
Eengezinswoning vrijmaken en compact wonen 

Prima wisselwerking met mijn  
nieuwe omgeving
Sinds tweeëneenhalve week woont 
Huig Meyvogel (75) in wooncomplex 
De Wissel van woningbouwcorporatie 
Dunavie in het centrum van Katwijk. 
“Fantastisch”, vat hij de nieuwe woon-
situatie bondig samen. “De ontvangst 
hier was vriendelijk en de sfeer is van 
ons-kent-ons.” Dankzij de kinderen is 
de verhuizing en inrichting in record-
tempo verlopen. En nu zit ik hier: erg 
naar mijn zin en het voelt direct ver-
trouwd.”

Door Aad van Duijn

Na een werkzaam en zorgzaam leven is 
Huig terug in het gedeelte van het dorp 
waar hij opgroeide. “Zoals je weet ligt 
dit wooncomplex op het terrein van een 
oude lagere school. Kenmerkende delen 
van die school zijn nog zichtbaar in het 
gebouw. Vroeger voetbalde ik hier op het 
terrein. Vandaar dat ik me thuis voel in dit 
appartement van circa 55 m2 met een rui-
me woonkamer met keukenhoek en twee, 
een grotere en een wat kleinere, slaapka-
mers. Daarbij hebben we een flinke entree 
en beneden nog een opslag voor mijn 
brommer en andere spullen. Een groot en 
gedeeltelijk overdekt balkon hoort ook bij 
mijn woning. Voorlopig mijn rookplek.”

Selfsupporting
Huig is selfsupporting. “Dagelijks kook ik 

zelf mijn eten en doe ik boodschappen. 
Maar als het nodig is, is hulp voorhanden. 
Er heerst hier een gezellig, onderling ge-
voel van samenzijn, zorg voor elkaar en 
desgewenst komen thuiszorg of een maal-
tijdservice langs.
Dat ik hier mag wonen, ervaar ik als een 
voorrecht. Het was belangrijk dat ik inge-
schreven stond als woningzoekende bij 
‘huren-in-hollandrijnland”, benadrukt 
Huig. “Dat ingeschreven staan gold al, 

toen we nog woonden in een grote huur-
woning in de Boshuysenstraat in de wijk 
Hoornes. Mijn vrouw overleed vier jaar 
geleden en het huis werd te groot. Om-
dat ik hartproblemen heb en medicijnen 
slik waardoor ik soms wat duizelig wordt, 
vonden mijn kinderen het niet fijn dat 
ik in een groot huis woonde en daar ook 
nog veel trappen op en af moest. Destijds 
huurden we de grotere woning in de 
Boshuysenstraat, omdat het was ingericht 
voor onze inmiddels overleden, gehandi-
capte dochter. Die extra ruimte hadden 
we al die jaren hard nodig.”

Sleutel
Toen ik een maand geleden mijn sleu-
tel afgaf aan de beheerder en op mijn 
bromfiets naar deze nieuwe woning reed, 
vloeiden er toch wat tranen,” bekent Huig 
Meyvogel. “Een periode van 33 jaar sloot 
ik af. Drie decennia met hoogte- en diep-
tepunten.”
Om te kunnen ondersteunen bij de zorg 
voor hun gehandicapte dochter, werd de 
voormalige timmerman in de tachtiger 
jaren in Wassenaar postbode. “Daardoor 
was ik ‘s-middags wat vroeger thuis.” Zijn 
professionele passie lag echter bij het on-
derhouden van de luxere woningen voor 
de woningbouwcoöperatie aldaar. “Uitda-
gend en leerzaam werk”, aldus  Meyvogel, 
“dat ik deed voordat ik bij de post werkte. 
Hier in het nieuwe huis moet ik nog wat 
lampjes ophangen. Dat geldt ook voor 
de bestelde gordijnen die binnenkort ko-
men.” Een klusje waar hij derhalve zijn 
hand niet voor omdraait.


