
100 bewoners vertellen



Verhalenbundel

Wonen is mooi in een huis waar je het naar je zin 
hebt. Dat is het voornaamste in je leven.

N. van den Hoff

Wonen is een fijn huis, in een fijne buurt.

P. Nijkamp

De interviews voor in dit boekje zijn afgenomen in het najaar van 2015. 
De andere teksten en beelden komen uit de tentoonstelling ‘100 jaar 
De Goede Woning’ die samen met CODA Apeldoorn is gemaakt.

In 2015 vierde De Goede Woning haar 100ste verjaardag. 
Samen met huurders, maatschappelijke partners en 
medewerkers hebben we dit heugelijke feit op diverse 
momenten gevierd. We kijken dan ook met veel plezier en 
dankbaarheid terug op een mooi en bruisend jubileumjaar.

Door de jaren heen hebben we vele inwoners van Apeldoorn 
een woning kunnen bieden. Bewoners met hun eigen 
persoonlijke geschiedenis. In het kader van ons eeuwfeest 
hebben wij 100 huurders gevraagd hun ervaringen met 
De Goede Woning te delen. Hieruit is dit boekje ontstaan. 
U leest hier de vaak mooie herinneringen van bewoners. 
Sommige uit vervlogen tijden, anderen met  een recenter
karakter, maar allen vanuit het hart. Daarnaast nemen wij
u in vogelvlucht mee door de rijke geschiedenis van onze

organisatie. Startend met de zes proefwoningen aan de 
Zwolseweg en eindigend bij het hier en nu, met onder andere 
aandacht voor de nieuwbouwwoningen in de Vogelbuurt.
We zijn bijzonder trots op onze volkshuisvestelijke bijdrage in 
de afgelopen 100 jaar in Apeldoorn. Vol vertrouwen zijn we 
inmiddels gestart aan een nieuwe eeuw waarin we wederom 
werken aan een waardevolle toekomst waarbij het wonen een 
belangrijk fundament vormt.  

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit boekje!

Hartelijke groet,

Krista Walter
Directeur - Bestuurder De Goede Woning
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Al zo’n tien jaar woont Heike Kuhn met haar gezin (een 
tweeling van 14 en een hondje van dezelfde leeftijd) in 
de Acaciaflat aan de Aristotelesstraat. Mevrouw Kuhn 
benadrukt dat ze erg tevreden is over hoe ze woont: 
“Het is een lekker ruime flat, met veel groen, scholen en 
een winkelcentrum in de buurt. We hebben een leuke 
galerij, ik heb veel contact met mijn medebewoners.” 

De afgelopen tijd kreeg de flat een flinke onderhoudsbeurt. 
Daarbij werden ook energiebesparende maatregelen 
uitgevoerd, met nieuwe dakbedekking, spouwisolatie, nieuw 

Mevrouw Kuhn 

Bewoonster Heike Kuhn enthousiast 
over werkzaamheden aan acaciaflat

dubbel glas, een eigen CV-ketel en zonnepanelen. In het kader 
van de werkzaamheden kreeg ook mevrouw Kuhn een eigen 
CV-combiketel. “Vroeger kon het warme water zomaar ineens op 
zijn als je niet oppaste. Dat was best lastig, dus we hebben hier 
met smart op zitten wachten. We hebben de ketel nu anderhalve 
maand. Het werd allemaal in één dag geïnstalleerd, door heel 
vriendelijke heren. Ik ben er heel blij mee, al is het voor de 
kinderen wel verleidelijk om lekker lang te blijven douchen. Ik 
moet ze af en toe goed uitleggen dat dat dus niet de bedoeling 
is...”

Familie Bolt 

Vanuit een grote woning in de provincie Groningen 
verhuist de familie Bolt naar een woning van De Goede 
Woning aan de Laan van Orden. “Dat was wel wennen 
aan het begin, maar eigenlijk hadden we de ruimte ook 
niet meer nodig”, vertelt meneer Bolt. Met de tuin op het 
zuiden is er veel zon in de zomer en dat komt ook op 
andere gebieden van pas. “We hebben zonnepanelen 
gekregen en daar zijn we heel blij mee. Ook is alles 
geïsoleerd bij de vorige renovatie. Dat is een hele 
verbetering van de woning.”

Mevrouw Thomas 

Samen met haar moeder heeft mevrouw Thomas al 
een aantal jaar in een huis van De Goede Woning 
gewoond. Nu woont zij sinds een paar maanden aan 
de Germanenlaan, samen met haar jonge kinderen van 
één en twee jaar oud. 
“Het bevalt mij hier erg goed, het is een rustige wijk 
met veel jonge mensen. Het was aan het begin wel 
wennen, maar nu voel ik me hier thuis” vertelt mevrouw 
Thomas. “Ik ben tevreden over De Goede Woning, het 
contact verloopt altijd goed.” 

1900 1915

Het eerste bouwproject van De Goede Woning aan het Zwanenplein.

1925Vliegende start 1915  

Deze plaquette herinnert aan onze eerste voorzitter, 
A. van Brero. Ook de latere renovatie van de 
woningen in 1979 en 1980 staan erop vermeld.

Proefwoningen

Om zich te bewijzen, moet De Goede Woning eerst een aantal proefwoningen bouwen. Het gaat om zes woningen aan de Zwolseweg. 
De woningbouwvereniging slaagt glansrijk voor de proef. De woningen herinneren nu nog steeds aan het begin van ons bestaan.
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zijn we de eerste bewoners van dit complex geworden”, 
vertelt mevrouw Tiemens trots.
Meneer Tiemens wijst naar de 57 rozen die in een vaas op 
tafel staan. “Eén voor elk jaar dat we getrouwd zijn”, glundert 
hij. De familie is ontzettend gelukkig in de woning. Alles is 
gelijkvloers en dat is belangrijk. Meneer Tiemens heeft een 
gebroken ruggenwervel en is daardoor moeilijk ter been. 
Toen meneer een scootmobiel nodig had, zorgde De Goede 
Woning ervoor dat de lift en de schuur vergroot werden 
zodat de scootmobiel door de opening paste. “Daardoor 
kunnen we hier blijven wonen en hoeven we niet meer te 
verhuizen!”

Als eerste bewoners van de 1ste Wormenseweg 
is De Goede Woning al vaker bij hen op bezoek 
geweest. Twintig jaar geleden trokken meneer 
en mevrouw Tiemens in het appartement op de 
vierde verdieping. De grote ramen bieden een 
prachtig uitzicht op het park. “Dat is het eerste 
wat iedereen zegt als ze de woonkamer in 
komen”, vertelt meneer Tiemens met een 
grote glimlach. 

Een foto prijkt op een richel in de woonkamer. Een 
groene achtergrond, het park tegenover de woningen 
en de familie Tiemens. “De foto kregen we in deze mooie 
lijst van De Goede Woning. Zij zijn ook langs geweest om 
ons huis te bezichtigen als voorbeeld voor andere projecten. 

Zowel meneer als mevrouw Tiemens wonen al sinds hun 
geboorte in woningen van De Goede Woning. Meneer 
Tiemens heeft een lange geschiedenis in Zuid. Ook nu ziet 
hij nog veel bekenden van toen hij vroeger in de Vogelbuurt 
woonde. “Ik wist eerst niet eens waar de winkels waren”, 
grapt mevrouw Tiemens. Haar man fietste vaak langs om 
te kijken naar de bouw van het complex waar ze nu wonen. 
Ook toen duidelijk werd dat ze daadwerkelijk een woning 
kregen. “Toen mijn vrouw belde met het goede nieuws ben 
ik direct op de fiets gestapt om te kijken hoe ver ze waren”, 
vertelt meneer Tiemens lachend. “We stonden eerst op de 
reservelijst om hier een woning te krijgen, maar uiteindelijk 

Familie Tiemens

Van reservelijst naar eerste bewonersFamilie Tiemens op het
 

balkon met de foto
 die 

ze van De Goede Woning 

kregen
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Na bijna 45 jaar samen in dezelfde woning gaat de 
familie Rolfes verhuizen. “We doen mee met het project 
‘Kleiner Wonen’. We gaan naar een woning waar alles 
gelijkvloers is”, vertelt meneer Rolfes. 

Na bijna 60 jaar verlaat mevrouw Rolfes de woning waar 
ze 45 jaar met haar man heeft gewoond. Samen met 
haar ouders woonde mevrouw Rolfes hier al. Na 
de trouwerij komt ook meneer Rolfes in het 
huis aan de Houtweg. Ze wonen op de 
bovenverdieping van de duplexwoning, 
maar krijgen ook de benedenverdieping 
erbij. “Mijn ouders konden hier op een 
gegeven moment niet meer wonen. Zij 
verhuisden naar de Maten en toen 
kregen wij het hele huis”, vertelt 
mevrouw Rolfes. “Ook voor ons is 
het inmiddels lastig om hier nog te 
blijven wonen. Daarom vertrekken 
we naar een seniorenwoning”, 
voegt haar man toe. “Het zal wel 
een hele overgang zijn na zoveel 
jaar in dit huis, maar we kijken er 
wel naar uit.”

Mevrouw Rolfes 

Van Groot naar Klein

Mevrouw Veldhuizen 

In een pas gerenoveerde woning aan de Fazantweg 
woont mevrouw Veldhuizen samen met haar dochter. 
Ze was hoogzwanger toen ze in de Vogelbuurt kwam 
wonen. “Ik was net gesetteld in het huis en toen moest ik 
al bevallen!” 
Mevrouw Veldhuizen heeft goede herinneringen aan 
haar buurt. “Samen met de buren hebben we regelmatig 
wat gedronken of in de zomer gebarbecued. Het is 
een gezellig volksbuurtje.” Mevrouw Veldhuizen woont 
inmiddels alweer 6 jaar met plezier aan de Fazantweg. 
“De school van mijn dochter is dichtbij en met de fiets ben 
je zo in de binnenstad.” 
Momenteel loopt mevrouw Veldhuizen tegen een paar 
problemen aan. De Goede Woning helpt haar om een 
ingang te vinden bij instanties die haar verder kunnen 
helpen. “Hier ben ik erg blij mee!”, vertelt mevrouw 
Veldhuizen. 

Mevrouw Fennema 

Van een eengezinswoning op de hoek verhuist mevrouw 
Fennema naar een woning met buren aan beide kanten. 
“Mijn dochtertje van bijna vijf is verstandelijk en lichamelijk 
beperkt. Dit huis sluit beter aan bij haar behoeften. Dit 
huis is beter geïsoleerd en ruimer opgezet. Mijn dochtertje 
heeft een aangepast bed en douche. Verder zijn er nog 
geen aanpassingen nodig in het huis.” Het contact met 
De Goede Woning is tijdens de verhuizing goed. “Ze zijn 
altijd bereikbaar en het is super geregeld”, vertelt mevrouw 
Fennema. 

De heer Rol en mevrouw Kolkman

“We zijn verhuisd omdat dit dichter bij het werk van mijn 
vrouw is”, begint meneer Rol. “We stonden al meer dan 
tien jaar ingeschreven voor een sociale huurwoning. Ik 
ben met pensioen en daarom wilden we een lagere huur.” 
Een aantal vrienden heeft geholpen met de verhuizing en 
dat verliep dan ook erg soepel. “Het huis begint nu ook 
al ergens op te lijken. Het is gezellig aan het worden, nu 
we het aan het inrichten zijn naar onze wens”, vertelt hij. 
“We hebben de zolder laten betimmeren zodat we daar 
onze koffers en kerstspullen kunnen opbergen. Het is een 
kleine woning, maar we hebben wel een grote tuin. We 
konden kiezen uit drie woningen en deze vonden we het 
leukst.”

Mijn bijzondere ervaring met 
De Goede Woning is dat zij altijd 

klaarstaan voor reparaties.

B.L.J. Kerssen
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Mevrouw Van Zoelen 

Ugchelse tot 
over de grens
Mevrouw Van Zoelen kent De Goede Woning 
van binnen en van buiten. “Ja, je maakt veel 
mee als je zoveel doet als ik”, lacht ze. Ze 
heeft in het bestuur van De Goede Woning 
gezeten. Daarna was ze als voorzitter actief 
bij huurdersbelangenvereniging De Sleutel. 
Ze huurt dit jaar al 50 jaar bij De Goede 
Woning. 

“Een moeilijke tijd was dat wel in het begin”, 
ze kijkt ernstig. “Als vrouw moest je je toch iets 
beter inlezen en goed beslagen ten ijs komen. 
Ik ben bij de bouw van mijn woning geweest 
toentertijd. Ik mocht als bestuurslid het project 
bekijken. Daar zaten we in de bouwkeet koffie 
te drinken. Dat was ontzettend leuk”, blikt 
mevrouw Van Zoelen terug naar deze drukke 
periode. Ze woont aan de Ugchelsegrensweg 
en is trots om Ugchelse te zijn: “Ik zou nooit 
ergens neerzetten dat ik in Apeldoorn woon; ik 
woon in Ugchelen!”

Familie Van Ernst 

Als de familie Van Ernst aan de Epicurusstraat komt te 
wonen zijn zij het enige stel met kinderen. “Dat was ook 
onze eerste gedachte toen we er kwamen wonen: we 
zijn echt de jongsten! Met de jaren zijn er meer gezinnen 
bijgekomen en daarmee ook meer speelgelegenheden 
in de buurt” vertelt meneer Van Ernst. “De oudere 
mensen vonden het wel erg leuk dat er meer kinderen 
in de buurt bijkwamen”, voegt hij toe. Doordat er meer 
gezinnen wonen, wordt het volgens meneer Van Ernst 
ook drukker. “Ik merk dat er meer verkeer is. Omdat onze 
kinderen hier zijn opgegroeid, hebben we veel goede 
herinneringen hier.”

Mevrouw Wakkers 

Mevrouw Wakkers woont vier jaar in haar woning aan de 
Kooiweg als er brand uitbreekt. “Het was 21 december 
1999. Ik had kaarsen in de vensterbank staan en een van 
mijn katten heeft die waarschijnlijk omgegooid. Zelf was 
ik in de keuken en heb niets gemerkt. Toen ik terugkwam 
stond alles in lichterlaaie”, blikt ze terug. Die dag brandt de 
hele benedenverdieping uit. Het duurt drie maanden om 
de woning te renoveren. “Dat is allemaal netjes gegaan. Ik 
heb tijdelijk bij mijn dochter ingewoond, hoewel De Goede 
Woning ook een andere plek aanbood.” Mevrouw Wakkers is 
tegenwoordig wel extra voorzichtig: “ik heb altijd een emmer 
met water op de benedenverdieping staan.”

 

De tuin waar 

mevrouw Van Zoelen 

graag zit

In 1900 telde Apeldoorn 25.000 inwoners, in 1915 al 40.000. Door de toestroom 
van arbeidskrachten is er werk in overvloed, maar woonruimte tekort. Op particulier 
initiatief wordt in 1915 De Goede Woning opgericht. Op de afbeelding de Kooiweg.

1925Vliegende start 1915  
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De wens voor een woning met een eigen tuin heeft 
mevrouw Gerrevink van het ene huis van De Goede 
Woning naar het andere geleid. Van een flat aan een 
winkelplein, naar een woning met tuin. Mevrouw 
Gerrevink is inmiddels 38 jaar woonachtig aan de 
Spreeuwenweg. In deze periode heeft ze twee renovaties 
meegemaakt. Ook eentje met een wat nattig resultaat. 

“Ik woon in een oud en klein huisje, maar het voelt echt 
als thuis. De woning is natuurlijk niet echt van mij, maar 
toch voelt dat zo na zo’n lange tijd! Het wordt ook wel een 
kippenhok genoemd door familie”, lacht mevrouw Gerrevink. 
“Het is een heerlijk huis, klein en intiem. Er wordt altijd veel 
gekwekt, vandaar een kippenhok.” 

Ook een groot voordeel voor mevrouw Gerrevink: “Ik heb 
me nog nooit onveilig gevoeld in deze omgeving. Het is een 
gemoedelijke buurt. Fijn ook zo vlakbij het winkelplein. Zuid 
is een gezellig volksbuurtje en ik wil hier niet weg.” 

In 2010 werden de woningen duurzamer gemaakt. 
Onderdeel hiervan was een betere isolatie van het dak. 
Tijdens de renovatie werd het dak met plastic afgedekt, 
maar door een grote regenbui zakte het stuk zeil in. Het 
gevolg was dat de zolder steeds natter werd en het water 
de trap afliep. “Ik had er een emmer onder gezet, maar 
daarmee was het probleem niet verholpen. Het water liep 
gewoon langs de muren”, vertelt mevrouw Gerrevink. “Het 
is goed opgelost hoor. Er is opnieuw geverfd en ik heb 
nieuwe vloerbedekking gekregen. Ze hebben alles netjes 
achtergelaten! Daarvoor mogen De Goede Woning en hun 
aannemer wel een compliment ontvangen.” 

 “Ik heb me nog nooit onveilig 
gevoeld in deze omgeving. 

Het is een gemoedelijke buurt.”

Mevrouw Gerrevink

Een ‘kippenhok’ aan de 
Spreeuwenweg

Elly Gerrevink
 op de 

trap 

waar het
 water na

ar 

beneden
 stroom

de
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De familie Van Zwam woont een jaar lang in een 
wisselwoning aan de Ravenweg. In oktober kregen ze 
de sleutel van hun nieuwe huis aan de Spreeuwenweg. 
De plek waar meneer Van Zwam 64 jaar heeft gewoond, 
voordat de nieuwbouw kwam. 

“We zijn blij met de nieuwe woning. We wisten al tien jaar 
dat de huizen gesloopt zouden worden, maar het was 

Mevrouw Zeeman 

Mevrouw Zeeman kijkt positief terug op het eerste 
moment dat ze in haar woning kwam. “Ik kreeg een 
plek aangeboden op de derde etage, waar toevallig 
ook twee van mijn beste vriendinnen woonden! Het 
was toen een moeilijke periode voor mij, maar ik ben 
goed door hen opgevangen. En een verhuizing is 
al zo spannend.” Ze woont dicht in de buurt van de 
school van haar zoontje en heeft nog geen plannen 
om op zoek te gaan naar een andere woning. “Toch 
zou ik zelf wel wat actiever willen zijn, zodat er meer 
leuke dingen worden georganiseerd in de buurt”, 
sluit ze af. 

Familie Van Zwam 

Wisselwoning als tussenstop
onduidelijk wanneer precies”, vertelt mevrouw Van Zwam. 
Tijdens de verbouwing kijken ze elke dag hoe het gaat. 
Ook bestaat er een Facebookpagina waar updates en foto’s 
worden geplaatst. De familie heeft een positieve eerste 
indruk van de nieuwbouw. “Het is wel helemaal anders. 
Het heeft toch een hele impact gehad om het vertrouwde 
nest te verlaten. We zijn blij dat we weer terug kunnen. 
Zuid is echt wel ons plekje!’ vertelt meneer Van Zwam. 

    

Mevrouw Leemkuil 

Mevrouw Leemkuil heeft verschillende huizen gehuurd 
bij De Goede Woning. Ze begint klein maar gaat 
steeds groter wonen. 
“De mooiste plek vond ik aan de Valeriuslaan, een 
grote eengezinswoning met tuin. Daar heb ik 29 
jaar gewoond. Het was een fijne buurt. Ik ben daar 
weggegaan omdat ik niet meer goed kon traplopen. 
Daarom woon ik nu aan de Eendenweg. Ik kan nog 
zelfstandig wonen, wel krijg ik huishoudelijke hulp. 
Ik woon hier echt op mijn gemak”, vertelt ze. 
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De familie Bekkens woont in het nieuwe appartementen-
gebouw aan de Ravenweg (Zuiderpoort). Sinds het 
complex is opgeleverd in 2011, hebben ze hun intrek 
genomen in een woning met grote woonkamer en veel 
lichtinval. Het plekje hebben zij zelf mogen uitkiezen. 

De familie heeft dertig jaar in een koopwoning in Ugchelen 
gewoond. “Het onderhoud aan de tuin en de buitenkant van 
het huis werden te veel en onze kinderen waren inmiddels 
het huis uit”, begint mevrouw Bekkens. “Daarom werd het 
tijd om iets nieuws te zoeken.” Mevrouw Bekkens komt uit 
een dorpje. Daardoor voelde Ugchelen als thuiskomen voor 
haar. “Elke dag fietste ik naar mijn werk langs de plek waar 
we nu zelf wonen”, glimlacht ze. “En toen zei ik altijd, daar 
wil ik nooit wonen!” Toch is dit nu de plek die ze thuis noemt. 
“We zagen tekeningen in de krant van de nieuwbouw en dat 
trok onze interesse”, legt meneer Bekkens uit. “In januari 

Familie Bekkens 

Van ‘nooit naar Zuid’, naar Zuid
2010 hebben we ons ingeschreven voor deze woning. We 
konden kiezen waar in het gebouw we wilden wonen. En het 
appartement is ook nog gebouwd naar onze wensen.” 

Woning vol voordelen
“Een voordeel aan deze woning is dat het zo goed 
geïsoleerd is. Het is vrij druk op straat, maar met de ramen 
gesloten hoor je daar niets van!” vertelt mevrouw Bekkens. 
“En ook niet verkeerd, de ramen staan op het zuiden en 
zo hebben we de hele dag zon”, vult meneer haar aan. De 
woonkamer is extra groot doordat het stuk van het trappen-
huis erbij aan zit. “Doordat we een van de eersten waren 
die ons hadden ingeschreven voor deze woningen, konden 
we kiezen waar we wilden wonen”, zegt meneer Bekkens. 
“Dit plekje was eigenlijk onze tweede keus, maar nu we hier 
wonen vinden we het beter dan de eerste keus!” Toch is er 
ook een nadeel: “Ik kan zelf de ramen aan de buitenkant niet 
zemen”, begint mevrouw Bekkens. “Dat was juist een reden 
om te verhuizen!” lacht meneer Bekkens.

 “Elke dag fietste ik naar mijn 
werk langs de plek waar we nu 

zelf wonen”, glimlacht ze. 
“En toen zei ik altijd, daar wil 

ik nooit wonen!”

 De grote 
woonkamer van de 
familie Bekkens
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Meneer Boro 

“Toen we in het huis kwamen vonden we het 
echt een bende. We hebben veel aan de woning 
geklust. Het huis had alle kleuren van de 
regenboog. Mijn vriendin was hoogzwanger, dus 
we hadden niet veel keuze. We hebben de woning 
dan ook snel geaccepteerd. Inmiddels wonen we 
hier nu alweer zo’n elf jaar. Het is een leuk huis. 
Qua ruimte heel groot. De kinderen zitten in de 
buurt op school en in deze omgeving is ook altijd 
wat te doen voor de jeugd. Ik vind het goed om te 
zien dat hier nog zoveel kinderen buitenspelen. 
Dat zie je niet overal meer”, vertelt meneer Boro 
over het wonen aan de Aristotelesstraat. 

Mevrouw Akgul

Sinds drie jaar huurt mevrouw Akgul een huis van 
De Goede Woning. Samen met haar twee kinderen 
woont zij aan het Hofveld. “Het is een leuk huis met 
een grote tuin. Ik woon aan een drukke weg, dus in 
de tuin kunnen de kinderen lekker spelen.” vertelt 
mevrouw Akgul. De keuken in de woning is een 
tijdje terug vervangen. Mevrouw Akgul kon hierdoor 
twee dagen de kraan in de keuken niet gebruiken. 
“Dat was soms even lastig, maar gelukkig was het 
snel opgelost en de keuken ziet er weer super uit.” 

Omstreeks 1962 
kwam een oude huurbaas 

de huur ophalen en kwam bij 
ons koffie drinken.

               B.J. Burghout

Ik huur al 69 jaar bij 
De Goede Woning. Eerst in een 

duplex, toen in een eengezinswoning 
en nu in de Woongroep. 

G.J. Woudenberg-Geijteman

Tuindorpen 1920  1930

Gemeentelijke noodwoningen in ‘het Groene Dorp’ (nu Beethovenlaan). 
In 1924 kan een deel van de gezinnen die hier wonen verhuizen. Het verschil 
tussen de krotten en de nieuwbouw van de Goede Woning is enorm.
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’Verstopt’ in een zijstraat van de Loudonstraat woont 
de familie Kuiper. Het bordje met de nummers 2 t/m 
20A wijst richting het juiste huis. Vanaf 2007 woont de 
familie Kuiper in een hoekwoning in deze straat. Met een 
voortuintje, een achtertuin en een schuur waarin meneer 
Kuiper zijn hobby uitvoert. 

Het gesprek brengt ons direct terug naar 1959. Dit is 
het begin van de huurperiode van de familie Kuiper bij 
De Goede Woning. Een huurovereenkomst als bewijs. 
Vanaf december 1959 komt elke week een mevrouw 
van de woningstichting bij de familie langs met een leren 
portemonnee. Ze int het huurbedrag van ƒ 6,35. De familie 
Kuiper woont tot 1973 in een duplexwoning. Tot die tijd is er 
geen douche, moet in de winter het water afgesloten worden 
door de benedenbuurman en gaat meneer Kuiper richting 
de schuur om kolen te scheppen. De kolen bieden warmte 
in een winter waarbij de ramen bevriezen. “Bevroren ramen 
waren in die tijd een prachtige voorstelling. Dat zie je nu 
eigenlijk nergens meer”, vertelt meneer Kuiper. 

Onverwachte verhuizing
De familie Kuiper woonde met veel plezier aan de 
Flamingoweg totdat zij moesten verhuizen. Er zouden 
nieuwe woningen worden gebouwd. “Verhuizen was tot 
dan toe geen enkel ogenblik in ons naar boven gekomen”, 
vertelt mevrouw Kuiper. Haar man voegt toe: “Als er geen 

Meneer Kuiper 

Bevroren ramen en kolen scheppen
nieuwbouw was gekomen, waren we niet verhuisd. We 
hebben er met veel plezier gewoond al die jaren.” Gelukkig 
woont het tweetal ook naar volle tevredenheid aan de 
Loudonstraat. 

Meneer Kuiper is zelf erg handig. Hij is dan ook graag bezig 
in de schuur. “Soms moet ik aan de deur kloppen om te 
vragen of hij de tijd is kwijtgeraakt”, lacht mevrouw Kuiper. 
De kaarsen op een tafeltje naast de televisie laten zijn 
handigheid zien. Van een boomstam heeft hij een mooie 
kaarsenstandaard gemaakt. Ook in de tuin staat een beeld 
dat meneer Kuiper zelf heeft gemaakt. 

Meneer en 

mevrouw Kuiper voor het 

schuurtje waarin meneer 

zijn hobby uitoefent 

 Huurovereenkomst als bewijsEen beeld van de heer Kuiper
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Mevrouw Wolbers 

Blauwe muren en 
veel behang
Mevrouw Wolbers huurt in totaal al 54 jaar bij De Goede 
Woning. De laatste 40 jaar woont ze in dezelfde woning 
in de Heemskerkstraat. In al die jaren heeft ze veel zelf 
gedaan aan het huis. Soms ook met behulp van De 
Goede Woning. 

“Vroeger ging het allemaal wat makkelijker als je iets gedaan 
wilde hebben in het huis”, begint mevrouw Wolbers haar 
verhaal. “We wilden het huis behangen. Het behang kreeg je 
toen nog van woningcorporaties. Ik kreeg zoveel rollen, dat 
ik uiteindelijk drie kamers kon behangen!” lacht ze. Samen 
met haar wijlen echtgenoot heeft ze de slaapkamer nog 
blauw geschilderd. “Blauw is mijn favoriete kleur. Ik heb heel 
voorzichtig de randjes geverfd en mijn man de rest van de 
muren.”

Mevrouw Wolbers 

in haar woonkamer
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In deze jaren investeert de woningbouwvereniging vooral in een goed contact met 
de huurders. Er worden onder andere buurtverenigingen opgericht. A. van Brero, 
voorzitter van De Goede Woning bij tuinwedstrijden in de Metaalbuurt in 1924.

Wanneer in 1929 de economische crisis toeslaat, komt vrijwel alle sociale woningbouw 
tot stilstand. In de jaren ’30 beperkt De Goede Woning zich tot onderhoud aan haar 
inmiddels 1.101 woningen. Op de afbeelding tuinen in de Vogelbuurt in de jaren ’20.
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Meneer Hulsman 

“Hoeveel renovaties ik heb meegemaakt? Dat 
is onderhand niet meer te tellen”, grapt meneer 
Hulsman. “Nee, ik heb drie renovaties meegemaakt. 
Bij de laatste hebben ze de centrale verwarming 
vervangen. Ik ben zeer tevreden hoe dat nu gaat. 
Eerder was het vaak nog koud of deed de verwarming 
het helemaal niet.” Meneer Hulsman heeft bewust 
gekozen om in een flat te wonen en hij zou niet meer 
anders willen. “Aan de grond wonen beviel niet. Ik 
heb zeven jaar in een duplex gewoond. 
Nu woon ik al dertig jaar in deze flat. Ik kan het hier 
nog wel 100 jaar uithouden!”, lacht meneer Hulsman.

Meneer Sliep 

Meneer Sliep woont samen met zijn vrouw in een 
paradijsje. “Alles wat wij willen in een huis hebben 
we. Een grote tuin met twee mooie vijvers, een 
schuur voor de auto én om in te klussen”, vertelt 
meneer Sliep. Afgelopen juni heeft het huis aan de 
Oude Beekbergerweg zonnepanelen gekregen. 
“We hebben zelf zes zonnepanelen aangeschaft. 
Daarnaast kregen we er zes van De Goede 
Woning. Sinds juni hebben we 1200KW opgewekt. 
Daar bespaar je een hoop geld mee. Ik heb er 
ontzettend veel schik van. Ook is de woning tijdens 
een renovatie beter geïsoleerd. Zo hebben we 
bijvoorbeeld dubbel glas gekregen.”

Meneer Van den Berg en Mevrouw Quist 

Meneer Van den Berg en mevrouw Quist gaan voor 
het eerst samenwonen en komen in een huis van De 
Goede Woning terecht. “Het zoeken naar een woning 
ging sneller dan we zelf hadden verwacht. Als het nog 
een jaartje had geduurd was dat ook niet erg geweest, 
maar het duurde maar twee maanden”, blikt meneer 
Van den Berg terug. “Binnen een dag waren we over. 
Het bevalt super. De woning is precies wat we wilden. 
Wij hebben er veel plezier en de hondjes ook!”

Wederopbouw 1945  1955

In de crisis- en oorlogsjaren heeft de woningbouw stilgelegen. 
Direct na de oorlog is er een babyboom en stijgt het inwonersaantal 
van Apeldoorn naar 85.000. De Goede Woning bouwt meer dan 
ooit, eerst vooral rijtjeshuizen, zoals aan de Bachlaan.

Woningen in de Maten, een 
typisch Nederlandse woonwijk.

Ik woon plezierig omdat 
ik hier mijn hobby kan uit-

oefenen. De woning bevalt ons 
en de huur is toch redelijk.

C.F. Kremer

Wonen is 
prettig 

in een huis van 
De Goede Woning.

Twestra-Hartstra

Ik woon fijn, omdat
wij een fijn huisje 

hebben met veel ruimte.

G. Tijssen

 

Aan de Sprengenparklaan worden in 1954 de eerste etageflats 
van Apeldoorn opgeleverd. Het complex was oorspronkelijk 
bedoeld voor de huisvesting van hogere militairen die destijds 
in de Willem III Kazerne gelegerd waren.
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Meneer Schiphorst is geboren in een woning van De 
Goede Woning. Hij is uit huis getrouwd en samen met 
zijn vrouw in een duplexwoning aan de Flamingoweg 
gaan wonen. “Dat was echt heel klein en er was geen 
badkamer”, vertelt hij. Mevrouw Schiphorst onderbreekt 
hem: “Maar het was wel zo gezellig en knus!” Toch wil 
meneer Schiphorst altijd terug naar zijn roots.

In het knusse huisje hebben ze drie jaar gewoond. Toen 
verhuisden ze naar een flat aan de Metaalweg. “Vanuit de 
flat hebben we altijd geprobeerd om terug naar mijn oude 
buurt te gaan”, vertelt meneer Schiphorst. Hij groeide op aan 
de Diepenbrocklaan, hetzelfde soort huis als zijn huidige 
woning aan de Valeriuslaan. En maar een straat verderop. 
“Het was moeilijk om daar een woning te krijgen”, begint 
mevrouw Schiphorst. Maar uiteindelijk is dit wel gelukt. 
Direct na de renovatie in 1978 zijn wij dan ook naar de 
Valeriuslaan verhuisd.” Tijdens de renovatie betrokken de 
bewoners van de Valeriuslaan andere woningen, en veel van 
hen keerden niet terug. “Daardoor stonden er veel huisjes 
leeg. Ik heb later nog gehoord dat veel mensen spijt hebben 
gehad van deze beslissing”, vertelt meneer Schiphorst. 

Als geboren Zuid Apeldoorner is meneer Schiphorst 
betrokken bij zijn buurt. “In 2007 hebben ze de woningen 
gerenoveerd: nieuwe keuken, kozijnen, badkamer en we 
kregen dubbelglas. We zijn toen in huis blijven wonen”, 
vertelt meneer Schiphorst. “Het was een gezellige boel 

Familie Schiphorst 

Slotfeest leidt tot werkgroep De Buren

met alle bouwvakkers, toen ze klaar waren was het wel 
ineens stil!” lacht mevrouw Schiphorst. “Je hebt ook wel 
eens gemopperd hoor”, reageert meneer Schiphorst. Na de 
renovatie heeft meneer Schiphorst samen met vijf buren, 
in samenwerking met De Goede Woning, een slotfeest 
georganiseerd. “Het was een grandioos feest en dat heeft 
geleid tot de werkgroep De Buren. We organiseren nu 
Burendag en Buitenspeeldag. Ook doen we elk jaar mee 
met NL Doet.” 

Familie Schiphorst: 

roots liggen in 
Apeldoorn Zuid

“We organiseren nu Burendag, 
Buitenspeeldag en elk jaar doen 

we mee met NL Doet.” 
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Famlie Timmer 

Na tien jaar in de Muldersdreef te hebben gewoond verhuist 
meneer Timmer met zijn gezin naar de Mendelsohnstraat. 
Het wonen daar is prima, hoewel er nog wel verhuisplannen 
waren. “Die zijn alweer van de baan. Mijn vrouw werkt 
fulltime in Apeldoorn, in een andere stad wonen is dan niet 
handig. Je moet keuzes maken!” vertelt meneer Timmer. 
Zelf is hij huisvader. “Je went overal aan. Je krijgt een 
ritme in je eigen huis en alles heeft zijn plekje. Ik heb een 
bepaalde regelmaat in het huishouden en ik geniet ervan om 
huisvader te zijn.”

Mevrouw Brinkman 

Vier jaar geleden verhuist mevrouw Brinkman van 
het platteland naar de Snipweg in Apeldoorn. “Dat 
was in het begin wel heel erg wennen, maar daarom 
vind ik dit huis ook zo leuk. Het heeft een grote tuin 
en dat was wel een grote wens van mij. Ik heb in 
de achtertuin veel bomen. Niemand kan in mijn tuin 
kijken. Zo creëer ik een beetje platteland in de stad! 
Ik kan recreëren in mijn eigen tuin als ik dat wil. Ik 
vind het een geweldig plekje en blijf hier voorlopig nog 
graag wonen.” 

Meneer Opdam 

Sinds een jaar woont Vincent Opdam via De Goede 
Woning in een boven duplexwoning aan de Houtweg. 
“Het bevalt me goed in Apeldoorn en ik ben blij met de 
woning. Het is een sociale en rustige wijk. Soms zelfs 
te rustig”, lacht Vincent. Hij heeft net een renovatie 
achter de rug. De keuken, badkamer en wc is onder 
handen genomen. Er zijn zonnepanelen gekomen en 
de buitenmuren zijn geïsoleerd. “Ik heb voor vijftien 
dagen een woning aan de Snipweg gekregen. Ik vond 
het fijn dat er meegedacht werd en dat ik ergens anders 
terecht kon. Ook het eindresultaat bevalt, alles is mooi 
afgewerkt.”

Mevrouw Kerssen 

Mevrouw Kerssen woonde met drie kinderen en haar 
man in een boven duplexwoning. Een woonkamer, twee 
slaapkamertjes en een keuken. “Ik wist dat er een huis 
aan de Weberlaan vrij kwam, maar we kregen de woning 
eerst niet. Toen kwam er iemand van De Goede Woning 
langs. Hij stond met open mond te kijken. ‘Hoe redden jullie 
dat?’ zei hij. Twee dagen later kregen we bericht dat we 
het huis aan de Weberlaan alsnog kregen”, kijkt mevrouw 
Kerssen terug. Al 52 jaar huurt ze bij De Goede Woning. 
“Mijn schoondochter had me opgegeven voor het Trouwe 
Huurdersdiner in oktober. Wat een leuk initiatief was dat! 
Ik kwam ook vroegere buurtbewoners tegen die ik al 25 jaar 
niet had gezien. Dat was bijzonder.”

Ouderenhuisvesting 1945  1965

De Goede Woning bouwt zorgcomplexen als 
Avondzon, de Veenkamp en op de afbeelding: 
de Matenhof. In de jaren ’90 verzelfstandigt de 
zorgsector; De Goede Zorg wordt opgericht.

Naast de groeiende bevolkingsaantallen vormen ook 
sociale veranderingen een uitdaging in de naoorlogse jaren. 
De behoefte aan bejaardenhuisvesting en zorg groeit. 
Op de afbeelding renovatie van het torentje aan het Ibisplein.
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Mevrouw Stegeman 

Gelukkig mens aan het Ibisplein
Voor de huizen van het Ibisplein ligt een klein parkje, 
waardoor de woningen aan de voorkant een groen 
uitzicht hebben. Het park is niet alleen een leuke 
ontmoetingsplek in de zomer, of dat prachtige uitzicht, 
ook heeft het een tijd een praktische rol gehad. “Tijdens 
de renovatie in 2012 hebben we in woonunits op het 
grasveld gestaan”, vertelt mevrouw Stegeman. 

In 2012 verhuisde ze naar een andere woning aan het 
Ibisplein, nadat in datzelfde jaar de woningen gerenoveerd 

Het parkje 
aan 

het Ibisplein

werden. “We kregen een nieuw toilet, de tegels werden 
vervangen en er kwam een nieuwe verwarming.” Ze woonde 
twee weken in een woonunit op het grasveld. Toen ze weer 
in haar eigen woning kon, zetten de verhuizers de meubels 
weer terug zoals zij wilde. “Dat was een hele prettige 
samenwerking, en ik ben een gelukkig mens hier in dit 
huisje.”

Ik woon erg prettig, alles is naar wens. 
Ook na de renovatie van 2010, we hebben 

nu een WC boven. je wordt wel ouder.

 W.J. Slijkhuis acht jaar geleden is 
onze woning gedeeltelijk 

gerenoveerd. Wij wonen al 
50 jaar met genoegen.

J. Rump

Enkele maanden geleden, 
toen iemand van De Goede Woning bij mij 
was, heb ik gevraagd het straatje naar de 

voordeur opnieuw te leggen. Dat was in 1 week 
voor elkaar. Heel fijn! Helaas was ik niet thuis, 

anders had ik zeker koffie aangeboden.

J. de Vries-Braaksma

Ik ben begonnen 
op een bovenwoning. 

Dit was erg gehorig, maar nu 
heb ik een fijne woning met 

alles erop en eraan.

H. Bloem-Cornelissen
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Mevrouw Vonk, Mevrouw Van den Berg 
en mevrouw Korsaan

Voordelen op de 
Muldersdreef
In een van de flats komen de drie dames bijeen om te 
praten over de Muldersdreef. Goed voorbereid zitten ze 
in de woonkamer. Daar waar nodig vullen ze elkaar aan.

De dames sommen samen op wat ze leuk vinden 
aan het wonen in de flats van de Muldersdreef: “Er is 
veel ruimte, een groot balkon, een groene omgeving, 
genoeg parkeerruimte en je bent zo in de stad.” Er wordt 
instemmend geknikt. De dames kunnen het weten. Mevrouw 
Vonk was de eerste bewoner. Mevrouw Van den Berg en 
mevrouw Korsaan volgden een paar jaar later. Tijdens 
het gesprek wordt het huurcontract doorgenomen dat in 
die tijd is getekend. “Er staan nog wel grappige dingen in 
het huurcontract: bijvoorbeeld ‘het kloppen van kleden, 
beddengoed enz. zal door huurder geschieden voor 
10:00 uur ’s morgens”, vertelt Mieps van den Berg als ze 
glimlachend het huurcontract doorbladert. 

De dames van 
de Muldersdreef
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als ik een klacht 
heb, lost men het op een 

plezierige manier op. Dat is mijn conclusie
na ruim 50 jaar te mogen huren van 

De Goede Woning.

R.I. van Werven-Coljee

Ik woon al 63 jaar met groot 
plezier en tevredenheid.

T. B. de Boer

Mevrouw Cornelissen 

Verena Cornelissen huurt al jaren van De Goede 
Woning. Sinds anderhalf jaar woont ze in hetzelfde 
huis. “Ik woonde eerder ook in deze buurt, maar ben 
tussentijds vier jaar weggeweest. Ik kan niet zonder 
Zevenhuizen en ben daarom weer terugverhuisd”, vertelt 
Verena. “Ik heb goede herinneringen aan de buurt. 
Mensen zijn vrolijk en je wordt altijd begroet.” Ook het 
contact met De Goede Woning is goed. “Ik hoef maar te 
bellen en ze komen langs. Ook de afgelopen renovatie 
is goed gegaan. Hoewel het wel een beetje koud was 
met de dubbele beglazing erin zetten!” lacht Verena.

Ik woon fijn, omdat
Kerschoten een mooie wijk is 

met veel groen en een 
winkelcentrum op loopafstand. 

Z. Slagman

1975 1985Hoogbouw en laagbouw 1965  

De nieuwe wijken verschillen wezenlijk van karakter. In Zevenhuizen 
bouwt De Goede Woning in 1970 nog galerijflats, zoals die aan de 
Aristotelesstraat. Op de afbeelding kunst in de flats in Zevenhuizen.

Apeldoorn maakt in de jaren ’60 een flinke groei door. In 1960 had 
Apeldoorn 105.000 inwoners, maar dat aantal neemt snel toe. Dit 
leidt tot de bouw van de nieuwbouwwijken Orden, Zevenhuizen en 
later de Maten. Op de afbeelding flats in de Matendreven.
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Een jaar voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, 
werd Henk Oudbier geboren aan de Houtweg. Als 
jonge jongen maakte hij veel mee van de oorlog. 
Ondanks dat het een moeilijke tijd was, had Henk een 
fijne jeugd aan de Houtweg. “Ik heb daar gewoond 
totdat ik 16 was, dat is toch wel een belangrijk deel van 
je leven.”

Het was een klein huis waar het gezin met vijf kinderen 
woonde. “We waren veel buiten, op het plein hebben 
we gevoetbald. Er waren twee grote zandbakken waar 
we enorm diepe kuilen hebben gegraven. Het was niet 
altijd rozengeur en maneschijn, maar ik heb hele goede 
herinneringen aan de buurt”, vertelt hij. Het huis was al 
krap met zeven personen, maar toch neemt het gezin nog 
evacuees uit Arnhem in huis. Daarvoor stond het gezin 
een van de drie slaapkamers af. Tijdens de oorlog valt er 
een granaat voor de woning op straat. “We hoorden vaker 
granaten overvliegen en konden aan het geluid horen of 
hij zou vallen of niet. Deze keer viel hij dus voor ons huis. 
Hierdoor knalden alle ruiten eruit.” De Goede Woning 
kwam de volgende dag en spijkerde dakleer tussen de 
kozijnen als noodoplossing. 

Meneer Oudbier 

De Houtweg in oorlogstijd

apeldoornse fietstocht
Veel verhalen kan Henk Oudbier nog terughalen over zijn 
tijd aan de Houtweg. “Met familie maak ik elk jaar een 
fietstocht. Dat hebben we ook eens door Apeldoorn gedaan. 
Langs de plekken waar ik gewoond, gespeeld en gewerkt 
heb”, zegt meneer Oudbier. Hij glimlacht. “Mijn zwager zei: 
‘waar haal je dat toch allemaal vandaan!’, toen ik maar bleef 
praten over vroeger.” Vroeger is al een tijd geleden. Sinds 
de oplevering woont Henk Oudbier met zijn vrouw aan de 
Calypsostraat. “We hebben de hele buurt gebouwd zien 
worden. In het begin was er nog niks. Het was toen ook 
nog wel wennen”, vertelt meneer Oudbier over zijn huidige 
woning. 

Henk Oudbier haalt 

herinneringen o
p

“Met familie maak ik elk jaar 
een fietstocht. Dat hebben 
we ook eens door Apeldoorn 
gedaan. Langs de plekken waar 

ik gewoond, 
gespeeld en gewerkt heb.”
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Mevrouw Tasdelen 

Familiehuis aan 
de Chamavenlaan
Sinds mevrouw Tasdelen in Nederland woont, woont ze aan de 
Chamavenlaan in Apeldoorn. In 1974 is zij vanuit Turkije naar 
Nederland verhuisd. 

Samen met haar ouders komt mevrouw Tasdelen in Nederland aan 
en woont ze in de woning van De Goede Woning. “Mijn ouders 
gingen terug naar Turkije en ik trouwde. Met mijn man woon ik 
sindsdien nog steeds in hetzelfde huis!”, zegt mevrouw Tasdelen. 
Ook nu wonen er meer generaties in het huis. “We hebben er nooit 
aan gedacht om naar een andere woning te gaan, alles verloopt hier 
prima en we zijn zeer tevreden”, vertelt mevrouw Tasdelen. In de 
buurt is er wel veel veranderd zegt ze: “Er zijn nieuwe huizen, het 
winkelcentrum is anders. Dingen veranderen, maar dat is juist goed!”

Mevrouw Tasdelen in 

haar “familiehuis”

Hoogbouw en laagbouw 1990 2000 2010 2015

In 2011 brengt Prins Willem Alexander een spontaan bezoek aan de Maten 
ter ere van Burendag. Een initiatief ter bevordering van de saamhorigheid. 
De Goede Woning ondersteunt jaarlijks deze bijzondere dag.
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Mevrouw Brouwer is in maart 100 jaar geworden. 
Zij huurt al zo’n zeventig jaar van De Goede Woning. 
Dochter, mevrouw van Kuilenburg, huurt in totaal 42 
jaar, waarvan al 32 jaar in hetzelfde huis. 

Met haar gezin trok mevrouw Brouwer in een woning aan 
de Staalweg. Een noodoplossing. Haar man was tijdelijk 
gelegerd geweest in Brabant. Er moest snel een woning 
komen in Apeldoorn toen zij daarvan terugkwamen. De 
verhuizing gebeurde in het donker. In de oorlog moesten 
immers na de avondklok alle lichten uit zijn. 

Ondanks dat het een noodoplossing was, heeft mevrouw 
Brouwer met haar gezin de Staalweg lang hun thuis 
genoemd. “Ze hebben de woning bijna onder haar kont 
afgebroken”, lacht haar dochter. “In de ochtend hebben 
we haar verhuisd en ’s middags waren de dakpannen er 
al af!” Dit ging in overleg met De Goede Woning. Mevrouw 
Brouwer was te oud om tijdelijk in een wisselwoning te 
gaan wonen en vervolgens weer terug te gaan naar de 
Staalweg. Daarom mocht zij in het huis blijven, totdat haar 
huidige woning aan de Radiumweg klaar was. “Tijdens een 
eerdere renovatie heeft ze gewoond in het gele dorpje aan 
de Arnhemseweg”, vertelt mevrouw van Kuilenburg. “Ja, dat 
waren zulke leuke houten huisjes. Daarbij had ik echt een 
vakantiegevoel!” vertelt mevrouw Brouwer. 

Mevrouw Brouwer en dochter van Kuilenburg

Twee generaties trouwe huurders
Goede koffie
“Vroeger kende je de bouwmensen allemaal nog. Dan 
werd er altijd gezegd: ‘ga maar bij Brouwer koffie drinken, 
want daar krijg je goede koffie!’” vertelt mevrouw Brouwer 
glimlachend. En dat geldt voor de hele familie: “zo ging het 
bij mij hetzelfde, ‘dat is er een van Brouwer dus daar krijg je 
goede koffie’, zeiden ze dan”, vertelt haar dochter lachend. 
Voor de familie is het een raar idee dat de woning aan de 
Staalweg er niet meer is. Niet alleen is het huis weg, ook 
heeft het stuk straat waar de familie woonde een andere 
naam gekregen. “Dat is toch wel apart na zoveel jaren en 
herinneringen daar.” 

Mevrouw Brouwer 

en dochter 

van Kuilenburg

Burgemeester 
John Berends 
en Krista Walter 
feliciteren 
mevrouw Brouwer
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Mevrouw Schurink heeft via verschillende 
woningcorporaties huizen gehuurd. Sinds twee jaar 
huurt ze een woning van De Goede Woning aan 
de Sprengenparklaan. In dit huis wil ze graag oud 
worden. 

“Dit zijn echt gigantische leuke appartementjes. We zitten 
midden in het groen en we kunnen zo naar de Apenheul 
lopen”, vertelt mevrouw Schurink trots. In het eerste jaar 
dat ze er woont is er een grote renovatie. “Het hele huis 
stond op zijn kop. Alle ramen en complete puien moesten 
eruit. Het was een leuke renovatie”, lacht ze. “Het was 
binnen een dag gepiept. Dan zit je toch een dag in de 
rotzooi en dan kun je weer opruimen. Maar het hoort 
erbij en het is er ook weer van opgeknapt. We hebben 
schuifpuien voor en achter gekregen in de woonkamer. 
We kunnen achter de schuifpui opendoen en dan ben je 
direct in het groen.” Wonen in dit stuk van Apeldoorn vindt 
mevrouw Schurink dan ook prachtig: “ik hoop hier tachtig 
te worden. Alles is gelijkvloers, dus dat is al geregeld!” 

Mevrouw Schurink 

Mooi stuk 
apeldoorn aan de 
Sprengenparklaan 

Meneer en mevrouw Ruggenberg

Aan het Burgersveld wonen meneer en mevrouw 
Ruggenberg al 36 jaar met veel plezier. “Het is een leuke 
buurt. Wij wonen aan de vijverkant, waardoor je een leuk 
uitzicht hebt.” Het contact met de buurtbewoners is goed. 
“Het plein bestaat 40 jaar. Dit jubileum hebben wij gevierd 
in combinatie met Burendag. Op 26 september werd er 
een leuke feestdag georganiseerd. Hierbij waren ook de 
oud bewoners van het Burgersveld aanwezig. Het was een 
gezellige dag voor jong en oud!” Ondanks de tevredenheid 
over het huis en de buurt, besluiten meneer en mevrouw 
Ruggenberg toch op zoek te gaan naar een kleinere woning. 
“Wij worden natuurlijk ook ouder, en dan is de tuin te groot 
om te onderhouden.” Via het project Kleiner Wonen helpt 
De Goede Woning hen met het vinden van een geschikte 
woning. 

Meneer Possemis 

Jelmen Possemis is al een aantal jaren werkzaam 
als buurtbeheerder bij De Goede Woning. Ook was 
hij tot voor kort huurder. “Ik heb een tijdje aan de 
Aurelia gewoond. Het was een nieuwe wijk die nog 
in opbouw was. Ik vond het een leuke buurt met 
veel jonge bewoners en mooie speelveldjes voor de 
kinderen. Het huis stond tegenover de Vellertheuvel, 
wat door buurtbewoners ‘De Poema’ wordt 
genoemd. Op de heuvel werd er vaak gespeeld 
door kinderen uit de buurt. Vooral als er sneeuw 
was gevallen was het een feest om van die grote 
berg af te glijden!”

Mevrouw Jochems 

Mevrouw Jochems woont in een flat, als ze bedenkt 
dat ze liever in een laagbouw woning woont. “Ik heb 
een zoontje met ADHD en wil graag dat hij lekker 
buiten kan spelen. We hebben nu een grote tuin, 
dus hij heeft genoeg speelruimte. “Ik wist dat je lang 
ingeschreven moest staan en heb op veel woningen 
gereageerd. Gelukkig kwam deze woning nu op mijn 
pad en het bevalt tot nu toe ontzettend goed!”

 

Onlangs zijn de monumentale flats 
aan de Sprengenparklaan gerenoveerd.

Renovatie en restauratie 1980 2015

Vanaf de tweede helft van de jaren ’70 wordt stadsvernieuwing 
belangrijker. De vooroorlogse woningen die zo’n geweldige vooruitgang 
betekenden, zijn aan vervanging of renovatie toe. Een van de eerste 
complexen die wordt aangepakt is Sprengendorp in 1977.
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De woningen aan de Adelaarslaan zijn pas gerenoveerd. Voor het 
opknappen van de douche en de keuken moesten mevrouw Van 
Milligen en mevrouw Koster twee weken in een andere woning aan 
de Adelaarslaan verblijven. “Er was maar weinig overlast en in de 
tijdelijke woning was alles goed geregeld”, vertellen de dames. 
Sinds de renovatie is er een intercom met camera, meer kastjes in 
de keuken en een nieuwe installatie voor water. 

Het contact met De Goede Woning is goed tijdens de renovatie. Maar 
ook op een ander punt hebben zij geholpen. “Er had nog nooit een 
kerstboom in het gebouw gestaan. Dat leek ons zo gezellig”, vertelt 
mevrouw Van Milligen. Daarbij denkt ze terug aan drie jaar geleden, 
toen er beneden in de hal een kerstboom kwam. “Ook buiten kwam 
een grote boom te staan. Van het een kwam het ander en nu zitten 
we elke twee weken met een aantal bewoners beneden. We maken 
bloemstukjes of kaarten. ”De Goede Woning heeft een tafel en stoelen 
geregeld. “Als de anderen niets horen staan ze zo aan de deur om te 
vragen of het nog wel door gaat”, lacht mevrouw Van Milligen.

Tijdens de renovatie is er ook een nieuw ketelhuis gekomen, waardoor 
het hele gebouw verwarmd wordt met houtsnippers. Daarnaast is de 
flat voorzien van zonnepanelen. “We moeten nog wel afwachten welk 
voordeel dit brengt, omdat we nog geen winter meegemaakt hebben 
met het nieuwe ketelhuis”, vertelt mevrouw Koster. 

De hal waar 
de bewoners 
samenkomen

Mevrouw Van Milligen en Mevrouw Koster 

Het begon allemaal 
met de kerstboom

Met de 214 zonnepanelen rondt De Goede 
Woning het onderhoudsproject af. De 
woningen gingen gemiddeld van een E 
naar een energielabel B. De maatregelen 
leveren de bewoners meer wooncomfort 
en een financieel voordeel.
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2010

Mevrouw Koldenhof 

In vaders eerste 
voetstappen
Waar eens een klein boerderijtje stond, bij de 
overgang van de Muldersdreef naar de Maten, 
staan nu flats van De Goede Woning. In dat 
boerderijtje werd een jongetje geboren: de vader 
van mevrouw Koldenhof die nu daar in die flats 
woont. Met 93 jaar woont ze nog zelfstandig aan 
de Muldersdreef, op de grond waar haar vader is 
geboren. 

Mevrouw Koldenhof woont al 45 jaar in de flat. “Ik 
heb alle bomen geplant zien worden. Prins Bernard 
en prinses Margriet hebben het park geopend en een 
mooie struik gepoot”, blikt ze terug. Er is een mooi 
uitzicht op het park. Ze vindt het heerlijk om naar 
buiten te kijken. Het huis wordt goed onderhouden. 
Alhoewel soms nog weleens dingen een beetje 
verkeerd gaan: “Op het plafond rondom de lamp zie je 
nog een vierkantje met een andere kleur. Dat stuk zijn 
ze vergeten te schilderen”, lacht mevrouw Koldenhof. 

Ook bij de bouw van de nieuwe uitbreidingswijken 
Woudhuis en Osseveld ten oosten van de stad is 
De Goede Woning betrokken. In de jaren ’90 wordt 
ook ‘De Sleutel’ opgericht, de vereniging die sindsdien 
de belangen van de huurders behartigt.

Ondertekening van de geactualiseerde 
samenwerkingsovereenkomst tussen 
De Goede Woning en huurders-
belangenvereniging De Sleutel.

 1990 

Ik ben begonnen in een 
bakhuis. Toen de eerste 

duplexwoning aan de albert Cuyplaan. 
Nu woon ik al ruim 50 jaar 

comfortabel aan de Laan van Orden.

D.C. Doorman

Mevrouw Berkhout 

Een terugblik in de tijd: “De winkels waren nog ver weg. 
Tegenover ons gebouw was de bank. De SRV melkman en 
de bakker kwamen bij ons langs. Beneden in de hal stalden 
zij hun producten uit. Dan kon ik gewoon beneden in het 
gebouw boodschappen doen. Een rijdende winkelwagen”, 
vertelt mevrouw Berkhout. “Iedereen wist ook precies wan-
neer de SRV melkman er zou zijn.” Ze woont sinds 1970 in 
de Aristotelesstraat. “Er was eens een jongen die zei tegen 
zijn moeder: ‘hoe zou het zijn als je al zo lang in deze flat 
woont?’ Ik vertelde het hem. Hij vond het heel bijzonder!”
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Wanneer de familie Bloemendaal voor het eerst een 
huis van De Goede Woning betrekt, zijn er nog geen 
straten en trottoirs aangelegd. Dit was in 1967 in een 
woning in Zevenhuizen, toen net de eerste huizen 
werden opgeleverd. Na 37 jaar kiest de familie ervoor 
om een hoger gelegen plekje te zoeken. “We hebben 
heel Apeldoorn doorgereden om te kijken waar we 
zouden willen wonen en dat is uiteindelijk Zonnedauw 
geworden!” vertelt mevrouw Bloemendaal. 

Sinds november 2004 wonen Aart en Truus Bloemendaal 
in het eerste flatgebouw van de Zonnedauw. In de zomer 
van 2008 maken zij daar een renovatie mee. “We mochten 
de keuken en badkamer zelf uitzoeken. Daar zijn we 
nog steeds zeer tevreden mee”, vertelt Aart. Tijdens de 
renovatie worden alle appartementen losgekoppeld van het 
centrale ketelhuis en krijgen een eigen verwarmingsketel. 
Het oude ketelhuis heeft tegenwoordig een goede 
bestemming en draagt de naam ‘De Dertiende’. “Het is een 
ontmoetingsruimte geworden, waar we dankbaar gebruik 
van maken. Gezamenlijk koffie drinken en Burendag vieren. 
Ook de nieuwjaarsborrel en andere feestdagen vieren we 
hier”, vertelt Aart zichtbaar trots. 

Familie Bloemendaal 

De Dertiende 
voor geluk samen 

Aart en Truus bij 

De Dertiende
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De heer Van ‘t Hul 

“Ja, we hebben heel lang moeten zoeken”, grinnikt 
meneer Van ‘t Hul. “We hebben op veertig woningen 
gereageerd. Op een gegeven moment stonden we op 
nummer 26 op de lijst. Na vier maanden kregen we 
een telefoontje of we wilden komen kijken. Anderen 
vonden het huis te klein, wij zijn met z’n tweeën dus 
dan is de ruimte voldoende.” En zo verschuift hij van de 
26ste plaats naar nummer 1 en krijgt de woning aan de 
Buizerdweg. “Het is typisch Zuid, waar we wonen. Als 
er iemand in de straat staat die onbekend is in de buurt, 
kijkt iedereen mee. Daardoor voel je je wel veilig!”, 
vertelt meneer Van ’t Hul.

Mevrouw Hemrica 

“Toen ik 18 was zei mijn moeder al dat ik me in moest 
schrijven voor een woning voor later. Dat heb ik toen gedaan 
en zo kwam ik bij een woning van De Goede Woning 
terecht”, vertelt mevrouw Hemrica. “Het contact met hen 
is prima gegaan, als ik ze nodig heb zijn ze beschikbaar. 
Tijdens het proces heb ik ook genoeg informatie gekregen. 
Ik had een afspraak, daar heb ik honderd vragen gesteld en 
ook honderd antwoorden gekregen.” De omgeving van het 
Ibisplein, waar mevrouw Hemrica nu woont, sprak haar aan: 
“het ziet er gezellig uit en als het mooi weer is zijn er ook 
mensen buiten. Het buurtje leeft en dat is gezellig.”

Meneer De Jong

Buurtbewoners 
aan de deur
Rudy de Jong werkt al sinds 1981 bij De Goede 
Woning, en is ook al jaren huurder. “Het is vaak 
voorgekomen dat buurtbewoners bij mij aan 
de deur kwamen als zij vragen hadden over de 
woning. Helaas kan ik ze niet helpen en adviseer 
ik altijd om zelf contact op te nemen met De 
Goede Woning.” Rudy is werkzaam op de afdeling 
Huuradministratie en Incasso. “Tegenwoordig 
betaalt 75% van de huurders de huur via een 
digitale incasso, dat was eerder natuurlijk veel 
minder. Er is daarin veel veranderd.” 

Rudy is geboren aan de Hoogakkerlaan, in een huis 
van De Goede Woning. Na twintig jaar verhuisde 
hij naar een nieuwbouwwoning in de Landenbuurt. 
Hier heeft hij 8 jaar met plezier gewoond. Toch is 
Rudy weer teruggekeerd naar de Hoogakkerlaan. 
“De woningen werden daar destijds gesloopt en er 
kwamen nieuwbouwwoningen voor in de plaats. 
Daarom zijn wij weer teruggegaan. Het bevalt me 
goed hier, het is een leuke buurt.”

Mevrouw Schroduer

Al 18 jaar woont mevrouw Schroduer samen met haar 
man en kinderen aan de Mussenweg. Over een tijdje 
zullen zij gaan verhuizen naar een nieuwbouwwoning 
aan de Spreeuwenweg. ‘’Ik kijk er echt naar uit om 
te gaan verhuizen. De buurt is super, hoor! Er zijn 
leuke speelvelden en het buurtcentrum is vlakbij, maar 
de woning is wel erg oud en klein.’’ vertelt mevrouw 
Schroduer. 
Over het contact met De Goede Woning is mevrouw 
zeer positief. ‘’Als ik vragen heb benader ik vaak de 
projectconsulent. Ik krijg altijd snel antwoord op mijn 
vragen, heel prettig!’’

Meneer Van Dorland 

Meneer Van Dorland huurt al 26 jaar. Hij woonde 
jarenlang aan de Spreeuwenweg, totdat de woningen 
werden gesloopt voor nieuwbouw. “Met begeleiding 
van De Goede Woning ben ik verhuisd naar het 
Transformatorhof. Achteraf ben ik erg blij dat ik heb 
gekozen om te verhuizen, in plaats van terug te keren 
naar de Spreeuwenweg.” Het bevalt meneer Van Dorland 
goed in zijn appartement. “Ik heb leuke buren, waarmee 
wij veel contact hebben. Regelmatig komen we bij 
elkaar om te barbecueën of gezellig wat te drinken.” 
Meneer Van Dorland heeft laatst bij de nieuwbouw van 
de Spreeuwenweg gekeken en was positief over het 
resultaat. “De buurt is aanzienlijk verbeterd, het is erg 
mooi geworden!” 

Renovatie en restauratie 1990 2015

Voor sommige oudere projecten van De Goede Woning 
valt het doek. Zo worden de wederopbouwflats aan de 
Ravenweg in 2003 gesloopt om plaats te maken voor nieuwe 
woningen. Op de afbeelding de oude flats aan de Ravenweg 
op een ansicht eind jaren ’50.

De Ontvangst, gebouwd in Osseveld in 1996. Dit complex 
heeft in zijn kleinschalige opzet met veel groen wel wat weg 
van de tuindorpen uit de beginjaren van De Goede Woning.
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Mevrouw Demirtas 

Tevreden in Orden
Als 15-jarige komt mevrouw Demirtas vanuit Turkije naar 
Nederland. Zes jaar later, in 1978, betrekt zij een flat van 
De Goede Woning. Daar woont ze samen met haar man 
en komt er gezinsuitbreiding. De flat aan de Laan van 
Orden heeft twee slaapkamers, met drie kinderen is dat 
weinig ruimte. 

“De oudste kan goed leren, maar hij deelde een kamer met 
de jongste. Leren met een baby in de buurt is lastig”, legt 
mevrouw Demirtas uit. Dat is een reden dat ze na dertien 
jaar de flat verlaten en richting de Kimbrenstraat verhuizen. 
“We waren wel tevreden in de flat, maar het was te klein. 
We wilden in de buurt blijven. Onze kinderen zitten hier op 
school. We wilden laagbouw en drie slaapkamers”, vertelt 
mevrouw Demirtas. En het huis aan de Kimbrenstraat 
voldoet aan de wensen van het gezin. 

Meneer en 

mevrouw Demirtas 

aan de keu
kentafel

de GOede WOnInG | 52 100 jaar verhalenbundel | 53



2000 Meer dan wonene1990 2010 2015

Vervanging en nieuwbouw Nieuwbouwproject 
‘Vellertheuvel’ in Zuidbroek.

Vervanging en nieuwbouw Nieuwbouw 
aan de Ravenweg. Nu ‘Zuiderpoort’.

Na de eeuwwisseling is de Metaalbuurt aan de 
beurt voor renovatie. De Goede Woning beseft dat 
de visie en rijkdom aan detail van architect Henk 
Wegerif bewaard moeten blijven.

...en hetzelfde woningtype in volle 
glorie ongeveer 90 jaar later.

Oplevering van Woongroep 2000 in de Metaalbuurt. Hier kunnen 
jongvolwassen met een verstandelijke beperking zelfstandig wonen.

In 2015 worden nieuwe woningen 
gerealiseerd in de Vogelbuurt.

In Zuid, het deel van Apeldoorn waar De Goede Woning van oudsher 
de meeste activiteiten ontplooide, wordt in 2009 een multifunctioneel 
centrum geopend: Dok Zuid. De Goede Woning investeert niet alleen 
in wonen, ook in de sociale samenhang van de wijk.

Oplevering 1e woningen 
in de Vogelbuurt.
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De Goede Woning

Sleutelbloemstraat 26

Postbus 468 

7300 al apeldoorn

T > [055] 369 69 69

E > info@degoedewoning.nl 

W > www.degoedewoning.nl


