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Maas en Joke Methorst wonen met veel plezier in de Zonneveldhof in Hazerswoude-Rijndijk. Vanaf de allereerste dag voelden ze zich thuis in hun 
nieuwe buurt. “Het is hier altijd gezellig en mensen kijken nog echt naar elkaar om,” vertelt Maas Methorst.

SBHw: E-mailadres aanpassen 
Heeft u uw e-mailadres aan ons doorgegeven voor de ontvangst van onze 
SBHw-nieuwsbrief en wilt u dit adres aanpassen? Doe dit zelf via de link 
‘gegevens inzien en wijzigen’ onderaan de digitale nieuwsbrief. De volgende 
SBHw-nieuwsbrief ontvangt u dan automatisch op het nieuwe e-mailadres.

Geniet van het
buitenleven
Geniet u ook zo van de zomer? 
Lekker de tuin in of luieren op het 
balkon. Gezellig barbecueën met 
vrienden. Met het mooie weer is er 
van alles te doen. Denkt u ook aan 
uw buren?
Zo voorkomt u overlast:
• Zet de muziek niet al te hard.
•  Blijft u graag tot laat buiten? 

Bedenk dat uw buren wellicht al 
willen slapen, of vroeg op moeten.

•  Geeft u een tuinfeest? 
Informeer uw buren.

•  Voorkom dat buren last hebben 
van de rook van de vuurkorf 
of barbecue.

•  Wilt u weten of uw buren overlast 
ervaren? Vraag het ze en houd er 
rekening mee.

Oorspronkelijk komen Maas en Joke uit Ede. Maas werkte 
als chauffeur voor de firma Zeeman bij de locaties Ede en 
later Emmerich in Duitsland. Toen deze sloten verhuisden 
ze naar Alphen aan den Rijn en woonden 22 jaar in de wijk 
Kerk en Zanen. Maas zegt: “De eerste tijd was dat ook heel 
gezellig, totdat een aantal bekenden verhuisden en nieuwe 
huurders vaak al na een jaar weer vertrokken. De ontdek-
king van een hennepkwekerij in het huis naast ons, was het 
teken om op zoek te gaan naar een andere woning.” 

Het echtpaar stond al 22 jaar ingeschreven als woningzoe-
kende. Een ander huis vinden moest niet al te moeilijk zijn. 
“Onze zoon woonde in de Mozartlaan in Hazerswoude-
Rijndijk. Dus, toen deze woning in de Zonneveldhof 
vrijkwam, hebben we het erop gewaagd. 142 mensen 
reageerden en wij stonden op één,” lacht Maas.

Heel gemoedelijk
Ze voelden zich meteen thuis in de buurt. Ook hun zoon 
woont inmiddels in dezelfde straat. “Iedereen gaat goed met 
elkaar om. Maas helpt anderen graag met een klusje in huis. 
De buurtkinderen komen iedere dag langs. Kloppen ze op 
het raam en vragen of we komen touwtjespringen. Het gaat 

allemaal heel gemoedelijk,” vertelt Joke.
Maas: “De Zonneveldhof doet altijd 
mee aan de Nationale Burendag en we 
organiseren graag een straatbarbecue. Er 
staat een picknicktafel buiten waar buren 
bij elkaar komen en lekker wat eten en drin-
ken samen. Of we kijken voetbal met z’n allen. 
Ik gun iedereen zo’n wijk met fijne buren.”

Stenen eruit, groen erin
Maas is inmiddels gepensioneerd en brengt veel tijd 
door in de mooie achtertuin. Hij vertelt: “De vorige 
bewoner had de achtertuin helemaal dicht getegeld.
Dat wilden we niet. We hebben gras ingezaaid en de 
boel flink opgefleurd met allerlei planten. Sommige zijn 
met ons meeverhuisd. De rozenstruik hebben we al 
25 jaar. De seringenboom is zelfs al 70 jaar oud. Nee, 
wij willen hier nooit meer weg. Als het moment daar 
is om kleiner te gaan wonen, verhuizen we naar een 
appartement in de Zonneveldhof.” 

Bent u ook blij met uw buurt en wilt u erover
vertellen? Laat het ons weten!

“Ik gun iedereen zo’n wijk met fijne buren”

Langere wachttijd reparatieverzoeken
Aannemers, elektriciens en hoveniers hebben het erg druk. Dat komt door de vakantietijd en 
de opgelopen levertijd van materialen. Daardoor loopt de wachttijd bij een reparatieverzoek 
op. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. Heeft u het probleem zelf al opgelost, bel uw 
afspraak dan af of trek het reparatieverzoek in.

Vermeld altijd uw contactgegevens
Mailt u ons met een vraag of reparatieverzoek? Vermeld dan altijd uw telefoonnummer en 
adres in het bericht. Dan kunnen wij u snel van dienst zijn.

Wedstrijd: Habeko zoekt 
mooiste tuin of balkon

    

 
 
 

Heeft u groene vingers en bent u altijd in uw tuin of op het balkon te vinden? Wij dagen 
u uit! Doe mee met onze tuin- en balkonwedstrijd. Wij zoeken de mooiste tuin of het 
kleurrijkste balkon. Stuur een foto van uw tuin of balkon naar info@habekowonen.nl 
met als onderwerp ‘Tuinwedstrijd’. Doe dit vóór 1 september 2022. Een deskundige jury 
beoordeelt de inzendingen en kiest een winnaar. U maakt kans op een cadeaubon van 
een tuincentrum in de buurt.

Tuintip
Gaat u ook lekker aan de slag in uw tuin? Bedenk dat minder tegels en meer groen goed is 
voor het milieu. Bloeiende planten trekken insecten, vogels en vlinders aan. Een groene tuin 
zorgt voor koelte op hete zomerdagen en bij hevige regen stroomt het water sneller weg.

Energie besparen? 
Onze energiecoaches 
adviseren u graag!
Kijk op www.sbhw.nl

Joke en Maas Methorst


