen 
en tips en advies gegeven voor in de Metaalbuurt/Winkewijert & 
Bouwhof-Noord. Ik ben actief geweest voor de kaarten handtekening 
actie. Samen met collega’s en buurtbewoners gedemonstreerd bij het 
Gemeentehuis en kaarten overhandigd aan de burgemeester. Ik heb 
ook 10 bewoners uit de Heeze benaderd voor een klankbordgroep, 
met Stimenz samengewerkt i.v.m. week van eenzaamheid, muzieklessen 
gegeven bij herstelplein Korak (o.a. ook voor bewoners uit Apeldoorn-
Zuid), opgetreden met mijn familie voor het 5-jarig bestaan van 
Zuid doet samen (uitgezonden op tv bij Omroep Gelderland) en een 
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interview gegeven voor Vereniging Oud Apeldoorn (VOA). 
Ik ben ook maandelijks op zoek geweest om actieve bewoners, 
ondernemers, vrijwilligers enz. te vragen voor de radio ‘Geluid 
Van Zuid’. Livestream interview gedaan voor onze Paula en Jeroen 
voor de Facebookpagina Zuid Doet Samen. Ik heb wel de RIVM-
voorzorgsmaatregelen in acht genomen en op die manier geprobeerd 
om aan te bellen (ook veel telefonisch moeten doen) om vooral 
ondersteuning en advies te bieden aan de buurt. Ook ben ik met het 
persoonlijk planformulier bij de bewoners geweest. 
Het raakt mij elke keer weer, als ik hoor dat er een bewoner is 
overleden die ik dan heb gekend, dat blijf ik moeilijk vinden. Leuke is 
dat ik vaak van de bewoners tijdens de gesprekken hoor dat ik een 
“mensen” mens ben, en dat ik ook gebeld word dat ze mij missen als ik 
een tijdje niet geweest ben. Dat zie ik als een groot compliment. 
Ik vind het ook geweldig om samen te werken in het buurtteam van 
professionals, voor de korte lijntjes. Dat is een goede aanvulling voor 
de buurt.
Ik wil hierbij ook alle bewoners de Heeze en medestrijders bedanken 
voor de ondersteuning en vertrouwen i.v.m. kaarten handtekening actie 
Zuid Doet Samen.

Mijn interview met Henk Boelens
Henk is 52 jaar heeft een taaislijmziekte, 
diabetes, trombose, is longpatiënt, heeft 7 
alvleesklieroperaties overleefd, hij is al jaren 
uitbehandeld en is terminaal. Ik bewonder hem 
om zijn wilskracht om te (over)leven.
Hoelang woon je hier al? 
Zeven jaar.
Hoe zijn de contacten in de buurt?
Ik heb vanwege mijn ziekte weinig contact met 
de buurt, maar dat vind ik niet erg. Ik woon hier 
op zich prima. Liever een goeie buur dan een 
verre vriend, maar een goeie buur is hier lastig te 
vinden. Ook als longpatiënt in de covidtijd kan je 
beter een beetje oppassen.



12

Je hebt wel goeie vrienden om je heen toch? 
Ja meerdere, waarvan er eentje hier voor mij zit :-).

Hoe ziet jouw dag eruit? 
Heel gedisciplineerd. Ik sta om vijf uur op, doe mijn eerste medicijn 
rondje, om zeven uur mijn tweede medicijn rondje en daarna ga ik 
wat eten. Tussendoor probeer ik wat te slapen. Om 9 uur puffen met 
de apparaten, om 11 uur puf apparaten schoonmaken (die moeten na 
gebruik allemaal chemisch ontsmet en schoongemaakt worden), Om 
13.00 Nutridrink enzovoort, zo ga ik de hele dag door.

Van welke instanties krijg je hulp? 
Van het WMO en de Sisa. 

Dat heb je allemaal goed geregeld! 
Het heeft een aantal jaren geduurd, want als patiënt wordt er niks 
uitgelegd en moet je er zelf maar achter zien te komen. Vooral omdat ik 
een zeldzame ziekte heb en dus niet in de gebruikelijke vakjes val, blijft 
het dagelijks een worsteling om het goed geregeld te krijgen en goed 
geregeld te houden. Ik heb inderdaad hulp in de huishouding, hulp met 
boodschappen en mensen die mij helpen met de administratie. Als ik 
een goede dag heb zou ik de meeste dingen zelf kunnen, maar helaas 
met mijn ziekte heb ik niet zulke goede dagen meer.

Ben je tevreden met deze contacten? 
In alle eerlijkheid, het kan altijd beter. Tegenwoordig zit je met heel veel 
problemen. Budgetten en bepaalde potjes waar je wel recht op hebt, 
maar dan is het bij de gemeente weer op. Ze proberen met de moed 
der wanhoop toch om de patiënten zoveel mogelijk te geven waar ze 
recht op hebben, maar de rek is uit het systeem en dat merk je. 
Sisa is een bedrijf wat eigenlijk alleen maatschappelijk werk doet, maar 
die worden ook ingezet voor huishoudelijke taken en ondersteuning. 
Allemaal dingen die eigenlijk niet bij hun taken behoren. Als patiënt 
moet je je er altijd tussendoor manoeuvreren anders grijp je mis. Ik heb 
een goed team die mij daarbij helpt, waarbij ook Zuid Doet Samen een 
positief initiatief is. Zij houden bij de zwakkeren in de samenleving een 
vinger aan de pols.

Heb je ook nog een geniet-moment? 
Jawel, ik mag dan graag naar technische dingen op tv kijken en ik 
probeer via internet nog een beetje bij te blijven. Ik kijk vaak naar 
nieuwe ontwikkelingen op computergebied. Zoals je weet repareer ik 
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nog regelmatig computers en laptopjes. Ja ik heb nog dingen die ik 
leuk vind om te doen en als ik een beetje puf heb draai ik een potje 
sjoelen. Ik ben Nederlands amateurkampioen geweest. Mijn eerste 
vrouw was Indonesische, haar ouders deden dit op de camping. Wij 
leerden elkaar kennen en op een gegeven moment vroegen ze mij 
of ik zin had om mee te gaan sjoelen. Ik had er geen benul van dat 
er wedstrijden gespeeld werden. Ik heb twee seizoenen meegedraaid 
met wedstrijden. In het dorp organiseerde een plaatselijke vereniging 
wedstrijden in een café. Degene met de hoogste scores won altijd een 
prijs. Het was altijd gezellig. Ik speelde in het seizoen in de op één na 
de hoogste klasse (het was dezelfde klasse waar mijn schoonvader 
speelde en dat vond hij niet zo leuk). Hij stond op de derde en ik op de 
tweede plaats.

Je hebt een bepaalde houding die je in je leven neemt daar heb ik 
enorm veel bewondering voor, dat inspireert mij. Je brengt mij tot 
nadenken en je geeft mij ook kracht. 
Beschouwelijk zou ik zeggen, het kan altijd erger. Ik heb al zoveel 
nare shit meegemaakt. Niet alleen bij anderen, maar ook bij mijzelf. 
Dan kom je op een punt dat je blij bent dat je weer verder kan, dat 
het zonnetje schijnt, dat je nog rechtop kunt zitten, dat je thuis bent 
en niet in het ziekenhuis waar je geleefd wordt. Ik heb zo vaak in het 
ziekenhuis gelegen, dat gewoon thuis zijn al een feest is. Je eigen 
spulletjes om je heen, alle medicijnen waar je ze gewend bent en waar 
je ze nodig hebt, een zachte bank waar je op kan zitten, een zacht bed 
waar je in kan liggen, dat zijn tegenwoordig luxes. In de laatste opname 
in het ziekenhuis lag ik op een standaard bed voor een mannetje van 
40 kilo, dat is onhoudbaar hard, het is of je letterlijk op beton ligt. Zo 
voelt een matras voor mij, ik ben er gewoon veel te mager voor.

Je vertelde mij ooit dat je hoogbegaafd bent? 
Ja dat klopt. Ik ben extra bijzonder hoogbegaafd dat betekent dat je 
een heel hoog IQ hebt en dat je heel snel dingen snapt en leert.

Waar blijkt dat uit? 
Ik dacht dat ik een normaal mavoklantje was net zoals iedereen. Sterker 
nog, ik was gezakt met een tiende punt op de mavo ben daarna braaf 
gaan werken. Na anderhalf jaar de beroepstest gedaan te hebben 
kwam ik erachter dat ik best kon leren, alleen moest ik iets doen wat 
ik leuk vond. De opleiding die ik heb gedaan zat tussen de MTS en 
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HTS en dat ging mij vrij makkelijk af, dat was de grote trigger voor mij. 
Mijn eerste carrière was op een gegeven moment een aflopende zaak. 
Ik zat voor de hobby altijd met computers te klooien en daar was ik 
best wel goed in geworden. Daar ben ik meerdere keren door mensen 
op gewezen van “jongen ga de computers in”. Van het een kwam het 
ander en ben ik inderdaad gaan solliciteren en vrij snel aangenomen. 
Daar moest je een beroepskeuzetest doen, een soort sollicitatieronde. 
Daar bleek bij een test van Mensa, dat is een test voor hoogbegaafden, 
dat ik een score had van 152. Dat is een puntje meer dan Einstein, die 
had 151. Op computergebied ben ik vrij slim.
Volgens mij niet alleen op computergebied? 
Nou ja dat wordt op een vakgebied getest en ze zijn geïnteresseerd of 
jij alleen programmeertalen snapt, alleen hardware of daar tussenin. Ze 
proberen uit te zoeken wat jouw specifieke specialiteiten zijn en bij mij 
was de score 98%, dus het maakt niet uit ik heb bijna overal verstand 
van. Ik weet niet alles maar wel veel. 

Als klein jochie van 12 kocht ik van die vakbladen het PC Magazine, 
een maandblad voor de gevorderde hobby. Uit verveling ging ik dat 
lezen. De huis, tuin en keuken bladen over computers vond ik saai, dat 
was kleuterwerk voor mij. Tegen de tijd dat ik 20 was zat ik al met het 
maandblad C’t, een blad voor professionals, voor de mensen die in de 
I.T. werken. Na 5 jaar als procesoperator bij een papierfabriek, dacht ik 
wat beters te kunnen krijgen. 

Ondertussen was ik chipbouwer bij een bedrijf in Hilversum dat 
wereldwijd opereerde. Ik werkte toen op de helpdesk maar had geen 
diploma’s en deed alles uit mijn hoofd. Het viel op en ik ben toen 
uitgekocht. De toenmalige directeur van Versatel zei dat hij nog goede 
mensen zocht in de ICT en zij durfden het wel met mij aan. Heb toen in 
2 jaar al mijn diploma’s en certificaten gehaald. Ik werkte in vaste dienst 
en met de Millenniumnacht heb ik toen ook gewerkt. 
Wat moest je daar doen met de Millenniumnacht? 
Ik heb als netwerkingenieur met KPN en Versatel heel Nederland in 
de gaten gehouden, je had in die tijd KPN met koper en Versatel met 
glasvezel.
Je vertelde mij ook dat je graag zelfredzaam bent. 
Ik doe mijn best en valt ook niet altijd mee. 
Daar heb ik bewondering voor dat je blijft controleren of je de juiste 

D
E 

H
EE

ZE
 - 

H
O

LT
H

U
IZ

EN



15

medicijnen krijgt, enzovoort. 
Ik denk dat het van je ziekte afhangt hoe alles in elkaar zit. Bij sommige 
ziektes word je geleefd door je ziekte en bij diabetes moet je zorgen 
dat alles in bepaalde waardes blijft. Ik heb een heleboel van dat soort 
lijntjes door elkaar lopen de enige manier om dat goed te doen is 
om alles bij te blijven houden. Ik werd trombose patiënt. Ik heb ook 
meteen de cursus gedaan, zo snel mogelijk zodat ik als patiënt beter 
weet hoe alles in elkaar zit. Heb het nu niet meer nodig, heb nu een 
nieuw pilletje zodat ik eigenlijk helemaal niet meer hoef te prikken. Ik 
probeer zoveel mogelijk te leren want de dokter weet, dat wil ik ook 
weten. Ieder geval voor de ziektes die ik heb en de bijwerkingen van de 
pillen. Ik zoek alles uit, vandaar die grote lijst eigenlijk hier. De dokter 
heeft een medicijnlijst, maar dat is niet altijd hetzelfde dan wat ik slik. 
Ik heb geleerd om er even nuchter bij stil te staan of ik dat allemaal wel 
nodig heb.

Ik ken jou inmiddels al wat jaartjes, waar komt die overlevingsdrang 
vandaan? 
Het alternatief is wat minder, doodgaan is ook niet alles. Ik heb op zich 
geen beroerd leven, maar ik heb een beroerde ziekte. Gelukkig heb ik 
een heleboel goede mensen om mij heen en heb ik een goed netwerk 
van mensen die mij kunnen ondersteunen als het nodig is.

Wat houdt jou op de been? 
Ik was 5 toen mijn moeder kanker kreeg en als klein jongetje kom je 
twee keer per dag in het ziekenhuis met papa mee. Ik heb mijn moeder 
zien vechten en een heleboel andere patiënten. Hoe raar het ook 
klinkt, mijn moeder won meestal. Zij heeft het 2,5 jaar uitgehouden 
met kanker. Zij was zo een krachtige, moedige vrouw. Zij liet nooit iets 
merken van pijn, ze was gewoon mama. Vooral als je wat ouder wordt 
begin je in te zien, zeker als je heel vaak ziek bent, dat het enorm veel 
kracht kost. Ondanks je ziekte en alle ellende je gewoon mens probeert 
te blijven, niks meer niks minder. Gewoon moeder en een vrouw voor 
mijn vader. Helaas is het daarna niet veel beter geworden. Een paar 
ooms en tantes, opa en oma ene kant, opa en oma andere kant. Toen 
was inmiddels ook mijn vader overleden, dus ik had behoorlijk wat voor 
mijn kiezen gehad, voordat mijn eigen volwassen leven eigenlijk begon. 
Ik was ook een beetje tegen de draad in volgens mijn vader. Vader 
vond dat ik te lui was om te leren. Ik moest op jonge leeftijd eigenlijk al 
van school af, van; “ga maar werken”. Achteraf dankbaar want hij had 
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gelijk en alles wat ik van mijn ouders heb geleerd om discipline en orde 
te hebben in mijn leven.
Hoe ziet jouw toekomst eruit? 
Nou net zo vaag als de jouwe, je weet nooit waar het strandt. Ik ga 
gewoon door met wat ik gewend ben in alle eigenwijsheid.
Wat zou je nog willen? 
Er zijn nog veel dingen die ik zou willen. Parachutespringen, 
bijvoorbeeld. Zweefvliegen en bungeejumpen heb ik ook nog nooit 
gedaan. Eigenlijk veel sporten die nieuw zijn uitgevonden waar ik 
nooit aan toe ben gekomen. Die dingen waar je op kan staan met die 
wateraandrijving met zo’n een jetski eraan, als een soort raketman kan 
je rondvliegen met zo’n ding.
Maar zou je het nog kunnen? 
Of ik het lichamelijk nog kan dat betwijfel ik. Ik heb nog 30% misschien 
35% longfunctie, wat betekent dat ik 20% longinhoud heb. Dat is niet 
zoveel. Op slechte dagen kan ik de wc nog halen dan ben ik buiten 
adem. Maar vandaag heb ik een goeie dag.
Je hebt nu verschillende dingen opgenoemd, maar wat zou je nog echt 
willen, één ding? 
Nou, waar ik mij wel op verheug is, Frankie van Sisa heeft een nieuwe 
Harley gekocht. Hij bood aan om in het voorjaar een ritje te gaan 
maken, zoiets vind ik nog wel leuk.
Wat wil je aan de mensen in de buurt meegeven? 
Dat zij meer rekening met elkaar moeten houden. Mensen staan hier 
soms op de stoep ruzie te maken. Ik snap niet waar dat voor nodig 
is. Houd dat binnenshuis, zorg dat andere mensen geen last van je 
hebben en wees een beetje lief voor elkaar.
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Jeroen
Krijt

Twee jaar geleden ben ik voor het eerst Ons Honk binnengelopen. 
Daar heb ik mijn eerste gesprekje met Aart Meiling gehad. Na dat 
onderonsje ging er een wereld voor mij open. Er kwam zo ineens een 
buurtcoöperatie op mijn pad.
Ik was heel nieuwsgierig en zat vol met vragen. Het gesprek was niet zo 
informatief maar wel heel aangenaam. Ik werd assistent en ben er om 
de buurt te behagen. Ondersteunen, koken en koppelen; dat doen ze 
bij Zuid Doet Samen.
Eerst een cursus moeten volgen om het te snappen. Tussen speelbal 
en deelnemer zit nog veel meer. Met Rosalie de hele Vogelbuurt 
rond wezen stappen. Samen met haar de wijk in, weer of geen weer. 
Aanbellen, leden werven en gezellig met veel mensen kletsen. Ik was 
een zeer grote steun voor haar en erg behulpzaam. Mensen op hun 
kracht wijzen zonder ze daarbij te kwetsen. Samen sterk zijn, zo doen 
ze dat bij Zuid Doet Samen.
Op een moment mijn eigen buurt toegewezen gekregen. Daar 
enthousiast en met goed gemoed ingestapt. Door Corona mochten 
assistenten niet meer bewegen. En werden bijna alle contacten 
door dat virus afgekapt. Zoomen en telefonisch contact proberen te 
krijgen. We deden ons best, digitaal of voor het raam. Alle assistenten 
probeerden zichzelf te overstijgen. Samen problemen oplossen, dat 
doen we bij Zuid Doet Samen.
Aan mijn contract is nu helaas abrupt een eind gekomen vanwege 
bezuinigingen.
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Andre, Mhamed, Thomaz, Kees, Vincent, Rosalie en Marjolein: ik zal 
jullie niet missen en zal geen traan laten stromen, want ik wil nog wel 
als vrijwilliger een collega zijn. We zetten allemaal de schouders er 
stevig onder. Niemand bij Zuid Doet Samen treft hier enige blaam want 
we zijn met z’n allen met de buurtcoöperatie een klein wonder.
Zo doet Jeroen dat met Zuid Doet Samen!

Rosalie
Strampel

Mijn werk in de Vogelbuurt heeft veel bestaan uit telefonisch contact 
houden en het zoeken naar mogelijkheden om een wat groter netwerk 
op te zetten. Dat is door alle Corona perikelen bijna tot stilstand 
gedwongen maar wat in het vat zit verzuurd niet. Ideeën zijn er wel 
maar door de maatregelen kunnen ze niet uitvoerend ingezet worden. 
Ik heb samenwerking gezocht met de Volière en met praktijkschool De 
Boog. In de toekomst hoop ik hierover meer te kunnen berichten en 
samen te bereiken.
De bezoeken in de wijk zijn door de bovenvermelde omstandigheden 
op een laag pitje gezet. De stagiaires die normaalgesproken de mensen 
bezoeken zijn niet of nauwelijks geweest. Dat betekent dat mensen die 
anders één keer per week een aantal uren een jonge student over de 
vloer hebben, ook om mee te praten of een spelletje te doen, dat nu 
moesten ontberen. Buiten alle maatregelen om betekent dat voor die 
mensen een extra gemis er bovenop. 
Op het Vogelplein is het rustig geweest dit jaar. Mede doordat 
bewoners alert waren en de blijvende ondersteuning van de groep 
professionals die er bovenop zijn blijven zitten. De samenwerking 
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loopt door zogezegd. We blijven de rust daar bewaken, opschroeven 
(wanneer nodig) en afschalen waar dat kan, alles in overleg met de 
buurt.
Ook in de Vogelbuurt is een klankbordgroep, bestaande uit H. van de 
Brug, en ons aller Opa Harry. Zoom zal hopelijk ook hier uitkomst gaan 
bieden zodat we toch kunnen brainstormen en plannen voor deze 
buurt, met, voor en door de wijkbewoners kunnen gaan vormgeven. De 
mensen uit de klankbordgroep zullen dan een aanspreekpunt voor de 
andere wijkbewoners worden. 
Daardoor kunnen zij eerder plannen in de wijk uitvoeren en knelpunten 
onderkennen. We komen ongeveer drie keer per jaar samen om elkaar 
op de hoogte te houden en te inspireren. We willen mogelijkheden in 
de wijk niet onbenut laten en door te stimuleren van de wijk weer een 
samenleving in het klein te maken. Samen kunnen we meer tot stand 
brengen en ons eigen leven verbeteren.
Er is nog een heel stuk van de wijk waar ik niet geweest ben, vanwege 
de omstandigheden die er op het ogenblik zijn. Er wordt nagedacht 
over hoe we, ondanks de omstandigheden, dit toch weer veilig op 
kunnen pakken. Ideeën zijn altijd welkom (uit welke buurt het ook 
komt) om samen naar de mogelijkheden te kijken naar wat wel kan. 
Bel, mail ons of kom langs op afspraak om uw ideeën te delen, ze zijn 
van harte welkom. Samen kunnen we meer bereiken voor uw buurt.

Nog niet zo lang geleden liepen de hoogspanningskabels boven de buurt...
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Ons gesprekje met Herman van de Brug uit de Vogelbuurt
Herman is een bewoner uit de Vogelbuurt, zoals er op het eerste 
gezicht misschien wel velen zijn, maar wij hebben Herman beter 
leren kennen. Hij is via Rosalie terechtgekomen bij Zuid Doet Samen 
en inmiddels doet hij daar heel wat dingen en dingetjes. Hij helpt 
bewoners bij computerproblemen en hij geeft zelfs computerles 
(op maandagmiddagen) aan de bewoners die wel wat meer willen 
weten over hun computer. Sinds een paar maanden zit Herman 
ook in de klankbordgroep van Rosalie. Samen zijn ze bezig om de 
veiligheid binnen Apeldoorn te verbeteren. Herman vindt dat er 
meer moet gebeuren aan brandveiligheid in en om de flatgebouwen 
en appartementencomplexen. Volgens hem gaat het niet zoals het 
zou moeten op dit vlak en wordt er ook niet - of te weinig - naar 
omgekeken door de gemeente. Ook de veiligheid op straat kan beter. 
Zo geeft hij aan dat er op veel plekken in Apeldoorn Zuid (veel) te 
hard wordt gereden, zonder dat daar iets aan wordt gedaan. Ook 
parkeerproblemen worden steeds groter, wat ertoe leidt dat men dan 
maar op de stoep parkeert. Hierdoor kunnen ouderen niet meer op de 
stoep lopen met hun rollator. Dit zorgt voor veel problemen. Helaas 
zijn Herman en Rosalie al vier maanden bezig met het bereiken van de 
gemeente voor een gesprek over deze onderwerpen, zonder resultaat. 
Het brandveiligheidsprobleem heeft de grootste prioriteit.
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Vincent van
Nieuwland

Dit jaar was ik weer met frisse moed begonnen met mijn werk in de 
buurt. Weer contact gemaakt met bewoners die ik nog niet kende 
middels gesprekken aan de deur of onder het genot van een bakkie 
koffie bij de bewoner in huis. Deze gesprekken zijn belangrijk omdat 
je elkaar zo beter leert kennen. Op deze manier ontdek je welke 
kwaliteiten een bewoner heeft, diegene die kwaliteiten wil inzetten 
voor de buurt, voor een andere bewoner of een bewoner heeft wat 
ondersteuning nodig om er prettig te kunnen blijven wonen. Dit 
ontdek je juist door met bewoners in gesprek te zijn. Samen met de 
bewoner kijk ik dan welke stappen kunnen worden genomen om een 
beter leefklimaat te bereiken. Zo heb ik weer verschillende bewoners 
toegeleid naar Ons Honk of een andere plek. Bewoners geholpen met 
een WMO-aanvraag. Bewoners die hulp vroegen bij hun financiële 
administratie heb ik in contact gebracht met onze budgetcoach en ik 
heb bewoners gematcht met een andere bewoner voor bezoek en/of 
voor klusjes. Maar vooral de aandacht die ik mensen geef wordt heel 
erg gewaardeerd. En ik ben blij dat ik welkom ben bij bewoners en 
respecteer hun openheid en wat ze mij in vertrouwen vertellen.
Ik heb voor een bewoner, die problemen had met de 
woningbouwvereniging (die hem middels de rechter wilde ontruimen 
vanwege zogenaamd overlast voor de buurt) kunnen helpen door een 
buurtonderzoek te doen waaruit bleek dat slechts een bewoner ’n 
probleem met hem had. Dit resulteerde in een gewonnen rechtszaak 
door die bewoner. Anders was deze bewoner dakloos geworden. Dit 
heeft 2 maal de krant gehaald en die bewoner was dolgelukkig toen hij 
uiteindelijk elders een huis heeft kunnen huren.
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gestorven. Dit doet mij altijd pijn. Ik vind het belangrijk om dan bij de 
uitvaart aanwezig te zijn en de familie te kunnen condoleren.

Eind februari en begin maart heb ik samen met mijn collega 
buurtassistenten de benen onder ons lijf vandaan gelopen om 
bij alle huizen in de buurten een uitnodiging te bezorgen voor 
de bewonersavond die in elke buurt gepland stond. De eerste 
bewonersavond was voor de Brummelhof in Ons Honk. Deze was heel 
goed bezocht en we hebben met de bewoners veel onderwerpen en 
nieuwe ideeën voor de buurt besproken en vastgelegd.

Daarnaast nam ik verschillende keren deel aan het stadsdeelplatform 
met de stadsdeelmanager, verschillende ambtenaren, de wijkagent, 
de BOA, de consulenten van de woningbouwverenigingen, de 
buurtregisseur van Stimenz, MEE en Zuid Doet Samen. In dit overleg 
werden verschillende kwesties omtrent de Brummelhof besproken en 
met elkaar afgestemd. Daarnaast is de revitalisatie van de Brummelhof 
een belangrijk onderwerp en is in voorbereidende fase.

Begin februari maakte ik in Tilburg kennis met de met de zwager van 
mijn broer. Een man van mijn leeftijd (begin 60), die net als ik COPD 
heeft, maar nog vol levenslust. Vijf weken later kreeg ik het bericht 
dat hij overleden was aan het nieuwe coronavirus. Hij liet vrouw en 
kinderen achter. Dit was voor mij het begin van een onzekere tijd. Ik 
realiseerde me dat ik, net als hij, ontzettend kwetsbaar ben door dit 
virus. Dit resulteerde in die eerste periode bij mij in onzekerheid, angst 
en stress.

Nederland ging in lock down. Ons Honk ging dicht en we moesten 
vanuit huis gaan werken. In deze periode kon ik niet langs de 
deuren om nieuwe contacten op te doen. Ik heb telefonisch contact 
onderhouden met bewoners. De bewoners konden hun verhaal kwijt 
en voor een aantal bewoners heb ik iemand geregeld om voor hen de 
boodschappen te doen. Later werd een boodschappenservice opgezet 
voor mensen die vanwege de lock down in thuisisolatie zaten.

In deze periode werden ons allerlei cursussen aangeboden. Deze 
vond ik heel waardevol en heb er mijn kennis door verbreed. Ook dit 
jaar heb ik weer deelgenomen aan de landelijke Popel Dag van het 
LSA (landelijk steunpunt voor bewonersinitiatieven). Dit jaar was het 
uiteraard online maar ondanks dat: heel Inspirerend! Verder heb ik via 
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het LSA nog een paar andere zeer interessante Webinars gevolgd.
Ik heb dat dit jaar heel letterlijk genomen want ik heb een match voor 
mezelf geregeld. En wel door in het huwelijksbootje te stappen met 
Herma, de allerliefste vrijwilligster van Zuid. Op deze zomerse dag 
werden wij verrast door al mijn collega’s die ons hebben toegezongen 
na de huwelijksvoltrekking. Wat een feest, een dag om nooit te 
vergeten.
In de zomer heeft Zuid Doet Samen kindervakantie spelweken 
georganiseerd voor de hele vakantie van 6 weken. Op 2 dagdelen van 
de week konden kinderen tot 12 jaar bij Ons Honk zich lekker uitleven 
in sport & spel en creativiteit. Ik heb hier 2 weken met veel plezier aan
meegewerkt.
Ik heb een aantal bewoners die doorverwezen werden door het sociaal 
wijkteam en Riwis kunnen helpen door ze te verbinden met een andere 
bewoner maar ook door tijdelijke inzet van mezelf.
Doordat ik niet kon aanbellen heb ook meer tijd kunnen besteden aan 
een aantal bewoners die ik zelf heb kunnen begeleiden.
Zuid Doet Samen verbindt!
Het was een heel speciaal jaar! Ik zie uit naar de tijd dat we weer 
gewoon met elkaar kunnen omgaan door weer iemand een hand te 
kunnen schudden of bij iemand een arm om de schouder te slaan.
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Gesprek met de actieve bewoner Marie Lindner uit de Brummelhof
Marie Lindner heeft in 2017 een bezoek gehad van haar buurtassistent 
en was gelijk enthousiast over het werk van Zuid Doet Samen. Na een 
fijn gesprek bij haar in huis besloot Marie zich op te geven als actieve 
bewoner.
Marie en haar man wonen al 27 jaar in de Rangeerstraat. De huizen 
waren net gebouwd en ieder die daar kwam wonen was nieuw en zaten 
in hetzelfde schuitje en dat schept vaak een band. Hierdoor is er een 
fijne sfeer ontstaan en wonen de meeste bewoners van het eerste uur 
er nog.
Marie heeft een eigen zaak gehad en was er in 2017 zo’n 1,5 jaar mee 
gestopt. Daarom vond ze het fijn om iets te gaan doen als vrijwilliger. 
Ze is gelijk begonnen met bezoekjes brengen bij een bewoner die daar 
echt behoefte aan had. Een tijdje later ging ze wekelijks nog bij een 
andere bewoner op bezoek die in een rolstoel zat en gingen samen 
wandelen. Echter halverwege 2019 was deze mevrouw overleden. Zelf 
moest Marie het ook even wat rustiger aan doen vanwege tijdelijke 

gezondheidsklachten. Eind 
2019 gaf Marie aan bijna 
weer opgeknapt te zijn en 
dat ze begin 2020 weer 
beschikbaar was.

Ik werd in 2019 benaderd 
door een consulent van 
Riwis met de vraag of er 
iemand boodschappen 
kon doen samen met een 
bewoner van de afdeling 
Beschermd Wonen van 
Riwis in Avondzon. Deze 
mevrouw (Betsie) heeft veel 
last van suikerziekte en vind 
het moeilijk om veel lekkere 
(maar zoete) etenswaren 
te laten staan. Hier heb 
ik Marie Lindner voor 
gevraagd en zijn we gaan 
kennismaken met Betsie 
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Mhamed
Elouardi

Terugkijkend naar het jaar 2020 is het wel duidelijk dat het een 
bijzonder jaar was. Tot het uitbreken van het coronavirus leek er niets 
aan de hand. Ik deed mijn gewone dingen als buurtassistent. Mensen 
ontmoeten, aanbellen bij nieuwe adressen om kennis te maken en 
samenwerken met mensen van andere organisaties in Zuid... en toen 
werd alles anders. 
Door alle maatregelen werd het onmogelijk naar mensen toe te 
gaan. Voor het contact was ik opeens aangewezen op telefonische 

en haar begeleider. Het klikte tussen de dames en al de week erna zijn 
ze samen de wekelijkse boodschappen gaan doen. Marie en Betsie 
hadden het prima naar hun zin, ook al moest Marie zo af en toe een
beetje streng zijn, door wat lekkers weer terugleggen in het schap 
vanwege Betsie’s suikerziekte. Maar dat werd geaccepteerd. Tijdens 
de corona was het Betsie niet toegestaan om samen met Marie 
boodschappen te gaan doen, vanwege te grote gezondheidsrisico’s.
Marie heeft al die tijd toch de boodschappen gedaan hoewel ze allebei 
elkaars contact erg misten. Zo af en toe, als Betsie in de hal is en Marie 
ziet, wenkt ze haar en gaan ze (stiekem) even gezellig op 1,5 meter 
afstand bijkletsen.

Doordat Marie elke week op Avondzon komt, wordt ze herkend en 
maakt met meerdere bewoners dan een praatje. Het is heel zinvol werk 
zegt Marie en daar krijg ik zelf ook veel voldoening van. Zo lang als 
mijn gezondheid het toelaat blijf ik dit met veel liefde doen.
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gesprekken. Hoe mooi dat in die tijd ook was, het kan niet op tegen de 
echte ontmoeting. Langzamerhand ook op zoek gegaan om mensen 
toch te spreken. Dat betekende onder andere met mensen in gesprek 
komen op 1½ meter in de tuin. Niet ideaal, maar beter iets dan niets.
Ondanks de coronabeperkingen die er waren, heb ik toch nieuwe 
mensen leren kennen in mijn buurt en daarnaast ook een heleboel 
contacten vernieuwd. Een mooi voorbeeld is een echtpaar dat ik
3 jaar geleden als eens gesproken heb op mijn ronde door de buurt. 
Na het overlijden van haar man nam zij na zoveel jaren weer contact 
met mij op. Ze was helemaal onthand, omdat haar man eigenlijk 
alles regelde. Nu stond ze er zelf voor. Ik heb haar geholpen met het 
aanvragen van een OV-pas en Valys. Nu kon ze op bezoek bij haar 
familie. Ik heb ook een aanvraag voor huishoudelijke hulp gedaan en 
voor de financiën heb ik collega Emmelie ingeschakeld. Ook heb ik 
twee studenten vanuit het Hoornbeeck College hun stage bij mevrouw 
laten lopen. In de loop van het jaar is er een goede band met haar 
ontstaan. We hebben regelmatig even contact met elkaar en mevrouw 
is blij dat ze er niet alleen voor staat. 
Ik kijk uit naar de tijd dat ik weer gewoon spontaan contact met de 
bewoners van mijn buurt kan hebben.

Actieve bewoner Marijke Bonder    Sinds een paar jaar kom ik zo af 
en toe bij een mevrouw in de 
Rivierenbuurt op bezoek. Meestal 
kletsen we over van alles en 
nog wat bij een kopje koffie. Zij 
heeft heerlijke Engelse humor! 
Soms blijft het daarbij, soms 
help ik haar met de laptop of 
doe ik wat boodschappen voor 
haar. Afgelopen jaar heb ik vaker 
boodschappen gedaan omdat zij 
zeker in het begin van de pandemie 
helemaal niet buiten kwam en 
soms neem ik een bloemetje mee. 
Tussendoor appen we af en toe en 
zo blijven we ook op de hoogte van 
elkaars doen en laten. Voor allebei 
is het zo gezellig!
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André
van der Nat

Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen, nog meer verbindingen, 
festiviteiten en activiteiten op “Ons Honk” etc. etc. … Oké, er was wel 
een uitbraak van een of ander virusje ergens in China, maar dat was 
aan de andere kant van de wereld. Een maand later zaten we in de 1e 
golf van een wereldwijde pandemie die levensgevaarlijk bleek te zijn 
voor de mens. Vooral mensen met een onderliggende aandoening 
bleken extra kwetsbaar. Allerlei maatregelen en beslissingen werden er 
genomen vanuit de regering. Eerst als dringend advies, later werden er 
verplichtingen gesteld. Denk hierbij aan de 1½ meter afstand houden, 
de mondkapjes, al dan niet voorradig, de spatkapjes, veelvuldig 
handen wassen met desinfecterende gel, thuisblijven bij koorts of 
griepsymptomen, temperatuur op laten nemen aan de deur voordat je 
naar binnen mocht en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Het bracht nogal tweespalt in de maatschappij. De één vond het 
allemaal een beetje te overdreven en een ander sloeg de schrik om het 
hart. Ikzelf behoorde tot de laatste groep. De meesten van jullie weten 
dat ik COPD heb en mijn longarts vertelde mij extra alert te zijn en de 
richtlijnen van het RIVM nauwkeurig te volgen.
Ook voor mijn buurtje had dit de nodige gevolgen. Het spontaan 
aanbellen om een praatje te maken, kennis te maken of even horen hoe 
het gaat, kreeg een andere lading. Niet besmet raken, maar vooral ook 
niet besmetten voerde de boventoon. Omdat wij, de buurtassistenten, 
de protocollen volgden van het RIVM waren wij aangewezen op 
telefonisch contact of gesprekjes voor de ramen of aan de deur, waar 
het meestal over koetjes en kalfjes ging. Vooral het visuele contact 
waarbij lichaamstaal, het elkaar in de ogen kijken en de mimiek 
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belangrijke onderdelen zijn van communicatie voor het opbouwen van 
een band met elkaar, heb ik node gemist.
Toch zijn er mooie resultaten behaalt en ben ik trots op wat voor ik 
voor sommige heb mogen betekenen. De waardering die men uitsprak 
tijdens de vele telefoontjes koester ik ten zeerste. Ook ben ik zeer 
positief gesteld over het karakter van mijn buurt. De verbondenheid die 
ik in deze vervelende periode heb gezien, het er voor elkaar zijn, zij het 
met een soepje, een boodschapje, het hondje uitlaten of gewoon de 
vraag “hoe gaat het met je”, deed me goed.
Ook dit jaar zitten we nog volop in de coronatijd, maar het einde is in 
zicht. Ik hoop dan ook weer snel “een bakkie” te doen of een lekker 
“theetje” te drinken. Ik ben en blijf uw buurtassistent en blijf doen 
waar ZDS voor staat namelijk “Het er zijn voor de bewoners en wat zij 
belangrijk vinden” en niet voor wat ik denk dat goed voor u is.

Interview met Anke Roelofs uit de Staatsliedenbuurt

Zuid Doet Samen heeft naast vrijwilligers ook actieve bewoners nodig 
waarop wij een beroep op kunnen doen. Anke is daar een goed 
voorbeeld van.

Anke kent ZDS al vanaf het begin. Sterker nog, zij is buurtassistent 
geweest in den beginne. Later bleek dat toch niet geheel haar ding te 
zijn en lag één op één contact, echt het pamperen van mensen, haar 
veel beter en is ze dat ook gaan doen.
Momenteel is zij gastvrouw voor dementerende ouderen. vier 
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uitserveren van ontbijt of avondeten. Belangrijk hierbij is het aansturen 
en hoe te handelen en het zelf doen, bv hoe om te gaan met bestek of 
zelf een broodje te laten smeren. Daarnaast kijkt zij altijd wat ze voor 
haar naaste omgeving kan doen en heeft ze altijd haar ogen en oren 
open. Daarom zit zij ook in het ‘klankbordgroepje’ van ZDS bij André 
voor de Staatsliedenbuurt om hem nog nader op de hoogte te houden 
van wat er speelt in haar directe omgeving.
Het geeft haar veel voldoening als je ziet hoe soms troostende 
woorden weer rust geven of zelfs alleen maar die arm of hand weer 
een glimlach tevoorschijn tovert, dan is haar dag alweer goed en zijn 
dat de mooie momenten waar zij het voor doet. Het geeft haar heel 
veel energie en plezier om dit te mogen doen en ze hoopt dat ze dit 
nog lang mag blijven doen. Het omzien naar elkaar en een steun te zijn 
voor je medemens is eigenlijk een cadeautje in het leven.

Kees van
Buchem

Ik ben in 2020 doorgegaan met het kennismaken van de leden van ZDS 
en met buurtbewoners in gesprek gegaan… met name in Bouwhof-
Noord. In gesprek gaan met buurtbewoners is van korte duur geweest, 
want de corona deed zijn intreden. Het aanbellen was voor mij niet 
meer aan de orde, vanwege de veiligheid van de oudere bewoners en 
mijzelf; ik behoor ook tot de ouderen.
Ik heb het werk aangepast aan de situatie en ben begonnen met 
telefonische contacten, wat de bewoners heel erg fijn vonden. In die 



30

gesprekken konden ze hun verhaal kwijt. In de zomer had ik ook vaak 
tuingesprekken, wat heel apart was. Ik heb een hoop over tuinieren 
geleerd. Er zijn ook gesprekken met bewoners over een persoonlijk 
plan geweest, dit is privé of het is geen probleem werd er gezegd. 
In gesprek met de bewoners kwam het regelmatig voor dat ze 
aangaven dat er weinig winkels en ontmoetingsplekken zijn en dat 
ze aangewezen zijn op aangrenzende buurten. Daarom is het voor 
de buurt zo belangrijk dat het theehuisje aan de Zilverweg zo snel 
mogelijk in gebruik kan worden genomen: “een buurthuis met al zijn 
activiteiten”.
Niet alleen de corona is een probleem, maar ook de subsidie voor 
ZDS, waardoor er financieel minder gedaan kan worden. Wij zijn 
bezig geweest met een handtekeningenactie, en wij hebben de 
handtekeningen aangeboden aan de burgemeester. Het heeft niet 
geholpen, maar bij deze bedank ik de bewoners voor hun hulp en 
medewerking bij de actie. Wat ik ook heb ervaren, is dat juist in 
coronatijd veel mensen elkaar helpen. De bewoners en hun kinderen 
doen wat ze kunnen. 

 Beste leden/bewoners van de Metaalbuurt/Westenenk en
 Bouwhof-Noord.
 Op 1 maart 2021 ga ik de buurtcoöperatie ZDS verlaten (door de
 subsidie kwestie). 
 Bedankt voor de mooie ontroerende en gezellige gesprekken,
  u liet me toe in uw huis en leven, daar ben ik u dankbaar voor. 
 Mede dankzij u, heb ik met veel plezier in de buurt gewerkt.
 Hartelijk groet van Kees en tot ziens!
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Emmelie
Hagedoorn

Door de coronacrisis lijden veel mensen een teruggetrokken leven. 
Gelukkig hebben wij buurtassistenten die ook tijdens deze crisis in 
contact blijven met bewoners. Hierdoor hebben we al een heel aantal 
bewoners op kunnen sporen waarbij het mis ging (of dreigde te 
gaan) met hun administratie en/of financiën. Dit komt vaak door het 
overlijden van de partner die altijd het huishoudboekje voor zijn of 
haar rekening nam, of door het ingewikkelde toeslagenstelsel van de 
belastingdienst, waardoor mensen (veel) geld mislopen, of soms juist 
moeten terugbetalen.
Ik ben ontzettend blij dat ik de waardevolle positie mag vervullen van 
administratie-assistent bij Zuid Doet Samen, om mensen te helpen die 
een steuntje wel kunnen gebruiken. Het geeft extra veel energie om 
zoveel waardering te krijgen door mensen te ondersteunen en dat telt 
dubbel in een bijzonder moeilijke tijd als deze. Een tijd waarin iedereen 
op zichtzelf aangewezen lijkt, omdat er vanuit de overheid toch 
behoorlijk veel beperkingen worden opgelegd en iedereen voorzichtig 
met zijn/haar gezondheid omspringt.
Helaas weet ik uit ervaring dat het echt niet altijd makkelijk is om rond 
te komen of zaken te regelen terwijl er bijvoorbeeld net een dierbare is 
overleden. Een steentje bij kunnen dragen in een maatschappij waarin 
iedereen druk en met zichzelf bezig is, vind ik een zegen.
Heeft u vragen over uw huishoudboekje? Vindt u het moeilijk om 
de eindjes aan elkaar te knopen? Of krijgt u post waar u hulp bij 
kunt gebruiken? Neem contact op met mij (rechtstreeks, of via uw 
buurtassistent) zodat we er samen voor kunnen zorgen dat u een 
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gezonde financiële en/of administratieve situatie krijgt/houdt. Ook 
tijdens deze pandemie kom ik gewoon bij u thuis, mits er geen klachten 
zijn, zodat wij samen in uw vertrouwde omgeving over deze drempel 
heen kunnen stappen!

Pien
Engelbertink

Mijn naam is Pien Engelbertink, stagiaire bij Zuid Doet Samen sinds 
september 2020. Zelf ben ik derdejaars student Social Work op het 
Saxion te Enschede. 
In september 2020 ben ik begonnen met mijn stage bij Zuid Doet 
Samen. Ik wil graag de fijne kneepjes van het buurtassistentschap en 
andere werkzaamheden binnen de organisatie leren beheersen. Zo ben 
ik in september ook begonnen met de cursus tot buurtassistent. Deze 
heb ik succesvol afgerond. Daarnaast liep ik al tijdens deze cursus mee 
met buurtassistenten en hielp ik bij de werkzaamheden op Ons Honk. 
Ik heb veel kunnen leren van de verschillende unieke stijlen die de 
buurtassistenten gebruiken in hun werkzaamheden. 
Inmiddels draai ik een keer in de twee weken een dag mee op Ons 
Honk en val ik in wanneer nodig. Daarnaast heb ik een eigen aantal 
bewoners onder mijn hoede waar ik contact mee heb en bel ik aan 
in de wijk. Verder heb ik me ook beziggehouden met het helpen 
begeleiden van een MBO-stagiaire. Ik heb me ook beziggehouden 
met het opzetten van een spel, echter is dit tot op heden geen groot 
succes geworden. Sinds heden ben ik ook bezig met een aantal 
medestudenten en een buurtassistent bij project de Brummelhof.
Mijn stageperiode duurt nog tot en met de maand juni 2021. Ik hoop 
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in die tijd nog veel te kunnen betekenen in het project de Brummelhof. 
Ook wil ik nog wat meer gaan doen op het gebied van WMO-
gesprekken. Daarnaast blijf ik natuurlijk in contact met de bewoners en 
zal ik meer gaan aanbellen in de wijk voor nieuwe leden en vrijwilligers.
Het is jammer dat de corona af en toe wat meer roet in het eten gooit 
wat betreft mijn stage. Ik moet veel aanpassen aan de regels die er op 
het moment zijn en hier mijn leerdoelen op aanpassen. Echter ben ik 
blij met de leermogelijkheid die ik krijg en probeer ik er het beste uit 
te halen. Voor komend jaar is het verstandig voor eventuele nieuwe 
stagiaires om zich niet te veel vast te bijten in een project, maar juist 
flexibel te blijven om ook weer een project los te kunnen laten en zich 
op iets anders te focussen.
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Vorig jaar vertelde ik over de pilot/
proef die wij samen met de WMO 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning} 
Gemeente Apeldoorn gingen doen.

Doel: Eerst gebruikmaken van het 
voorliggend veld en daardoor maatwerk 
beperken. Wat kunnen wij en u als 
betrokken bewoners veel voor anderen 
beteken. Vooral als het gaat om aandacht 
en eenzaamheid. Maar zeker ook door onze 
manier van werken en het aanwakkeren 

van talent dat iedereen bezit. Heel positief daaraan was vooral het 
introduceren van ons door een WMO-consulente bij de inwoner van 
Zuid. Inmiddels is de pilot afgerond en de evaluatie geweest. Voor 
beide partijen heel leerzaam en positief. 
Iedereen heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning bij een 
WMO-aanvraag en dat helpt als je het ingewikkeld of lastig vindt. 
Onze buurtassistenten en ik hebben het afgelopen jaar veel mensen 
geholpen bij een aanvraag. Dit ging vaak over huishoudelijke hulp of 
aanvraag van een scootmobiel, driewielfiets, traplift of persoonlijke 
begeleiding. 
Bij de gemeente gaan ze nu uitzoeken of er bij een WMO-aanvraag 
altijd eerst een onafhankelijk cliëntondersteuner naar de inwoner toe 
gaat. Dat gaat dan voor heel Apeldoorn gelden. Dit om de hulpvraag 
helder te krijgen en daar waar mogelijk eerst te kijken wat er in het 
voorliggend veld al snel opgepakt kan worden. Ik hoop van harte dat 
dit gaat lukken, dan hebben wij als Zuid Doet Samen weer een mooie 
bijdrage geleverd aan deze ontwikkeling.

SAMEN 055
Het was een druk jaar in de totstandkoming van 
Samen 055. Als Zuid Doet Samen hebben we 
op verschillende lagen meegewerkt aan deze 
ontwikkeling en er veel tijd in gestoken.
Samen 055 is een netwerkorganisatie met een 
gezamenlijke werkwijze, om ondersteuning aan 
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inwoners te bieden van goede kwaliteit en wat duurzaam en betaalbaar 
is. In de uitvoeringsagenda is de ambitie uitgeschreven om als Samen 
055 te ontwikkelen van een netwerk van professionals naar dé toegang 
tot het sociale domein in Apeldoorn. We geven vanuit een gedeelde 
visie op onze dienstverlening aan inwoners, vorm aan de gezamenlijke 
werkwijze. Middels een gezamenlijk begrippenkader en eenheid in taal 
zorgen we ervoor dat we duidelijkheid bieden aan de inwoners en dat 
professionals elkaar goed verstaan.

De professionals van Samen 055 zijn de ogen en oren in de wijk. Zij 
ondersteunen inwoners om hun sociale netwerk binnen de buurt te 
versterken. Een aanpak waarbij inwoners worden ondersteund om 
samen te kijken wat er nodig is. We creëren een duurzame oplossing 
binnen de buurt én werken aan een gedragsverandering van de 
inwoners op langere termijn. Wij ondersteunen inwoners bij Samen 
055 via diverse kanalen (inloop, telefoon, digitaal) met advies of 
ondersteuning in het sociaal domein. In de nieuwe Samen 055 locaties 
is informatie en advies beschikbaar. Wanneer nodig worden vragen 
of problemen direct opgepakt. In andere gevallen wordt de inwoner 
geholpen om de route te vinden naar een passende oplossing.
Wanneer de inwoner advies of ondersteuning heeft ontvangen, staat de 
inwoner er niet meer alleen voor. Hij of zij kan verder met zijn of haar 
leven.

Het bevindt zich in Dok Zuid. Als de corona voorbij is, zal deze plek 
toegankelijk zijn voor de inwoners van Zuid.

U kunt gewoon bij ons, Zuid Doet Samen en bij uw buurtassistent 
terecht, wij maken deel uit van deze 
organisatie.

Dit is mijn laatste bijdrage aan een jaarverslag 
van Zuid Doet Samen! Eind mei 2021 ga ik 
namelijk met pensioen. Ik bedank iedereen 
voor het in mij gestelde vertrouwen en wens u 
allemaal alle goeds toe voor de toekomst.

Veel liefs van Mechelien

35
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ÉS In 2020 is er in elk van de acht buurten van Zuid een klankbordgroep 
gevormd om de buurtassistenten te ondersteunen. Bewoners van 
elke buurt denken onder andere mee met de buurtassistent over de 
toekomst van de buurt. Ook helpen de bewoners de buurtassistent in 
die buurt met contacten leggen en de zorg voor elkaar. In 2020 zijn de 
eerste (online) bijeenkomsten geweest van de klankbordgroepen.
 
Samen staan we sterk!

BRUMMELHOF

VOGELBUURT

DE HEEZE _ HOLTHUIZEN
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In februari zijn wij bewonersavonden met ‘MEE Veluwe’ en ‘Don Bosco’ 
gaan organiseren. Wij stelden vooral de volgende vraag:  ‘Wat heeft 
u de komende jaren van ons nodig om prettig te kunnen leven?’ Dat 
wilden wij graag van u horen! 
De gemeente vroeg ons om een plan te maken wat voor hulp en 
ondersteuning er de komende drie jaar in Apeldoorn Zuid geboden 
moet worden. Daarvoor wilden wij weten waar u behoefte aan had. 
Wat heeft u van ons nodig op - bijvoorbeeld - het gebied van zorg, 
contacten leggen, opvoeden, werk en financiën? 
Wij hebben een paar bewonersavonden kunnen organiseren en die 
waren een groot succes! Helaas door corona konden wij dit niet 
afmaken, maar de gesprekken die er wel zijn geweest hebben wij in ons 
plan kunnen verwerken!
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Wij, Sylvia en Claudia organiseerden diverse activiteiten in Ons Honk. 
Iedere maand stelden we een programma samen met vaste en 
wisselende activiteiten, afgestemd op de wensen van de bezoekers.
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wij gingen door! We begonnen met het opruimen in Ons Honk, van de 
kelder tot en met de zolder.

Op verzoek van bezoekers stelden we 
knutselpakketjes samen en zochten puzzels 
uit die we langsbrachten.
Er waren veel bezoekers die geen 
boodschappen konden of durfden te doen, 
dus werd er een boodschappendienst 
opgezet door onze buurtassistent Tomaz.

Ook hoorden wij van hen dat er behoefte was aan gezonde maaltijden. 
Aangezien wij beschikken over een mooie grote keuken, besloten 
wij om maaltijden te bereiden en te bezorgen. Dit was nog een hele 
organisatie en konden dat niet met z’n tweeën doen. Met behulp van 
Steven en Katie maakten we maaltijden en verschillende vrijwilligers 
brachten die rond. Het is ons gelukt en het werd een groot succes. 
Het was heel dankbaar werk. Wij waren blij dat we ons nuttig konden 
maken en bezoekers dagelijks een maaltijd hadden. Er is nog steeds 
corona en de behoefte aan een gezonde maaltijd is er nog steeds, dus 
doen we dit nog dagelijks.
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We zijn gestart met koffie ochtenden waar maximaal 12 mensen 
mochten komen. De bezoekers waren blij dat ze weer bij ons terecht 
konden en op een veilige manier weer in contact kwamen met andere 
mensen. Ook kon men weer terecht voor een maaltijd in Ons Honk.

Langzaam zijn er weer activiteiten opgestart zoals de computerles, 
sjoelen, klaverjassen, wandelen, zitdans en de creatieve middag.



43

De Kerstherberg kon door corona dit jaar helaas ook niet doorgaan. We 
hebben met een kleine groep bezoekers een Kerstviering gehouden, 
wat wel heel anders, maar toch ook heel gezellig was. We hebben dit 
vreemde jaar afgesloten met een oliebollenmiddag op oudejaarsdag 
en voor veel mensen oliebollen gebakken waar ze erg blij mee waren 
omdat ze die zelf niet durfden te halen.

We hopen, net als iedereen, 
dat we weer gauw terug 
kunnen naar een normaal 
leven en dat er weer 
van alles kan worden 
georganiseerd!

Sylvia Finke en 
Claudia Hutjes
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We hopen, net als iedereen, 
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S Op woensdagmiddag geef ik zitdanslessen in Ons Honk. De 
zitdanslessen bestaan uit het bewegen, dansen op muziek al zittend 
op een stoel. Het is bedoeld voor iedereen die niet meer zo mobiel is 
en toch wil bewegen. We studeren allerlei dansjes in, van makkelijk en 
langzaam, tot ingewikkeld en snel, en hebben ondertussen een heel 
repertoire opgebouwd. Soms gebruiken we stokjes, rammelfl esjes 
of sjaaltjes bij een dans, maar we gebruiken altijd armen, benen en 
vaak ook ons hele lijf. De muziek waarop we dansen varieert van 
volksmuziek tot klassiek en zelfs disco.
Na de sluiting in maart 2020, zijn we in juni weer voorzichtig begonnen 
met een kleine groep dames die al heel lang de zitdanslessen volgt. 
Natuurlijk houden we rekening met de regels, d.w.z. dat we allemaal 
een mondkapje dragen, voldoende afstand houden tot elkaar en dat 
we geen handen, of dingen doorgeven. Hiervoor hebben we een aantal 
dansjes aangepast.

Vanaf 13.30 uur komen de dames binnendruppelen. We drinken eerst 
iets en er wordt volop bij gekletst over de afgelopen week. Daarna 

schuiven we de tafels aan de kant en kan de les 
beginnen. We starten met wat opwarmoefeningen 
en een aantal vaste nummers. Als we een nieuwe 
dans instuderen, gaat dat natuurlijk wel eens mis, 
tot grote hilariteit van iedereen. Halverwege drinken 
we nog een kopje thee. Al met al is het een hele 
gezellige les en hebben we veel gelachen en ook 
fl ink bewogen.
Christina
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Er wordt ook altijd volop gekaart in Ons Honk. Wij hebben in de loop 
der jaren vaste klaverjasgroepjes die wekelijks overdag met elkaar 
klaverjassen. Doordat er veel vraag was om dit in de avonduren te 
doen, zijn Paula, Katie en Jeroen elke donderdagavond kaartavonden 
gaan organiseren in Ons Honk. 

Er waren veel aanmeldingen en we zaten ook helemaal vol. Het waren 
gezellige avonden met een hapje en een drankje, maar helaas moesten 
we door de coronaregels daarmee stoppen.we door de coronaregels daarmee stoppen.

Er waren veel aanmeldingen en we zaten ook helemaal vol. Het waren 
gezellige avonden met een hapje en een drankje, maar helaas moesten 
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Bart, Herma en Wil hebben voor de periode van 22 juli t/m 27 augustus 
in de zomervakantie een activiteitenprogramma samengesteld waarin 
sport en spel centraal stonden, alsmede knutselactiviteiten zoals 
papieren torens bouwen, mozaïeken, make-up aanbrengen, macramé 
sleutelhanger maken, koekjes en cakejes bakken, sieraden maken en 
vogelhuisjes maken.            
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Op 12 augustus 
kwamen twee 
fysiotherapeuten 
van Bos en Weide de 
kinderen sport- en 
spellessen geven.
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Er werden prachtige macramé 
kunstwerken gemaakt door de kinderen!
In de laatste week van de zomervakantie 
hebben wij de kinderen uitgenodigd 
om bij ons te komen barbecueën. Deze 
barbecue was mogelijk gemaakt door 
Jumbo van de Bunt Apeldoorn.

▼

▼

▼
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Wij hebben via Provincie Gelderland en ZonMw geld gekregen om 
tablets en laptops te kunnen kopen in de coronatijd. Hier hebben wij 4 
laptops en 4 tablets van gekocht. De laptops en tablets hebben wij in 
bruikleen gegeven aan onze vaste buurtbewoners en hierbij zijn Gerjan 
en Paula uitleg gaan geven en gaan oefenen met hen in Ons Honk in 
coronatijd. 

Online klaverjassen
Eén van onze vaste klaverjasgroepjes 
was als eerste aan de beurt om te 
kijken hoe klaverjassen op een laptop/
tablet werkt. Wij hebben hen geleerd 
hoe dat online werkt, zodat zij vanuit 
huis toch konden klaverjassen.

Online zoomen
Met hetzelfde groepje hebben Gerjan 
en Paula hun ook geleerd hoe ze 
konden Zoomen met elkaar, zodat 
ze ook contact met elkaar konden 
opnemen vanuit huis om eens gezellig live met elkaar te kunnen 
praten. Paula kletste regelmatig mee via Zoom, zodat ze in de gaten 
kon houden hoe het met de bewoners ging. 
In het begin liep het 
niet helemaal zoals het 
moest maar met vallen en 
opstaan, is het uiteindelijk 
gelukt en vonden zij het fijn 
en gezellig om met elkaar 
te kunnen praten en om 
elkaar weer even te zien.

Een bloemetje 
voor…
Paula en Jeroen hebben in de coronatijd een bloemetje gebracht 
bij buurtbewoners uit naam van bv een buurtassistent, zus, moeder, 
dochter enz. Je kon je opgeven bij Paula en doorgeven voor wie het 
bloemetje was en welke boodschap er op het kaartje moest komen. 
Paula maakte vervolgens het kaartje uit naam van de gever en daarna 
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werd de bloem bezorgd door haar, samen met Jeroen. Er zaten heel 
veel lieve en hartverwarmende reacties bij. 

Online Puzzels 
Tijdens de Lock down maakte Paula diverse puzzels die op Facebook 
werden gezet. De antwoorden konden per mail verstuurd worden en 
die werden dan op een briefje geschreven. In ‘het Geluid van Zuid’ werd 
de winnaar bekend gemaakt en vervolgens gingen Paula en Gerjan bij 
de winnaar langs om hun prijs, op 1,5 meter afstand, te overhandigen.
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Live online bingo
Voor de Corona werden de bingo’s 1 keer per maand gegeven in 
Ons Honk door Sylvia en Claudia maar dat moest helaas stoppen 
door de coronamaatregelen. Paula en Jeroen gingen meer online en 
organiseerden 1 keer per maand een live online bingo via WhatsApp 
en Facebook. Voor 5 euro konden er bingokaartjes worden gekocht en 
er werden leuke prijzen gewonnen.
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FF kletsen met…
Tijdens de corona kwam Gerjan met het leuke idee om een soort van 
live programma te maken via Facebook waarin elke week diverse 
nieuwe gasten werden uitgenodigd die bijvoorbeeld over hun bedrijf, 
buurt, sport, hobby, eenzaamheid enz. wilden praten. Hij dacht; dat 
kunnen Paula en Jeroen wel en zodoende ontstond er een “live ff  
kletsen met… uurtje”. In eerste instantie werd er live gekletst vanaf een 
picknickbankje in Apeldoorn Zuid en toen het slechter weer werd, zijn 
zij vanuit Ons Honk gaan interviewen. De gesprekken waren live op 
Facebook en iedereen kon meekijken, meepraten en eventueel vragen 
aan de gast(en) stellen.

Paula Stegeman 
en Gerjan van 
Engelenhoven 
vormen samen het 
Team Communicatie 
van ZDS



52

BU
U

RT
H

U
IS

 V
A

N
 H

ET
 JA

A
R

Op 21 juli kwamen mensen van TV Gelderland binnenvallen. Het was 
letterlijk een “overval”! Ze kwamen vertellen dat we genomineerd 
waren voor ‘Buurthuis van het jaar’ in de provincie Gelderland en er 
werd een cheque van €750,00 aan ons overhandigd.

Sylvia en Mechelien hebben Zuid Doet Samen vertegenwoordigd bij de 
voorrondes naar de finale van deze verkiezing.
Ze zijn bij de andere genomineerde buurthuizen op bezoek geweest. 
Ze hebben daar veel gezien, geleerd en mooie initiatieven mogen 
beoordelen. 
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We hebben helaas niet gewonnen, maar het heeft ons wel veel 
moois gebracht. Met het gewonnen geld hebben we in Ons Honk de 
zaal opgeknapt en om kunnen toveren tot een mooie en gezellige 
huiskamer.

Heel veel dank aan de provincie Gelderland, 
de Leefbaarheidsalliantie en Omroep 
Gelderland!

Sylvia en Mechelien

Heel veel dank aan de provincie Gelderland, 

Sylvia en Mechelien
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Op 10 oktober 2020 streek ‘de Dorpentour’ van RTV Apeldoorn neer 
op Ons Honk. Wij gingen in gesprek met raadsleden, tussen de middag 
spraken onze Geert en Mechelien in het dialect bij de Praottaofel, en er 
kwamen allerlei verenigingen uit Zuid aan bod. Leuk zo’n dagje radio 
helemaal in het teken van onze prachtige wijk!

Gedurende de periode 1-1-2020 tot 31-12-2020 zijn de volgende 
activiteiten m.b.t. huiswerkbegeleiding uitgevoerd. 
Van 1 januari t/m 1 september 2020 is huiswerkbegeleiding gegeven in 
Ons Honk aan 10 jongeren en 6 volwassenen. Daarna is de begeleiding 
in het buurthuis gestopt, wegens de bepalingen rondom corona.
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Individuele begeleiding op verschillende huisadressen is echter wel 
doorgegaan.
Vakken
De begeleiding voor de jongeren behelsde de schoolvakken lezen, 

Nederlands, rekenen, 
natuurkunde, topografie/
aardrijkskunde, Engels, 
Frans, geschiedenis, 
wiskunde, verkeer, 
maatschappijleer en 
omgaan met een 
computer. 
De begeleiding 
voor volwassenen 
behelsde voornamelijk 
Nederlandse taal en 
maatschappijoriëntatie. 
Een nieuw fenomeen 
is de begeleiding bij 
de theorielessen voor 
het rijbewijs. Deze 
begeleiding werd aan 
twee volwassenen 
gegeven. Ten gevolge 
van corona zijn de lessen 
verkeer vanaf de zomer 
onderbroken.

Begeleiding in uren en locaties
Het aantal begeleiders bedroeg 4 personen. De meeste uren 
begeleiding vonden plaats op de woensdag gedurende de gehele dag 
en s ’avonds van 18.30 tot 20.00 uur. Locatie Ons Honk, Sperwerlaan 
18 te Apeldoorn. Per 1 september 2020 is de heer Pier Hettema 
toegetreden tot de groep huiswerkbegeleiders. Helaas is tegelijkertijd 
het aantal begeleidingen gereduceerd wegens de coronapandemie. 
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aan begeleiding. Dat komt overeen met 45 x 15/20 = 675 - 800 
uur. Naast begeleiding in het buurthuis is ook begeleiding gegeven 
op het huisadres van wijkbewoners of bij de begeleiders thuis. Dit 
betreft jonge mensen die individuele aandacht nodig hebben in een 
vertrouwde omgeving. 
Zelfs tijdens de pandemie is huiswerkbegeleiding gegeven, uiteraard  
met inachtneming van de voorschriften. Dat betreft 2 - 4 uur per week, 
hetgeen overeenkomt met zo’n 135 uren in totaal.

Resultaten
De resultaten zijn bemoedigend!
Bij één persoon heeft de begeleiding direct geresulteerd in zowel 
voldoende cursuscijfers als in 4 voldoende examencijfers, waardoor 
deze persoon - op één vak na - aan de aan haar gestelde eisen heeft 
voldaan. Dit laatste examen staat gepland in 2021. 
Bij het overgrote deel van de mensen leidt de begeleiding tot betere 
studieresultaten en tot betere beheersing van de Nederlandse taal.
De begeleiding is gegeven door:
► Herma Rouwenhorst (Nederlands, lezen en rekenen)
► Roy Hakkers - heeft zich wegens persoonlijke omstandigheden  
 teruggetrokken
► Wil Thijssen (rekenen, lezen, muziek)
► Bart van Engelenburg (wiskunde, Nederlands, Engels, 
 maatschappijoriëntatie en overige schoolvakken)
► Per 1-9-2020 is de heer Pier Hettinga toegetreden tot de groep
 begeleiders.
Het huidige aantal begeleiders van 4 personen is een voldoende sterke 
basis om continuïteit te bieden. 
De taken dienen nog beter verdeeld te worden. Bij voorkeur zodanig 
dat elke persoon die begeleiding wenst, een vaste begeleider heeft.
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Repeteren, zingen en corona... dat waren de dingen die ons het hele 
jaar door het hoofd spookten. Een jaar dat net zoals alle andere 
gewoon begon. Ons koor heeft de eerste twee maanden van het 
jaar meestal weinig optredens. Maar dit jaar hadden we er de eerste 
twee maanden er al zeven. Het liep dus lekker. En dan ’s maandag ’s 
avonds nog lekker repeteren in “Ons Honk”. Ja, in Ons Honk, zo voelt 
het ook. Voor ons een machtige locatie met heel fijne mensen die 
het hele Buurthuis draaiende houden. En ik kom er niet alleen maar 
op maandagavond, nee hoor, ook gewoon even een bakkie doen op 
andere dagen. Heel gezellig.
En toen kwam maart, een pandemie, iedereen balen als een stekker. 
Maar ja, als we gezond willen blijven, allemaal aan de regels houden, 
dan zijn we er zo vanaf (dachten we). De rest hoef ik niet te vertellen, 
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We mochten een bepaalde tijd toch nog repeteren. Dat hebben we dan 
ook gedaan. Met toestemming van de leiding van Ons Honk en met 
inachtneming van de regeltjes, zijn we nog een aantal keren lekker bij 
elkaar geweest. Wel met de helft van het koor, maar de andere helft 
kwam dan gewoon een week later. 
Ook hadden we nog geld over van onze optredens in 2019. Het 
geld dat we over hebben geven we ieder jaar weer aan kleinschalige 
goede doelen die onze mensen zelf uitzoeken. We hadden al wat 
weggegeven, maar ja, toch nog te veel in kas. Meestal geven we het 
geld weg bij één van onze optredens. Maar deze keer wilden we het op 
een gezellige en verantwoorde manier doen in “Ons Honk” 
Op deze avond hebben we de Stichting “Broken Wings” en “Ons Honk” 
uitgenodigd, en die hebben we ieder € 1000,00 kunnen overhandigen. 
Broken Wings om te gebruiken voor uitleg op scholen over de oorlog, 
en Ons Honk voor een nieuwe geluidinstallatie. Ze waren er maar wat 
blij mee - en wij natuurlijk ook! 

Om mensen in diverse zorgcentra te plezieren hebben we een keer of 
tien opgetreden met drie Matrozen. We gingen bij zorgcentra buiten 
op de (openbare grond) staan, zodat de cliënten daar ons lekker 
konden horen en zo toch nog hun pleziertje hadden. Maar ook dat 
mocht op een gegeven moment niet meer. Er kwamen te veel mensen 
buiten staan kijken. Ook hebben we (toen het weer even mocht) in de 
zomer nog een paar buitenoptredens gehad. Heerlijk! Maar ook dat 
was snel weer afgelopen. 
Maaaaaar, bij ons is het glas half vol! En hopen dat we in juni weer 
mogen repeteren en in juli weer lekker (buiten) mogen zingen.
We kunnen niet wachten totdat we weer in Ons eigen mooie Honk 
kunnen repeteren.

Ik duim ervoor, helpen jullie 
mee?

Evert Zijlstra
Voorzitter S.O.S. Matrozenkoor
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Terugkijkend naar de stageperiodes van 2020 zien we vooral de 
vele mogelijkheden die we samen met de studenten bedachten om 
hun stageperiode zo goed mogelijk te laten verlopen, dit doordat 
er veel onzekerheid bestond in verband met het coronavirus en de 
maatregelen. We leerden samen met de bewoners, de stagebegeleiders 
en natuurlijk ook het Hoornbeeck College om contact met elkaar te 
onderhouden via beeldbellen, een WhatsApp te sturen, of gewoon een 
brief, of ansichtkaart.
Maar eigenlijk lopen we hiermee al vooruit op de stageperiodes, 
want begin 2020 waren de studenten nog gewoon bij de inloop en 
bij de bewoners thuis op stage. Hun stage was in het derde deel 
van het schooljaar beland. De stages van de studenten lopen gelijk 
met hun schooljaar. Dus de studenten die we de eerste helft van 
2020 begeleiden, waren al een tijdje bij hun bewoners. Studenten 
leren veel in deze stage: wat het betekent om contact te leggen en 
te onderhouden, om samen of voor de bewoner een boodschap te 
doen, een spelletje te doen, maar vooral wat ze voor elkaar kunnen 
betekenen. Zij leren elkaar steeds beter kennen en bouwen een relatie 
op die soms tot na hun stage blijft.
Toch verliep de stage in dit afgelopen schooljaar geheel anders. 
Doordat de studenten tijdelijk niet naar de bewoners in de wijk konden 
veranderde dit het contact met hun bewoner. Het was voor iedereen 
even wennen. De bewoners misten de bezoekjes van hun studenten en 
andersom.
Gelukkig konden ze na verloop toch nog even naar hun bewoners. En 
dat was een fijne, maar toch ook een rare eindperiode van hun stage.
Wat we toen nog niet wisten, is dat we moesten leren om flexibel te 
worden in deze stageperiodes. De nieuwe studenten in deze tweede 
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stage bij hun bewoners. Een aantal bewoners was i.v.m. hun kwetsbare 
gezondheid afgevallen, maar gelukkig waren er nieuwe bewoners 
bereid gevonden om een student te ontvangen.
We hadden een aantal passende voorzorgsmaatregelen genomen, 
o.a. handgel, temperatuur meten evt. een mondkapje (in overleg met 
bewoner), en natuurlijk thuisblijven bij verkoudheid of corona in de 
omgeving. Helaas moesten we na een paar maanden stoppen. En de 
studenten probeerden het contact met hun bewoners te onderhouden 
via een ansichtkaart, een brief, via WhatsApp of beeldbellen. Het 
contact werd hierdoor anders, soms lastig maar zeker niet minder 
positief. De bewoners misten de bezoekjes van hun studenten, en 
andersom.
Ook voor de studenten op de inloop kwam er abrupt een einde aan 
hun stage toen half maart Ons Honk dicht ging. Pas in september 
konden en durfden we weer voorzichtig te starten met studenten op 
de inloop. Ook hier was alles anders: minder mensen binnen, dus ook 
minder studenten, afstand houden, mondkapjes dragen, handhygiëne, 
alles wat nodig is om het virus buiten de deur te houden.

Gelukkig hield iedereen zich goed aan de maatregelen. Zo hadden 
we twee niveau-2 studenten, die voor de opleiding Helpende Zorg 
& Welzijn en Dienstverlening hun stage bij ons konden lopen. En 
ook twee Hbo-studenten Social Work, die af en toe op de inloop 
bijspringen, maar ook vaak met de buurtassistenten in de wijk te vinden 
zijn. 

Helaas hebben de studenten van de Spelderholt Academy hun stage 
nog niet kunnen hervatten, zij horen ook bij de kwetsbare doelgroep. 
Hopelijk kunnen we dit weer snel oppakken.
En zo liep dit jaar 2020 ook weer naar zijn eind. We zaten allemaal 

Stagebegeleiders (vlnr) Christina, Emmelie, André, Sylvia en Herma
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thuis, in lock down – met een avondklok. Waarbij we allemaal hoopten 
dat deze maatregelen het coronavirus zou kunnen beteugelen.
Zoals in het begin van dit verhaal is al verteld werd, was dit een jaar 
waarin we onze, vooral digitale, mogelijkheden ontdekten en waarin de 
studenten leerden dat persoonlijk contact niet alleen voor de bewoner 
ontzettend belangrijk is, maar ook voor henzelf. Want ook zij zagen 
lange tijd hun medestudenten niet. En de ene student kan hier beter 
mee omgaan, dan de andere. Maar dit geldt eigenlijk voor iedereen.

Sociaal contact is belangrijk voor iedereen – in elke leeftijdsgroep!

Judith en Christina

LEERBED
RIJF

In de afgelopen jaren hebben we als Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid 
steeds meer gezien hoe belangrijk het is dat bewoners zelf aan de slag 
gaan in hun buurt. En er zijn ook altijd weer mensen die dat graag 
willen. Alleen is het wel belangrijk dat je dan ook weet wat je te bieden 
hebt, hoe je zaken in beweging kunt zetten, hoe je gebruik kunt maken 
van jouw talenten en niet te vergeten: wat je van andere bewoners 
kunt leren en elkaar ontmoeten. Daarvoor hebben we mensen binnen 
Zuid Doet Samen die prima in staat zijn met bewoners een cursus te 
organiseren. Daarnaast zijn er mensen die hun kennis met ons delen. Zij
doen dat vanuit hun verbondenheid met Zuid Doet Samen.
Het afgelopen jaar hebben Joke de Vries, Willeke Keyman en Henk 
Beltman zo hun bijdrage geleverd aan de cursus, waarbij de deelnemers 
kennis maakten met het werk van buurtassistent. We zijn blij met hun 
inzet en hopen er nog lang gebruik van te kunnen blijven
maken.

Vanzelfsprekend heeft ook 
voor de Buurtacademie 
corona beperkingen 
opgelegd. Maar er wordt 
nu al nagedacht hoe we 
in de (hopelijk) nabije 
toekomst weer met 
bewoners aan de slag 
kunnen gaan.

Aart
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Wij werken vanuit de volgende visie: het omzien naar elkaar weer een 
natuurlijk proces laten worden op individueel-, straat- en buurtniveau. 
Door de wijze waarop wij in relatie zijn met de bewoners, helpen wij 
hen om zelf keuzes te maken en ondersteunen wij de ontwikkeling van 
hun eigen kracht. Leren van wat wij doen en blijven door ontwikkelen 
(waarbij de vraag van buurtgenoten leidend is), is en belangrijk 
uitgangspunt.

Structuur
Leden van de buurtcoöperatie bepalen het beleid en de begroting van 
de coöperatie. Jaarlijks wordt in het voorjaar een ledenvergadering 
gehouden waarin de leden het beleid en de begroting vaststellen. 
Daarnaast kiezen de leden een bestuur, dat het beleid en de begroting 
voorbereid. De directie op haar beurt geeft leiding aan de uitvoering.

Leden
Lid worden van de buurtcoöperatie betekent samen sterk staan in Zuid. 
Leden worden door ons ondersteund. Een lidmaatschap kost slechts 
€10,- per jaar. Eind 2020 hadden wij bijna 800 betalende leden.
Leden zijn, zoals gezegd, mede beleidsbepalend. Maar wat veel 
belangrijker is, is dat we leden aanmoedigen om mee te doen. 
Regelmatig organiseren we bijeenkomsten, waarin we met elkaar 
nadenken over wat er nodig is in de wijk en wat we samen kunnen 
doen. Bijvoorbeeld avonden voor actieve buurtbewoners. Wat hen 
opvalt in hun buurt en dan samen met hen bekijken welke acties we 
hierop in kunnen zetten.

Bestuur
Het bestuur heeft in 2020 vier keer vergaderd. In het bestuur zaten de 
volgende personen:
► Ton Kunneman (voorzitter)
► Bart van Engelenburg
► Marjolein van der Velde
► Trees Driessen (in 2020 uitgetreden uit het bestuur)
► Rogier Bos (penningmeester)
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   Begroot 2020 Werkelijk 2020 Begroot 2021 

Omzet   638  652    601 
    

Personeelskosten 505  536    450 

Huisvestingskosten 26  25    37
 

Kantoorkosten  26  29    28
 

Verkoopkosten 17  18    20 

Diverse   26  30    32 
    
Totaal bedrijfskosten 600  638    567 
    
Resultaat  38  14     34 
    

(x 1000)
    

CIJFERS 2020
De omzet in 2020 was iets hoger dan begroot. Wij kregen meer geld 
vanuit landelijke fondsen. De totale bedrijfskosten waren € 36.000 
hoger dan begroot, wat voornamelijk in de uitbreiding zat van het 
aantal buurtassistenten. Het resultaat was € 14.000 hetgeen te laag is. 
Wij zullen een zwaardere buffer moeten opbouwen om tegenslagen 
te kunnen opvangen. En die tegenslag kwam al in de loop van 2020 in 
beeld. De gemeente beperkte haar bijdragen waardoor wij gedwongen 
waren de begroting voor 2021 naar beneden aan te passen en een 
drietal tijdelijke contracten van buurtassistenten te beëindigen.  
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vinden zijn, is Zuid Doet Samen goed zichtbaar in Zuid. Daarnaast zijn 
we ook via andere kanalen volop actief om te laten zien wie wij zijn en 
wat we doen.

Zuidkrant
Maandelijks schrijven wij een 
pagina voor de zuidkrant. Deze 
krant verschijnt huis-aan-huis in 
Apeldoorn-Zuid en de aanpalende 
dorpen. Op deze pagina berichten 
we vooral over onze activiteiten 
in Ons Honk en in de buurten. 
Daarnaast zetten we regelmatig 
mensen in het zonnetje die actief zijn 
in het omzien naar elkaar in Zuid. 

Ton Kunneman schrijft hiervoor een column als bestuursvoorzitter. 
De Zuidkrant wordt goed gelezen en via deze weg bereiken we veel 
buurtbewoners.

Social media
Naast onze website, nieuwsbrief en Zuidkrant 
maken we ook veel en graag gebruik van 
social media. Wij delen met u verhalen, 
foto’s en video’s over de mooie, moeilijke 
en leerzame momenten die we meemaken 
bij Zuid Doet Samen. Hierin laten we ook zien wie we zijn, waar we 
voor staan en wat we doen. Wij maken hierbij gebruik van Facebook, 
Instagram, Twitter en LinkedIn.

Nieuwsbrief
Viermaal per jaar geven wij een gedrukte nieuwsbrief uit voor onze 
leden. Deze wordt bezorgd aan alle leden zonder mailadres. Daarnaast 
sturen we iedere maand een digitale nieuwsbrief naar alle leden met 
een mailadres.

Geluid van Zuid
Iedere tweede vrijdag van de maand tussen 12:00 en 13:00 uur maken 
we ons radioprogramma Geluid van Zuid. Dit programma wordt 
opgenomen in Ons Honk en live uitgezonden op RTV Apeldoorn. 
Tijdens de corona hebben wij Geluid van Zuid opgenomen in de studio 
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van RTV Apeldoorn i.v.m. de coronaregels. In dit programma laten we 
buurtbewoners aan het woord over hun buurt. Bijvoorbeeld over de 
geschiedenis van de buurt, een activiteit die er aan komt of om een 
actieve buurtbewoner in het zonnetje te zetten. Naast die verhalen 
van de bewoners draaien wij ook verzoekplaten. De presentatoren zijn 
André en Gerjan. Hans van RTV Apeldoorn zorgt voor de techniek. 
Samen maken we hier iedere keer opnieuw weer een feestje van!
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In ons jaarverslag vindt u een overzicht van Zuid Doet Samen in 2020. 
Samen met collega’s, vrijwilligers, actieve buurtbewoners, leden, 

sponsoren en ieder ander die betrokken is geweest, heb ik voor de 
tweede keer ons jaarverslag 2020 mogen samenstellen. Ik hoop dat we 
u een duidelijk beeld hebben gegeven van wie wij zijn, wat we doen en 

waar we voor staan.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, komt u dan gerust naar ons 
toe en we helpen u waar wij kunnen.

Samen sta je sterk en niet alleen!

Paula Stegeman

Communicatie & Secretarieel medewerkster
Zuid Doet Samen
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   ZDS JAARVERSLAG 2020
   Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid
   (beter bekend als Zuid Doet Samen)

   Ons Honk
   Sperwerlaan 18
   7331 TX Apeldoorn

   Tel:  055 – 312 50 76
   E-mail: info@zuiddoetsamen.nl
   Site:  www.zuiddoetsamen.nl

Facebook: www.facebook.com/zuiddoetsamen 

Twitter: @bucoaz

LinkedIn: www.linkedin.com?company/
                                           buurtcooperatie-apeldoorn-zuid

Instagram: www.instagram.com/zuid_doet_samen 

   Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid
   JAARVERSLAG 2020
  
Redactie:  Paula Stegeman, Gerjan van Engelenhoven
Fotografi e:  voornamelijk foto’s door leden
Opmaak:  Paula Stegeman, Erik Mager

   Apeldoorn, februari en april/juni 2021

Dit jaarverslag mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits na overleg met 
en met toestemming van Ton Kunneman, voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid, 

e-mail: kunneman@buurtcooperatieapeldoornzuid.nl
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Wij willen hierbij onze sponsoren heel erg bedanken!


