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Afscheid 
Rode Rik
Wij willen alle lezers van 
Woonjournaal die ons in de 
afgelopen jaren hebben be-
zocht, hartelijk danken. 
Helaas gaat ons eetcafé vanaf 
23 december dicht. Over de 
achtergronden daarvan las u 
in een eerder Woonjournaal. 
Ons team -cliënten van Cello 
en hun begeleiders- heeft 
een prachtige tijd gehad, 
met de gasten, met elkaar, 
en heeft een grote ervaring 
opgebouwd. Een aantal van 
hen gaat werken in de nieuwe 
horecalocatie van Cello in 
Zaltbommel: In de Roos Zalt-
bommel. Wie weet tot ziens!

Team De Rode Rik

 Mijn overbuurman
Grenzen bestaan alleen in je hoofd. Deze tekst staat op ons pand aan de Kapel-
laan. Het lijkt er soms op dat het trekken van grenzen tussen landen en dus 
mensen belangrijker wordt. Daar ben ik het niet mee eens. Als we ons in elkaar 
verdiepen, verdwijnen grenzen snel. Net als afstanden tussen mensen. Uit mijn 
persoonlijke omgeving een paar voorbeelden.

Een van oorsprong Turkse kleermaker heeft laatst mijn broek zo keurig een beetje 
ingekort. Mijn schoenmaker, zijn wieg stond ook in een ver land, heeft mijn 
schoenen van nieuwe hakken voorzien.
Nicole, een jonge architect uit Oranienburg doet veel voor de mensen uit haar 
stad. Ze is lid van een buurtcomité. Ook zet ze zich in voor de relatie met de 
mensen uit Vught. Voor de vriendschapsbanden die ook wel jumelage worden 
genoemd. Daar ken ik haar van, ze was al een paar keer in onze mooie gemeente 
op bezoek. 

Jaren geleden heb ik een aardige Zuid-Afrikaanse man leren kennen. Ronnie. 
Ronnie is kleurling, charmant uit Kimberley. Maar hij is bovenal zeer betrokken 
bij zijn land. Zuid Afrika maakte een ontwikkeling door van apartheid naar een 
democratie. Ronnie heeft daar in zijn eigen omgeving en op zijn manier een 
bijdrage aan geleverd. Als voorzitter van een bewonerscommissie. Sinds onze 
kennismaking hebben wij elkaar veel geschreven. In het begin per brief daarna 
meestal per mail. Tegenwoordig sturen we elkaar berichten en foto’s via de 
nieuwe- of sociale media, zoals Facebook.

Soortgelijk was mijn ervaring met Arturo uit Villa el Salvador. Villa el Salvador is 
de sloppenwijk bij Lima in Peru. Daar heeft Arturo een theater, met een theater-
school en een buurthuis. Hij is in moeilijke omstandigheden als coach aan het 
werk voor de mensen in zijn omgeving. Reizen en voorstellingen geven vormen 
een vast onderdeel van zijn kleine theatergezelschap. Een paar keer was hij in 
Europa, een paar keer had ik dus de kans om hem te ontmoeten. Arturo twittert 
in het Spaans, dus daar kan ik niets van maken. Maar als we elkaar schrijven, 
mailen en spreken, begrijpen we elkaar. Handen en voeten doen de rest.

Soms denk ik wel eens, die mensen, wat fijn dat ik ze heb leren kennen. Mis-
schien begrijp ik ze beter dan… bijvoorbeeld mijn overbuurman. Is dat erg?  
Nee, natuurlijk niet, maar zo tegen het eind van het jaar, zo tegen de kerst denk 
ik: Grenzen, die bestaan toch alleen in je hoofd?

Gerard Velthuizen 
Kerstavond 2011

Eetcafé De Rode Rik
Van Sonstraat 49a
5262 HX Vught
073-6840538
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:
10.00 - 20.30 uur
Zondag: 
10.30 - 17.00 uur
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Wij wensen u fijne kerstdagen  
 en een gelukkig  

2012

Bij deze nieuwe beschikking treft u 
ook een bijlage aan. Hierin staan alle 
wijzigingen in de wetgeving rondom de 
huurtoeslag 2012. Zo kunt u bijvoor-
beeld voortaan zelf al uw gegevens 
raadplegen op www.mijn.toeslagen.nl. 
Om op deze site in te loggen, hebt u 
een DigiD-code nodig. Hebt u deze nog 
niet eerder aangevraagd, dan raden wij 
u aan dit alvast te doen op  
www.digid.nl. 

Hebt u na het lezen van de bijlage nog 
vragen? Dan kunt u ook altijd nog de 
website van de Belastingdienst (www.
toeslagen.nl) raadplegen. Maar natuur-
lijk kunt u ook altijd contact opnemen 
met een van onze medewerkers van 
de afdeling huurincasso. Zij helpen u 
graag verder.

Huurtoeslag 2012
Ontvangt u momenteel huurtoeslag? Dan hebt u waarschijn-
lijk de nieuwe beschikking voor 2012 al in uw bezit. Wij 
adviseren u deze goed door te lezen, met name ook de ach-
terzijde. Hierop staan namelijk alle door de Belastingdienst 
gebruikte gegevens waarop uw huurtoeslag is gebaseerd. 
Als deze gegevens niet juist zijn, kan het zijn dat u ach-
teraf moet terugbetalen!

Vraag nu uw DigiD-code aan
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Kantoor Woonwijze krijgt energielabel A 

Robert Jan van Gerven is project-
ontwikkelaar bij Woonwijze. Hij is 
voornamelijk verantwoordelijk voor de 
nieuwbouw van Woonwijze en wil zijn 
passie voor duurzaamheid hier graag 
mee combineren. Hij heeft zich ingezet 
voor het energielabel van het kantoor 
van Woonwijze.

De meeste mensen kennen de energielabels van apparaten wel. Een wasmachine met ener-
gielabel A verbruikt minder dan een apparaat met energielabel C. Ook voor woningen en 
gebouwen is er sinds enige tijd een energielabel, zodat huurders of kopers kunnen zien 
wat het gemiddelde energieverbruik is. Woonwijze zet zich al jaren in om haar woningen zo 
energiezuinig mogelijk te maken. Zo leveren ze een bijdrage aan een beter milieu en heb-
ben de huurders een aardige besparing op de stookkosten. Ook het kantoor van Woonwijze 
is zo ingericht dat het zo weinig mogelijk energie verbruikt.

Waarom is een dergelijk label 
belangrijk?
“Nu kunnen alle klanten van Woonwijze 
zien dat wij het als woningstichting 
niet alleen belangrijk vinden om duur-
zaam met energie om te gaan, maar 
dat ook ons eigen kantoor energiezui-
nig is. Een energielabel laat zien hoe 

zuinig een woning is en wat er beter 
kan. Van de isolatie van dak, muren, 
vloer en ramen tot de energiezuinig-
heid van verwarmingsinstallaties. Dat 
is belangrijke informatie want een 
energiezuinig huis of kantoor zorgt 
voor lagere energierekeningen en meer 
woon- en werkcomfort. Sinds 1 januari 

Energiebesparing belangrijk thema

Robert-Jan van Gerven
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2008 is het label verplicht voor huisei-
genaren die hun huis gaan verkopen of 
verhuren.”

Wat heeft Woonwijze gedaan om 
het energielabel A te krijgen?
“Het is een relatief nieuw pand, eind 
2007 waren er gelukkig al een groot 
aantal energiebesparende maatrege-
len bekend. Het kantoor is daarom 
heel goed geïsoleerd zodat er zo min 
mogelijk warmte verloren gaat. Op het 
dak van het kantoor staat een warmte-
koude-opslagsysteem. Dat systeem 
slaat in de zomer zonnewarmte op in 
de bodem, waar we in de winter het 
kantoor mee kunnen verwarmen. Daar-
naast zijn we overgegaan op groene 
stroom, gebruiken we geen gas en krij-
gen we energiezuinige led-verlichting.” 
Bovendien zijn alle collega’s bewust 
bezig met duurzaamheid.

Wat doet Woonwijze nog meer op 
het gebied van duurzaamheid?
“Als proef gaan we op tien woningen 
met een dak op het zuiden, zonnepane-
len plaatsen. In juni heeft Woonwijze 
samen met drie andere corporaties en 
vijf gemeenten een intentieovereen-
komst getekend. De ondertekenaars 
willen gezamenlijk werken aan ener-
giebesparing en woonlastenverlaging. 
Ook worden volgend jaar acht van onze 
appartementen omgebouwd tot pas-
siefhuis. Dat betekent dat de huurder 
geen stookkosten meer heeft. Als deze 
projecten succesvol zijn dan zullen ze 
op grotere schaal worden toegepast.”

Wat kunnen mensen zelf doen 
om hun woning energiezuinig te 
maken?
“Een groot deel van de maandelijkse 
lasten voor een woning of gebouw 
bestaat uit energiekosten. Met relatief 

kleine maatregelen kunnen mensen 
heel veel doen om die alsmaar stijgen-
de kosten naar beneden te krijgen en 
zo draag je ook nog bij aan een beter 
milieu. De meeste warmte in huis gaat 
verloren via het dak. Dus een goede 
dakisolatie levert al een flinke ener-
giebesparing op. Daarnaast zijn er veel 
eenvoudige maatregelen die mensen 

zelf kunnen nemen. Laat lampen niet 
onnodig branden, zet apparaten niet 
op de stand-by-stand maar helemaal 
uit en zet de thermostaat eens een 
graadje lager. Dat soort simpele dingen 
zijn goed voor het milieu en natuurlijk 
goed voor de portemonnee.”

Laat lampen niet onnodig branden, zet 
apparaten niet op de stand-by-stand  
maar helemaal uit en zet de thermostaat 
eens een graadje lager.

,

,
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Aan de Lunettenlaan in Vught, naast het Moluks woonoord, 
ligt barak 1B. Het dak is jaren geleden ingestort. Binnen 
in de barak groeit een boom. Kozijnen zijn verrot, ramen 
dichtgetimmerd en buiten de barak wordt alles overwoe-
kerd door brandnetels. Wie de geschiedenis van deze plek 
niet kent, ziet een bouwval. Maar dit verwaarloosde gebouw 
speelde een ingrijpende rol in vele levens. Het is de laatst 
overgebleven authentieke barak van voormalig SS-concen-
tratiekamp Vught. Dat is de reden dat de barak voor ruim 8 
ton zal worden gerenoveerd.

Barak 1B is laatste stukje tastbare 
geschiedenis

“Jarenlang heb ik met pijn in mijn hart 
toegezien hoe barak 1B langzaam ver-
loederde”, zegt Henk Smeets, voorzitter 
van het Vughts Museum.  Dit museum 
richtte in 2010 Stichting Barak 1B op, 
samen met het Nationaal Monument 

Kamp Vught en het Museum Maluku. 
“Het heeft heel veel moeite en ener-
gie gekost om het opstalrecht van de 
barak te verkrijgen, zodat we de barak 
mogen renoveren, en om het geld voor 
de restauratie, ruim 8 ton, bij elkaar 

te krijgen. Ik ben dan ook heel erg blij 
dat we voor het einde van het jaar ein-
delijk echt met de restauratie kunnen 
gaan beginnen.” 

Historisch belang
“Er zijn mensen die mij vragen of het 
wel de moeite waard is, om een derge-
lijke bouwval voor zoveel geld te laten 
renoveren. Ik kan daar alleen maar 
volmondig ‘ja’ op antwoorden. Het is 
enorm belangrijk om de geschiedenis 
van deze plek zichtbaar te houden. 
Barak 1B is een van de weinige overge-
bleven gebouwen uit die tijd.”
Er zijn nog een aantal andere gebou-
wen van het voormalige concentratie-
kamp bewaard gebleven, maar die zijn, 
op het crematorium na, niet toegan-
kelijk voor publiek. Op het terrein van 
de gevangenis staat de voormalige 
kampgevangenis ‘de Bunker’. De ‘Kom-
mandantur’ en andere SS-gebouwen 
staan op het terrein van de kazerne.
“Ieder jaar komen er nog gevangenen 

Restauratie van barak voormalig Kamp Vught gaat van start

Eind 2011 start de renovatie

Henk Smeets
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uit de oorlogstijd, maar ook mensen die 
hier na de oorlog in het internerings-
kamp hebben gezeten naar Nationaal 
Monument Kamp Vught. Voor die men-
sen, en voor hun nabestaanden, is het 
van grote waarde dat ze een authentie-
ke plek uit die tijd kunnen bezoeken.”

Geschiedenis
Barak 1B werd in januari 1943 ge-
bouwd. De barak heeft in al die jaren 
veel verschillende functies gehad. In 
de oorlog deed de barak dienst als 
postkamer. Na de oorlog werd het 
kamp een interneringskamp voor ‘foute’ 
Nederlanders. En vanaf 1951 werden 
in de barakken van het kamp gezinnen 
van Molukse KNIL-militairen gehuis-
vest, die op bevel van het Koninklijk 
Nederlandsch-Indisch Leger uit Indo-
nesië waren geëvacueerd. In Barak 1B 
woonden aanvankelijk de kampbeheer-
der, de maatschappelijk werkster en 
een onderwijzeres. Sinds 1968 deed de 
barak dienst als kerk.

Molukse gemeenschap
“Voor de Molukse gemeenschap heeft 
Kamp Vught een heel andere emotio-
nele lading”,  vertelt Henk Smeets. “Zij 

leefden hier niet in gevangenschap, 
maar wel ver van huis. Er ontstond een 
hechte gemeenschap, die steun zocht 
bij elkaar. Er zijn hier ook veel kinderen 
geboren. Dit was hun thuis. Dus zij heb-
ben een andere beleving van deze plek.”

Sloop
In 1992 zijn alle barakken gesloopt 
en werd er een nieuwe woonwijk voor 
de Molukkers gebouwd. Dit woonoord 
wordt beheerd door Woonwijze. Alleen 
barak 1B bleef bewaard, omdat daar de 
kerk voor de Molukse gemeenschap in 
was gehuisvest. “Dankzij die kerk is de 
barak bewaard gebleven”, zegt Smeets. 
“Anders was barak 1B, waarschijn-
lijk tegelijk met alle andere barakken 
gesloopt.” 

Restauratie
De restauratie wordt een precisiewerk, 
omdat de authentieke elementen 
behouden moeten blijven. De muren 
zullen steentje voor steentje moeten 
worden nagekeken en gerestaureerd 
en de kozijnen worden niet vervangen, 
maar ook helemaal gerenoveerd. Het 
dak is niet meer origineel, maar zal 
worden teruggebracht in de originele 

staat. Binnen in de barak is weinig 
authentieks meer aanwezig. Er staan 
houten palen van de Molukse kerk,  er 
ligt rommel en er zijn oude bouwmate-
rialen opgeslagen. Smeets vertelt dat er 
zelfs nog een tijdje junks in de bouwval 
hebben gewoond. De binnenkant zal 
door een architect helemaal opnieuw 
ingericht worden als expositieruimte. 

Expositie  
De restauratie zal waarschijnlijk heel 
2012 in beslag nemen, maar vanaf 2013 
kunnen mensen barak 1B bezichtigen. 
Er zal een expositie komen met aan-
dacht voor de oorlogsperiode, de inter-
neringsperiode en de geschiedenis van 
de Molukse gemeenschap. Ook komen er 
ruimtes voor workshops voor educa-
tieve doeleinden. De Stichting Barak 
1B zal binnenkort opgaan in Nationaal 
Monument Kamp Vught. De drie musea 
blijven echter bij de barak betrokken.
Smeets is blij dat de barak eindelijk een 
bestemming krijgt die recht doet aan 
de rijke historie van het gebouw. “Als 
we met een paar mensen niet zo lang 
hadden volgehouden, dan was de barak 
allang gesloopt vanwege instortings-
gevaar”, zegt hij. “Het voelt als een 
bekroning op een lange taaie strijd.”

‘De restauratie wordt precisiewerk’
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Haal uw schaatsen maar vast uit het vet, want vanaf 14 december kunt u in het centrum 
van Vught weer drie weken lang schaatsen. Tegenover het gemeentekantoor staat dan weer 
de jaarlijkse ijsbaan. Extra bijzonder dit jaar is de bouw van een spectaculaire ijshelling 
van vier meter hoog. En u, als huurder van Woonwijze, krijgt bij dit Woonjournaal twee 
kaartjes voor een dagje gratis ijspret.

Schaatsbaan en spectaculaire  
ijshelling centrum Vught

“Het was even spannend of de ijsbaan 
er ook dit jaar weer zou komen, maar 
het is weer gelukt”, vertelt Angèle van 
de Water trots. De eigenaresse van het 
snoepwinkeltje ‘De Snoepkont’ in Vught 
is een van de initiatiefnemers van de 
ijsbaan. “Het is iedere keer weer een 
enorme organisatie om sponsoren te 
vinden die de ijsbaan, die ruim een 
ton kost, willen financieren. Gelukkig 
hebben we toch weer heel veel mensen 
gevonden die het initiatief een warm 
hart toedragen. Het is ook zo gezel-
lig als de ijsbaan er eenmaal ligt. Het 
is echt een centraal ontmoetingspunt 
voor heel veel Vughtenaren.” 

IJshelling
De ijsbaan zal dit jaar voor de laatste 
keer tegenover het gemeentekantoor 
zijn. Daarna zal er op die plek gebouwd 
gaan worden. De organisatie heeft 
daarom iets heel bijzonders bedacht. 
Naast de ijsbaan van 15 bij 30 meter 
komt een grote ijshelling van vier 
meter hoog en dertig meter lang. Een 
spectaculaire attractie, waar kinderen 
voor € 2,50 met een luchtband drie keer 
van af kunnen glijden. Angèle hoopt 
dat de ijshelling nog meer bezoekers 
naar het evenement zal trekken. “Het 

zou mooi zijn als we niet alleen uit de 
kosten komen, maar ook een spaar-
potje voor de ijsbaan van volgend jaar 
kunnen opbouwen om de toekomst 
van dit jaarlijkse evenement zeker te 
stellen.”

Succes
Ondanks het gebrek aan financiën, is 
er absoluut geen gebrek aan enthou-
siasme voor het winterevenement. 
De voorgaande twee jaren waren een 
ongekend succes. In de drie weken dat 

Gratis ijspret voor huurders van Woonwijze

Bijschriftje
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de ijsbaan er lag, kwamen er meer dan 
tienduizend schaatsers naar de baan. 

Vrijwilligers
Om het evenement goed te organise-
ren, zijn er heel veel vrijwilligers bij 
betrokken. Inmiddels zetten ruim 85 
enthousiaste Vughtenaren zich in om 
ervoor te zorgen dat alles dagelijks 
goed verloopt op de ijsbaan. 
“Ook dit jaar zullen we weer speciale 
evenementen organiseren op het ijs. 
Iedere woensdagmiddag kunnen kleine 
kinderen zich laten schminken en ’s 
avonds kan de Vughtse jeugd genieten 
van een ijsdisco. En elke zondag is er 
een ballonnenmiddag.”

Vuurshow
Op 14 december wordt de ijsbaan of-
ficieel geopend met een spectaculaire 
vuurshow op het ijs. Vanaf 18.30 uur 
is iedereen welkom om hierbij aanwe-
zig te zijn. Vanaf dat moment is de 
schaatsbaan dagelijks te bezoeken. En 
voor mensen die niet van schaatsen 
houden, is er uiteraard weer de moge-
lijkheid om onder het genot van koek 
en zopie te komen kijken naar 
het schaatsplezier.

Na 6 januari is het uit met de ijspret. 
Tijdens Driekoningen wordt het eve-
nement afgesloten met een kleurrijke 
lampionnenoptocht. Onder muzikale 
begeleiding kunnen kinderen in een 
lichtjesoptocht door het centrum lopen 
om in de tuin van Huize Elisabeth met 
alle koningen te zingen. Na afloop 
krijgen ze een warm onthaal op de 
ijsbaan met warme chocomel en iets 
lekkers voor alle koningen. “We hebben 
dit jaar zelfs een schaapskudde en een 
kameel geregeld”, vertelt een enthousi-
aste Angèle. 
Maar zover is het gelukkig nog lang 
niet. Eerst kan iedereen in Vught en 
omgeving nog drie weken lang genie-
ten van heel veel winterplezier!

‘Het is weer gelukt’

De feiten:
Feestelijke opening: 
woensdag 14 december  
18.30 uur 

Dagelijks geopend van  
14 december tot 6 januari

Entree schaatsbaan: € 3,00
Entree ijshelling: € 2,50 voor 3x
Schaatsenhuur: € 3,00

Elke woensdagmiddag: 
sminken
Elke woensdagavond:  
discoschaatsen vanaf 19 uur
Elke zondagmiddag:  
ballonnenshow

Actuele informatie vindt u op: 
www.ijsbaanvught.nl
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Haar appartement in de Vughtse wijk De Baarzen werd onbewoonbaar verklaard, nadat 
afgelopen juni in haar slaapkamer brand uitbrak. Thérèse Hermsen is vier maanden na 
de brand weer thuis. In haar volledig gerenoveerde appartement, tussen allemaal nieuwe 
spullen, denkt ze nog vaak terug aan die dramatische zaterdagmiddag.

“Ik zit er weer mooi bij, maar de 
schrik zit er nog goed in“

“Ik heb er nog heel vaak last van,” 
zegt Thérèse geëmotioneerd. “Ik kreeg 
die zaterdag een vriendin op bezoek 
en voordat ze kwam, maakte ik mijn 
huis schoon. Tussendoor rookte ik 
een sigaretje. De peuk gooide ik weg 
in de prullenbak op de slaapkamer. 
Ineens bedacht ik mij dat die sigaret 
misschien nog niet goed uitgemaakt 
was, dus ik viste de peuk weer uit de 
vuilnisbak. Daarna poetste ik verder. 
Toen mijn vriendin en ik later op het 
balkon een kopje koffie dronken, ging 
ineens het brandalarm af. We keken 
nog over het balkon naar beneden, 
waar het vandaan kwam. Maar ineens 
zagen we dat mijn hele appartement 
vol rook stond. In de prullenbak in 
de slaapkamer was brand ontstaan. Ik 
bleek de verkeerde peuk uit de prul-
lenbak gehaald te hebben. Gillend van 

de schrik hebben we nog geprobeerd de 
brand te blussen. Er was geen begin-
nen aan. Het ging zo snel. We zijn naar 
buiten gevlucht.”

Ziekenhuis
“Eenmaal buiten realiseerde ik me dat 
ik niets had meegenomen. Ik had een 
laatje met foto’s en andere waardevolle 
spulletjes. Toen ben ik weer naar bin-
nen gerend om dat te pakken. Dat zou 
ik nu nooit meer doen, maar op zo’n 
moment denk je niet meer helder na. 
Ik ben 19 seconden binnen geweest 
(mijn vriendin had geteld) om het 
laatje te pakken, maar daarmee heb ik 
mezelf wel in gevaar gebracht. Ik was 
vergeten mijn adem in te houden en 
had daardoor rook ingeademd. Mijn 
hele gezicht was zwart en ook binnen 
in mijn mond was het zwart. Ik moest 
met een ambulance naar het ziekenhuis 
en daar heb ik nog een nacht op de 
intensive care doorgebracht.”

Alles zwart
Thérèse hield er gelukkig geen gezond-
heidsproblemen aan over. De meeste 
schade door de brand was materieel. 
“Op een aantal foto’s van mijn over-
leden man na is alles te vervangen. Ik 
heb geluk gehad, want het had veel 
erger gekund”, zegt ze. Ondanks dat 
de brandweer sprak van een ‘geringe’ 

brand, was de woning van Thérèse 
onbewoonbaar geworden. “Toen ik 
uit het ziekenhuis kwam, ben ik gaan 
kijken in mijn flat. Ik schrok me rot. 
Je hebt geen idee wat roet kan doen. 
Mijn hele huis zat onder een dikke 
zwarte vettige roetlaag. Dat krijg je 
er bijna niet van af. Gelukkig ben ik 
fantastisch geholpen door mensen van 
Woonwijze en mijn buren en vrienden. 
Meteen na de brand is het bluswater 
opgedweild zodat de onderburen geen 
overlast hebben ondervonden. Al het 
roet is weggehaald en mijn hele flat 

Vier maanden na woningbrand in flat De Baarzen

Thérèse Hermsen
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  Zet uw droger nooit aan als u niet thuis bent. Plaats 
een rookmelder in de buurt van uw wasdroger (badka-
mer uitgezonderd). Maak het filter van de wasdroger 
bij voorkeur na iedere wasbeurt (max. 3 wasbeurten) 
stofvrij.  
 
Maak bij een wasdroger met luchtafvoer eens per jaar 
de slang stofvrij. Een wasdroger moet ééns in de vijf 
jaar van binnen grondig worden schoongemaakt, een 
werkje voor de vakman.  
 
Controleer bij een condensdroger de condensor en de 
condensorruimte regelmatig op de aanwezigheid van 
stof. Verwijder stof elke keer als de waterbak moet 
worden geleegd. Houd de uitgang voor warme lucht 
vrij, voorkom dat deze geblokkeerd raakt. Hang er 
niets overheen of voor. 

  Apparaten en installaties zoals de cv, geiser, me-
chanische ventilatie en afzuigkap (filter) moeten 
regelmatig worden gecontroleerd en schoongemaakt. 
Een keer per jaar is aan te raden. 

  Voorkom doorbranden van uw tv. Laat het toestel 
’s nachts en als u van huis weg gaat nooit in de 
standby-stand staan. 

  Hebt u kinderen? Bewaar lucifers en aanstekers dan 
op een voor uw kinderen onbereikbare plek. 

  Laat kinderen en huisdieren geen moment alleen 
bij vuur. Een brandende kaars die per ongeluk wordt 
omgestoten kan in een mum van tijd uw hele huis in 
lichterlaaie zetten. 

  Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht als u 
aan de slag gaat met vluchtige stoffen zoals spiritus, 
wasbenzine en lijm. Rook niet en pas op met het 
gebruik van elektrische apparatuur. Een klein vonkje 
kan bij gebruik van vluchtige stoffen al enorme steek-
vlammen veroorzaken. 

  Giftige en verstikkende rook maakt meer slachtoffers 
dan vuur. Rookmelders waarschuwen u tijdig voor ge-
vaar. Daarom installeert Woonwijze na mutatie en bij 
groot onderhoud rookmelders in de woningen. Het is 
belangrijk om uw rookmelder regelmatig te testen. Op 
iedere rookmelder zit hiervoor een testknop. Als de 
batterij in uw rookmelder leeg is, hoor u regelmatig 
een hard piepsignaal. Dan is het tijd om de batterij 
te vervangen.

  Gitzwarte rook maakt vluchten lastig. Houd de vlucht-
route daarom vrij en bewaar huissleutels op een vaste 
plek zodat u uw voordeur snel kunt openen. 

  Een touwladder kan levens redden. Ze zijn te koop bij 
de grotere bouwmarkten. 

  Vlam in de pan? Blus dan niet met water maar met 
een blusdeken. Zo’n deken kunt u ook kopen bij de 
grotere bouwmarkten.

is prachtig gerenoveerd. Ik kon vier 
maanden mijn huis niet in en voor die 
maanden heb ik ook geen huur hoeven 
te betalen, dus dat vind ik erg netjes. 
Het is ook heel fijn om weer terug te 
zijn. Ja, ik zit er weer prachtig mooi bij 
in mijn nieuwe appartement. Nu kan ik 
aan de verwerking beginnen, want de 
schrik zit er nog goed in.”

Voorkomen beter dan genezen
Thérèse heeft een creatieve voorzorgs-
maatregel genomen om te voorkomen 
dat haar zoiets nog eens overkomt. 
“Ik heb nu in alle asbakken een laagje 
water gezet en in de slaapkamer wordt 
niet meer gerookt. Het zou natuurlijk 
het beste zijn als ik gewoon zou stop-
pen met roken, maar de meeste rokers 
weten hoe moeilijk dat is.”

Bijschriftje
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“Onze huizen zijn hun rotsen”

Haar tuin staat vol met vogelvoer, 
vogelhuisjes, vogelbadjes en vogel-
broedkastjes. Ook vertelt ze dat er 
in haar tuin allerlei beplanting staat 
die veel vogels trekt. Bessenstruiken 
en planten die insecten lokken. De 
tuin van Marja Goossen is absoluut 
vogelvriendelijk te noemen. Sterker 
nog, het is een walhalla voor vogels. 
Marja is dan ook al vanaf haar jeugd 
gefascineerd door vogels. Haar opa 
rookte shag en bij elk pakje vloei zat 
een vogelplaatje. Vanaf dat moment 
was Marja besmet met haar liefde voor 
vogels. 

Rotsbewoners
“Veel stadsvogels zijn van nature rots-
bewoners”, vertelt Marja. “In de stad 
zijn onze huizen hun rotsen. Vogels 
nestelen graag in kieren, spleten en 
gaten in onze huizen. Ook zitten ze 
graag onder dakpannen en dakranden. 
Doordat wij onze huizen alsmaar beter 
isoleren verdwijnen er steeds meer 
van dit soort plekken. En daarmee 
verdwijnen ook de vogels uit de stad.”

Vogelvriendelijk verbouwen
Volgens Marja is het helemaal niet 
zo ingewikkeld om met kleine maat-
regelen de stad vogelvriendelijker 

te maken. “De vogels zijn van onze 
huizen afhankelijk. Een belangrijke 
oorzaak voor het verdwijnen van vo-
gels zit ‘m in de dakconstructies van 
tegenwoordig. Die bieden vaak geen 
nestgelegenheid voor de vogels. En 
zonder nest geen jongen! Het is lo-
gisch dat mensen hun huizen isoleren. 
Maar het kost weinig moeite om bij 
een renovatie of verbouwing van een 
oud huis rekening te houden met de 
nestgelegenheid voor vogels. Zo is het 
bijvoorbeeld een kleine ingreep om 
tijdens een renovatie een neststeen in 
een muur te metselen of een nestkast 
op te hangen. Ook kunnen onder dak-
pannen speciale vogelvides geplaatst 
worden. Als je dit soort maatregelen 
achteraf moet nemen, zijn die veel 
kostbaarder. Door er vanaf het begin 
van een verbouwing of renovatie 
rekening mee te houden, hoeft het 
nauwelijks iets extra’s te kosten.”

Petruskerk
“Het is vaak geen onwil, maar onwe-
tendheid”, zegt Marja. “Zo zaten er in 
de Petruskerk heel veel gierzwaluwen. 
Bij de restauratie zouden alle oude 
invliegplekken verdwijnen, als daar 
geen aandacht aan wordt besteed. 
Veel mensen zijn zich niet bewust van 

de vogels in hun omgeving en weten 
niet dat die afhankelijk zijn van onze 
huizen en gebouwen.” 

Bewust maken
Als vrijwillige stadsvogeladviseur 
voor de Vogelbescherming, wil Marja 
bedrijven, gemeenten en mensen 
stimuleren om een vogelvriendelijke 
omgeving te creëren. In samenwer-
king met Ankie Spierings van de 
Natuur & Mileugroep Vught en Woon-
wijze zal volgend jaar een expertmee-

Gierzwaluwen, huismussen, koolmeesjes, pimpelmeesjes, roodborstjes. Zomaar een 
greep uit de vogels die de Vughtenaar in zijn tuin kan aantreffen. Toch wordt het aantal 
gierzwaluwen steeds minder en gaat het ook niet goed met de spreeuwen. Onze huizen 
isoleren we steeds beter, waardoor hoekjes, spleten en gaten in verdwijnen. En dat zijn 
nu net de plekken waar stadsvogels graag vertoeven. Stadsvogeladviseur Marja Goossen 
geeft tips hoe we onze omgeving vogelvriendelijker kunnen maken.

Vught vogelvriendelijker maken voor stadsvogels
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De tuin van Marja Goossen is absoluut vogelvriendelijk

ting plaatsvinden. “Het doel van die 
meeting is om mensen die betrokken 
zijn bij de stadsinrichting bewust te 
maken welke maatregelen zij kunnen 
nemen bij het bouwen en renoveren 
van gebouwen om de stadsvogels te 
beschermen,”zegt Ankie. “We hebben 
speciale checklisten ontwikkeld die 
mensen, ontwerpers en projectontwik-
kelaars kunnen gebruiken. Daarmee 
kunnen ze voordat er gebouwd of 
verbouwd gaat worden al nagaan welke 
vogels er op dat terrein leven, en wat 
ze kunnen doen om te zorgen dat die 
vogels daar kunnen blijven wonen.“

Mus terug
Dat het loont om rekening te houden 
met de vogels blijkt wel uit het verhaal 
om de huismus terug te brengen in 
Vught. Het beestje stond zelfs al op de 
rode lijst met bedreigde broedvogels. 
In Vught startte een door de gemeente 
gesubsidieerd project rond de huismus 
en werden vijftig vogelvides geplaatst. 
“Voorheen zag je hier nog nauwelijks 

mussen. Door de maatregelen gaat het 
weer een stuk beter”, vertelt Ankie. 
“Iedereen houdt van vogels. Mensen 
vinden het leuk om naar ze te luisteren 
en ze te voeren. Een stad zonder groen 
en zonder vogels is ook voor mensen 
een ongezonde leefomgeving. ”

Zo maakt u uw tuin  
vogelvriendelijk:
•  Hang voer op een hoge plaats op 
•  Haal niet al het onkruid weg
•  Laat snoeiafval liggen of creëer 

een ‘rommelhoekje’ in de tuin
•  Ruim afgevallen bladeren niet op
•  Zorg voor water in de tuin, daar 

kunnen vogels in badderen
•  Kale vlaktes vinden mussen heer-

lijk om een zandbad in te nemen
•  Coniferen zijn een geweldige 

schuil- en broedplaats voor vogels
•  Nooit gif spuiten tegen de luizen 

in de tuin. In het voorjaar worden 
de pasgeboren vogeltjes gevoerd 
met luizen. Krijgen ze via die weg 
gif binnen dan gaan ze dood.

 Voeren:
•  In de winter hebben vogels 

vet nodig tegen de kou. Hang 
vetbollen, zaden en pinda’s 
op. Voer in het voorjaar nooit 
pinda’s, want dat is gevaarlijk 
voor pasgeboren vogeltjes.

•  Klop je tafelkleed met brood-
kruimels buiten uit

•  Leg oud brood, rotte appels e.d. 
in je tuin

•  Plant bessen- en notenstruiken 
of bomen.
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In veel woningen die voor 1994 zijn gebouwd is asbest 
verwerkt. Daarna mocht het materiaal niet meer gebruikt 
worden, omdat het gezondheidsproblemen kan veroorzaken. 
Toch hoeft u niet te schrikken als u asbest in uw woning 
aantreft. Zolang u maar weet wat u wel en niet moet doen, 
is asbest niet gevaarlijk. 

De do’s en don’ts bij asbest

Woonwijze saneert al sinds 1995 asbest 
en bij de meeste woningen is dan ook 
al het astbesthoudende materiaal ver-
vangen door materiaal zonder asbest. 
Paul de Brabander is projectopzichter 
en asbestdeskundige bij Woonwijze. 
Hij weet dan ook als geen ander wat je 

moet doen, als je asbest tegenkomt in 
je woning.

Waarin zit asbest?
Asbest is een mineraal dat vroeger in 
allerlei bouwmaterialen werd verwerkt 
om het sterker te maken. In wonin-

gen kan het voorkomen in golfplaten 
(dakbedekking), vloerbedekking of 
zeil, vloertegels, rioolbuizen, planten-
bakken, vensterbanken, in en onder 
CV-ketels, wand- of plafondplaten, 
schoorsteenkanalen, isolatie om leidin-
gen enzovoort.

Asbest verwijderen uit uw woning?

Goed beschermd asbest verwijderen



Waarom is asbest gevaarlijk?
In principe is asbest dat verwerkt is 
in materialen, niet gevaarlijk. Je kunt 
het gerust aanraken. Asbestvezels 
kunnen pas vrijkomen door bewer-
king. Inademing van die vezels kan op 
termijn ernstige gezondheidsproblemen 
veroorzaken. Het is daarom belangrijk 
dat u een verandering aan de woning 
bij Woonwijze meldt door middel van 
een ZAV-formulier.

Wat moet je vooral niet doen?
Het allerbelangrijkste is dat je asbest 
niet moet kapotmaken. Je moet er dus 
ook niet in boren of zagen of vijlen. 
Dan komen er asbestvezels vrij en 
die zijn schadelijk als je ze inademt. 
Zolang je asbest heel houdt, is er niets 
aan de hand.

Wat moet je dan wel doen met 
asbest in je woning?
Kleine hoeveelheden asbesthoudend 
materiaal kun je zelf verwijderen en 
naar de stort brengen, als het los ligt 
en heel is. Draag een mondkapje, maak 
het asbest nat, en laat het materiaal 
heel. Hele platen asbest moet je goed 
verpakken in twee lagen doorzichtig 

plastic van minimaal 2 mm dik. Wie 
meer dan 35 m2 asbest wil verwijderen 
heeft een sloopvergunning nodig en 
moet een deskundig asbestverwijde-
ringsbedrijf inschakelen. Bij twijfel of 
een materiaal asbest bevat, raden wij 
aan om altijd contact op te nemen met 
onze rayonopzichters Richard Snoeren 
en Patrick van Herwaarden. 

Paul de Brabander

Wat is asbest
Asbest is een verzamelnaam 

voor een aantal mineralen die 

bestaan uit kleine, naaldach-

tige vezels. Asbest werd vroe-

ger in verschillende produc-

ten toegepast om zijn goede 

eigenschappen: het is sterk, 

slijtvast, bestand tegen hoge 

temperaturen en bovendien 

goedkoop. Pas later bleek dat 

asbest grote gezondheids- 

risico’s met zich meebracht.



Colofon

Beukenlaantje 
“Deze foto heb ik gemaakt in het 
bos van Marggraff in Vught. Daar 
heb je een lange laan met oude beu-
ken. Als kind ging ik hier al wande-
len met mijn ouders en nu kom ik er 
nog regelmatig. Deze foto maakte ik 
op een prachtige zonnige dag toen 
de herfst net begonnen was. De bla-
deren zaten nog aan de bomen, maar 
waren al wel een beetje verkleurd. 
De zon zorgt voor een mooie scha-
duwwerking op de boomstammen, 
waardoor je oog echt naar de bomen 
getrokken wordt. De oude laan geeft 
automatisch een enorme diepte aan 
de foto. Het is bijna een soort ver-
licht tunneltje. Het is een prachtig 

verstild herfstplaatje geworden. 
Het Beukenlaantje is een van mijn 
favoriete plekken in het bos. En ik 
ben niet de enige die het hier mooi 
vindt. Op een gemiddelde zondag 
lopen hier heel wat Vughtenaren hun 
hond uit te laten.”

Foto Koen Buster 
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