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De ouders van Antonie Piek en 
Arvo van Deursen, bewoners 
van Zonhove, vonden het in 
het begin best wel vreemd dat 
hun zonen in het weekend, als 
er leuke activiteiten te doen 
waren bij Buurtvereniging Ge-
hurterbij, liever niet naar huis 
kwamen maar wilden genieten 
van de activiteiten van Ge-
hurterbij. Arvo’s en Antonie’s 
leven is enorm verrijkt door het 
ontstaan van Buurtvereniging 
Gehurterbij. Ze genieten zicht-
baar van de integratie met de 
wijk. Maar niet alleen bewoners 
van Zonhove genieten van deze 
integratie. Ook bewoners van 
de Antoon van de Venstraat, 
Esdoornstraat, Zandstraat, 
Taylorstraat en een deel van 
de Nieuwstraat genieten net 
zo goed van hun bijzondere 
buurtvereniging die inmid-
dels vijf jaar bestaat en vaak als 
voorbeeld in heel Nederland 
wordt genoemd.

een voor het oprichten van een 
gezamenlijke buurtvereniging. In 
januari 2012 werd Buurtvereniging 
Gehurterbij opgericht. De naam 
van de vereniging zegt genoeg: Ge 
hurt er bij!”

En dat iedereen erbij hoort, blijkt 
wel uit de verhalen van Antonie 
en Arvo. De jongens voelen zich 
gewaardeerd omdat ze - naast het 
genieten van deelname aan de ac-
tiviteiten - ook een steentje kunnen 
bijdragen aan het organiseren van 
de activiteiten. Antonie Piek: “Bij 
de eerste Autodag hielp ik mee met 
de opbouw, maar toen bedacht ik 
me dat ik ook wel in de commissie 
van de Autodag wilde zitten. En ik 
ben nu commissielid. Dit jaar heb-
ben we geen Autodag, omdat we 
dit jaar de verwenkermis op Zon-
hove hebben.”

Het doel van de buurtvereniging 
is de integratie van Zonhove be-
woners met de wijkbewoners. Als 
er een heerlijke barbecue georgani-
seerd wordt, staan vaak de wijkbe-
woners het vlees te braden en zit-
ten de bewoners van Zonhove het 
smakelijk op te peuzelen. Dat lijkt 

prima geregeld. Maar de bewoners 
van Zonhove hadden hier toch kri-
tiek op. 
Antonie Piek en Arvo van Deur-
sen: “Zo’n barbecue is hartstikke 
leuk en lekker, maar we willen dat 
juist de wijkbewoners ook bij ons 
aan tafel komen zitten kletsen en 
mee eten.”

Bestuurslid Esther Hendriks -Van 
Gogh: “En eigenlijk hebben ze 
daar helemaal gelijk aan. Zij, en wij, 
genieten er juist zo van om samen 
op te trekken. We probeerden de 
kosten te drukken door zelf achter 
de barbecue te gaan staan, maar 
dan slaan we de plank mis wat be-

treft onze doelstelling. Goed dat de 
bewoners ons hier op wijzen.”

Het programma van Gehurterbij 
is divers en voor ieder wat wils. 
Er staan wat activiteiten op welke 
bedoeld zijn voor de wijkbewo-
ners, zoals de maandelijkse dans-
les, maar de meeste activiteiten zijn 

voor zowel Zonhove bewoners als 
wijkbewoners. 
Het vraagt wat meer creativiteit om 
zoveel mogelijk activiteiten samen 
te doen, maar uiteindelijk leidt dit 
allemaal toch tot een echte win-
winsituatie waarin gezelligheid, 
ontmoeting en een actieve buurt 

voorop staan. Bestuurslid Jeroen 
Hensen: “Onze kinderen groeien 
op met bewoners van Zonhove. 
Dat maakt ook dat ze mensen met 
een beperking heel gewoon vin-
den. Als bij een bepaalde activiteit 
ook eens een neefje of nichtje aan-
schuift, zie ik direct het verschil hoe 
gemakkelijk onze kinderen contact 

Arvo’s en An-
tonie’s leven 
is enorm ver-
rijkt door het 
ontstaan van 
Buurtvereniging 
Gehurterbij. Ze 
genieten zicht-
baar van de in-
tegratie met de 
wijk.
door Ineke van Uden
Buurtvereniging Gehurterbij be-
staat vijf jaar, maar al eerder waren 
er gezamenlijke activiteiten tussen 
Zonhove en omliggende straten. 
Zo was er onder andere al de ga-
rageverkoop en het feest in novem-
ber 2008, gekoppeld aan de officië-
le (her)opening van de Antoon van 
de Venstraat. De straat was weken-
lang dicht in verband met het leg-
gen van een nieuwe riolering waar 
zowel bewoners van deze straat 
als bewoners van Zonhove veel 
hinder van hadden ondervonden. 
Een grootse barbecue werd gere-
geld. Esther Hendriks - van Gogh: 
“Steeds vaker stelden mensen uit 
de straat de vraag om leuke activi-
teiten te organiseren met Zonhove. 
Na een inventarisatie bleek ieder-

Arvo mag dan 
wel in een rol-
stoel zitten, 
maar wil de ge-
wone dingen 
doen die iedere 
jonge kerel leuk 
vindt.
Voorzitter van Buurtvereniging 
Gehurterbij Jos Hölscher: “Deze 
jongens hebben misschien wel een 
beperking, maar we proberen ze 
zoveel mogelijk gewone activiteiten 
aan te bieden. Arvo van Deursen 
mag dan wel in een rolstoel zitten, 
maar wil de gewone dingen doen 
die iedere jonge kerel leuk vindt. 
Koekhappen gaan wij niet organi-
seren. We proberen wel een beetje 
out-of-the-box te denken en eigen-
tijdse activiteiten te organiseren.”

Een georganiseerde herfstwandeling in 2013. 

Een bijzondere ervaring op rups-
banden tijdens de Autodag in 2013.

In december organiseert buurtvereniging Gehurterbij een Kersttocht en tijdens de paasdagen onbreekt de paashaas niet. 

We proberen wel een beetje out-of-the-box te  denken en eigentijdse activiteiten te organiseren
Buurtvereniging Gehu rterbij bestaat vijf jaar
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Buurtvereniging Gehu rterbij bestaat vijf jaar

“Ik wil ook wel 
benadrukken dat 
we niet één of 
andere service-
club zijn voor 
Zonhove. We 
zijn een gewone 
buurtvereniging 
met ‘toevallig’ 
mensen met én 
zonder een be-
perking die sa-
men activiteiten 
organiseren.”

Zo gewoon is 
eigenlijk ook de 
buurtvereniging 
Gehurterbij. Zo 
gewoon, maar 
toch bijzonder.

Buurtvereniging Gehurterbij wint in 2012 de Gouden Prokkel.

In 2018 is buurtvereniging Gehurterbij weer van de partij tijdens de carnavalsoptocht.

vlnr: Achter: Jeroen Hensen, Peter de Weijer, Esther Hendriks - Van Gogh, Jos Hölscher. Voor Antonie Piek (l) en Arvo van Deursen. ( foto: Tamara Taling).

leggen met Zonhove bewoners en 
waar dat neefje of nichtje dan eerst 
even de kat uit de boom kijkt. Onze 
buurtvereniging is dus echt een 
win-winsituatie voor ons allemaal. 
Niet alleen voor de bewoners van 
Zonhove.”
Jos Hölscher: “Ik wil ook wel bena-
drukken dat we niet één of andere 
serviceclub zijn voor Zonhove. We 
zijn een gewone buurtvereniging 
met ‘toevallig’ mensen met én zon-
der een beperking die samen activi-
teiten organiseren.”
Peter de Weijer, werkzaam op Zon-
hove: “Natuurlijk zijn wij als Zon-
hove wel erg blij met deze buurt-
vereniging. Als de activiteiten van 
Gehurterbij er niet waren, dan is 
het programma-aanbod voor onze 
bewoners toch een stuk minder. Ik 
probeer ook altijd zoveel mogelijk 
mee te denken en mee te organise-
ren om de activiteiten voor elkaar 
te krijgen.”

En er zijn nogal wat activiteiten, van 
de paasbrunch tot de kienavond en 
van de jaarlijkse Halloweenoptocht 
tot de Kersttocht. Deze laatste twee 
activiteiten zijn uitgegroeid tot vol-
waardige grootse evenementen. 
Het ziet er zo professioneel uit dat 
je bijna niet meer gelooft dat dit 
door vrijwilligers en leden van de 
buurtvereniging gemaakt en ge-
organiseerd wordt. En ook hier 
hebben alle leden - met en zonder 

beperking - weer veel plezier van. 
Jos Hölscher: “Tijdens één van de 
eerste Halloween optochten stond 

ik met een kettingzaag en liet de 
mensen schrikken. De nachtdienst 
van Zonhove heeft die nacht een 
drukke nacht gehad. Dat was een 
ietwat te enge versie van een Hal-
loweenoptocht. Dat hebben we 
aangepast. Maar we proberen echt 
zoveel mogelijk ‘gewoon’ te doen 
en niet te voorzichtig, maar zo nor-
maal mogelijk. Natuurlijk houden 
we rekening met iemands handi-
cap, maar daar waar het kan, laten 
we de bewoners zoveel mogelijk 
de gewone dingen doen die elke 
buurtvereniging doet. Volgend jaar 
zijn we ook weer van de partij bij 
de carnavalsoptocht. Iets waar ie-
dereen ook veel plezier aan beleeft 
en waar we samen werken aan een 
mooie wagen.”
En soms kun je als lid van de buurt-
vereniging iets voor elkaar krijgen 
wat de kers op de taart is. Jos Höl-
scher: “Toen we tijdens een Auto-
dag konden regelen dat Antonie in 
een soort golfkarretje kon staan, 
was dat zo bijzonder. De moeder 

van Antonie had haar zoon nog 
nooit staand gezien. Of die keer 
dat we de snelste rolstoel hadden 
kunnen regelen waar Arvo mee 
rond kon crossen. Dat is gewoon 
geweldig.” Antonie Piek: “Dat was 
zeker geweldig. Helemaal toen Jos 
Hölscher in de snelste rolstoel ging 
zitten en na een paar meter al in de 
berm terecht was gekomen. Dat 
was lachen.” En met dit voorbeeld 
is overduidelijk dat alle leden van 
buurtvereniging Gehurterbij volop 
genieten van de activiteiten die ze 
samen ondernemen. 

Een bijzondere buurtvereniging? 
Dat vond de organisatie van de 
Gouden Prokkel wel die jaarlijks 

een prijs uitreikt aan initiatieven 
waarbij mensen met en zonder 
een beperking samen activiteiten 
ondernemen. Gehurterbij won in 

2012  deze prijs. Vaak zijn de win-
naars ‘eendagsacties’, maar Gehur-
terbij bestaat inmiddels al vijf jaar. 

En net zoals het in Son en Breugel 
op de markt, in de carnavalstent, 
op het terrasje bij De Zwaan heel 
gewoon is dat we daar bewoners 
van Zonhove tegenkomen, zo ge-
woon is eigenlijk ook de buurtver-
eniging Gehurterbij. Zo gewoon, 
maar toch bijzonder. Want als je 
kijkt naar Arvo’s en Antonie’s le-
ven, is hun sociaal netwerk een 
stuk uitgebreid. Iets dat wellicht 
zonder deze buurtvereniging nooit 
was gebeurd. De ouders zien hun 
zonen ook genieten en vinden het 
nu heel gewoon als hun zonen zeg-
gen dat ze een weekendje niet naar 
huis komen, maar op Zonhove 
blijven om te genieten van een ge-
plande Gehurterbij activiteit. 


