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In deze derde Nieuwsflits informeren we u graag over het Jongerenhuis in Ederveen. Deze
keer staat alles in het teken van de start op 2 april. Ook bent u uitgenodigd voor het Open
Huis!

Vanuit het bestuur

Beste betrokkenen bij het Jongerenhuis,
De afgelopen maanden is veel werk verzet; een keukeninventaris is besteld, de meubels
arriveerden en kregen een plek, en we werden zelfs verrast met een echte piano voor in
de woonkamer. Ook het rooster voor kook- en schoonmaak is opgesteld. Vrijwilligers
staken hun handen uit de mouwen voor de ‘grote’ schoonmaak vooraf aan het welkom
heten van de eerste jongeren. In de bestuursvergaderingen kregen formele zaken als een
woonzorgovereenkomst, reglement en PR de aandacht. Er is nog plaats voor meer
jongeren.
Terwijl wij als bestuur bezig waren met de voorbereidingen voor de start van het
jongerenhuis, werd de wereld opgeschikt door een oorlog in de Oekraïne. Veel Oekraïners
zochten een veilig onderkomen elders. Hoe zal het verder gaan? Psalm 46 leert dat God
een Toevlucht en Sterkte is. Hij vraagt ons het vertrouwen alléén op Hem te stellen.
Op D.V. zaterdagmorgen 21 mei vindt een officiële opening voor genodigden plaats. ’s
Middags houden we Open Huis voor alle belangstellenden. Zie hiervoor het slot van deze
Nieuwsflits.

Bestuur jongerenhuis

"God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is
krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden"
~ Psalm 46:2 ~

Jongerenhuis Wallenburg nu echt bewoond… de start!
Op 2 april was het moment waar we lang naar uitgezien hebben: de eerste twee jongeren
namen hun intrek in hun studio!
In de week ervoor waren we met veel vrijwilligers druk bezig om de jongeren een welkom
te bieden: nog één keer alles grondig schoonmaken, een prikbord en lampen ophangen,
de bedden in elkaar zetten, de koelkast vast voorzien van noodzakelijke dingen… heel wat
vrijwilligers zijn weer druk in de weer geweest, en bleven dat doen, ook toen de jongeren
gearriveerd waren.

Het eerste weekend was het natuurlijk best wennen. Waar staat alles, hoe organiseren we
alles? Jan-Willem en Willemien hebben in het weekend gekookt en we aten gezamenlijk.
In de dagen erna kwamen de eerste vrijwilligers dat doen, en ook de jongeren zelf zijn de
keuken in gedoken en kookten lekkere maaltijden. We hanteren nog niet een weekmenu,
omdat er eigenlijk regelmatig eten over is, waar we een andere dag nog een keer van
kunnen eten … ook best makkelijk. Regelmatig drinken we samen een bakje koffie, of de
jongeren regelen dit zelf onderling.
Ruimte genoeg of ruimte over? Naast de studio hebben de jongeren een gezamenlijke
buitenberging en zolderberging. De ruimte om te wonen en op te bergen is ruim
voldoende! Mooi om te zien dat alles nu wordt gebruikt. Tegelijk hebben we ook ruimte
over: Natuurlijk hopen we dat ook de andere studio’s in de komende maanden geleidelijk
bewoond gaan worden. We zien er naar uit.

Vaklui voor het voetlicht

Vrijwilliger Marius Snetselaar
Toen
Marius
Snetselaar
(73)
uit
Veenendaal in 2009 met pensioen ging
was hij niet van plan om achter de
geraniums te gaan zitten. Vanwege zijn
jarenlange ervaring in de bouw werd hij
vaak voor allerlei karweitjes gevraagd. In
de afgelopen maanden heeft hij niet alleen
de vrijwilligers voor de afwerking van de
bouw aangestuurd maar ook zelf vele
uren besteed aan allerlei “dingen die nog
gebeuren moesten”.

Of hij iets met het Jongerenhuis had? “Helemaal niets! Maar bestuurslid Adrie Joosse
heeft me een paar jaar geleden gevraagd of ik wat werkzaamheden bij de bouw zou willen
coördineren. Ik ben jarenlang uitvoerder geweest en ik dacht dat het om de bouw van de
woningen aan de Hoofdweg ging. Later begreep ik dat het om het Jongerenhuis ging,
maar vervolgens hoorde ik een paar jaar niets meer en dacht ik dat alles overging. Tot ik
weer benaderd werd of ik rond de kerstvakantie 2021 de vrijwilligers zou willen aansturen,
en toen kreeg ik er eigenlijk ook wel zin in.”
Dat aansturen was nog een hele klus, veel mensen wilden wel een paar dagen helpen
maar niet iedereen had evenveel ervaring en ook konden er niet teveel mensen op
dezelfde dag worden gepland vanwege de coronaregels. Maar uiteindelijk is alles goed
gekomen, de muren zijn gescand en gesausd, de trappen zijn geschilderd, enz. De
ruimten die nog overbleven heeft Marius in de daarop volgende weken nog verder
afgewerkt.
Maar er bleek meer te doen. Tientallen lampen ophangen en aansluiten, en meer van dat
soort klussen. Nog wekenlang was Marius regelmatig in het Jongerenhuis te vinden, vaak
samen met vrijwilliger Marinus Overeem (70) eveneens uit Veenendaal. Op een gegeven
moment werd hem zelfs gevraagd of hij ook zelf in één van de studio’s ging wonen...
Marius, hartelijk dank voor al je inspanningen en betrokkenheid!

Voor- & timmerman Henk Bleijenberg
Als er tijdens de bouw van het
Jongerenhuis iets niet helemaal duidelijk
was, of als er vragen waren over één en
ander was het antwoord van Arjan van de
Vliert meestal: “Overleg maar even met
Henk.” Vanaf het begin van de bouw was
Henk Bleijenberg uit Ederveen de
coördinator van het werk en het
aanspreekpunt voor iedereen die bij de
bouw betrokken was.

Henk, nog maar kort werkzaam bij Bouwbedrijf Van de Vliert (daarvoor werkte hij 17 jaar bij
Bouwbedrijf HaBé) heeft het afgelopen jaar met veel plezier aan het Jongerenhuis
gewerkt. Niet alleen omdat het project hem aansprak (eerder was hij betrokken bij de bouw
van het Thomashuis aan de Fliertseweg) maar ook vanwege de doordachte opzet van het
gebouw qua indeling, gebruik van materialen en oog voor duurzaamheid. Een extra
uitdaging was het gebruik van Alucobond als gevelbekleding; een vrij nieuw materiaal van
aluminiumcomposiet wat aan het pand een mooie strakke uitstraling geeft maar wat op
een speciale manier moet worden verwerkt.
Als ander positief punt noemt Henk de vrijheid om zelfstandig dingen uit te werken;
regelmatig loop je tegen zaken aan waar dan weer een oplossing voor bedacht moet
worden. Dat maakt het werk ook leuk en afwisselend.
Samen met zijn collega’s van Bouwbedrijf Van de Vliert heeft Henk een prachtig pand
afgeleverd. Henk, dank voor het vele overleg en de fijne samenwerking in de afgelopen
maanden.

Open Huis - D.V. zaterdagmiddag 21 mei
Op zaterdagmiddag 21 mei aanstaande is er een Open Huis van 12.00-15.00 uur.
Van harte welkom om een kijkje te komen nemen in het Jongerenhuis aan de
Hoofdweg 112 in Ederveen! Als u niet op de fiets of lopend kunt komen, dan graag
parkeren op het parkeerterrein bij de Hervormde Kerk, Hoofdweg 85. Vanaf daar is
het 2 minuten lopen naar het Jongerenhuis.

"Houd in uw weg het oog op God gericht;
vertrouw op Hem en de uitkomst zal niet falen"
~ Psalm 37:3 ~

Het jongerenhuis Wallenburg in Ederveen is een wooninitiatief voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die in
een periode van ongeveer anderhalf jaar willen toegroeien naar zelfstandig wonen. Zij kunnen in het pand
een studio huren en worden tijdens hun verblijf begeleid door het beheerdersechtpaar, leden van het
zorgteam en door andere bij het project betrokken vrijwilligers.
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