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Woonwijze 
geeft Vughtse 
kunstenaars 
een kans
Het kantoor van Woonwijze 
in het centrum van Vught 
valt lekker op en heeft 
mooie grote ramen. Een 
prachtige plek dus voor 
kunstenaars om hun werk te 
laten zien. Woonwijze heeft 
daarom besloten Vughtse 
kunstenaar hier de kans te 
geven te laten zien wat ze in 
huis hebben. 

Kleurrijke doeken
Jolinde van Poppel is de eer-
ste die haar schilderijen in 
de ontvangstruimte presen-
teert. De twintig kleurrijke 
doeken waarop mensen de 
hoofdrol spelen, zijn nog 
te zien tot 20 april. Andere 
kunstenaars die ook graag 
willen exposeren bij Woon-
wijze kunnen contact opne-
men met Ismene ter Steeg: 
073-656 23 82.

Eigen Verantwoordelijkheid
Bezuinigen, sinds het begin van de crisis worden we er mee overspoeld. Of het nu 
de verschillende soorten van zorg, de sociale woningbouw betreft of de huur-
toeslag, kosten voor medische verzorging, er is geen kostenpost waar het woord 
bezuinigen niet op van toepassing is. U bent er vast al wel achter dat de woorden, 
ombuigen, efficiëntie, afbouwen en uitgaven verminderen dezelfde betekenis heb-
ben. Sinds kort is er iets nieuws bij gevonden. Bezuinigen op de meest noodzake-
lijke en tot voor kort normale vormen van overheidsaandacht kan voortaan. Omdat 
een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. Een willekeu-
rige wethouder twittert er lustig op los: ‘Mensen nemen regie over hun (…) zorg, 
de rol overheid verandert.’ Het is echt waar, Zelfredzaamheid en Eigen Verantwoor-
delijkheid zijn ‘in’. 

Dat, het spijt me dat ik het zo duidelijk moet zeggen, deugt niet. Dat deugt zelfs 
voor geen meter. Ik zal proberen uit te leggen waarom ik daar zo van overtuigd 
ben. Natuurlijk denk ik daarbij niet aan de grote groep die zichzelf uitstekend red-
den kan. De groep die dat ook al sinds jaar en dag doet en vrijwel geen beroep op 
de overheid en de instanties doet. Of beter gezegd, hoeft te doen.

Het was nog niet eens zo lang geleden een normale zaak dat er door de over-
heid, of door de een of andere instelling op verzoek van de overheid, een beetje 
gelet werd op mensen die dat nodig hebben. Dat gaat nu op de helling. Er wordt 
meer en meer afgebroken. Dat gebeurt zonder het besef dat er mensen zijn die nu 
eenmaal zonder zorg echt veel slechter af zijn. Mensen die net iets minder handig 
met hun leven of hun financiën zijn. Mensen die net iets minder overzicht hebben 
over hun situatie. Om maar niet te spreken van de mensen die zonder af en toe 
een klein steuntje in de rug vrijwel geheel kansloos zijn. 
Voor echt kwetsbaren is meer zelfredzaamheid of eigen verantwoordelijkheid nu 
eenmaal geen haalbare kaart. Laten we niet uit het oog verliezen dat sommige 
mensen, uit bijvoorbeeld verlegenheid of schaamte, te terughoudend zijn om hulp 
te vragen. Anderen komen in de verleiding om ook eens een poging te wagen om 
handig te zijn en komen juist daardoor flink in de financiële problemen. 
Mensen krijgen ongevraagd meer eigen verantwoordelijkheid opgedrongen. Mensen 
die daar zelf de dupe van worden. Maar ook de samenleving –wij dus- krijgen 
daar op een later moment onvermijdelijk de problemen en dus de rekening van 
gepresenteerd. 

Het bezuinigingsbeleid, verkocht onder het mom van zelfredzaamheid, zal leiden 
tot meer burenoverlast, meer armoede en toenemende frustraties.
En uiteindelijk ook ook minder levensgeluk en meer vereenzaming. Maar wie heeft 
daar nu oog voor, dat is zo 2010, zo ouderwets. Noemden we dat vroeger geen 
Solidariteit, Naastenliefde of zoiets? 

Gerard Velthuizen 
net na de barre winter
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Heeft u een open bad- of keukengeiser, een cv-ketel zonder 
luchtaanvoerkanaal of gaskachels? De rayonopzichter van  
Woonwijze bekijkt graag vrijblijvend de mogelijkheden voor een 
veilig systeem. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klant-
contact Centrum van Woonwijze: bel 073 656 23 82.

Koolmonoxide maakt ieder jaar opnieuw dodelijke slachtof-
fers. Het giftige gas kan ontstaan in open geisers, cv-ketels 
en gaskachels. Woonwijze plaatst daarom het liefst overal 
gesloten systemen. “Koolmonoxide is een echte sluipmoor-
denaar. Klinkt heftig hè? Maar het is echt zo.”

‘Voor je het weet ben je bewusteloos 
en is het te laat’

Vreselijke voorbeelden zijn er helaas 
te over. Begin dit jaar overleden nog 
twee meisjes van 11 en 12 jaar door 
een koolmonoxidevergiftiging in het 
Noord-Hollandse Huizen. Ze waren in 
een afgesloten badkamer toen de rook-
gasafvoer van de geiser door de harde 
wind werd afgesloten. 

Gevaarlijk gas 
“Het enge van koolmonoxide is dat je 
het niet proeft en ook niet ruikt. Je 
voelt je een beetje grieperig en voor 
je het weet ben je bewusteloos en is 
het te laat”, legt Olaf Schoor van het 
bedrijfsbureau van Woonwijze uit. Het 
gevaarlijke gas komt vrij doordat bij-
voorbeeld een geiser, cv-ketel of kachel 
het aardgas onvolledig verbrandt. “Dit 
ontstaat vaak door de combinatie van 
slecht onderhoud en te weinig venti-
latie.”
Goed onderhouden gesloten gasver-
brandingstoestellen kunnen dus veel 
ellende voorkomen. Van de 2900 
Woonwijze-woningen heeft het over-
grote deel zo’n veilig systeem, met 
een eigen luchttoevoer van buiten die 
onvolledige verbranding voorkomt. 
Waarschijnlijk zijn er nog tussen de 
100 en 200 huizen met een open toe-

stel, dat niet van Woonwijze is, waarbij 
de lucht uit de woning gebruikt wordt 
voor de verbranding. Woonwijze zou 
deze dolgraag vervangen door een vei-
lige variant. “Wat dat is, verschilt per 
woning. Daarom komt er altijd eerst 
een rayonopzichter om te bepalen wat 
de beste oplossing is.” 

Besparen op de energierekening 
Het bezoek van de rayonopzichter is 
vrijblijvend, benadrukt Olaf Schoor. 
“De huurder is niks verplicht. We 
maken een inschatting van de kosten. 
Die worden verrekend in de huurprijs. 
Woonwijze maakt geen winst op deze 
systemen.”
De extra kosten zijn soms een reden 
om niet te kiezen voor bijvoorbeeld 
een hoogrendement combiketel. “Maar 
die zijn vaak wel een stuk gunstiger 
voor het energieverbruik. Daardoor kun 

je dus enorm besparen op de ener-
gierekening. Dat moeten mensen niet 
vergeten als ze de kosten vergelijken”, 
adviseert hij.  Huurders kunnen Woon-
wijze zelf benaderen voor een bezoekje 
van de rayonopzichter. “Graag zelfs”, 
zegt Olaf Schoor.“We willen dat onze 
huurders zo min mogelijk risico lopen.”

Woonwijze adviseert met klem gesloten gasverbrandingstoestellen 
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‘Hier heb ik veel meer plek  
voor mijn eigen spulletjes’

Gerrit van Antwerpen is 45 jaar. Tot 
eind vorig jaar woonde hij bij zijn 
ouders. “Maar die hebben ook niet het 
eeuwige leven. Het werd dus tijd dat 
ik op mezelf ging wonen”, vertelt hij 
nuchter. Voor Gerrit was het een hele 
stap om uit huis te gaan. Hij heeft een 
verstandelijke beperking waardoor hij 
hulp en begeleiding nodig heeft.
Dat geldt ook voor Willeke Wijnhofen 
(51). Zij heeft op verschillende adres-

Van de buitenkant ziet het rijtje woningen aan de Essche-
weg 47 er mooi opgeknapt uit. Maar dat is nog niets verge-
leken met de binnenkant: die is door Woonwijze compleet 
vernieuwd en voorzien van de nieuwste snufjes. De bewo-
ners van Cello voelen zich er helemaal thuis. 

sen van Cello gewoond. “Aan het Turf-
veld en in de Lidwinastraat”, somt ze 
op. Willeke heeft het enorm naar haar 
zin op de Esscheweg. “Hier heb ik veel 
meer plek voor mijn eigen spulletjes.”

Mooi hè?
Cello doet zijn best om mensen zoals 
Gerrit en Willeke een fijn thuis te 
geven. Daarvoor kunnen ze niet in een 
gewone woning terecht. Woonwijze 

Woonwijze past rijtje woningen aan de Esscheweg  

helemaal aan op de wensen van huurder Cello

Vijf vragen over koolmonoxide  

1: Wat gebeurt er bij een vergiftiging? 
•	 	Koolmonoxide	wordt	250	keer	sneller	in	het	bloed	
opgenomen	dan	zuurstof.	Hierdoor	krijgen	organen	
zoals	hart,	lever	en	hersenen	te	weinig	zuurstof.	

•	 	De	eerste	lichamelijke	klachten	zijn	lichte	hoofdpijn,	
misselijkheid,	overgeven,	duizeligheid,	vermoeid-
heid	en	verwardheid.	Het	slachtoffer	kan	ook	
hartkloppingen	krijgen.	Bij	hoge	concentraties	of	
langdurige	bloodstelling	val	je	flauw	of	raak	je	in	
coma.	Uiteindelijk	krijgt	het	hart	te	weinig	zuurstof	
waardoor	je	overlijdt.	

•	 	Jaarlijks	sterven	circa	tien	mensen	aan	de	gevolgen	
van	acute	koolmonoxidevergiftiging.	

2: Wat te doen bij een vergiftiging? 
•	 	Zet	ramen	en	deuren	wijd	open	en	schakel	het	
toestel	uit.	

•	 	Haal	het	eventuele	slachtoffer	uit	de	vergiftigde	
ruimte	en	leg	hem	of	haar	in	de	frisse	lucht.	

•	 Waarschuw	een	arts	of	ambulance.
•	 	Waarschuw	Woonwijze	en	uw	toestelverhuurder	of	
installatiebedrijf.		

3: Met welke apparaten moet ik opletten? 
•	 Open	systemen	zijn	gevaarlijk	
•	 	Let	op	met	bad-	en	keukengeisers,	cv-installaties	en	
gaskachels	zonder	eigen	luchtaanvoer	van	buitenaf.	

4: Wanneer moet ik me ongerust maken? 
•	 	Als	de	vlam	van	het	gastoestel	felgeel	of	oranje	is	in	
plaats	van	blauw	en	hoger	dan	normaal.

•	 	Als	de	vrijkomende	waterdamp	niet	verdwijnt,	maar	
de	ramen	laat	beslaan.	

5: Hoe kan ik problemen voorkomen? 
•	 	Laat	uw	open	gastoestel	jaarlijks	door	een	erkend	
installateur	controleren	en	voorzien	van	de	sticker	
‘gecontroleerd’.

•	 	Zorg	altijd,	ook	in	de	winter,	voor	voldoende	frisse	
lucht.	Plak	dus	nooit	ventilatieroosters	af	en	stop	
nooit	het	centrale	afzuigsysteem	dicht.	

•	 	Schakel	een	eventuele	beveiliging	op	uw	geiser	niet	
uit.	

•	 	Plaats	koolmonoxidemelders	bij	het	open	gastoestel.
•	 	Kies	voor	een	gesloten	systeem,	u	kunt	hiervoor	
contact	opnemen	met	Woonwijze.

•	 	In	het	geval	dat	er	geen	nieuwe	ketel	wordt	
geplaatst	omdat	Woonwijze	de	woning	binnen	een	
paar	jaar	gaat	herontwikkelen,	kan	een	goed	type	
koolmonoxidemelder	uitkomst	bieden.	Dit	appa-
raatje	dat	te	koop	is	bij	de	bouwmarkt,	waarschuwt	
op	tijd	dat	er	koolmonoxide	vrijkomt.	
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De opening van het vernieuwde,  
moderne pand voor Cello aan de  
Esscheweg was op 11 april 2011. 

heeft het gebouw daarom helemaal 
aangepast op de wensen van Cello. 
“Dat is duur en komt heel precies. Maar 
we zijn heel erg blij met het resultaat 
en willen nog lang blijven”, zegt de 
clustermanager van Cello, Erik Ulrich. 
Het resultaat mag er dan ook zijn. Het 
gebouw oogt fris, modern en gezel-
lig. Aan de voorkant van het gebouw 
zijn acht kleine studio’s helemaal 
vernieuwd. Gerrit en Willeke laten trots 

die van hen zien. Ze hebben een eigen 
keukenblokje, een woon-slaapkamer 
en een ruime douche. Van Woonwijze 
mochten ze zelf de tegels en het keu-
kenblad uitkiezen. “Kijk, ik heb ook 
een eigen terrasje”, wijst Gerrit. In de 
kamer van Willeke op de eerste etage 
heeft alles keurig een eigen plek. Veel 
is roze en paars. Ze heeft een hele ver-
zameling zachte knuffels. “Mooi hè?”

Noodknop
Over de lengte van het gebouw loopt 
een lange gang. Aan de andere kant 
zijn op beide verdiepingen gezellige 
gezamenlijke woon-eetkamers. Daar-
naast zijn er ook nog twee logeerka-
mers, een wasruimte en een kantoor. 
Overdag is er altijd een begeleider. 
Vandaag is dat Cobi Bijlsma. “Ik zorg er 
bijvoorbeeld voor dat iedereen ’s mor-
gens goed opstart. Dat iedereen ontbijt 
en op tijd klaar is voor het werk of de 
dagbesteding.”
 ’s Nachts is dat anders, dan wordt 
soms zorg op afstand geboden. Dankzij 
de moderne techniek waarvoor Woon-
wijze tijdens de verbouwing heeft 
gezorgd, is dat geen enkel probleem. 
“Iedere studio heeft een noodknop die 
in verbinding staat met onze centrale”, 
legt Erik uit. “Voor de meeste bewoners 
is dat genoeg, maar we kunnen ook 
een camera inschakelen als bijvoor-
beeld een bewoner epilepsie heeft. 
Of ervoor zorgen dat de centrale een 
signaal krijgt als de deur opengaat. Dat 
is handig bij mensen die soms weg-
lopen.” Aan alles is gedacht: van de 
brandveiligheid tot de aansluiting voor 
beademingsapparatuur aan toe.

Hartaanval 
In december zijn de bewoners in het 
fraaie pand getrokken en iedereen 
heeft inmiddels zijn draai gevonden. 

Dat al die moderne techniek geen 
overbodige luxe is, daar weet Gerrit al-
les van. “Ik werd een keer ’s nachts om 
2 uur wakker en had ineens heel veel 
pijn die steeds erger werd. Ik kon nog 
net op de knop drukken.” Gerrit bleek 
een hartaanval te hebben. Gelukkig 
was de ambulance er snel. “Die knop is 
echt ideaal.”
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Het is grauw en het regent. Niet echt 
zonnepanelen weer. Toch geeft de 
elektriciteitsmeter in de meterkast 
van Ronald de Jong maar 8 watt ver-
bruik aan. “Anders zou dat zeker 100 
tot 150 watt zijn”, schat de bewoner 
van de Driesedam nummer 10. “Veruit 
mijn meeste stroom wordt op dit 
moment dus opgewekt op het dak. Dat 
komt omdat een beetje licht al heel 
veel effect heeft.”

Milieu als hoofdreden 
Het milieu is voor Ronald de Jong de 
hoofdreden om mee te doen met het 
project. In eerste instantie betaalt 
hij zelfs meer dan gebruikelijk voor 
de stroom die hij opwekt. Hans van 
Maurik, senior projectleider van 
Woonwijze, legt uit: “Meedoen kost 
de huurder niks. Voor de energie die 
hij opwekt betaalt hij de komende 
twintig jaar een vast bedrag van 25 
cent per kilowattuur. Nu is dat voor 
de meeste mensen nog 20 of 23 cent, 
maar waarschijnlijk gaat dit in een 
rap tempo omhoog. We gaan er dus 
van uit dat de panelen al snel voor-
deel opleveren.”

Ambassadeur 
Ronald de Jong, die van energie 
besparen een soort hobby heeft ge-
maakt, denkt er hetzelfde over.  “Het 

zou me niets verbazen als ik vol-
gend jaar al minder betaal dan mijn 
buren.” Als eerste deelnemer voelt hij 
zich een soort ambassadeur van het 
project waarvan Woonwijze hoopt dat 
er straks nog meer huurders gebruik 

Zonnepanelen: kans om te besparen op de energierekening

‘Ik denk dat ik volgend jaar al minder 
betaal dan mijn buren’
Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de huurders. Zo ziet Woonwijze 
het graag. In zonnepanelen worden deze voordelen mooi gecombineerd. Samen met 
energieleverancier Greenchoice gaf Woonwijze daarom een aantal huurders de mogelijk-
heid om de glimmende platen op hun dak te leggen. Ronald de Jong deed mee. 

van gaan maken. “Ik vind het goed 
dat Woonwijze haar bewoners de kans 
geeft om zonne-energie op te wekken 
zonder dat ze daarvoor hoge kosten 
moeten maken. In de toekomst heb-
ben we daar allemaal profijt van.” 
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Milieuvriendelijke mijlpaal 

Pioniers 
Het was dan ook Woonwijze zelf die 
aan Greenchoice vroeg of het mogelijk 
was hun huurwoningen met zonne-
panelen te bedekken. “Dat is redelijk 
uniek”, weet Hans van Maurik. Het 
duurde wel even voordat de experts van 

de Zonnefabriek aan de slag konden 
met de installatie. “We hebben eerst 
de mensen aangeschreven van wie we 
dachten dat hun huizen geschikt zijn 
en daarna hebben we twee informa-
tieavonden gehouden. Uiteindelijk 
kwamen we uit op negen pioniers.” 

Met het plaatsen van zonnepanelen heeft Woonwijze een 
milieuvriendelijke mijlpaal gehaald. “Woonwijze wil de 
kosten voor de huurders zo veel mogelijk beperken”, legt  
senior projectleider Hans van Maurik uit. “Met de energie-
kosten kunnen we dat goed doen door bijvoorbeeld te  
zorgen voor isolatie en hoogrendementsketels.  
Zonnepanelen zijn een mooie volgende stap.”

De feiten over zonnepanelen
•  In Vught hebben deze winter negen Woonwijze-woningen zonnepanelen gekregen.
•  Per huishouden leveren zij ongeveer 2000 kilowattuur stroom per jaar op.  

Dat is iets meer dan de helft van het gemiddelde verbruik. 
•  De woningen die meedoen voldoen aan de eisen van energieleverancier Greenchoice.  

Zo moeten ze een dak op het zuiden hebben zonder grote dakramen. De schaduw van  
bijvoorbeeld een boom kan ook nog roet in het eten gooien. 

•  De bewoners zelf moeten toestemming geven voor het plaatsen.  
•  Om mee te doen hoeft de huurder niks te investeren. 
•  Voor de energie die wordt opgewekt met de panelen betaalt de huurder de komende twintig jaar 

een vast bedrag van 23 cent per kilowattuur. 
•  Nu rekenen de meeste huishoudens nog 20 of 21 cent per kilowattuur af, maar waarschijnlijk 

gaat dit bedrag in een rap tempo omhoog.



 

8

Het appartementencomplexje aan de Zeeldraaierstraat zal niemand snel over het hoofd 
zien. Van de buitenkant is het één verdieping hoge gebouwtje verdeeld in vierkante en 
rechthoekige vlakken die geschilderd zijn in opvallend rood en grijs. Woonwijze besloot 
de acht appartementen van de hand te doen en verkocht ze aan starters. “Dit was voor mij 
een mooie kans.”

‘De sfeer is goed, iedereen helpt elkaar’

Het huis van Jermaine Rumahlaiselan 
(30) aan de Zeeldraaierstraat is nog 
niet helemaal ingericht, maar het ziet 
er toch al tiptop uit. Trots geeft ze een 
rondleiding. De keuken is met recht 
het pronkstuk: supermodern met zwart 
hoogglans, veel rvs en een verrassend 
houten blad. “De keukenhandelaar had 
zijn twijfels bij die combinatie, maar 

hij zei dat hij het achteraf erg mooi 
vond”, zegt ze tevreden. 

Stortdouche
Dat Jermaine precies weet wat ze wil, 
blijkt ook in de volgende ruimte: de 
badkamer. Ook hier volgde ze lekker 
haar eigen gevoel. De grote tegels 
liggen niet alleen op de vloer, maar 

zitten ook op de muur. De badkamer is 
bruin met grijs en dat blijkt heel goed 
te passen. “Het heeft een saunalook, 
inclusief een stortdouche.”
Of die moderne douche ook fijn is, dat 
weet ze nog niet, want Jermaine is nog 
niet in haar appartement getrokken. 
Sinds ze in december de sleutel van 
verkoper Woonwijze kreeg is ze druk 

Woonwijze verkoopt appartementen aan de Zeeldraaierstraat aan starters
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aan het klussen. En niet alleen zij, in 
alle appartementen zijn de nieuwe be-
woners volop aan de gang. “Het leuke 
is dat we hier allemaal nieuw zijn. De 
gemiddelde leeftijd schat ik op 27 jaar. 
De sfeer is heel erg goed. Iedereen 
helpt elkaar ook.”

Goede prijs
Dat Jermaine in Vught een huis zou 
kopen, had ze nooit gedacht. Hoewel 
ze eigenlijk wel uit Vught komt en haar 
ouders hier wonen, woonde ze zelf op 
verschillende plekken in Nederland en 
zelf een jaar op Bali. “Toen mijn relatie 
stopte, wilde ik eigenlijk een huis bij 
Woonwijze huren, ik stond al een paar 
jaar op de wachtlijst. Een vriendin 
adviseerde me te kopen en spoorde me 
aan te kijken wat voor hypotheek ik 
kon krijgen.”
Jermaine bleek met haar baan als au-
dicien voldoende te verdienen om het 
appartement van Woonwijze te kopen 
voor 107.000 euro. “Dat is een goede 
prijs. Van binnen was het appartement 
wel wat verouderd, maar van buiten is 
het helemaal in orde. Onze net opge-
richte vereniging van eigenaren kreeg 
gelukkig niet met hoge kosten te ma-
ken. En wat kleine gebreken waar we 
later achter kwamen heeft Woonwijze 
nog voor ons opgelost. Heel netjes.”

Bali
Hoewel  Jermaine enorm veel zin heeft 
om haar appartement te betrekken, 
heeft ze eigenlijk haar hart verpand 
aan het Indonesische Bali. “Maar dit 
is een prachtige kans voor me. De 
hypotheek ligt een stuk lager dan 
wat ik anders aan huur kwijt was en 
doordat ik bij de verbouwing veel zelf 
heb gedaan en slim mijn spullen heb 
ingekocht, houd ik ook nog wat over. 
Daardoor kan ik dus snel weer naar het 
eiland terug.”
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Met Kopen naar Wens geeft Woonwijze huurders de kans 
om met een gunstige regeling hun huurhuis te kopen. De 
eerste koopcontracten zijn inmiddels getekend en twee 
Vughtse families zijn inmiddels de trotse eigenaar van hun 
eigen huis. 

‘Wij gaan hier alleen weg als we  
de Postcodeloterij winnen’

Het is ideaal wonen aan de Glorieux-
laan, vindt de familie Adriaanse. Ze  
weten waar ze het over hebben, 
want het gezin woont al 28 jaar met 
veel plezier op nummer 51. “Ik ben 
zelfs opgegroeid op dit pleintje, mijn 
moeder woont hier nog steeds aan het 
einde van het blok”, wijst Elise  
Adriaanse. “Het is een leuke rustige 
buurt met lekker veel groen.”

Dakkapel
Zij en haar man Ger hebben in de loop 
van de tijd heel wat aanpassingen 
gedaan aan de hoekwoning. Zo kwam 
er een schouw voor de houtkachel en 
kreeg de zolder een vaste trap en een 
dakkapel. Omdat Elise Adriaanse in 
een rolstoel zit, moest de woning ook 
daarop worden aangepast. De wc is ho-
ger en de keuken lager. Een plateaulift 

brengt haar naar de eerste verdieping 
en een stoeltjeslift naar de zolder. “We 
hebben er zelf al zoveel aan gedaan 
dat we hier alleen nog weggaan als we 
de Postcodeloterij winnen en daardoor 
een bungalow kunnen kopen”, lacht 
Ger Adriaanse. 

Mooie regeling 
De familie Adriaanse is erg blij met de 
kans die Woonwijze hun gaf om het 
huis te kopen. “Als je het kan, is het 
altijd slimmer om je huis te kopen. We 
wilden dat al heel lang.” Dat Woon-
wijze deze mogelijkheid gaf met Kopen 
naar Wens kwam helemaal goed uit. 
“We hebben nu pas vijftig procent van 
het huis betaald, maar al wel het hele 
huis gekocht”, legt Elise Adriaanse uit. 

Twee families blij dat zij hun eigen woning konden kopen dankzij 
‘Kopen naar Wens’
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twee kinderen uit eten om het te vie-
ren. Daarna werd het even wat minder 
gezellig aan de Glorieuxlaan. Want nu 
kon eindelijk de langgekoesterde wens 
van Ger in vervulling gaan: openslaan-
de deuren naar de tuin. Hiervoor staat 

nu de hele huiskamer op zijn kop. “We 
leggen meteen vloerverwarming aan en 
de buurman komt helpen met het stuc-
werk. Het is precies op tijd klaar voor 
als het straks echt lekker weer is. Dan 
zitten wij heerlijk in onze eigen tuin.”

“Het is een mooie regeling die moge-
lijkheden biedt”, vult haar man aan. 
Dat vond ook de andere familie die 
dankzij Kopen naar Wens nog niet zo 
lang geleden hun huurhuis van Woon-
wijze kon kopen. Zij kwamen 13 jaar 
geleden als vluchteling naar Nederland. 
Het gezin wil liever niet met hun naam 
in het Woonjournaal, maar ze vertellen 
wél graag over hun ervaring met de 
regeling. Die was voor hen dan ook een 
echte uitkomst: “Anders hadden we ons 
huis nooit kunnen kopen.”  

Toekomst kinderen
Gelukkig is het nu wel gelukt. “We be-
talen net zoveel aan de hypotheek als 
daarvoor aan huur. Maar de huur stijgt 
ieder jaar en de hypotheek niet. Voor 
de toekomst van onze kinderen vinden 
we een huis kopen ook een goede 
investering.” En nu konden ze eindelijk 
het huis helemaal aanpassen aan hun 
eigen smaak. “We hebben meteen de 
kozijnen een nieuwe kleur gegeven en 
een nieuwe badkamer geplaatst.”
Zodra het koopcontract ondertekend 
was, ging de familie Adriaanse met hun 

Kopen naar Wens
•  Het idee van Kopen naar Wens is dat huurders hun eigen woning onder  

gunstige voorwaarden kunnen kopen.
•  Het gaat om vijfhonderd huurwoningen die door Woonwijze zijn geselecteerd. 
•  Als mensen hun huis niet willen of kunnen kopen verandert er niets.
•  Een aantal leegstaande huizen komen ook voor de regeling in aanmerking.
•  Het voordeel van Kopen naar Wens is dat de koper niet direct het hele bedrag 

voor de woning hoeft te betalen, hierdoor krijgen meer mensen de mogelijk-
heid een huis te kopen.

•  Woonwijze blijft voor een klein gedeelte eigenaar van het huis. Pas bij  
verkoop van het huis krijgt Woonwijze het laatste deel van de aankoopprijs.

•  In de praktijk merken de bewoners daar niets van. Zo mogen ze het huis  
gewoon verbouwen zoals zij dat willen. Alleen zijn de maandlasten lager.

•  Winst bij de verkoop is voor de voormalige huurder. Woonwijze krijgt bij  
verkoop alleen de geïndexeerde uitgestelde betaling.
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Een Thunderbolt, Blackhawk, 
Cobra, Apatche, Tomcat en 
nog veel meer. In de Sint 
Barbarastraat in Vught staan 
de stoere gevechtsvliegtui-
gen gebroederlijk naast el-
kaar. In miniatuur, tot op de 
millimeter precies in elkaar 
gezet door meneer Van de 
Nosterum. 

Blackhawk in de Sint Barbarastraat

“Ik ben geboren in 1939. Als jong 
manneke zag ik op 14 september 1944 
de parachutisten springen bij operatie 
Market Garden. Volgens mijn vader 
maakte dat zo’n geweldige indruk op 
me. Ik weet niet of het de reden is, 
maar sindsdien ben ik helemaal weg 
van vliegtuigen.”

Snelle straaljagers
Als meneer Van de Nosterum - inmid-
dels 72 jaar - praat over zijn hobby 
dan beginnen zijn ogen te glimmen. 
Het kleine slaapkamertje op de eerste 
verdieping van zijn woning aan de 
Sint Barbarastraat is zijn domein. Hier 
hangen posters aan de muur van snelle 
straaljagers, staan encyclopedieën vol 
vliegtuiginformatie én pronken op spe-
ciaal op maat gemaakte planken 32 zelf 
in elkaar gezette miniatuur gevechts-
vliegtuigen.  
“Bijna alle vliegtuigen hebben een 

schaal van 1 op 48. Dan kun je de ver-
schillen in omvang goed zien. Daarom 
is die Hercules ook zo groot”, zegt hij 
terwijl hij naar het opvallende gevaarte 
wijst. 

Precisiewerk 
Piepkleine potjes verf, kwasten, pincet-
ten en zaagjes en een grote lamploep 
heeft de geboren en getogen Vugh-
tenaar nodig voor zijn precisiewerk. 
Urenlang is hij bezig. “Het gaat me om 
het in elkaar zetten, om de techniek. 
Ik wil weten hoe het werkt.” 
Meneer Van de Nosterum heeft werke-
lijk een engelengeduld. Met de encyclo-
pedie opengeslagen naast zich en het 
internet onder handbereik speurt hij 
naar alle details van de machines. “Als 
het bouwpakket niet helemaal klopt, 
dan vijl, figuurzaag en verf ik net 
zolang tot het is zoals ik het wil heb-
ben.” Om de wapens die de vliegtuigen 

bij zich dragen, is het hem absoluut 
niet te doen. “Dat is duivelswerk.”

Kriebels
Voor hij met de VUT ging, werkte me-
neer Van de Nostrum als onderhouds-
schilder. Heeft hij nooit de kriebels 
gehad om zelf te gaan vliegen? “Ach, 
jawel. Maar weet je wel wat het kost 
om zo’n brevet bij te houden?” Hij 
heeft zelfs maar twee keer echt in de 
lucht gezeten. Een keer toen hij nog 
‘vriend van de luchtmacht’ was en eens 
dankzij een bekende. “Ik mocht zelf 
ook een stukje vliegen in zijn motor-
zwever. Geweldig.” Hij weet dan ook 
nog precies te vertellen hoe het ging 
en wat hij deed. 

Netjes vragen
Maar meneer Van de Nosterum blijft 
een nuchter mens. Vliegvakanties 
heeft hij met zijn gezin dan ook nooit 

Meneer Van de Nosterum werkt vol liefde aan miniatuur gevechtsvliegtuigen
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gemaakt. “Wij gingen altijd wandelen 
in de Alpen.” Als vriend van de lucht-
macht zag hij wel heel wat vliegshows 
en kon hij wel de gevechtsvliegtuigen 
van dichtbij bewonderen. Informatie 
die hij nu gebruikt voor het in elkaar 
zetten van de miniaturen die hij tus-
sen de 25 en 55 euro koopt bij een 
speciaalzaak in Eindhoven. Zijn vrouw 
vindt het prima. “Ik vraag wel altijd 
netjes of ze het goed vindt dat ik naar 
boven ga.” 
Meneer Van de Nosterum hoopt nog 
heel wat vliegtuigen in elkaar te kun-
nen zetten. “Mijn ogen zijn nog scherp 
en mijn handen stabiel. Ik ben blij 
dat ik deze hobby heb. Ik ben al sinds 
1999 met de VUT en als je dan geen 
liefhebberij hebt, verveel je je suf.” 

??

Op eigen wijze

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

Heeft u ook een apart interieur of 
een speciale hobby? Dan kunt ook 
u een plek krijgen in de rubriek  
‘Op eigen wijze’. U kunt uzelf, 
maar ook buren, vrienden of 
familie opgeven door een mailtje 
te sturen naar: info@woonwijze.
nl of een briefje naar: Woonwijze, 
Postbus 2080, 5260 CB Vught.
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Aandachtig oefenen

‘Iedereen heeft de hoofdrol bij 
Theatervereniging Vught’

Het script van ‘Pompen of Verzui-
pen’ neemt een groot deel van het 
tafeltje in De Speeldoos in beslag. 
Het is een dik pak papier waarin 
Ciny van der Heijden met een 
gele stift haar stukken tekst heeft 
gekleurd. 
Ciny is de voorzitter van de ver-
eniging en speelt Margôt in het 
blijspel. Dit is een van de vrienden 
die het hoofdpersoon Erik (een rol 
van Bas van Noort) niet gemakkelijk 
maken. “Ik vind het geweldig om 
te spelen. Ik zit al twintig jaar bij 
de Theatervereniging Vught en één 
jaar heb ik niet zelf op het podium 
gedaan, dat vond ik helemaal niks.”

Spannend 
Anoek Boumans komt het theater 
binnen en schuift meteen gezellig 
aan. Dit is haar eerste jaar bij de 
vereniging, maar ze voelt zich er 
al helemaal thuis. “Ik ben in Vught 
opgegroeid, maar woon nu in Esch. 
Als kind heb ik wel toneelgespeeld, 
maar het was er al een poos niet 
van gekomen. Ik wilde graag bij 
deze groep omdat zij redelijk pro-
fessioneel zijn en alles altijd goed 
verzorgd is. “ 
Anders dan bij de revues waar-

mee de Theatervereniging Vught een 
goede reputatie en waarvoor altijd veel 
mensen in touw zijn, zijn er voor het 
blijspel maar negen acteurs nodig. “Het 
was dus wel even spannend of ik wel 
een rol zou krijgen want er waren iets 
meer aanmeldingen.” Gelukkig voor 
Anoek zag regisseur Ruud van de Laar 
wel een Babet in haar. “Zij is degene 
waar Erik zijn oog op heeft laten val-
len. Het is een mooie rol.”

Mooie mix 
Ondertussen druppelen er steeds meer 
mensen De Speeldoos binnen. Een 
vrouw tilt een grote kledingzak en een 
groepje mannen overlegt over wat er 
op het toneel moet komen. “Dat is een 
vervallen zomerhuis en dat is niet zo 
gemakkelijk te maken”, legt Marij van 
Noort uit. Zij is verantwoordelijk voor 
de pr en coördineert het decor. Als lid 
van het eerste uur weet ze dat ze kan 
vertrouwen op het vakmanschap van de 
ploeg. 

De voorstellingen van Theatervereniging Vught staan garant voor een vrolijke avond uit. 
De enthousiaste groep zet zich een heel jaar in om tijdens de optredens volop te kun-
nen schitteren. De lachspieren van het publiek komen deze keer in actie met het blij-
spel ‘Pompen of Verzuipen’. 

Spetterend blijspel ‘Pompen of Verzuipen’ op 19, 20 en 21 april in De Speeldoos
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Woonwijze verloot vier vrijkaartjes voor ‘Pompen of 

Verzuipen’ van Theatervereniging Vught op datum.  

Wilt u in aanmerking komen? Stuur dan een mailtje 

naar: info@woonwijze.nl of een briefje naar:  

Woonwijze, Postbus 2080, 5260 CB Vught. 

Vermeld dat het om de vrijkaartjes gaat en vergeet 

niet uw adres. 

Wat opvalt is dat de club, die bestaat 
uit in totaal 45 leden, een mooie mix 
is van mannen en vrouwen, jong en 
oud. “Het is een leuke groep en we 
hebben ook nog ruimte voor nieuwe 
leden. Bij de revue staan er soms wel 
vijftig mensen op het podium en wer-
ken er evenzoveel achter de schermen”, 
vertelt Ciny. Anoek vult aan: “Het is 
dus ook een leuke vereniging voor 
mensen die willen grimeren of met 
kostuums bezig zijn.”

Geen revue 
Het zijn geen gemakkelijke tijden voor 
de kunstsector en dat geldt helaas 
ook voor de Theatervereniging Vught. 
De traditie om het ene jaar met een 
komisch stuk te komen en het volgende 
uit te pakken met een revue wordt 
daarom volgend jaar doorbroken. “We 
hebben helaas niet het geld voor zo’n 
kostbare productie”, zegt Ciny. “Jam-
mer, maar we beloven zeker dat we wel 
iets bijzonders brengen.”
Deze positieve insteek past helemaal 
bij de optimistische sfeer die in de 
ruimte hangt. Marij verklaart dat door-
dat iedereen bij de Theatervereniging 
Vught even belangrijk is. “Ze hebben 
bij ons allemaal de hoofdrol, zeg ik al-
tijd. Want zonder lichttechnicus zouden 
we spelen in het donker, zonder decor-
bouwers is er een kaal toneel en zonder 
kleedsters staan we in ons blootje.”

Gulle lach
Regisseur Ruud heeft er alle vertrou-
wen in dat ‘Pompen of Verzuipen’ De 
Speeldoos zal gaan vervullen met een 
gulle lach. “Het is een goede komedie: 
herkenbaar en verrassend. Natuurlijk 
hebben we het ook een beetje ‘ver-
vughtst’. Maar wel zo dat het voor 
iedereen leuk blijft.”

�om�en o� ver�ui�en 
Een vervallen zomerhuisje in de Vughtse bossen.  

Daar speelt het blijspel ‘Pompen of Verzuipen’ zich af. 
Laura en Erik houden er een barbecue voor vrienden, 
maar al snel blijkt dat het niet bepaald Eriks dag is. 

Alles loopt in het honderd en dat komt niet goed uit, 
want er staat nogal wat op het spel. Zo is Erik van plan 

zijn vrouw in te ruilen voor collega Babet  
en wil hij promotie maken. Terwijl de regen met bakken 

naar beneden valt, zit er voor Erik niets anders op  
dan ‘pompen of verzuipen’. 

‘Pompen of Verzuipen’ van 

Theatervereniging Vught is te 

zien op donderdag 19 april om 

14.00 uur (seniorenmatinee) 

en om 20.30 uur (première). 

Op vrijdag 20 april en zaterdag 

21 april zijn er voorstellingen 

om 20.30 uur. Kaarten zijn te 

krijgen bij de kassa van De 

Speeldoos voor 14,50 euro,  

de seniorenmatinee kost 

10,00 euro. 

Regimentsfanfare speelt op  
Bevrijdingsdag in Vught 

De Regimentsfanfare komt op 5 mei met een afwisselend 
bevrijdingsconcert naar De Speeldoos in Vught. Op deze 
bijzondere dag wisselen zij bekende melodieën af met  
marsmuziek. Ook treden er een aantal solisten op en is er 
een muzikale surprise. 
 
Traditionele uniformen
De Regimentsfanfare is onderdeel van het Regiment  
Genietroepen, het oudste regiment binnen de Koninklijke 
Landmacht. De fanfare treedt op in de traditionele  
uniformen van het regiment uit 1888. 
Het concert in de grote zaal van De Speeldoos begint op  
5 mei om 20.00 uur. Kaarten à 13,50 euro zijn te koop via de 
heer Maas: 073-599 41 98 of 06-304 440 23.  
Mailen kan ook: jbmmaas@gmail.com. 
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Brand, lekkage of ongelukjes in huis. Niemand zit erop te wachten. Gelukkig komt het niet 
al te vaak voor, maar áls het gebeurt zijn de gevolgen groot. Een goede verzekering kan de 
financiële schade beperken. Helaas is niet voor alle huurders duidelijk wie verantwoorde-
lijk is voor welke kosten. Anouk Verstappen, medewerker klantcontact bij Woonwijze, en 
Lex Glandorff van de financiële administratie leggen uit hoe het zit.

‘Huurder is zelf verantwoordelijk voor  de eigen spullen’

Welke verzekering adviseert Woon-
wijze haar huurders af te sluiten? 
“Een inboedelverzekering. Bij de sleu-
teloverdracht van de woning adviseren 
wij dat ook altijd.”

Waarom is een inboedelverzeke-
ring nodig? 
“De huurder is zelf verantwoordelijk 
voor zijn of haar eigen spullen.” 

Heeft Woonwijze dan geen verze-
kering? 
“Jawel, Woonwijze heeft een opstalver-
zekering.  Maar die geldt alleen voor 
ons eigendom. Dus als het dak lekt, 
dan betalen wij de reparatie.”
 

En wat als ik schade heb door het 
lekken van het dak van mijn huur-
huis van Woonwijze? 
“Vrijwel altijd valt dit onder de inboe-
delverzekering. Heb je die niet, dan 
moet je de kosten zelf betalen.”

Zo’n inboedelverzekering is best 
duur en zoveel zijn mijn spulle-
tjes niet waard. Is het dan wel de 
moeite waard er een af te sluiten? 
“Dat moet iedereen natuurlijk zelf be-
palen. Maar we merken wel dat mensen 
zich vaak verkijken op de waarde van 
hun spullen. Als je alles opnieuw moet 
kopen, ben je ineens heel wat kwijt. En 
vergeet ook niet te kijken naar zaken 
zoals de vloerbedekking en gordijnen. 
Dat zijn behoorlijke kostenposten die 
nogal eens worden vergeten.”

Hoe zit het eigenlijk als ik schade 
in het huis veroorzaak door een 
ongelukje? Bijvoorbeeld als ik met 
een ladder per ongeluk door een 
binnendeur ga? 
“Voor dit soort schades is de huurder 
zelf verantwoordelijk.”

En als ik door een raam ga? 
“Ook dan ben jij zelf verantwoordelijk. 
Bij glas is het zelfs zo dat je er vaak 
een aparte glasverzekering voor moet 
afsluiten. Want glas zit bijna nooit 
standaard in de inboedelverzekering. 
Alleen voor sommige appartementen 
sluit Woonwijze wel zelf een glasverze-
kering af. Dit is omdat je dan meerdere 
verdiepingen hebt en veel gezamenlijk 
glas.”

Ik heb wel een WA-verzekering, 
waar is die dan voor? 
“Deze verzekering is tegen schade aan 
anderen of andermans spullen. Het is 
een aansprakelijkheidsverzekering.” 

Zit er veel verschil in verzekerin-
gen? 
“Ja, en dat zorgt soms ook voor on-
duidelijkheden. Heel veel zaken zijn 
overduidelijk, maar er blijft altijd een 
grijs gebied. In die gevallen gaat het 
om het beleid van jouw eigen verzeke-
ring.”

Soms nog verwarring over afsluiten verzekeringen

Lex Glandorff



‘Huurder is zelf verantwoordelijk voor  de eigen spullen’

Hoe kom ik er achter wat voor mij 
een goede oplossing is? 
“Het is belangrijk je goed te laten ad-
viseren. Als je al een verzekering hebt, 
kan het geen kwaad af en toe te kijken 
naar de polis. Het komt vaak voor dat 
de totale waarde van je spullen in de 
loop van de tijd oploopt. Als je dan 
onderverzekerd bent, kom je bij schade 
toch in de problemen.” 

Woonwijze adviseert dus bij vra-
gen contact op te nemen met de 
eigen verzekering? 
“Ja, zij weten precies hoe het zit en 
kunnen bepalen wat het best bij jou 
past.”

Anouk Verstappen

Wat houdt een inboedelverzekering in  
en wat een opstalverzekering? 
Inboedelverzekering
De inboedelverzekering moet de huurder van de woning zelf afsluiten. Het is 
een verzekering tegen de schade die je kunt oplopen aan de inboedel ofwel 
het huisraad. In verzekeringstaal: roerende goederen. Schade door slijtage 
valt er niet onder. Verzekerd zijn alle dingen in huis die eigendom zijn van de 
huurder. Denk aan meubels, vloerbedekking, apparaten, kleding enzovoort. 
Ook tuinmeubelen en spullen in het schuurtje, zoals gereedschap, horen 
daarbij. De woning zelf en motorvoertuigen zoals de auto vallen niet onder de 
inboedelverzekering.

Opstalverzekering 
De opstalverzekering van de woning of het appartement wordt door Woonwijze 
afgesloten. Deze verzekering dekt de schade door bijvoorbeeld brand of storm 
aan de opstal. De opstal is het gebouw of onroerend goed zelf. De spullen die 
erin staan horen hier niet bij want dat is de inboedel.
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Heeft u een klacht en 
komt u er niet uit met 
Woonwijze? Dan kunt u 
de onafhankelijke klach-
tencommissie om een 
uitspraak vragen. 

‘Het is soms net De Rijdende Rechter’

Communicatie, dat is vaak waar het om 
draait bij de zaken die de klachtencom-
missie van Woonwijze behandelt. “Die 
is vaak niet goed verlopen en daardoor 
is er een probleem ontstaan”, legt 
Roger Oomens uit. De Vughtse notaris 
is lid van de klachtencommissie van 
Woonwijze. Hij deelt deze functie met 
zijn collega Joris van Waveren.
De notarissen zijn gevraagd door 

Woonwijze. De afgevaardigde van de 
huurdersorganisatie in de klachten-
commissie is Kees Maas. Het derde lid, 
Aart Udo, is door beide organisaties 
voorgedragen en komt van buiten de 
gemeente. “We hebben allemaal onze 
eigen invalshoek, maar uiteindelijk zijn 
we het altijd met elkaar eens over het 
uiteindelijke oordeel”, zegt Aart Udo. 

Verhaal komt tot leven
Problemen met de buren, discus-
sies over vergoedingen of niet goed 
functionerende apparaten. Allemaal 
zaken waarover de klachtencommissie 
zich heeft gebogen. Ieder jaar komen 
er ongeveer vier tot zes voorbij. “Als 
de mensen hun verhaal komen vertel-
len, dan begint het echt te leven”, 
zegt Roger Oomens. “Je kunt het wel 
vergelijken met het tv-programma De 

Rijdende Rechter”, vult Aart Udo aan. 
“Alleen spreken wij de partijen los van 
elkaar. Dit doen we omdat we willen 
dat mensen vrijuit kunnen vertellen.”

Absoluut onafhankelijk
De klachtencommissie mag dan in het 
leven geroepen zijn door Woonwijze, 
de leden zijn absoluut onafhankelijk. 
“Voor een notaris zou het natuurlijk te 
gek voor woorden zijn als dat niet zo 
was.” Het is dan ook zeker niet zo dat 
Woonwijze altijd in het gelijk wordt 
gesteld, benadrukken de heren. 
De klachtencommissie kan verschil-
lende beslissingen nemen, ze kunnen 
de huurder of Woonwijze in het gelijk 
stellen. Maar bijvoorbeeld ook aange-
ven dat de trompetspelende jongen en 
zijn buren samen afspraken moeten 
maken over wanneer hij kan oefenen. 

Klachtencommissie beslist en adviseert onafhankelijk  

Rogier Oomens



19

Zo werkt de klachtencommissie
•  Als een huurder problemen heeft met de werkwijze van Woonwijze, moeten zij altijd eerst proberen er samen uit te 

komen.  
•  Lukt dat niet, dan kan een beroep worden gedaan op de onafhankelijke klachtencommissie. 

Dit is gratis. Het aanvraagformulier kunt u krijgen bij Woonwijze. 
•  Het is belangrijk dat u op het formulier helder en duidelijk aangeeft wat het probleem is. 
•  De secretaris van de klachtencommissie beoordeelt welke zaken geschikt zijn. Over bijvoorbeeld woningtoewijzing 

en het beleid van Woonwijze doet de klachtencommissie geen uitspraak.  
•  Als de klachtencommissie zich over uw zaak buigt, dan kunt u aanvullende documenten zoals bewijzen indienen. 
•  De klachtencommissie behandelt meestal één of twee zaken per keer. De leden komen bij elkaar in het kantoor van 

Oomens Van Waveren De Kuijper notarissen aan de Kapellaan in Vught. 
•  De huurder en Woonwijze mogen hier allebei hun kant van de zaak vertellen. Dit doen zij om de beurt, zonder dat 

de ander daarbij aanwezig is. De klachtencommissie kan ook vragen stellen en schakelt zo nodig een deskundige in 
om de zaak te bekijken. 

•  De klachtencommissie doet in de meeste gevallen binnen vier weken uitspraak. 
•  Bent u het niet eens met de uitspraak, dan kunt u eventueel nog de rechter inschakelen.

Aart Udo: “Woonwijze voert onze 
beslissingen altijd uit. Soms geven we 
ze ook een advies, bijvoorbeeld dat het 
klachtenformulier duidelijker opgesteld 
moet worden. Of dat een andere werk-
wijze een beter resultaat kan geven.”

Emoties lopen op
De emoties lopen tijdens de zittingen 
soms hoog op. “Maar uiteindelijk stelt 
de commissie op basis van alle fei-
ten vast wie er nu gelijk heeft. Het is 
daarom belangrijk om de klacht duide-
lijk op te schrijven en goed te onder-
bouwen”, legt Roger Oomens uit. Aart 
Udo: “Mensen vinden het prettig dat 
ze hun verhaal hebben kunnen doen 
en een onafhankelijke partij naar hun 
zaak heeft gekeken. Of ze nu gewonnen 
hebben of niet, vaak is het vooral een 
opluchting dat er een uitspraak is.”

Aart Udo



Colofon

Leve de lente!
De eerste lentezon maakt iedereen 
blij. Ook fotograaf Koen Buster trok 
er enthousiast op uit samen met zijn 
hond Max. Zijn camera nam hij na-
tuurlijk mee. In het bos bij Bergens-
huizen maakte hij deze foto, waarop 
de eerste voorjaarszonnestralen het 
water laten schitteren. 

Mooi effect
“De zon staat in de lente nog laag. 
Het licht valt hierdoor niet op het 
bos, maar gaat er nog doorheen. De 
schaduwvlakken die daardoor ont-
staan, geven een mooi effect”, legt 
Koen uit. Het groene gras dat boven 
het water van de poel uitsteekt en 
de weerspiegeling van de lucht zor-

gen voor een echt lentegevoel. “Het 
ziet er fris uit, alles bloeit weer op.” 
Het bos in Vught-Zuid waar Koen 
de foto maakte, kent hij op zijn 
duimpje. “Ik kwam er als kind al met 
mijn oma en later waren we er veel 
met de scouting. Ik wist dus meteen 
dat dit een prachtige plek is om het 
lentegevoel te vangen.” 

Foto Koen Buster 
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