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Regiobijeenkomst Wonen bij Vrumona op 30 september 2022 

Op de afgelopen ALV is duidelijk belangstelling uitgesproken voor het organiseren van 
regiobijeenkomsten. Vrijdagmiddag 30 september 2022 was het zover en heeft de eerste 
regiobijeenkomst plaatsgevonden in de ontvangstruimte van Vrumona te Bunnik. Deze 
bijeenkomst werd georganiseerd door de werkgroep Wonen van de VvGH. Deze werkgroep 
bestaat uit de leden Hans Kroes, Menno Rombach, Cees Langstraat en Herman van de Bergh 
en werd enthousiast ontvangen. Dank aan de organisatie! 

 
De thema’s van de middag waren: 

• Langer zelfstandig wonen 

• 55-plus Woonwensenonderzoek 
Ruim 40 oud-collega’s waren aanwezig bij 
Vrumona. Naast het sociale aspect, elkaar zien 
en spreken, waren er twee sprekers 
uitgenodigd van de Vereniging Eigen Huis (VEH), 
mevrouw Clasien Ouderdorp en de heer Michel 
Ligtlee. 
 

 
Na een woord van welkom en een korte introductie van 
Herman van de Bergh trapte mevrouw Evelien Sanders-De 
Boer, algemeen directeur Vrumona, de middag af met een 
gepassioneerde toespraak over de huidige situatie in de 
frisdrankmarkt en de rol van Vrumona daarin. Het zal 
niemand verbazen dat duurzaamheid in al zijn facetten een 
belangrijke factor is voor de voedingsmiddelenindustrie 
evenals het minimaliseren van het gebruik van suikers.   

 

 
Hierna gaven Clasien Ouderdorp en Michel Ligtlee een toelichting op een grootschalig 
onderzoek van de VEH onder ouderen over hun woonsituatie en woonwensen.  De 
presentatie “Vereniging Eigen Huis ontmoet Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken” 
kunt u terugvinden op de website van de VvGH.  

Het mooie van de gekozen vorm van presenteren was 
dat iedere aanwezige zijn of haar mening en ervaring 
dan wel input kon geven.  
Die interactieve vorm maakte dat diverse zaken 
m.b.t. het onderwerp aan bod kwamen:  

• kan ik zelf mijn huis/tuin nog onderhouden of hoe 
      dat te regelen? 

• verhuizen op een zodanig moment dat het niet 
       een 'moetje’ is maar een bewust moment? 

• hoe is een en ander financieel te regelen? 
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Door gebruik te maken van de Mentimeter   konden de aanwezigen (anoniem) een reactie 
geven op een aantal vragen zoals: 

• heeft u al nagedacht over uw woonsituatie ‘later’ of hierin al stappen ondernomen? 

• Is geclusterd wonen iets voor u? 

• bent u bereid een hypotheek af te sluiten om anders te gaan wonen? 

• bent u bezig met verduurzaming van uw woning? 
  
De antwoorden van de aanwezigen op de mentimeter 
vragen lopen in grote lijnen parallel met de resultaten 
van het VEH onderzoek. De meeste mensen blijven 
wonen in hun huidige woning en gaan niet nu al 
veranderen gericht op toekomstbestendig wonen 
conform leeftijd/ouderdom. 
Het lijkt erop dat dit onderwerp nog onvoldoende 
leeft en dat men de keuze en de eventuele problemen 
voor zich uit schuift. 
 

 
Na afloop van de presentatie was er ruimschoots de 
tijd om onder het genot van een drankje en een hapje 
elkaar te spreken. Tevens was er de mogelijkheid om 
een voor ons nieuw, energiedrankje uit te proberen 
genaamd Rockstar (onderdeel van PepsiCo). 
Recentelijk door Vrumona op de markt gebracht in 
Nederland en de moeite van het uitproberen waard.  
 
 

 

  
  
Kortom, een zeer geslaagde bijeenkomst met dank aan de Vereniging Eigen Huis en niet te 
vergeten Vrumona voor de gastvrije ontvangst. Ook dank aan de organisatoren van deze 
waardevolle middag en volgens de aanwezigen zeker voor herhaling vatbaar. 
 
 
 
 
 


