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De huizen in de Vogelbuurt in Roelof
arendsveen staan er al zo’n 45 jaar. Vijf
tien jaar geleden kochten Suzanne van 
Amsterdam en Eric van Veen het huis 
tegenover Jacqueline en Edwin. Suzanne: 
‘Het is een ontzettend leuke buurt en er 
rijdt geen verkeer door de straat. Heerlijk.’ 
Jacqueline: ‘Het is inderdaad een leuke 
plek. De school is om de hoek en er is een 
grote speeltuin dichtbij. Wij wonen hier 
sinds 1991 en hebben ons huis lange tijd 
gehuurd. In 2007 konden we het kopen  
van de woningbouwvereniging en we  
hebben daarna flink verbouwd.’

ZEMEN MET PLEZIER 
Dit jaar werden in april bij Jacqueline en 
Edwin de kozijnen, deuren en gevelbekle
ding vervangen door kunststof. Ze kozen 
voor een uitvoering in antraciet met hout
nerfstructuur in combinatie met crème
wit. Jacqueline: ‘We waren al lange tijd 
van plan om de kozijnen en ramen te la
ten vervangen. In de woonkamer tochtte 
het altijd door kieren bij de deur. En boven 
was alles nog enkel glas. We hebben ons 
laten informeren door Ploeg kozijnen en 
een paar maanden later was alles in vier 
dagen tijd vervangen. We hebben er geen 
last van gehad.’ 
Buurvrouw Suzanne: ‘Toen ging ook bij 
ons het balletje rollen. Ploeg kozijnen had 
Jacqueline de tip gegeven: mocht je eraan 
denken om ook je voegen te vernieuwen, 
doe dat dan eerst om eventuele bescha
digingen te voorkomen. Met een aantal  
buren hebben we dat laten doen. Inmid
dels is ook bij ons de buitenboel ver
vangen. De draaiende delen zijn wit,  

 de rest mat antraciet. 
Het ziet er heel stoer uit.’ Jacqueline: ‘Ik 
word er elke dag blij van. Het is zo mooi 
strak. En ik merk meer voordelen. Als ik 
boven de ramen dichtdoe, dan is het stil. 
Laatst hadden de buren een feestje. Niets 
van gehoord. Ook voelt het huis veiliger 
aan door het goede hang en sluitwerk.’ 
Suzanne: ‘De voordeur gaat heel soe
pel dicht. We waren echt een oude deur 
gewend. En wat ik nooit gedacht had: ik 
zeem met plezier de ramen, omdat het zo 
makkelijk gaat.’ 

GLUREN BIJ DE BUREN
Door de jaren heen hebben de stellen 
flink geklust aan hun woningen. Zijn ze 
al klaar? Suzanne: ‘Het liefst verander ik 
mijn huis regelmatig. Als ik de stijl van 
ons huis zou moeten omschrijven, dan 
is het van alles wat. De afgelopen tijd 
hebben we beneden opgeknapt en in de 

keuken een schuifkast  
laten maken – dat idee 
heb ik bij Jacqueline afgekeken – en de 
kozijnen zijn dus vervangen. Jacqueline: 
‘Ónze stijl zou ik als tijdloos omschrijven. 
We hebben van de zomer een overkapping  
laten plaatsen en de tuin opnieuw  
laten betegelen. Ik wil binnen de trap nog 
schuren en verven. Hier in de buurt heeft  
iedereen hetzelfde huis qua indeling. Als 
ik bij een van de buren ben geweest die 
net heeft verbouwd, dan doe ik weer een 
hoop inspiratie op voor thuis.’
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Jacqueline Vlagsma en haar man 
Edwin lieten begin dit jaar hun  
kozijnen en deuren vervangen 
door kunststof exemplaren. Goed 
voorbeeld doet volgen, want niet 
veel later werd ook bij de over
buren de buitenboel gerenoveerd. 

Ook je huis renoveren? Ploeg  
kozijnen denkt graag met je mee! 
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