Juli 2011

Woonjournaal
Woonwijze, uw manier van wonen!

Met onder andere:
Woondromen komen uit
Actief in passief wonen
Een vriendelijke dame
Leuk in de zomer
Tropische schoonheid

Duurzaamheidstips
In ieder Woonjournaal vindt u praktische tips over duurzaamheid.
Zo ook in deze editie. Deze keer
kijken we met name naar duurzaamheid in het huishouden. Daarom drie
huishoudelijke tips:

Koken
Houd tijdens het koken de deksel
op de pan. Hierdoor gaat het koken
sneller. Als iets eenmaal kookt, kan
de pit omlaag. Met doorkoken op vol
vermogen wordt het eten echt niet
sneller gaar.

Kleren wassen
Kleren wassen kost tussen de 17 en
18 liter water per persoon per dag.
Spaar wasgoed daarom op tot de
trommel vol zit. Dat scheelt gemiddeld 49 wasbeurten, dus 3900 liter
per jaar. Maar de meeste energie
bespaart u door op een zo laag
mogelijk temperatuur te wassen. Op
40 °c, 30°c of zelfs koud, afhankelijk van hoe vuil het wasgoed is. Dit
kost een derde van de energie van
een 60 graden was.

Verlichting
Ongeveer 135 euro per jaar gaat bij
een gemiddeld huishouden op aan
verlichting. Tenminste, als u gewone
gloeilampen gebruikt. Een simpele
manier om energie te besparen en
het milieu te ontlasten is; uw gloeilampen vervangen door spaarlampen. Spaarlampen zijn 75% zuiniger.
Dat scheelt u ruim 100 euro op uw
jaarlijkse energierekening.
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‘Verkeerd verbonden’
Ik moest even terug denken aan vroeger, dat zal wel door mijn leeftijd
komen. De telefoon hing bij ons thuis in de gang en er werd wel eens
naar ons gebeld. Dat gebeurde minstens eens per week. Soms was
iemand ‘verkeerd verbonden’, ‘neemt u mij niet kwalijk’ zei degene die
het verkeerde nummer had gedraaid dan. Een enkele keer was het voor
de buren, die nog geen eigen telefoon hadden. Bij de telefoon stond
een potje voor iemand die even bij ons kwam opbellen.
Kort daarna kwamen er mobiele telefoons, gsm noemden we die. De
zwart-wit tv had zelfs een kleur gekregen. Internet deed zijn intrede,
maar dan zijn we al aan het eind van de jaren zeventig.
Nu heeft glasvezel dus de toekomst zegt men. Dat denken wij ook en
daar willen wij zo snel als mogelijk klaar voor zijn. Wij willen dat al
onze huurders binnenkort de mogelijkheid hebben om via glasvezel
diensten af te nemen. Telefoon, tv en internet, maar ook alle andere
diensten die er aan komen. Ik noem een paar voorbeelden van glasvezel, maar er zijn er vast nog meer:
•	Via internet een gemiste tv uitzending terugkijken met perfecte
kwaliteit.
•	Beeldtelefoon met een strak en helder beeld (geen schokkerig
beeldje van een webcam), wat echt een uitkomst kan zijn voor
sommige ouderen en (langdurig) zieken.
•	Mogelijkheden om thuis te werken wanneer medewerkers
(en bedrijven) dat willen.
•	Meer veiligheid rond de woning met een camera bij de voordeur,
elektronische contacten in ramen en deuren.
•	In de auto op weg naar huis alvast de verwarming hoger zetten.
Of de oven alvast aanzetten.
•	Gemakkelijker en persoonlijker contact met een beeldtelefoon van
goede kwaliteit.
Wij denken dat het voor onze huurders een uitkomst kan zijn om een
jaartje gratis proef te draaien. Woonwijze heeft maar een doel. Wij
willen dat onze huurders (in onze woningen) gebruik kunnen maken
van alle voordelen die glasvezel biedt, niet op termijn maar nu. Wij
zijn daarbij niet uit op een financieel gewin, wij boeken graag maatschappelijke resultaten.

Gerard Velthuizen
juli 2011

Woonwijze kiest voor persoonlijke en zorgvuldige werkwijze

‘Kopen naar Wens’ in De Speeldoos groot succes
Wat is dat nu precies, Kopen naar Wens? Op die vraag gaf Woonwijze zaterdag 2 juli antwoord in De Speeldoos. Ruim tweehonderd huurders kwamen naar het theater voor de feestelijke aftrap van deze nieuwe voordelige manier om je huurhuis te kopen. Stiekem werd
zelfs al een beetje gedroomd van een nieuwe erker of een dakkapel.
“We hadden al wel verwacht dat ‘Kopen
naar Wens’ veel mensen zou aanspreken, maar deze grote opkomst was voor
ons toch een verrassing”, vertelt Ellen
Huizinga van Woonwijze. Alle genodigden van deze feestelijke aftrap komen
in aanmerking voor de nieuwe koopvorm. In totaal gaat het om vijfhonderd huizen.

Persoonlijk contact
“In het theater hebben we het project
een feestelijke start gegeven. Er waren
veel mensen van Woonwijze en andere
deskundigen aanwezig om bewoners te
informeren over Kopen naar Wens.”We
hebben er bewust voor gekozen om
niet centraal de informatie te verstrekken benadrukt Ellen. “We vinden belangrijk om het met iedereen persoonlijk te bespreken. Daar sturen we ook
een uitnodiging voor. We vinden bij
Woonwijze het persoonlijk contact erg
belangrijk. Een huis koop je niet even
met honderden mensen in de zaal.”

Hele klus
Dé vraag van de dag was: wat is mijn
huis waard? Helaas kon Woonwijze daar

Carla en Eric van der Steen zorgden in De Speeldoos voor een vrolijke noot.

nog geen antwoord op geven. “Het is
een hele klus om dat voor vijfhonderd
huizen te bepalen. Iedereen krijgt
daarom een brief waarin staat wanneer
Woonwijze met een aanbieding voor
het huis komt. “Een aantal huurders
krijgt al in juli een aanbieding, de
laatste aanbiedingen staan gepland
voor april 2012. Dit betekent dat
iedereen gebruik kan maken van het
voordeel van de tijdelijke verlaging van
de overdrachtsbelasting.”

Huis opgeknapt
Op vragen zoals: ‘Ik heb zelf mijn huis

opgeknapt, is het daardoor meer waard
geworden?’ konden de taxateurs van
Vier Makelaars en Hoogedoorn Verhoef
al wel een antwoord geven: dat werkt
voor Woonwijze niet door in de prijs.
“Dat zou ook niet eerlijk zijn want
dan zouden mensen twee keer voor
dezelfde verbouwing moeten betalen.”
Financiële experts gingen tijdens de
informatiemarkt in De Speeldoos in op
hypotheken.

Wachten waard
Het enthousiasme voor ‘Kopen naar
Wens’ is groot, merken de medewerkers
van Woonwijze. “Er werd zelfs al gefantaseerd over mogelijke verbouwingen”,
lacht Ellen. Het geduld voor de exacte
prijs wordt nog even op de proef gesteld. “We doen ons uiterste best om
iedereen zo snel, maar vooral ook zo
zorgvuldig mogelijk te helpen. Dat is
het wachten wel waard, toch.”
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Woonwijze maakt woondromen waar
Een mooie kans voor onze huurders. Dat vindt Woonwijze van ‘Kopen naar Wens’. Dankzij
deze nieuwe koopconstructie kunnen vijfhonderd huurders van Woonwijze hun eigen huurhuis kopen. Het inkomen hoeft namelijk lang niet zo hoog te zijn als bij normale koop.
Al voor 50 procent van de taxatiewaarde kan de woning worden gekocht.
Een eigen huis, het is de droom van
veel mensen. Helaas maakt de bankrekening het niet voor iedereen mogelijk
om deze wens ook echt in vervulling te
laten gaan. “Zeker niet hier in Vught,
waar de huizen behoorlijk aan de prijs
zijn”, zegt Ellen Huizinga. Net als
Esther Weber is ze projectmakelaar bij
Woonwijze.

Zorgvuldig
Het gaat om vijfhonderd huurwoningen
die Woonwijze te koop aanbiedt aan
de huidige huurders. Deze zijn inmiddels hierover geïnformeerd. Zij kregen
op 2 juli in de Speeldoos te horen dat
zij hun huurwoning kunnen kopen. De
keuze om juist deze woningen te verkopen is door Woonwijze heel bewust
gemaakt. “Het is een heel zorgvuldig
proces geweest”, legt Ellen Huizinga
uit. “We hebben goed gekeken naar de
wijk en de woning en daarmee geprobeerd om de juiste keuzes te maken.
Ruim 20 procent van onze huurders kan
de huurwoning kopen. Dit was voor ons
het hoogst haalbare.”

Eigendom
Vijfhonderd woningen biedt je niet zomaar even te koop aan. Dat vraagt om
een goede voorbereiding, met voldoende tijd om belangstellenden goed voor
te lichten en te begeleiden. Woonwijze
biedt de woningen daarom in verschillende fases aan. Binnen een jaar
krijgen de bewoners het aanbod hun
huis te laten taxeren. Voor minimaal de

4

helft van deze taxatiewaarde kunnen ze
de woning kopen. “Het is dus eigenlijk
een uitgestelde betaling. Pas als je het
huis verkoopt, betaal je het tweede
gedeelte aan Woonwijze. Ondertussen
is het huis wel helemaal je eigendom”,
legt Esther Weber uit.

Enthousiast
Dat corporaties huurwoningen te koop
aanbieden, is niet nieuw. ‘Kopen naar
Wens’ wel. Een belangrijk verschil met
Projectmakelaars Ellen Huizinga en Esther Weber

andere koopconstructies is, dat kopers
van een Kopen naar Wens woning hun
woning bij doorverkoop niet aan de
corporatie aan hoeven te bieden. Ook
hoeft de winst bij verkoop niet gedeeld
te worden. Die is helemaal voor de
koper. Bovendien zijn de maandlasten
laag doordat je niet ineens het volle
pond hoeft te betalen.
Toen de overheid begin dit jaar
toestemming gaf voor ’Kopen naar
Wens’ reageerde de Woonwijze meteen

Woont u in een huurwoning van Woonwijze die niet aangewezen is voor verkoop?
Dan is dit uw kans om toch een Woonwijze woning te kopen met Kopen naar Wens.
Onderstaande woning bieden wij aan aan huurders van Woonwijze.
Dus bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning en wilt u gebruik maken van Kopen
naar Wens, lees dan snel verder en laat ons uw interesse weten.

Druivenkas 37 - 5262 PA Vught - € 225.000,- k.k.
enthousiast. “Het geeft ons de mogelijkheid iets te doen voor mensen
met een lager inkomen”, vult Ellen
Huizinga aan. “Daarnaast kunnen we
de verkoopopbrengsten weer investeren
in bijvoorbeeld nieuwbouw. Het is dus
een win-win situatie”.

Niet verplicht
Als Woonwijze je huurhuis te koop aanbiedt, dan kun je ook gewoon blijven
huren”, benadrukken de twee. “Alles
blijft dan zoals het was”.
Als bewoners niet willen kopen maar
op een gegeven moment wel gaan
verhuizen, dan krijgen eerst andere
huurders van Woonwijze de kans de woning te kopen. “Dat laten we dan, net
zoals bij onze huurwoningen, weten via
het Klaverblad. Is er vanuit de huurders
geen interesse, dan krijgen daarna de
mensen op de wachtlijst een kans”,
zegt Esther Weber. “Uiteraard kunnen
zij dan ook gebruiken maken van ‘Kopen naar Wens’ en profiteren van deze
voordelen”. Woonwijze hoopt op een
succes in Vught. “Want wat we zeker
weten, is dat het voor mensen écht een
mooie kans kan zijn.”

Kopen naar Wens: Een ruime eindwoning gelegen in Vught Zuid.
Deze woning ligt op een rustige locatie in een woonwijk gebouwd in de jaren '80 en op
korte afstand van o.a. winkelcentra, scholen, uitvalswegen, tal van sportaccommodaties en
op een steenworp afstand van het buitengebied, kortom een ideale ligging!
Globale indeling:
Entree, hal met trapopgang. Woonkamer met trapkast, een open keuken aan de voorzijde.
Aan de achterzijde een schuifpui en een portaal met toiletruimte, aansluiting wasapparatuur
en deur naar de achtertuin.
Op de 1e verdieping liggen 3 ruime slaapkamers en een badkamer met douche, wastafel
en toilet.
Een vaste trap leidt naar de royale zolderverdieping waar de c.v.-ketel (2004) is opgesteld.
De achtertuin, met toegang tot de berging, ligt op het zuiden en is aangelegd met een vijver
en terrassen.
Inhoud woning ca. 365 m3, perceelgrootte ca. 155 m2, bouwjaar 1985.
De woning wordt in eerste instantie aangeboden aan huurders van Woonwijze. Daarbij
is de bewoningsduur bepalend. Ook woningzoekenden van Woonwijze kunnen reageren,
daarbij is de leeftijd, van jong naar oud, bepalend. Vervolgens kunnen ook andere geïnteresseerden reageren op de woning.
Wat is kopen naar Wens?
Kopen naar Wens is een manier van kopen die het voor veel mensen mogelijk maakt om
een woning te kopen. U betaalt minimaal 50% van de marktwaarde van de woning. Hoeveel
dat is, is afhankelijk van de waarde van de woning en uw inkomen. Naast het gedeeltelijke
aankoopbedrag betaalt u ook kosten koper. Het deel dat u niet betaalt, hoeft u ons pas te
betalen als u de woning verkoopt.

Heeft u interesse? Laat het ons uiterlijk 3 augustus weten!
U kunt contact opnemen met een van onze projectmakelaars via telefoonnummer
073-6562382 of via info@woonwijze.nl

De voordelen van ‘Kopen naar Wens’ op een rijtje.
Voor huurders van Woonwijze:
•	Hypotheeklasten zijn lager dan bij een ‘gewone’ koopwoningen en vallen soms lager uit dan de huurprijs.
•	Mensen die anders niet de financiële mogelijkheid hebben om een huis te kopen, krijgen die nu wel.
•	De koper is volledig eigenaar en mag de woning dus aanpassen of doorverkopen naar eigen inzicht.
• De huurder kent het huis en weet dus precies wat hij koopt.
• Geen verhuiskosten.
•	Geen onzekerheid over huurstijgingen die mogelijk door het kabinet worden doorgevoerd.
•	Winst die wordt gemaakt bij de verkoop is voor de voormalige huurder. Woonwijze krijgt alleen de
geïndexeerde uitgestelde betaling terug.
•	De huurder mag zelf beslissen om te kopen. Heeft hij geen interesse dan heeft dat geen gevolgen.
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Nieuwe werkgroep gaat enthousiast aan de slag met energiebesparingen

Dromen over duurzaamheid
Je kunt in je kantoor wel mooie plannetjes smeden, maar
het gaat er uiteindelijk toch om wat je klanten willen. In
de splinternieuwe werkgroep duurzaamheid denken huurders dan ook actief mee over de milieuvriendelijke plannen
van Woonwijze. Voorzitter is woonconsulent Karin Weissmann, Gerard van den Heuvel vertegenwoordigt de Baarzenflats en Jan Lommers het appartementengebouw aan de
Molenstraat.
Samen sterk voor duurzaamheid

Waarom heeft Woonwijze een
werkgroep voor duurzaamheid?
Karin Weissmann: “Milieubewust zijn
is voor Woonwijze enorm belangrijk. We
doen daarom erg ons best om het energiegebruik terug te dringen. Vooral van
de flats waarin Gerard en Jan wonen
hebben we het idee dat we in de algemene ruimten wel wat kunnen doen.
Daarom hebben we aan hen gevraagd
om na te denken over wat er in hun
gebouwen beter kan. Vertel je dromen
maar. Dan kijken wij daarna wat we uit
kunnen laten komen.”

En? Waar kwamen jullie op?
Gerard van den Heuvel: “Het is nog
heel pril. We zijn een paar keer bij
elkaar geweest, maar toen bleek al wel
dat zonnecollectoren op het dak geweldig zouden zijn. Het oude gedeelte
van de Baarzenflats heeft gezamenlijke
ketels dus daar zouden ze zelfs voor
het warme water kunnen zorgen. Dan
help je het milieu én het verlaagt
servicekosten.”
Jan Lommers: “Dat het geld scheelt en
dus voordelen heeft, is een belangrijk
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punt. Als je goedkoper uit bent, dan
zijn meteen een hoop mensen enthousiast. Wij willen in de Molenstraat ook
graag zonnepanelen, maar dan voor het
licht in de openbare ruimte en de lift.
Mieke van der Meijden, een bewoonster
die enige tijd geleden overleed, heeft
zich daar ook altijd hard voor gemaakt.
Het zou alleen daarom al mooi zijn als
dat zou lukken.”

Zonnepanelen zijn duur en voordat
ze er liggen moet er heel wat gebeuren. Hebben jullie ook dingen
die wat sneller en makkelijker
gedaan kunnen worden?
Gerard van den Heuvel: “Ja, bij ons in
de Baarzen zouden bewegingssensoren
in de algemene ruimten goed van pas
komen. Nu brandt het licht daar vaak
nog onnodig.”

Wie is wie in de werkgr
oep
duurzaamheid?

Voorzitter van de werk
groep duurzaamheid is woonconsu
lent Karin
Weismann. Marcella Da
mmers en
Hans van Maurik van
het ‘Greenteam’ van Woonwijze de
nken ook
mee. Van de bewonerscom
missies is
naast Gerard van den
Heuvel van de
Baarzenflats ook Rob
Hulsman uit de
Baarzen actief. Jan Lo
mmers spreekt
namens het appartemen
tengebouw
aan de Molenstraat en
Ton van Extel,
Ronald de Jong en Jos
Deckers vertegenwoordigen de huur
ders.

Jan Lommers: “Aan de Molenstraat
ging de verlichting ’s avonds om een
uur of acht al aan. Dat is nergens voor
nodig in de zomer. Nu springen de
lampen aan om een uur of tien. Nou,
reken maar eens uit wat dat alleen al
op jaarbasis uitmaakt.”

Waarom is het belangrijk om
zoveel energie in duurzaamheid te
steken?
Karin Weissmann: “Wij vinden het als
wooncorporatie belangrijk om vooruit
te kijken. Dat doen we door duurzaam
te bouwen, maar ook met dit soort
projecten. Het is misschien klein,
maar het is wel een begin. Zo hebben

de leden van de werkgroep met een
metertje hun eigen energieverbruik
gecontroleerd. Andere huurders kunnen
die meter nu ook bij ons lenen.”
Gerard van den Heuvel en Jan Lommers: “Het verbruik bij ons viel reuze
mee. Maar wij letten ook goed op dat
we energiezuinige apparaten kopen en
dat bijvoorbeeld een stekker uit het
stopcontact is en de tv niet stand-by
blijft staan.”

Duurzaamheid en zuinig omgaan
met energie leeft dus wel?
Jan Lommers: “Jazeker. Je moet ook
wel. Dat zie je ook aan het scheiden
van afval. Een paar jaar geleden had

je dat nog helemaal niet, maar moet je
nu de bergen plastic aan de straat zien
liggen. Door jezelf nu al actief voor
duurzaamheid in te zetten, kun je het
ook nog zelf een beetje sturen.”
Gerard van den Heuvel: “Het is fijn dat
Woonwijze ons hierbij betrekt. Duurzaamheid is meer iets voor in de toekomst dan voor het moment. Zo doe je
ook iets voor de mensen na je. Er moet
ook wel iets gebeuren. Kijk maar naar
de benzineprijzen. Dat soort dingen
hebben allemaal met elkaar te maken.
En als je geluk hebt, dan leveren die
besparingen je zelf ook nog voordeel
op. Dat is de perfecte combinatie!”
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Therapeutische massagepraktijk in een Vughtse

Ook de bouwvakkers weten
De massagetafel neemt bijna de hele ruimte in beslag in
een van de kamers van Rubianti Martakoesoemah. Dit is de
plek waar ze met verschillende therapeutische massagetechnieken al heel wat mensen van hun lichamelijke klachten
heeft afgeholpen. Dat doet ze door naar de hele persoon
te kijken, want alles is volgens haar met elkaar verbonden.
“Het verbaast me steeds weer hoe wonderbaarlijk mooi de
mens in elkaar zit.”

Op eigen wijze
In ‘Op eigen wijze’ geeft het
Woonjournaal een kijkje in
de woning en het leven van
een bijzondere huurder

Het huis van Rubianti – ‘zeg maar
Rubi’ - is een beetje een rommeltje.
Dat is niet zo gek want ze zit middenin
de renovatie. Woonwijze knapt in haar
buurt de Vijverhof 216 woningen op.
Rubi’s huisje is als een van de laatste
aan de beurt.
Het grappige is dat de werkmannen
niet alleen haar helpen, zij kon pas
geleden ook een van de bouwvakkers
van dienst zijn. “Er stond ineens een
jongeman aan de deur. De pijn was
plotseling in zijn nek en schouder
geschoten.” Rubi aarzelde geen minuut
en gaf hem een korte massage. “Een
soort ad hoc korte behandeling op een
stoel in mijn huiskamer want de massagekamer was door de renovatie even
‘buiten werking’”, lacht ze. Gelukkig
had de man er direct baat bij. “Toen hij
weer vertrok voelde hij zich weer wat
beter en kon hij in ieder geval weer
bewegen en aan de slag gaan.”

Evenwicht
around5 heet de ‘praktijk voor integraal
lichaamswerk en levenskunst’ van de in
Indonesië geboren Rubi. Shiatsu, chi
nei tsang, cranio sacraal-, fasciaal- en
integraal lichaamswerk zijn de mooie
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namen van de technieken waarin ze
zich heeft gespecialiseerd. “De overeenkomst van al deze behandelmethodes is dat ze er vanuit gaan dat het
lichaam van de mens bestaat uit men-

woning

Rubi te vinden
tale, emotionele, fysieke en spirituele
velden. Als die in evenwicht zijn, dan
zitten we goed in ons vel.”
Vuur, aarde, metaal, water en hout zijn
de vijf elementen die de basis vormen
van de oosterse geneeskunde. “In al
mijn werk komen die terug: of ik nu
feng shui- of voedingsadvies geef,
mensen behandel, tai chi of chi kung
oefeningen doe. Vandaar ook de naam
around5.”

Weldadige werking
De mensen die bij haar in de stoel
zitten of op het massagebed liggen
merken daar de weldadige werking van.
Het is fijn om mensen zo te kunnen helpen

“Het lichaam bestaat uit energiebanen. Lichamelijke klachten vertellen
ons dat er blokkades zijn. Door druk
uit te oefenen worden die opgeheven
en kunnen dingen losgemaakt worden.
Bijna altijd hebben klachten ook een
geestelijke oorzaak.”

Eeuwenoude methodes
Iemand die nog nooit eerder een
behandeling van haar heeft ondergaan,
kan het verhaal van Rubi een beetje
zweverig vinden. “Maar dat is het absoluut niet”, verzekert ze. “Wat is er nu
echter dan je eigen lichaam?”
De eeuwenoude methodes waarmee
ze werkt, hebben hun nut wel bewezen. De oosterse wijsheden worden
aangevuld door de diploma’s die ze
heeft gehaald. Aan de muur van haar
woonkamer hangen ze keurig ingelijst.
Haar behandelingen worden daarom
ook door de meeste zorgverzekeraars
vergoed.

Meteen thuisvoelen
Met haar vriendelijkheid en hartelijkheid zorgt Rubi ervoor dat haar
gasten zich meteen thuis voelen in
haar knusse woning. In de kamer waar
ze haar massages geeft komen daar
nog zachte handdoeken, rustgevende
muziek en etherische oliën bij. Ze begrijpt dat sommige mensen er moeite
mee hebben om op een tafel of een
massagemat te liggen. “Daarom geef

ik als mensen dat liever hebben een
stoelmassage. Bedrijven huren me hier
ook voor in.”
Haar doel is altijd hetzelfde: ervoor
zorgen dat mensen weer in evenwicht
komen. “Daarvoor moet je goed naar
je lichaam luisteren. Maar de meesten
gaan net zo lang door tot hun lijf op
de rem gaat staan. Ik probeer ze attent
te maken op wat hun lichaam zegt
zodat ze er bewuster mee om kunnen
gaan. En dat kan best iets simpels zijn,
bijvoorbeeld dat je wat minder achter
de computer moet zitten. Of de werkhoogte aanpast.” Zelf geeft ze nu een
jaar of tien met alle liefde massages.
“Dit past helemaal bij me. Het is fijn
om mensen zo te kunnen helpen. De
combinatie van oosterse en westerse
geneeswijzen, wijsheden en inzichten,
daarbij voel ik me thuis.”

Heeft u ook een ap
art
interieur of een sp
eciale
hobby? Dan kunt
ook u een
plek krijgen in de
rubriek
‘Op eigen wijze’.
U kunt
uzelf, maar ook bu
ren,
vrienden of famili
e opgeven
door een mailtje te
sturen
naar info@woonw
ijze.nl of
een briefje naar
Woonwijze,
Postbus 2080,
5260 CB Vught.
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Energierekening van acht appartementen aan de
Molenstraat 70-84 gaat naar nul

Woonwijze actief in passief wonen
Als het om duurzaamheid gaat, loopt Woonwijze graag voorop. Zo leveren we een bijdrage
aan een beter milieu, maar onze huurders merken dat ook in hun portemonnee. Dat vinden
we minstens zo belangrijk. Wonen in een ‘PassiefHuis’ is een manier waarop dit kan. Acht
appartementen in de Molenstraat krijgen daarom een grondige verbouwing en een dikke
isolatielaag.

Passief wonen. Het klinkt misschien
wat negatief. “Maar dat is het niet,
hoor”, verzekeren Hans van Maurik en
Robert Jan van Gerven van Woonwijze.
De senior projectleider en projectontwikkelaar zijn zelfs erg enthousiast
over deze redelijk nieuwe manier
waarop bestaande woningen zo worden
omgebouwd dat ze geen stookkosten
hebben. “Passief in het gebruik van
energie dus”, verklaart Robert Jan.

een ruim tweekamerappartement dat
helemaal aan de moderne wooneisen
voldoet. “Tot de kozijnen aan toe gaat
alles uit het pand. Eigenlijk blijft alleen
de constructie staan. Daar komt een dik
pak isolatie overheen van wel 25 tot 30
centimeter”, leggen de twee uit.

Uitdaging

‘Een hele klus, het isoleren van bestaande gebouwen’

Bij het bouwen van een nieuw huis is
het niet zo ingewikkeld om goed te
isoleren, legt Hans uit. “Bij bestaande
gebouwen is het wel een hele uitdaging. Daar ligt dus de grootste opgave
en valt ook veel meer te halen.” In
Nieuwkuijk zagen hij en Robert Jan
een ‘groene bouwer’ een appartementencomplex ‘passief’ maken. Ze waren
onder de indruk. “Dat zag er goed
uit en het mooie was dat wij hier in
Vught precies hetzelfde gebouw hebben
staan.”
Het gaat om de Molenstraat 70-84, pal
achter supermarkt EmTé. Deze kleine
appartementen zijn sterk verouderd.
Bij de verbouwing worden de inpandige
portieken en balkons naar de buitenkant verplaatst. Hierdoor wordt het
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Geen stookkosten
De volgende stap is het aanleggen van
een systeem waarbij grondwater wordt

gebruikt voor de verwarming én koeling
van het huis. “ Het grote voordeel is
dat dit in combinatie met de isolatie
en driedubbel glas de stookkosten naar
nul brengt”, vertelt Robert Jan. Het
zou helemaal mooi zijn als de toekomstige bewoners zelf ook mee willen
denken over het besparen van energie.
Als alles meezit dan gaat voor de
zomer van 2012 de eerste schop in de
Molenstraat in de grond. “Het resultaat

wordt onherkenbaar”, zegt Hans. Toekomstige huurders wil Woonwijze graag
al vroeg bij het project betrekken. Niet
om mee te denken waar bijvoorbeeld
het afvoerputje moet komen, maar wel
om ze alvast enthousiast te maken voor
het wonen in een PassiefHuis.

Normaalappartement
De huurprijs van de appartementen
wordt 500 euro. “Ook zonder het energievoordeel zouden we daarop uit zijn
gekomen. Maar nu scheelt het de toekomstige bewoners wel al snel 100 euro
stookkosten per maand”, zegt Robert
Jan. “Dat is fijn, zeker als je bedenkt
dat de komende jaren de energiekosten
alleen maar zullen stijgen.”
Bijkomend voordeel is dat het gebouw

zo goed geïsoleerd is dat er bijna geen
geluid van buiten naar binnendringt.
“Vanwege het ventilatiesysteem wordt
namelijk zelfs het kleinste kiertje
dichtgemaakt.” De twee haasten zich
te zeggen dat dit niet wil zeggen dat
het een vreemd gebouw wordt. “Helemaal niet zelfs. Het ziet er normaal uit,
het pand heeft alleen een dikkere schil
en is luchtdicht, maar de ramen kunnen
gewoon open.”
In de regio is Woonwijze de eerste die
voor deze aanpak heeft gekozen. “We
zien de voordelen ervan en denken dat
dit voor ons een goede manier is om
ervaring op te doen met deze techniek. Het zou mooi zijn als we die in
de toekomst voor meer huizen kunnen
gebruiken.

Robert Jan van Gerven (links) en Hans van Maurik
(rechts)

Waarom een PassiefHuis?
• Lage energierekening
• Milieuvriendelijk
• Minder geluidsoverlast
•	Hetzelfde woongenot als
bij een ‘normale’ woning
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Stalman & Rijken int voor Woonwijze de rekening

Gerechtsdeurwaarder is geen
Als het goed is, heeft u nog nooit van ze gehoord:
Stalman & Rijken Gerechtsdeurwaarders. Helaas geldt dat
niet voor iedereen. Soms ziet Woonwijze geen andere uitweg
dan het inschakelen van dit Bossche kantoor zodat de rekening eindelijk betaald wordt of de overlast stopt. “Wij laten
altijd onze menselijke kant zien. Dat is ook het geheim van
de goede samenwerking met Woonwijze.”
Het kantoor van Stalman & Rijken ligt
vlakbij het Bossche station. Een indrukwekkend pand. Chic en statig, met
hoge plafonds. In het halletje praat
een jongen druk met de receptioniste.
Dik glas zit tussen hen in.
Met een druk op de knop gaat de deur
van het slot en kunnen we doorlopen
naar binnen. Hier maken we kennis met
Carla Rijken. Een lange, vrolijke blonde
vrouw die, anders dan haar kantoorpand, absoluut niet voldoet aan de
verwachtingen van een strenge deurwaarder. “Ja ,dat hoor ik wel vaker”,
lacht ze. “Meestal denken ze dat ik van
de Dela ben of de verloskundige.”

Fantastisch vak
Toch is Carla Rijken wel degelijk gerechtsdeurwaarder. Samen met Marcel
Stalman is ze de eigenaar van het
kantoor, waarvoor 32 mensen werken
inclusief zes beëdigde (kandidaat-)
gerechtsdeurwaarders. Stalman &
Rijken heeft een speciale huurafdeling,
maar ze werken ook voor bedrijven
en banken. Voor de overheid innen ze
verkeersboetes.
Carla Rijken heeft zelf de regio Vught
onder haar hoede. “Dit is een fantastisch vak. In het allerlaatste stadium
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van wanbetalers en regelt ontruimingen

boeman maar een vriendelijke dame

steken ze hun kop in het zand. Tot het
allerlaatste moment doe ik echt moeite
om met ze in contact te komen. Het
is belangrijk om op tijd een oplossing
te vinden want de schuld loopt alleen
maar op met extra kosten. Zeker als het
tot een ontruiming komt.”
Als alles uit de kast is getrokken en
het lukt nog niet, dan heeft Carla
Rijken er geen moeite mee een huis te
ontruimen. “Er is een grens. Woonwijze
is geen Sinterklaas. Je moet bedenken
dat er ook een boel mensen op de
wachtlijst staan die graag een woning
willen, geen overlast veroorzaken en
wel netjes hun huur betalen.”
“We laten altijd onze menselijke kant zien”

kunnen we toch nog een verschil
maken. Ik ben echt geen boeman. Wij
doen er bij ons kantoor altijd alles aan
om de zaak zo goed mogelijk op te lossen. Daar heeft iedereen profijt van.”

Netjes behandelen
Woonwijze werkt al jaren samen met
Stalman & Rijken. Het kantoor wordt
ingeschakeld als iemand die overlast
veroorzaakt het zo bont maakt dat hij
van de rechter uit zijn huis mag worden gezet. Ook als een huurder blijft
weigeren zijn rekening te betalen gaat
Carla Rijken aan de slag. Allereerst met
het versturen van een brief met het
gevreesde bedrijfslogo.
“Voordat Woonwijze bij ons komt,
hebben ze zelf al veel moeite gedaan.

Wonen is een eerste levensbehoefte.
We gaan dus echt niet zomaar iemand
uit zijn huis zetten. De rechter moet
ook altijd eerst toestemming geven
om het huurcontract stop te zetten.
Het sociale gezicht dat Woonwijze
laat zien, past bij ons kantoor. Wij
vinden het belangrijk iedereen netjes
te behandelen. Niemand is bij ons een
nummer.”

Geen Sinterklaas
Helaas lukt het niet altijd om er goed
uit te komen. Vorig jaar kregen vijftien
huurders van Woonwijze de mededeling
dat hun huis ontruimd zou worden.
Uiteindelijk is dat bij zes huurders ook
echt gebeurd. “Omdat deze mensen
vaak diep in de problemen zitten,

Wat doe je als er een
deurwaarder is ingeschakeld?
Carla Rijken geeft tips:
•	Steek niet als een struisvogel je kop
in het zand. Pak de telefoon of mail
de gerechtsdeurwaarder.
•	Durf je niet te bellen? Op de website
www.stalman.nl kun je ook een form
ulier invullen en aangeven wat je wél
kunt aflossen. Op de site staat ook
informatie over de werkwijze.
•	Probeer een regeling te treffen. Het
doel van Woonwijze en Stalman &
Rijken is altijd om tot een oplossing
te komen en nooit om iemand op
straat te zetten.
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Voorrang voor kinderen die niet op vakantie kunnen

‘Kippenvel bij het zingen van het Jeugd Aktieflied’
Menig popster zal er jaloers op zijn. Zó populair is Jeugd Aktief in Vught. Om hun kroost
mee te laten doen, brachten ook dit jaar weer heel wat ouders de hele nacht door in de
kou. “Het is geweldig dat het zo leeft, maar die lange rij gaat wel ver”, zegt secretaris
Audrey Verbeek. Kinderen uit gezinnen die het zwaar hebben, krijgen daarom nu voorrang
voor de felbegeerde plekken.
Audrey Verbeek (37) is een echte fan
van Jeugd Aktief. Als kind warmde ze
zich al aan het kampvuur en genoot ze
met haar vriendinnetjes van de mooie
verhalen, leuke liedjes en spannende
spelletjes. Nu is ze secretaris, maar ze
stond ook achter de bar en in de keuken. “Ieder jaar als voor het eerst het
Jeugd Aktieflied weer wordt gezongen,
dan schiet ik een beetje vol en krijg
ik kippenvel. En ik ben niet de enige,
hoor.”

Vliegende brigade
Overal in de regio worden kindervakantieweken gehouden, maar nergens
is het zo’n succes als in Vught. Wat is
toch het geheim van Jeugd Aktief? “We
hebben een heel hecht team. Veel men-

sen die nu de leiding hebben, deden
net als ik vroeger zelf mee. Iedereen
wordt erbij betrokken. We hebben zelfs
een vliegende brigade waarbij kinderen die nog te jong zijn om zelf een
groepje te leiden een soort stage lopen
en op allerlei plekken meehelpen.”
Voor Jeugd Aktief zetten zich ieder
jaar tussen de 400 en 450 medewerkers
in. Dat mag ook wel want ook dit jaar
doen er weer 894 kinderen mee. Dat
zijn tenminste de gelukkigen die een
plaatsje hebben weten te krijgen.

Te gek
“Ieder jaar staan er steeds vroeger al
mensen in de rij. Dit jaar waren de
eersten er al om half elf ’s avonds!
Dat is eigenlijk te gek. Om drie uur zat

groep 3-4 ook al vol, maar de andere
groepen, 1-2 en 5-6, waren niet eens
uitverkocht. Omdat iedereen elkaar
zo gek maakt, proberen mensen het
soms niet eens, terwijl er ’s ochtends
voor die groepen nog best kaartjes te
krijgen waren”, vertelt Audrey.
Ze voegt eraan toe dat de inschrijving
nu gesloten is en niemand zich dus
meer kan opgeven. “We krijgen ieder
jaar weer smeekbeden, maar daar
kunnen we helaas niets mee doen.
De organisatie rekent op dit aantal
kinderen en veiligheid staat bij ons
altijd voorop. We moeten aan heel veel
dingen voldoen. Zo moet alles schoon
zijn, loopt er nachtbewaking rond en
zitten er dag en nacht mensen bij de
telefoon.”

Iedereen doet mee
Eigenlijk is Jeugd Aktief 43 jaar geleden opgericht voor kinderen die niet de
luxe hadden om op vakantie te kunnen
gaan. “Door de economische crisis
worden dat er nu weer meer. Daarom
hebben we met de Stichting Leergeld
Vught gekeken of we voor hen iets
extra’s konden doen. Het is voor ons
belangrijk dat iedereen mee kan doen
met Jeugd Aktief, of je ouders nu multimiljonair zijn of arm. Alle kinderen
moeten een kans krijgen.”
Vorig jaar heeft Jeugd Aktief op de
valreep door de nieuwe regeling drie
kinderen nog een mooie vakantieweek
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zorgen dat ze een Jeugd Aktief-shirt
hebben en de rest van de kosten wordt
gesponsord.”

Vloek van de familie McDomeway

kunnen bezorgen. Dit jaar is er meer
moeite gedaan om de gezinnen die het
moeilijk hebben te bereiken. Er doen
nu zes jongens en meisjes op deze
manier mee. “De leiding weet niet eens
wie het zijn. Het loopt allemaal via de
Stichting Leergeld Vught. De kinderen
krijgen dus absoluut geen stempel. Wij

Het kamp van Jeugd Aktief staat dit
jaar weer in de laatste week van de vakantie van zaterdag 13 augustus tot en
met vrijdag 19 augustus op het terrein
naast de Prins Hendrik. Hier beleven
de deelnemers spannende avonturen en
maken ze lol. Ze mogen er zelfs een of
twee nachtjes blijven slapen. Als een
rode draad door de week loopt het mysterie van de familie McDomeway, die
te kampen heeft met een heuse vloek.
Audrey Verbeek kan haast niet wachten
tot het zover is. “We gaan er weer een
onvergetelijke week van maken voor
iedereen.”

Ook leuk in de zomer
13 tot en met 17 augustus staa
t
het centrum van Vught weer vol
met attracties en kan er volop
genoten worden van de kermis
.
Tot 1 oktober heeft u de tijd om
mee te doen met ‘inspirerend
Vught’ door een mooie foto van
de plaats te mailen naar
communicatie@vught.nl. De moo
iste plaatjes krijgen een plek in
de nieuwe gemeentegids en win
nen een leuke prijs. De thema’
s
en spelregels zijn te vinden op:
www.vught.nl

Ook bij Rik staat de
zomer voor de deur
Kom eens van de zon genieten op ons mooie
terras. U bent van harte welkom!
Aan onze kaart hebben wij twee heerlijke zomerse salades toegevoegd. ’n Heerlijke salade met gemarineerde gamba’s en een salade
met Spaanse ham. Mediterraans genieten dus.
Ook kunt u deze zomer weer onze gratis fietstocht ophalen. Een tocht
van 20 kilometer langs de mooiste plekjes in Vught en omgeving.

Ps. Van 23 juli t/m 8 augustus vieren wij vakantie.
Eetcafé De Rode Rik
Van Sonstraat 49a
5262 HX Vught
073-6840538
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Tropische schoonheid
Liefde op het eerste gezicht. Dat was
het tussen fotograaf Koen Buster
en deze prachtige bloem. “Ik weet
niet eens wat voor soort het is. Ik
werd gewoon meteen geraakt door
de tropische schoonheid.” Hij laat
de bloemenfoto in dit Woonjournaal
zien omdat het plaatje prima past
bij het zomergevoel.

Waterverfschilderijtje
Koen heeft de foto gemaakt op een
bloemenbeurs, dus hij had volop
keus. Toch pikte hij deze bijna
uitgebloeide bloem eruit. De foto is
van dichtbij genomen, waardoor het
hart goed naar voren komt. “De kleur
van de pollen gaat van oranje naar
paars, prachtig. De vorm is ook nog
steeds erg mooi. Toen ik thuis goed
keek, vond ik de foto wel op een
waterverfschilderijtje lijken. Kijk

,

Woonwijze
Bezoekadres: Secretaris van Rooijstraat 17,
5261 EP Vught
Correspondentieadres: Postbus 2080,
5260 CB Vught
Internet: www.woonwijze.nl
Email: info@woonwijze.nl
Tel: 073 656 23 82
Openingstijden kantoor
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot
17.00 uur

maar eens naar hoe de kleuren van
de blaadjes in elkaar overlopen.”
De foto is een van de favorieten
van de fotograaf zelf. “Ik heb hem
ook gebruikt voor het visitekaartje
van mijn foto-expositie. Voor mij is
het een heel speciaal, goed gelukt beeld.” Omdat Koen toch wel
nieuwsgierig werd naar de naam van
de bloem, is hij even gaan speuren
op internet. Het blijkt een rode zonnehoed te zijn.

,

Ik werd gewoon meteen geraakt door de
tropische schoonheid

Belangrijke telefoonnummers
Reparatieverzoeken doorgeven:
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