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Nog steeds geen normaal jaar. Hoewel 
buurthuizen meer mogelijkheden kregen dan 
bijvoorbeeld de commerciële horeca, bleef 
het toch moeilijk. De anderhalvemeter regel 
beperkte ons zeer in de aantallen mensen die 
in Ons Honk mochten worden toegelaten en 
er was veel behoefte van onze bewoners om 
contact te hebben. Door de Corona zagen 
ze steeds minder mensen, want ook de 
kinderen en kleinkinderen kwamen minder. 
Wij hebben getracht dat op te vangen door 
onze buurtassistenten meer in contact te 

laten komen met de bewoners en dat ging ook niet altijd makkelijk. 
Telefoon en Zoom is veelvuldig gebruikt, maar we hebben ook onze 
Facebookaanwezigheid stevig uitgebreid.
Ook hebben we bij veel mensen eten thuis gebracht. Mensen die zelf 
niet meer in staat waren om te koken, of die niet meer naar de winkel 
durfden te gaan, of niet meer konden koken. 

Gelukkig hebben we door de vele voorzorgsmaatregelen kunnen 
voorkomen dat Corona tot Ons Honk doordrong. Onze medewerkers 
werden wel getroffen door deze vervelende ziekte en het was 
niet altijd makkelijk de tent draaiende te houden. Wij zijn onze 
medewerkers en de vele vrijwilligers veel dank verschuldigd voor hun 
inzet in deze moeilijke tijden. Nu pas, in maart 2022, kunnen we weer 
normaal draaien en dat is weer een hele opluchting. 
Ook was 2021 het eerste jaar dat we hebben gewerkt met een nieuwe 
subsidiestructuur. Het geld voor de salarissen van de buurtassistenten 
kwam van hoofdaannemer Stimenz en dat was minder geld dan 
het jaar daarvoor. Jeroen en Kees moesten hun werkzaamheden 
daardoor staken. Inmiddels is dat hersteld, omdat we geld uit andere 
bronnen konden aanboren. De subsidie van Ons Honk krijgen we wel 
rechtstreeks van de gemeente en die subsidie is verhoogd in 2022. 
Wij hadden een flink gevecht met Stimenz maar dat is vorig jaar 
goed uitgepraat en bijgelegd. Wij werken inmiddels goed samen. De 
financiële resultaten liepen conform verwachting. De verwachting is 
dat dat in 2022 zal verbeteren door geld uit andere bronnen aan te 
boren. In 2021 hebben wij op verzoek van de leden plannen gemaakt 
om ook de jongeren meer bij ons te betrekken en tevens zijn we aan 
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het onderzoeken of we bij de toeleiding tot werk voor onze leden een 
rol kunnen gaan spelen.

Ton Kunneman
Voorzitter

De Heeze en de Componistenbuurt

In jaar 2021 treft Corona ons weer en moesten wij wederom 
rekening houden met de RIVM maatregelen. Met een positieve 
instelling wilde ik toch blijven verbinden in de buurt, een luisterend 
mens zijn voor de bewoners, de ogen en oren van de buurten zijn, 
ondersteuning bieden en meedenken. Door zoveel mogelijk aan 
te bellen en huisbezoeken te doen zijn er weer talenten ontdekt, 
ideeën opgehaald en hebben nieuwe leden zich aangemeld bij onze 
organisatie. Ook ben ik mensen naar ontmoetingsplekken toe blijven 
leiden. 

In het vorige jaarverslag heeft u een 
interview kunnen lezen van buurtbewoner 
uit De Heeze en goede vriend Henk Boelens. 
Helaas was er veel verdriet en verslagenheid 
bij het afscheid van deze bijzondere man 
die mij aan het hart gaat. Henk heeft na een 
jarenlange strijd zijn rust gevonden, rust 
zacht. 

Een andere wijk waar ik onder andere sinds 2021 regelmatig te vinden 
zal zijn is de Componistenbuurt. In verband met afwezigheid van 
collega’s ben ik ook flexibel inzetbaar in andere wijken.

Overige werkzaamheden die ik heb opgepakt zijn:
- Maaltijden rondbrengen en bewoners ophalen/wegbrengen  
 van- en naar Ons Honk voor dagbesteding,
- Een gegadigde buurtbewoner uit de Heeze aangedragen voor  
 de functie van buurtassistent,
- Mensen toegeleid naar Ons Honk,
- Stagiaires begeleid voor de opleiding van buurtassistent,
- Iedere maand geholpen met Geluid van Zuid,
- Eens in de zes weken een online meeting met buurtteam De 
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 Heeze, bestaande uit:
   ¤ Ons Huis
   ¤ Gemeente Apeldoorn
   ¤ Stimenz
   ¤  de Wijkagent
- Een klankbordgroep opgericht in De Heeze,
- Mensen aangedragen voor interviews en artiesten voor ‘Effe
 kletsen met’… en ‘het Geluid van Zuid’, 
- WMO aanvragen ingediend, 

 . . . en nog veel meer!
Samen met zo’n 12 buurtbewoners uit de Heeze, Stimenz en Ons 
Huis hebben we burendag georganiseerd. De beheerder van gebouw 
Vrijzicht heeft de ruimte en het toilet beschikbaar gesteld. Dit was een 
zeer gelaagde dag!

Naast mijn veelzijdige werk bij Zuid Doet Samen, geef ik muziekles 
bij Korak herstelplein. Hier heb ik inmiddels ook bewoners uit Zuid 
naartoe geleid.
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Metaalbuurt, Westenenk en Bouwhof-noord

2021, een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen, 
maar nog steeds het Coronavirus 
onder de bewoners en dus geen 
aanbelmomenten.
Het telefoneren opgepakt, de bewoners 
raken daar aan gewend, maar goed voelt 
het niet. De buurtassistent voelt zich 
beter bij persoonlijke contacten met ‘zijn’ 
bewoners.
De eerste twee maanden van het jaar zijn er goede contacten gelegd 
en is er hulp geboden. Ik ben ook met bewoners in gesprek geweest 
over het oprichten van een klankboordgroep. 
Vanaf 1 maart ‘21 kon ik opeens niet verder met deze activiteiten, 
omdat er geen budget voor kwam. Ton Kunneman noemt dat ook al 
in zijn voorwoord. 
Maar eind september werd ik gebeld om toch weer bij Zuid Doet 
Samen als buurtassistent te komen werken!  Op 1 oktober 2021 ben ik 
weer begonnen.

Ik ben begonnen om contact  te 
zoeken met de leden van ZDS. 
Verder was ik ook benieuwd naar 
de situatie van het theehuisje 
aan het Westenenkerpark. Waar 
ik blij van geworden ben, is dat 
de vergunningen stap voor stap 
vastgelegd zijn. We moeten nu dus 
met plannen komen, want er moet 
wat moois van gemaakt worden!

De vorig jaar gebouwde 
woningen aan de 
Koperweg heb ik bezocht. 
De bewoners hebben 
het naar hun zin en zij 
hebben mooi uitzicht op 
het Westenenkerpark.
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Ik heb afgelopen jaar dus maar een 
korte periode aan en in de buurt 
kunnen werken. Maar 2022 wordt het 
jaar van buurtassistent Kees, ik ben uw 
buurtassistent en blijf doen waar ZDS 
voor staat!
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Brummelhof
De Brummelhof bestaat uit 
veel vrijstaande woningen. Het 
valt op dat de leeftijden erg 
verdeeld zijn. Er zijn van iedere 
leeftijdscategorie bijna even-
veel bewoners. 
In de Brummelhof is revitalisa-
tie aan de gang. De verschil-
lende partijen die zich hiermee 
bezig houden zijn: de woning-
bouwvereniging, BOA’s, de 
wijkagent, basisschool De Fak-
kel, Stimenz, Zuid Doet Samen 
en MEE Veluwe. 
De revitalisatie houdt in dat 
heel veel bewoners klagen over 
trottoirs, groen, zwerfafval, 

hangjongeren en dat er te weinig speelplaatsen zijn voor kinderen. De 
wensen van bewoners zijn geïnventariseerd en hier wordt nog steeds 
hard aan gewerkt. 
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Bij de basisschool De Fakkel is oversteken voor kinderen gevaarlijk, 
deze straat is veel te druk, automobilisten parkeren overal dus er is 
veel te weinig overzicht. 
Er is geconstateerd dat er veel jongeren van bijvoorbeeld het ROC 
zijn, die hun afval op straat gooien. De wens is dat er een toezicht-
houder wordt aangesteld, die dit in de gaten zal gaan houden.

Rivierenbuurt
Ook het jaar 2021 
stond in het teken 
van corona. Met 
de beperkingen 
die dat met zich 
mee bracht heb ik 
zo goed mogelijk 
mijn werk als buurt-
assistent gedaan. 
Omdat ik al lange tijd 
in de Rivierenbuurt 
aanwezig ben heb 
ik veel contacten 

opgebouwd. Mensen (her)kennen mij en ik vind het fijn bij bewoners 
aan te gaan.
Een van de activiteiten die ik gedaan heb is mensen die ik in de 
buurt tegenkwam, kennis te laten maken met Ons Honk. Dit met de 
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bedoeling in contact te komen met andere bewoners. De gezelligheid 
spreekt mensen aan. Ook zijn er bewoners die als vrijwilliger mee 
willen werken. Voor hen een kans mensen te ontmoeten. 
Regelmatig gebeurt het dat ik mensen tegenkom die ondersteuning 
nodig hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aanvragen van een 
plusOV, zodat zij daarmee op pad kunnen en vervoer hebben. Maar 
het gebeurt ook dat mensen huishoudelijke hulp nodig hebben en we 
dan samen een aanvraag indienen bij de gemeente. Ik ben blij dat ik 
op deze manier iets voor de bewoners in mijn buurt kan betekenen.
Belangrijk is dat ik in mijn buurt ook samenwerk met andere 
organisaties zoals Stimenz, de woningbouwvereniging, MEE Veluwe 
en de gemeente Apeldoorn. Samen zijn we in gesprek gegaan met 
de bewoners. Zo zijn we een aantal dagen aan mensen gaan vragen 
wat zij graag zouden zien gebeuren in hun buurt. Mensen kregen 
de gelegenheid hun verhaal te doen en op die manier kregen we te 
horen hoe mensen het vinden om in de Rivierenbuurt te wonen. De 
volgende stap zal zijn dat we met deze opgehaalde informatie aan de 
slag gaan.
In de laatste maanden van het jaar heb ik contacten gelegd met 
bewoners in de flats aan de Lekstraat, de Kil en de Rijnstraat. Dit 
heb ik samen met mijn collega Jeroen gedaan. We wilden graag 

mensen ontmoeten en in 
gesprek komen over hun leven. 
Daarnaast willen we graag 
mensen met elkaar in contact 
brengen. Hiervoor is er een plek 
in de buurt om samen koffie te 
drinken in het kantoor van Ons 
Huis. Hier is buurtbewoonster 
Kinga aanwezig als gastvrouw. 
We hebben ondertussen een 
groot aantal mensen gesproken 
en gaan daar nog steeds mee 
door. 

Zuid Doet Samen werkt 
ook mee in SAMEN055. Om 
goed samen te werken is het 
belangrijk dat we elkaar als 
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organisaties leren kennen. Daarom heb ik meegedaan aan scholing en 
inspiratiebijeenkomsten. Alles met de bedoeling mijn werk als buurt 
assistent zo goed mogelijk te kunnen doen. En ik ben blij dat we zo 
goed samenwerken. Voor het jaar 2022 hoop ik mijn werk zoveel 
mogelijk zonder beperkingen te kunnen doen. Dan is de kans groot 
dat ik een keer bij u aanbel. En wie weet leren we elkaar dan kennen. 
Ik kijk ernaar uit!

Administratie-assistent in de 
wijk
Ook in 2021 ben ik werkzaam 
geweest in Zuid als administratie-
assistent. Veelal kreeg ik vragen 
over registratie van QR-codes, 
helpen met de administratieve 
rompslomp bij toewijzing van een nieuwe woning, het op orde 
brengen van de administratie, en noem maar op. 
Het is heel lastig om mijn werk op afstand uit te voeren, dus in 2021 
ben ik ook gewoon naar de mensen toegegaan om hulp te bieden. 
Wel ging dit alleen als de desbetreffende bewoner en ik beiden 
klachtenvrij waren en natuurlijk op gepaste afstand, al dan niet met 
mondkapje op. 
Het was duidelijk merkbaar dat bewoners het heel fijn vonden dat 
er iemand langskwam, al was het om ze te ondersteunen met hun 
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administratie. Een kopje thee drinken en een praatje maken was niet 
voor iedereen vanzelfsprekend tijdens de 
Coronapandemie dus daar besteedde ik 
ook met liefde extra aandacht aan.
Ik ben heel blij dat ik mensen net dit stukje 
extra heb kunnen bieden in deze moeilijke, 
eenzame tijden. Laten we hopen dat het in 
2022 allemaal iets makkelijker wordt!
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?      Wist u dat…

…er iedere donderdagavond een cursus 
Linedance voor gevorderden wordt gege-
ven in Ons Honk,  onder leiding van René 
Soulier?

…en dat elke 1e vrijdagavond van de maand 
Het Autismecafé georganiseerd wordt door 
Geert Verhoef bij Ons Honk?

…er nieuwe houten tuinbanken zijn gemaakt 
door leerlingen van Praktijkschool De Boog?
Bedankt toppers!
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….er op verschillende plekken 
in zuid bloemen en planten 
zijn gepoot? 

Bloemen maken alles mooier!   
Daarom zijn deze week op 
veel verschillende plekken in 
Zuid bloemen gepoot.   En 
daarmee fleurt het mooi op!  

Een mooie samenwerking 
van bewoners, studenten en 
de volgende organisaties: 
gemeente Apeldoorn Beheer 
en Onderhoud ZW, Accres 
sportstimulering, Zuid Doet 
Samen, Stimenz, Skill Ability, 
IVN Natuureducatie, Jantje 
Beton, Present Apeldoorn, 
COA, ROC Aventus, 
Emmaschool, Stichting 
Buurthuis Maasstraat, Twilight, 
de Goede Woning en Ons 
Huis.

W
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AT?
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   …leerlingen van het 
ROC wandelingen hebben 
georganiseerd voor iedereen 
die op een gezellige en veilige 
manier een frisse neus wilde 
halen? 

…we een extra feestelijke 
oranje-maaltijd hebben 
georganiseerd met 
Koningsdag?
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….onze toppers ook de zomer-
spelen weer tot een succes 
hebben gebracht in samen-
werking met speeltuin De 
Zoemer!
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Cursus Samen055 
Afgelopen jaar hebben bijna alle medewerkers van Zuid 
Doet Samen een cursus gevolgd bij Samen055. De cursus 
loopt door in 2022 en wij hopen dan dat iedereen zijn 
certificaat weet te behalen.
Deze cursus werd in groepen gegeven met medewerkers 
van alle samenwerkende partners van Samen055. Het was een fijne 
manier om enige kennis bij te spijkeren en om kennis te maken met 
andere netwerkpartners op een laagdrempelige manier. 
Inspiratiebijeenkomsten Samen055
Het streven is om 4x per jaar een inspiratiebijeenkomst te organiseren 
voor de deelnemers van Samen055. De medewerkers zullen worden 
voorzien van interessante informatie en kennis.
De intentie was om de bijeenkomsten te laten plaatsvinden op de 
Samen055 locaties, maar door de Coronamaatregelen moest het 
helaas ook weleens online georganiseerd worden. Desalniettemin was 
het zeer geslaagd!
Team van de dag
SAMEN055 zorgt er in Apeldoorn voor dat mensen op de plek komt 
waar ze passende hulp krijgen. Samen055 bestaat uit Centrum voor 
Jeugd en Gezin, Don Bosco, Gemeente Apeldoorn, MEE-Veluwe, 
Stimenz en Zuid doet Samen.
Wij helpen mensen in Apeldoorn om het juiste antwoord op hun 
vraag te krijgen. Bijvoorbeeld als ze iets willen weten over werk, 
opvoeden, schulden of ontmoetingsplekken. Ze hoeven zelf niet van 
organisatie naar organisatie te gaan om naar hulp te zoeken, want wij 
zorgen er namelijk voor dat ze op de plek komen waar ze passende 
hulp krijgen. Alle organisaties van Samen055 werken met elkaar 
samen om iedereen zo goed mogelijk te helpen.

Ik, Sylvia Finke, werkzaam als zorgcoach bij Zuid 
Doet Samen sluit twee keer per week aan bij team 
van de dag voor het bespreken van actuele zaken 
wat betreft de bewoner die met zijn of haar vraag 
bij ons komt, om zo tot een goed antwoord te 
komen. Door het netwerk van Samen055 vinden 
we vaak passende hulp.
Ook volg ik de bijeenkomsten die daar relevant 
voor zijn. Activiteiten
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Activiteiten
Ondanks Corona is het weer gelukt om allerlei leuke activiteiten te 
organiseren, zowel online (hierover later meer) als in Ons Honk.
Een kleine greep uit de georganiseerde activiteiten is:

Een zeer geslaagde barbecue 
met de bewoners

Elke dinsdagmiddag sjoelen
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Zitdans
De zitdanslessen konden, gelukkig, 
bijna heel 2021 gegeven worden. 
Voorzichtig, maar wel met heel veel 
plezier voerden we onze bekende 
dansjes uit en leerden we ook enkele 
nieuwe. Soms werden deze ingebracht 
door één van onze stagiaires, die met 
veel enthousiasme mee doen met de 
lessen.
De zitdanslessen zijn heel geschikt 
voor mensen die niet meer zo mobiel 
zijn, maar toch willen bewegen. De 
dansjes die we instuderen variëren van 
langzaam tot vlot en van makkelijk tot 
wat ingewikkelder. De lessen verlopen 

heel gezellig, er wordt gekletst en gelachen en bijna ongemerkt 
bewegen we ook nog lekker op muziek, al zittend op een stoel.
Bent u enthousiast geworden 
en wilt u ook eens meedoen 
met de zitdans? De lessen 
worden gegeven op de even 
woensdagen vanaf 13.30u. U 
kunt zich aanmelden via ons 
algemene nummer.

Tot ziens! 
Christina
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Spreekwoorden met Bart

Oliebollenmiddag op oudejaarsdag

Maar helaas was er ook een lockdown..
..en moesten wij sluiten.
Gelukkig mochten de dagbesteding en 
maaltijden doorgaan.

Ontzettend jammer was ook dat 
wij het optreden van het S.O.S. 
Matrozenkoor moesten annuleren. 
Hopelijk kunnen we dit snel 
inhalen in 2022!
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Ook in 2021 gingen onze keukenbrigade en chauffeurs weer druk 
aan de slag met het bereiden en bezorgen van de maaltijden voor 
bewoners. De vraag naar maaltijden is zo ontzettend gegroeid dat het 
maar wat fijn is dat we zo’n grote keuken hebben!

We zijn gestart met Zuid Eet Samen. Deze maaltijd met 
aansluitend inloop wordt georganiseerd door Paula en Jeroen. Op 
woensdagavond hadden bewoners de mogelijkheid om ook samen te 
eten bij Ons Honk.
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2021 was het jaar dat we ook de kerstherberg weer konden 
organiseren. Het ging niet zoals we voorheen gewend waren, maar 
dat mocht de pret niet drukken.
Omdat we ons aan de RIVM richtlijnen moesten houden, hebben 
we de kerstherberg met bewoners samen kunnen vieren in de 
Hofstadkerk. Ook heeft het S.O.S. Matrozenkoor een optreden 
kunnen verzorgen en was er een loterij. Er was geen buffet zoals 
voorgaande jaren, maar een samengesteld 3-gangen menu. Het 
was een ontzettend geslaagde middag! De Kerstherberg werd 
via een livestream op Facebook uitgezonden, zodat iedereen kon 
meegenieten!

KERSTH
ERBERG



22

We kijken opnieuw terug op een jaar, waarin Corona de hoofdrol 
heeft gespeeld. Het gevolg hiervan was dat er 8 maanden lang 
studenten geen stage hebben kunnen lopen bij de buurtbewoners .
Op de inloop van Ons Honk konden gelukkig wel een aantal 
studenten een stage lopen. We hebben een nieuwe ervaring 
opgedaan met een student die haar opleiding volgt via de NTI. Dit is 
goed bevallen, ook de begeleiding vanuit deze organisatie was heel 
prettig. 
Na de zomer zijn we gestart met een groep nieuwe studenten vanuit 
het Hoornbeeck College, zij hebben allemaal in goed overleg met de 

buurtbewoner een stageplek gevonden waar zij 
kunnen leren van en vooral met elkaar. Zo is er 
een verlegen student, die geleerd heeft om een 
gesprek aan te gaan en initiatief te nemen. 
Een andere student heeft samen met de 
buurtbewoner samen gekookt en natuurlijk 
gegeten. 

Een bewoner heeft al kletsend samen met de 
student het koper weer eens laten glimmen.

Een bewoner met dementie weet precies wanneer de student bij 
haar komt, om samen leuke dingen te doen. Opvallend, en een 
compliment voor de student is, dat deze mevrouw haar begeleiders 
van de KAP niet herkent. 

Altijd horen we terug van bewoners hoe fijn en gezellig het samen 
met een student is, het breekt de week, we doen klusjes in het huis 
samen, een keer samen koken en eten, even niet alleen zijn.
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Ook de studenten zijn altijd enthousiast als ze terug komen  van hun 
stageadres, ze bouwen een band op, delen verhalen en zien hoe het is 
om als je ouder wordt langer thuis te blijven wonen.
Dit maakt deze stage enorm belangrijk voor de buurtbewoners en 
studenten.
De studenten vertellen:
Jantine - Ik vind deze stage bij Zuid Doet Samen heel leerzaam en 
ook erg gezellig om een ochtend bij een bewoners te zijn. Spelletjes 
doen en wat te helpen in het huis, samen schoon te maken en dat ze 
zich zo op deze manier weer een ochtend minder eenzaam te voelen. 
Fijn dat ik zo kan helpen!
Lydia - In deze stage heb ik geleerd om een gesprek te beginnen, 
gaande te houden en door te vragen. Het is een dankbare stage 
omdat ik er voor mensen kan zijn die zich soms wat eenzaam voelen. 
De eenzaamheid wat verminderen. verhalen die ze vertellen over 
vroeger of wat ze zoal bezig houdt. Met de stagebegeleiders starten 
we altijd op en sluiten we de stagedag af, het is leerzaam!
Rebecca en Alaida - We vinden het een leerzame stage en ook 
gezellig om samen bij de bewoners thuis dingen te doen.
We leren ook om gesprekken te voeren, te overleggen en samen wat 
klusjes te doen. Samen is altijd leuker dan alleen.
Geert - In het begin een beetje spannend om een stageplek bij een 
bewoner thuis te hebben. Ik leer er veel over hoe mensen thuis wonen 
ook als ze ziek zijn. Fijn 
dat ik ze een beetje kan 
helpen, dat is leuk en fijn 
om te doen.
Martina - Het is een 
fijne stageperiode met 
veel contacten met 
bewoners. Ik leer er veel 
van, vertellen, luisteren, 
opkomen voor mezelf, 
vragen, overleggen. Leuk om samen met de bewoners dingen te 
doen.

LEERBED
RIJF
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Pien: ‘Samen sta je sterker!’
Jaarlijks lopen tientallen jongeren stage bij 
Zuid Doet Samen. Een daarvan is Pien. Sinds 
begin september loopt zij bij Zuid Doet 
Samen stage vanuit haar opleiding Social 
Work. ‘Ik zit nu in mijn derde jaar en loop 
daarom ook een jaar lang stage om echt 
veel te kunnen leren.’
‘In het begin was ik vooral veel te vinden 
op Ons Honk. Hier begon ik met het leren kennen van de bewoners, 
koffieschenken, ondersteunen bij activiteiten enz. Inmiddels doe ik 
dit nog steeds om de week op de dinsdag, waarbij de ochtend een 
koffieochtend is en in de middag doen de bewoners spelletjes zoals 
samen sjoelen. Naast Ons Honk ben ik ook te vinden in de wijk. Ik 
loop net als de buurtassistenten hier rond om hun vak vanuit de basis 
te leren en hier mijn eigen draai aan te kunnen geven. Hiernaast voer 
ik ook binnen Zuid Doet Samen nog andere werkzaamheden uit met 
betrekking tot wat organisatorische factoren.’ 
‘Het allerleukste aan mijn stage vind ik de laagdrempeligheid 
waarmee je in contact staat met elkaar. Je bent met elkaar bezig in 
plaats van voor elkaar. Het feit dat soms al kleine dingen een wereld 
van verschil kunnen maken, is iets wat ik heb ervaren gedurende het 
afgelopen jaar. De mooie verhalen 
die ik tijdens mijn studie hoor over 
teruggaan naar zoals met een mooi 
woord “participatiesamenleving” 
zie ik hier echt in werking gaan. 
Men kijkt steeds meer naar elkaar 
om en door dit te stimuleren kun je 
prachtige dingen betekenen voor 
elkaar en binnen de samenleving. 
Samen sta je sterker!’
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Mechelien met pensioen
Voor Mechelien Burghout, een van 
de oprichters van Buurtcoöperatie 
Apeldoorn Zuid, was 2021 het jaar 
om met pensioen te gaan. 
Helaas lieten de coronamaatregelen 
een groot afscheidsfeest niet toe, 
maar zo’n bijzonder moment 
laten wij niet zomaar voorbijgaan. 
Er werd bij Ons Honk een ‘drive 

thru’ georganiseerd, waarbij buurtbewoners, vrijwilligers, familie en 
vrienden langs reden om Mechelien te bedanken, gedag te zeggen en 
haar te overladen met cadeaus.
Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn bij de ‘drive thru’, is er een 
prachtige map gemaakt waarin een heleboel mooie, persoonlijke 
teksten zijn verzameld. We sloten de dag af met het voordragen van 
een speciaal voor Mechelien geschreven lied en met een hapje eten 
met het hele team. 

Lieve Mechelien, bedankt voor je aanwezigheid, betrokkenheid, je 
professionaliteit en je inzet bij deze mooie organisatie. 
We gaan je missen! en Geniet van je pensioen! 

We hopen allemaal dat jullie 
nog lang en met veel plezier 
zullen terugblikken op jullie 

jaren bij Zuid Doet Samen, 
maar ook dat jullie zullen 

kunnen genieten van de 
toekomstige jaren van ZDS!
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Afscheid collega’s
Een aantal zeer gewaardeerde collega’s hebben ervoor gekozen 
een andere weg in te slaan en hebben afscheid genomen van 
onze organisatie. Het gaat hierbij om de bekende gezichten van 
buurtassistent Rosalie en chauffeur Manuel.
Wij wensen hun alle goeds voor de toekomst!

Teambuilding op 24 september 2021 - Met het hele team van Zuid 
Doet Samen zijn we naar Wenum Wiesel gereden om bij Buitenplaats 
de Poel onze teambuilding te houden. Het hele team was verrast 
om te zien dat wij gingen schapendrijven. We moesten in groepen 
schapen bijeendrijven, om vervolgens een heel parcours af te leggen.
Hierbij kwam er aan bod wie de leiding nam en wie volgden. 
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Kortom: wat is jouw rol binnen het team?
Het lukte niet iedereen om de kudde bij elkaar te houden, maar we 
hebben ontzettend veel lol gehad met zijn allen.
Dit groepsuitje was een welkome afleiding in de Coronapandemie, 
waarin iedereen afstand moest houden en er minder contact was. 
Zo konden we heerlijk bij praten met elkaar en samen zijn. Gelukkig 
hadden we schitterend weer dus alles kon buiten plaatsvinden in het 
zonnetje.
Als afsluiter hebben we bij Ons Honk 
met zijn allen pizza’s gebakken in 
een heuse steenoven onder leiding 
van een échte pizzabakker van Viva 
la Pizza, Simon Giaccotto.
Het was een hele geslaagde dag 
waar we nog regelmatig met een 
goed gevoel aan terugdenken.
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dag in en dag uit in de buurt te 
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, dankzij 
onze communicatie en PR topvrouw 
Paula.

De locomotief
Eind 2021 zijn wij begonnen met 
de voorbereidingen voor een nieuw 
project genaamd “de locomotief”. 
De locomotief is een opleidings- en 

begeleidingsprogramma, waarin wij jongeren tussen de 16 en 25 jaar 
gaan ondersteunen om aan werk te komen. 
Wij hopen dat dit een succes wordt en dat wij  er in het jaarverslag 
van 2022 nog veel meer over kunnen gaan vertellen.

Online bingo spelen
Tijdens de Coronatijd hebben Jeroen 
en Paula online bingo gespeeld.
Zodra het weer mogelijk was, 
organiseerden Sylvia 
en Claudia de bingo 
weer in de zaal.
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FF kletsen met . . .
Elke donderdagochtend van 10:30 tot 
11:30 uur presenteerden Jeroen en 
Paula ‘Ff kletsen met….’ Op Facebook. 
Dit idee is ontstaan tijdens de eerste 
lockdown omdat zij buurtbewoners, 
bedrijven, instanties enz. hun verhaal 
wilden laten vertellen. 
Ook nu alles weer open is, willen we hier graag mee doorgaan.
Mocht u het nou ook een keer leuk vinden om iets te vertellen, stuur 
dan een mailtje naar paula@zuiddoetsamen.nl

Geluid van Zuid
Elke 2de vrijdag van de maand 
presenteerden wij van 12:00 tot 
13:00 uur Geluid van Zuid. Geluid 
van Zuid wordt live uitgezonden 
via RTV Apeldoorn.
Vanwege corona kon dat niet 
in Ons Honk, dus hebben wij 
de zomerperiode, buiten in 
het zonnetje, Geluid van Zuid 
gepresenteerd. Toen het weer 

slechter werd, zijn Gerjan en Paula de studio van RTV Apeldoorn 
ingedoken en hebben zij Geluid van Zuid vanuit daar gepresenteerd. 

Zuidkrant
Maandelijks schrijven we een pagina 
voor de Zuidkrant. Deze krant verschijnt 
huis aan huis in Apeldoorn-Zuid en 
de aangrenzende dorpen. Op deze 
pagina berichten wij vooral over 
de 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 
Apeldoorn-Zuid.
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Social Media
Naast onze website en Zuidkrant maken we ook veel gebruik van 
social media. Wij delen verhalen, foto’s en video’s over alle leuke die 
we meemaken bij Zuid Doet Samen. Hierin laten wij ook zien wie we 
zijn, waar we voor staan en wat we doen. 
Wij maken hierbij gebruik van Facebook, Instagram, Twitter en 
LinkedIn.
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Visie
Wij werken vanuit de volgende visie: het omzien naar elkaar weer 
een nieuw 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 
doorontwikkelen (waarbij de vraag van buurtgenoten leidend is), is 
een 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 geeft op haar beurt 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 2021 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 samen met hen kijken welke acties we hierop 
kunnen uitvoeren.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2021 twee keer vergaderd. In het bestuur zaten 
de volgende personen:
► Ton Kunneman (voorzitter)
► Gerjan van Engelenhoven
► Bart van Engelenburg
► Marjolein van der Velde
► Rogier Bos (penningmeester)
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          begroot 2021          werkelijk  2021       begroot 2022 
 
Omzet           601        600   835  
Arbeidskosten          450        467              590 
Huisvesting            37          30    38 
Kantoorkosten            28          27    32 
Verkoopkosten           20          16    26 
Afschrijving            12          15    20 
Diversen            20          16    22 
Onderaannemers        69 
     
Totale kosten          567        571               797 
Resultaat            34          29    38
             (bedragen x 1000)
Kanttekeningen
Omzet
De omzet maakt een sprong van 630 naar 835. Dit komt in hoge mate 
door fondsen die ons (eenmalig) ondersteunen, maar ook door een 
andere subsidiemethodiek.
Wij krijgen meer, maar zijn ook verplicht om anderen als onderaanne-
mer in te schakelen. (Voor ons Honk zijn wij hoofdaanemer.) 
Arbeidskosten
Deze stijgen met 130.000. Enerzijds omdat wij in 2021 de salarissen 
niet hebben geïndexeerd en dat nu inhalen; anderzijds door 
personeelsuitbreiding. 
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In ons jaarverslag vindt u een overzicht van wat wij als Zuid Doet 
Samen allemaal hebben gedaan in 2021. Samen met collega’s, 
vrijwilligers, actieve buurtbewoners, leden, sponsoren en ieder ander 
die betrokken is geweest, heb ik het jaarverslag kunnen en mogen 
samenstellen. Ik hoop dat we u een duidelijk beeld hebben kunnen 
geven van onze organisatie en activiteiten, kortom: wat we doen en 
waar we voor staan.
Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op 
zodat wij u kunnen helpen.
Samen staan we sterk!

Emmelie Hagedoorn     
 
Secretaresse & Administratie-assistent in de wijk
Zuid Doet Samen

ZDS JAARVERSLAG 2021
Buurtcooperatie Apeldoorn-Zuid   (Zuid Doet Samen)
Ons Honk
Sperwerlaan 18
7331 TX Apeldoorn
Tel:   055-3125076
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

Redactie: Emmelie Hagedoorn
Fotografie: Leden, medewerkers, vrijwilligers
Opmaak: Emmelie Hagedoorn & Erik Mager

Dit jaarverslag mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits u toestemming 
heeft van Ton Kunneman, voorzitter Buurtcooperatie Apeldoorn Zuid. E-mail: 

kunneman@bcaz.nl
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Met dank aan:


