Trots op… huis, tuin en keuken
De meeste bewoners in Rhoon zijn zeer tevreden met hun woning, tuin en
leefomgeving. Volksbelang ging op stap en nam een kijkje bij drie huurders
die wonen aan respectievelijk de Dorpsdijk, het Ghijseland en de Anthony
van Hobokenstraat.

Huis
“De woonkamer met open keuken is
ruim, licht en gezellig. Maar de belangrijkste reden dat we hier zijn komen wonen is toch een praktische”,

zegt de heer Maarten Roedolf (77), die
sinds ruim twee jaar vanaf de oplevering van het seniorencomplex Don
Bosco aan de Dorpsdijk samen met
zijn vrouw Corrie (75) woonachtig is

Don Bosco aan de Vinkstraat.
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in een appartement op de eerste verdieping. De heer Roedolf doelt hiermee
op het feit dat seniorenwoningen uitermate geschikt zijn voor oudere mensen. Dat betekent dat de woningen gelijkvloers zijn en dat deze woningen
zowel met de trap als met de lift zijn te
bereiken. De woning van het echtpaar
heeft extra brede gangen en deuren en
een aantal extra voorzieningen die

dan een gezellige drukte, we zijn dan
ook blij met onze eetkamertafel met
zes stoelen.” Samen geniet het echtpaar ook van hun ruime L-vormige
woonkamer met veel lichtinval. In hun
gemakkelijke beige leren fauteuils zitten ze graag voor de tv of ‘s zomers op
het ruime zonnige terras. In het begin
was de woning even wennen, maar inmiddels voelt het echtpaar zich er hele-

Mevrouw T. de Waard in haar kleurrijke tuin.

Woonkamer en keuken in het seniorencomplex Don Bosco.

standaard in de woning zitten, zoals
een verhoogd toilet en steunen in toilet
en badkamer. “En dat is natuurlijk prima als je al wat ouder bent.” Hiervoor
woonde het echtpaar maar liefst 46
jaar met hun vier kinderen in een eengezinswoning aan de Nachtegaal in
Rhoon. Inmiddels zijn de kinderen het
huis uit en telt het hele gezin met kinderen en kleinkinderen in totaal 20
personen. Regelmatig komen de kinderen en kleinkinderen even buurten
bij hun (groot)ouders. Corrie: “Het is
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maal thuis. Minpunten van de woning
kunnen de twee nagenoeg niet noemen. Maarten met een glimlach:
“Hooguit dan de nummering van de
woningen, want ons huisnummer
wordt dikwijls verward met dat van
een buurvrouw. En dat heeft tot gevolg
dat de post verkeerd wordt bezorgd.”

Tuin
Of ze tevreden is? “Als we met de auto
aan komen rijden en onze mooie voortuin zien, zijn we best trots hoor”, zegt

mevrouw Truus de Waard (63). Samen
met haar man – de volwassen kinderen
zijn inmiddels het huis uit – woont ze
nu bijna zes jaar in een eengezinswoning aan het Ghijseland. Voor die tijd
woonden ze zoals zoveel Rhoonse bewoners ‘op Zuid’. Truus: “In ons vorige huis woonden we in een wijk die
behoorlijk aan het verpauperen was.
Sinds we hier naartoe zijn verhuisd,
wonen we heerlijk rustig én in een
groene omgeving. Ook genieten we
van het vrije uitzicht dat we hebben. In
de zomer kijk je vanuit de woonkamer
direct naar al het groen en in de herfst
zie je alle herfstkleuren. Zo mooi.”
Truus zit ook graag in de gezellige moderne tuinset in de groene achtertuin
die strak en glad is betegeld door haar
man: “Ja, hij is erg handig.” Bij warm
weer eet het echtpaar graag buiten. “En
dan te bedenken dat de voortuin over-

woekerd was met onkruid toen wij hier
kwamen wonen. Toen ik bezig was
met het verwijderen van de wildgroei,
kwam ik elke keer weer een mooie
grijswitte grindtegel tegen, echt ongelooflijk!” De vaste en eenjarige planten heeft het echtpaar zelf geplant. Dat
Truus groene vingers heeft, is duidelijk
bij het zien van haar mooie tuin. “Het
is een heerlijke tuin, ik kan vooral in de
zomer erg genieten van de mooie witte, blauwe en roze hortensia’s.” Als ze
niet bezig is of zit in de tuin gaat ze
ook graag wandelen met de kleinkinderen in de Rhoonse grienden, fietsen
of met het veerpontje naar Oud-Beijerland, want ‘alles is immers dichtbij’.
En groen natuurlijk.

Keuken
Vlakbij het prachtige Kasteel van
Rhoon en het restaurant het Wapen van
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Rhoon is de eengezinswoning van de
heer Theo Lathouwers (62) gesitueerd.
”Beter kun je dan ook niet wonen”, is
de mening van Theo. Samen met zijn
vrouw Erna (57) en grote, lichtgrijze
kat woont hij al 25 jaar – zijn zoon is
inmiddels volwassen en de deur uit – in
de woning aan de Anthony van Hobokenstraat in Rhoon. “We zitten in een
groene omgeving én dichtbij de metro,
wat wil je nog meer?” Het echtpaar
woonde voorheen in IJsselmonde.

gestolen van mijn zoon. Die fiets is
overigens teruggevonden door de politie en de dader is opgepakt. Maar zoiets
vergeet je natuurlijk nooit meer.” In
2009 zijn de badkamer en keuken in de
woning vernieuwd. Ondanks dat Theo
zelf niet kookt – ‘ik heb in de keuken
echt niets te zoeken’ – is hij erg tevreden met de nieuwe keuken. In de keuken heeft het echtpaar gekozen voor de
kleuren lichtbeige en wit, passend bij
de vloertegels. De keukenkastjes en

De gerenoveerde keuken in de woning aan de Anthony van Hobokenstraat.

“Hier is het veel rustiger en gemoedelijker, ook al kun je in onze wijk vandaag de dag de deur niet meer open laten staan. En we hebben, zoals elders in
Nederland, ook in deze wijk helaas te
maken met inbraken. Sterker nog, we
hebben ooit zelf een inbraak in de woning gehad en uit de schuur is de fiets
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deurtjes zijn lichtbeige en het praktische kunststof keukenblad in een donkere tint is netjes afgewerkt. Vanuit de
keuken heb je een mooi uitzicht op de
fraai aangelegde tuin. Theo is ook tevreden over het planmatig onderhoud.
“Begin 2011 zijn alle kozijnen geschilderd, en dat is prima gedaan.”

