Juli 2012

Woonjournaal
Woonwijze, uw manier van wonen!

Met onder andere:
Passiefhuis vermindert energielasten
Vught vogelvriendelijk
Korting met Woonwijze voordeelpas
Woonadvies voor senioren

De Rode Rik is
weer open
Op vrijdag 1 juni is De Rode
Rik 2.0 heropend. Wethouder Peter van de Wiel verrichtte de symbolische opening door samen met enkele
buurtbewoners een taart aan
te snijden.
Ouderen Samen en de bewonersdelegatie namen het
initiatief om een doorstart
te maken. De laagdrempelige ontmoetingsruimte, die
De Rode Rik 2.0 is, bevordert het contact tussen de
bewoners. De komende tijd
krijgt het programma vorm
en wordt bekend welke
activiteiten gaan plaatsvinden. Er is in ieder geval elke
dinsdag en donderdag een
koffie- en theeochtend, van
9.30 uur tot 11.00 uur. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Welzijn Vught.

In voor- en tegenspoed
Deze week fietste ik door Vught, toen een oudere dame mij aansprak. “We
hebben wind tegen, dus we moeten wat harder trappen”, zei ze. “Dat klopt”,
reageerde ik. Ik was op weg naar huis en ik voelde de wind ook. “Maar ik heb
liever wind mee!”
Op het moment dat ik deze column schrijf, zit over een week de lente er al
weer op. Dan begint, zoals u ongetwijfeld weet, de zomer. Maar in Nederland
is het ook al weer een tijd herfst. Dat kan samenvallen, want we hebben te
kampen met een ‘recessie’. De werkloosheid loopt op, er wordt bezuinigd, we
leveren allemaal een beetje in en we moeten langer werken. We hebben wind
tegen. We moeten een beetje harder trappen.
Maar niet iedereen kan dat, harder trappen. Niet iedereen kan zelfstandig
en op eigen kracht vooruit. Een elektrische fiets is helaas niet voor iedereen
weggelegd. Als het niet lukt met zelfredzaamheid of eigen verantwoordelijkheid moeten mensen op de overheid kunnen vertrouwen. Daarvoor zijn er
bijvoorbeeld gemeenten, welzijnsstichtingen en ouderenorganisaties. En ja,
daarvoor is Woonwijze er. Voor de mensen die zichzelf niet kunnen redden op
de woningmarkt. Voor mensen die een steuntje in de rug zeer goed kunnen
gebruiken.
Wij doen ons best om onze woningen aan te passen aan de eisen van vandaag
en nieuwe woningen te bouwen als daar mogelijkheden voor zijn. Het is onze
zorg om voldoende van juist die woningen te realiseren, waaraan behoefte is.
Natuurlijk weet ik dat sommige corporaties er een potje van hebben gemaakt
en vooral daardoor in grote financiële problemen zijn gekomen. De kranten
staan er vol van. Woonwijze gelukkig niet. Dat zou er nog eens bij moeten
komen. Niet zo lang geleden hebben wij de stand opgemaakt. Wij hebben ons
vermogen niet op de bank laten staan, nee, we hebben geïnvesteerd. Er is veel
geïnvesteerd in het opknappen van woningen. Maar we zijn er nog niet. Dus
proberen we door te gaan, ook nu het even tegenzit. Iedereen bij Woonwijze
doet daarvoor zijn of haar best, zodat de mensen die ons nodig hebben, die
onze hulp bij het wonen nodig hebben, op ons kunnen rekenen. Ik spreek de
hoop uit dat ons dat lukt. Ook nu, bij tegenwind. Misschien wel juist nu bij
tegenwind. In voor- en tegenspoed.
bijna zomer,
Gerard Velthuizen
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Woonwijze aan de slag met de eerste superenergiezuinige appartementen aan de Molenstraat 70-84

Passiefhuis: ‘Lage woonlasten,
maximaal comfort’
Een uniek project. Zo noemt Gerard Velthuizen, directeurbestuurder van Woonwijze, de renovatie aan de Molenstraat
70-84 van de acht appartementen tot passiefwoningen.
Door het gebruik van uitgekiende technieken daalt de energierekening van de huurders drastisch.
Het slechte nieuws: De kosten van
energie stijgen al jaren veel harder dan
de prijs van andere goederen en producten. De afgelopen vijftien jaar ging
de energierekening met 120 procent
omhoog en volgens voorspellingen verdubbelt dat getal zich in de komende
tien jaar. Als die voorspellingen uitkomen, betekent dat in sommige gevallen
dat de energieprijs tegen die tijd hoger
is dan de huurprijs.
Het goede nieuws: Woonwijze doet er
alles aan om het energieverbruik van
woningen zoveel mogelijk te beperken.
Dit is niet alleen goed voor de portemonnee van de huurder, maar ook voor
het milieu. Zo snijdt het mes dus aan
twee kanten.

Superenergiezuinig
De start van de renovatie van acht
appartementen in de Molenstraat,
pal achter supermarkt EmTé, is opnieuw een mooie stap in het streven
van Woonwijze naar duurzaamheid.
Gerard Velthuizen is dan ook enthousiast: “Door de combinatie van lage
woonlasten en maximaal wooncomfort
verwachten we veel belangstelling voor
deze appartementen.”

Het bijzondere van het project aan de
Molenstraat is dat bestaande appartementen worden omgebouwd tot superenergiezuinige moderne woningen. “Bij
nieuwbouw is het niet zo ingewikkeld
om goed te isoleren, maar bij bestaande panden is het een hele uitdaging”,
aldus Hans van Maurik, senior projectleider van Woonwijze. De appartementen krijgen een dikke isolatielaag van
35 centimeter en driedubbel glas. Een
pelletkachel, die wordt gestookt met
milieuvriendelijke geperste houtkorrels,
zorgt zo nodig voor verwarming.

Het complex aan de Molenstraat

Huurprijs niet hoger, energieprijs
wel lager
De voorbereidingen voor het ombouwen van de driekamerappartementen
zijn inmiddels begonnen. De oplevering
staat gepland voor maart 2013. De
huizen worden dan net als de andere
Woonwijze-woningen op de gebruikelijke manier aangeboden. De huurprijs
ligt niet hoger dan normaal, maar de
energierekening is wel een stuk lager.

Een passiefhuis is:
• C omfortabel: Het huis is zeer goed geïsoleerd en kierdicht zodat er een
constante prettige binnentemperatuur is.
• Gezond: In het huis wordt continu gefilterde verse ventilatielucht
aangevoerd. Vocht, schimmel, pollen en insecten krijgen geen kans.
• Rendabel: Het huis is zo vernuftig gebouwd dat een normaal verwarmingssysteem niet nodig is. Dit scheelt enorm in de energielasten.
• Milieuvriendelijk: Door de enorme energiebesparing belast de woning het
milieu een stuk minder.
• Bouwstandaard van de toekomst: Door hier nu al op in te spelen, krijgt
het duurzame bouwen een impuls.
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Ellen Huizinga is als verhuurmakelaar bij Woonwijze contactpersoon

‘De populairste vrouw van Vught zal
ik niet worden’
Ze heeft al heel wat narigheid voorbij zien komen. Ellen Huizinga is bij Woonwijze de
contactpersoon voor de urgentieverklaring. Deze is nodig om voorrang te krijgen voor
een huurhuis. Helder en eerlijk geeft ze advies en uitleg. “Hiermee laten we het sociale
gezicht van Woonwijze zien.”
Ellen Huizinga: ‘Over de urgentieregels is goed nagedacht.’

“Als het over urgentieverklaringen
gaat, zijn er nog best wat misverstanden”, valt Ellen Huizinga met de
deur in huis. Als verhuurmakelaar van
Woonwijze weet ze er alles van. Ze is
niet alleen het aanspreekpunt voor
mensen die met voorrang een huurhuis willen, maar ook voor diegenen
die niet in een noodsituatie verkeren.
“Zij denken vaak dat ze weinig kans
maken, omdat al die urgente gevallen
voorgaan.”
“Dat is níét waar,” benadrukt ze. “Bij
Woonwijze hebben we strenge regels
opgesteld en een onafhankelijke
urgentiecommissie beoordeelt ieder
dossier. Alleen mensen bij wie het
water echt tot aan de lippen staat,
krijgen voorrang. Anders is het niet
eerlijk tegenover de rest.”

Buiten schuld
Bij de meeste urgentiegevallen gaat
het om echtscheidingen. Iemand die
de dagelijkse zorg voor een of meer
minderjarige kinderen heeft, dreigt
hierdoor buiten zijn of haar schuld
dakloos te worden. Maar dat alleen
is niet genoeg. “Voor urgentie komt
altijd maar één van de partners in
aanmerking. Daarbij moet je minimaal twee jaar al in Vught wonen,
mag je niet meer dan 40.000 euro
eigen vermogen hebben en niet meer
inkomen dan 34.000 euro. De papie-
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voor urgentie
ren voor echtscheiding en het ouderschapsplan moeten door beide partijen
ondertekend zijn”, somt Ellen Huizinga
een aantal regels op. Af en toe komt
het voor dat iemand die ernstig wordt
bedreigd voorrang krijgt. “Dat gaat in
overleg met de politie.”
Ellen Huizinga verzamelt de gegevens
en papieren van mensen die denken
in aanmerking te komen voor urgentie
én geeft hun advies. “Daar ben ik heel
duidelijk in. Als ik denk dat iemand
geen kans maakt, geef ik dat aan.” De
(anonieme) urgentiecommissie neemt
de beslissing. “Het staat iedereen vrij,
ondanks mijn advies, een aanvraag in
te dienen.”

uit op welke gronden de beslissing is
genomen. “Ik draai er niet omheen. Ik
ben iemand die zegt waar het op staat.
De populairste vrouw van Vught zal
ik er niet mee worden, maar iedereen
begrijpt wel wat ik heb gezegd.”
Over de urgentieregels is bij Woonwijze
goed nagedacht. Ze zijn zo eerlijk
mogelijk voor mensen die echt in nood
zijn én voor mensen die al heel lang
ingeschreven zijn. “Natuurlijk wordt er
wel eens gemopperd. Ik snap ook wel
dat je teleurgesteld bent als je niet
in aanmerking komt of het verzoek
wordt afgewezen, maar het is niet mijn
beslissing dus ik neem het ook niet
persoonlijk op.”

Eerlijk

Wilt u meer weten over de regels
die gelden voor urgentie? Dan
kunt u de gratis folder ‘Alles over
urgentie’ ophalen bij ons kantoor
aan de Secretaris van Rooijstraat
17 in Vught.

Gemiddeld doen ieder jaar 45 mensen
een officieel verzoek voor urgentie.
Zo’n 80% krijgt een urgentie. Ellen Huizinga is bij de zitting van de commissie
aanwezig en legt daarna de aanvragers

Nagenieten op
de kermis in Vugh

t

De schoolvakantie
valt vroeg dit
jaar. Wie nog even
wil nagenieten heeft geluk.
Meteen na
de vakantie neemt
de kermis
weer bezit van het
Maurickplein,
Marktveld, Ploegvel
d en de
Heuvel. Van zaterd
ag 11 tot en
met woensdag 15
augustus kan
daar weer volop ge
zwierd
en gezwaaid worden
.

Extra rondleidingen
door kamp Vught

Zo werkt een urgentieverklaring
•	Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Dan kunt u contact
opnemen met Woonwijze en een afspraak maken voor het spreekuur.
•	Ellen Huizinga verzamelt uw gegevens en geeft advies.
•	Beslist u een aanvraag in te dienen bij de urgentiecommissie, dan moet u
een eigen bijdrage van 34 euro betalen. U krijgt dit bedrag alleen terug als
u inderdaad urgent wordt verklaard.
•	Een onafhankelijke bedrijfsmaatschappelijk werker kijkt naar uw dossier en
adviseert de commissie.
•	De onafhankelijke urgentiecommissie doet uitspraak.
•	Wanneer de commissie een positief advies geeft, krijgt u een urgentieverklaring die zes maanden geldig is.
•	U heeft vier maanden de tijd om zelf te reageren op het passende aanbod
op www.woonwijze.nl of in het Klaverblad, waarbij uw reactie voorrang
krijgt.
•	Vindt u zo geen huis, dan kiest Woonwijze binnen twee maanden een
woning voor u uit.

Een rondleiding door Nationaal
Monument Kamp Vught is een
indrukwekkende ervaring. In de
zomervakantie kunt u niet alleen
op zondag, maar iedere dag met
een gids het kamp bezoeken.
De rondleiding begint telkens om
14.00 uur en is geschikt voor
kinderen vanaf 10 jaar. Meelopen
kost 3,50 euro per persoon.
Kinderen tot en met 12 jaar
betalen 2,50 euro.
Kaarten zijn op de dag zelf aan de
balie te koop, reserveren is niet
mogelijk.
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Woonwijze zet zich samen met de stadsvogeladviseur in voor
een vogelvriendelijk Vught

‘Vogels maken iedereen blij’
Een groene omgeving met lekker veel planten en bloemen. Vogels zijn er gek op. “En het
mooie is: ook andere dieren én mensen voelen zich er goed bij. Vogels maken iedereen blij
en met een kleine aanpassing in of om een woning kun je ze vaak al enorm helpen”, zegt
Marja Goossens. De stadsvogeladviseur van Vught voor Vogelbescherming Nederland zocht
daarom samen met Ankie Spierings van de Natuur- & Milieugroep Vught contact met Woonwijze, waar ze met open armen werden ontvangen. Op 18 september houden ze samen een
bijeenkomst om Vught nog vogelvriendelijker te maken.
Hoe komt het eigenlijk dat we
sommige vogels zoals de huismus
steeds minder zien?
“Dat heeft verschillende redenen.
Allereerst omdat we niet meer met
paard en wagen rijden. Daarom zijn er
veel minder paardenvijgen te vinden
en daar zijn mussen dol op. Maar er is
ook minder groen en wat er is, is te
netjes. Eigenlijk zou iedereen voor de
mussen een rommelhoekje in de tuin
moeten maken. Daarbij komt nog dat
de moderne huizen, sinds ze moeten
voldoen aan het Bouwbesluit, potdicht
zitten. Er is dus geen plekje meer voor
de vogels om een nest te bouwen.”

Is dat ook de reden waarom u
Woonwijze heeft gevraagd te
helpen met het vogelvriendelijk
maken van Vught?
“Inderdaad. En gelukkig waren ze
meteen enthousiast. Woonwijze heeft
een belangrijke rol omdat ze kunnen
zorgen dat de woningen op een vogelvriendelijke manier worden gebouwd of
opgeknapt. Zelf vinden ze het ook erg
belangrijk dat het fijn wonen is in hun
huizen. Een vogelrijke, groene omgeving helpt daar zeker aan mee.”
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Wat kan Woonwijze concreet doen?
“Vogelvides plaatsen bij de bouw
bijvoorbeeld, of een aantal stenen
inbouwen waarin gierzwaluwen kunnen
nestelen. Dat soort dingen is helemaal
niet duur, maar zo zorg je wel voor verrijking van de omgeving. Alleen al om
te zien hoe de jonge vogels uitvliegen.”

Wat is de bedoeling van de bijeenkomst die jullie op 18 september
houden?
“Op die dag nodigen we allerlei mensen
uit die betrokken zijn bij woningbouw,
zoals projectontwikkelaars, aannemers,
gemeenteraadsleden en de bewonerscommissie van Woonwijze. Huurders

zijn uiteraard van harte welkom. Ook
andere natuurwerkgroepen betrekken we erbij zodat we onze krachten
kunnen bundelen. Op een leuke manier
vragen we aandacht voor de vogels. Zo
komt Hans Dorrestijn er op zijn geheel
eigen wijze wat over vertellen.”

Waarom is het eigenlijk erg dat er
minder vogels zijn?
“Ik denk dat het leven ook dan gewoon
doorgaat. Maar het is wel een verarming. En het erge is: pas op het moment dat je echt merkt dat er minder
vogels zijn, kun je het heel moeilijk
terugdraaien. Een groene omgeving is
gewoon goed voor iedereen. Dat moet
je koesteren!”

Ankie Spierings (l) en Marja Goossens (r): ‘Een groene omgeving is goed voor iedereen.’

Er is niks mis met een vogelvriendelijk
Vught, meent Hans Dorrestijn

‘De wielewaal in plaats van
RTL Boulevard zou de mensen
een stuk vrolijker maken’
Hans Dorrestijn (foto Cornelie de Jong)

Vogelvriendelijk Vught

vogelDe bijeenkomst voor een
houden
ge
vriendelijk Vught wordt
r van
op dinsdag 18 septembe
het
15.00 tot 17.30 uur in
aan de
jze
gebouw van Woonwi
.
Secr. van Rooijstraat 17
welkom.
Huurders zijn van harte
en bij
U kunt zich gratis opgev
Ismene ter Steeg:
of
I.terSteeg@woonwijze.nl
073 - 656 23 82.

Programma

•W
 elkomstwoord en inleid
ing:
Gerard Velthuizen, direct
eurbestuurder Woonwijze
• Over vogels: Hans Do
rrestijn,
cabaretier
• Inhoudelijke presentat
ie:
Jip Louwe Kooijmans,
Vogelbescherming Neder
land
• Naar buiten: onthullin
g van
groene gevel kantoor Wo
onwijze
• Blik op toekomst:
Gerard Velthuizen
• Uitsmijter: Hans Dorre
stijn
• Afsluiting met drankj
e.

Hans Dorrestijn staat niet bekend om zijn blijmoedigheid.
Maar wie hem spreekt over vogels, vraagt zich af waarom
dat eigenlijk zo is. Op 18 september is de cabaretier, zanger en schrijver bij Woonwijze te gast om zijn liefde voor
de gevederde vrienden over te brengen in Vught.
“Ik knap altijd enorm op bij het zien
van een vogel. Dit weekend zag ik op
Ameland nog een kneu. In zijn volle
glorie, met zo’n prachtig steenrood
borstje was-ie leuk aan het zingen.
Wie zou daar nou niet blij van
worden?
Vogels hebben bijna allemaal hetzelfde effect op mensen als panda’s of
die schattige beestjes uit Australië,
koala’s. Alleen massamoordenaars of
ander tuig staan bij het zien van die
dieren niet even stil en glimlacht.
Ik ben wel op een missie om mensen
over de streep te trekken voor vogels.
Zo ga ik zelf vaak mee met vogelgroepen. Een gids laat je dan vogels zien
die je anders nooit zelf zou vinden. Zo
zag ik pas in Georgië een roodvoorhoofdkanarie, prachtig! Daarom moet
je die liefde delen.
Van de duizenden vogels die er zijn,
zijn er natuurlijk ook wel een paar
die ik minder leuk vind. Zo kan ik
me ergeren aan merels. Veel mensen
houden ervan, maar mij houden ze uit
mijn slaap met die snerpende geluiden

van ze. Maar als ik ’s morgens dan die
merel zie met zo’n scheef koppie, vind
ik hem toch weer lief.
Ik denk dat er niks mis mee is om
Vught vogelvriendelijker te maken.
Vogels maken mensen blij, dus ze
dragen bij aan het levensgeluk van
de dorpsbewoners. Als je bomen iets
hoger laat groeien, trekt dat van alles
aan. In mijn tuin heb ik heggenmussen, zwartkoppen, groenlingen en
zelfs een sperwer. Maar als iemand
liever een plat tuintje met begonia´s
heeft, dan heb ik daar ook respect
voor.
Vogels kunnen zelfs het levensgeluk
van heel het land verhogen. Als je in
plaats van RTL Boulevard iedere dag
dertig minuten het beeld van een wielewaal zou uitzenden, dan zou de hele
bevolking een stuk vrolijker zijn.
Op de lezing in Vught laat ik met
een powerpointpresentatie vogels
zien. Maar het gaat ook over mensen,
want dat is een van de interessantste
diersoorten. De een kan niet zonder
de ander.”
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Winkelen met korting dankzij de Woonwijze
voordeelpas
Woonwijze wil meer zijn dan alleen maar de verhuurder van woningen. Wij vinden het ook
enorm belangrijk dat onze huurders in een prettige omgeving wonen. We doen daarom
graag iets extra’s als uiting van onze goede band. Zo is er nu de Woonwijze voordeelpas.
Huurders kunnen hiermee extra voordelig winkelen, naar de kapper en uit eten in Vught.
Wie wil dat nu niet?
Zo ontvangt u een Woonwijze
voordeelpas
Al onze huurders hebben wij een brief
gestuurd met daarin informatie over de
Woonwijze voordeelpas. Hierbij zat ook
een formulier waarop u uw gegevens
kunt invullen. U kunt dit terugsturen
met een antwoordenvelop. Zodra wij
die hebben ontvangen, krijgt u per
post van ons de voordeelpas.

Nieuwsbrief met voordeel

el pas

e
Woonwijze voord

Secretaris van Rooijstraat 17 • 5261 EP Vught
T 073 656 23 82 • www.woonwijze.nl
12-04-12 13:08

Op het aanvraagformulier vragen wij BioPas.indd 1
u onder andere om uw mailadres.
Hierdoor kunnen we u de nieuwsbrief
BioPas.indd 2
sturen en u op de hoogte houden van
Verlies en verhuizen
actuele aanbiedingen. Ook vragen we
Bent u de pas kwijt geraakt, dan kunt
om uw tweede en/of mobiele telefoonu tegen een kleine vergoeding een
nummer. Deze gegevens gebruiken we
nieuwe aanvragen op het kantoor van
om ons bestand up-to-date te houden
Woonwijze. Bij het beëindigen van het
zodat we u nog beter van dienst kunhuurcontract nemen wij de pas weer in.
nen zijn.

Zo werkt de Woonwijze
voordeelpas
De Woonwijze voordeelpas staat op
naam van de huurder. Door de pas te
laten zien bij de deelnemende Vughtse
ondernemers, kunt u gebruikmaken van
een extra korting of een aanbieding.
De winkels, restaurants en kappers zijn
te herkennen aan de sticker op de deur.
Op pagina 10 staat een overzicht van
de deelnemers en hun aanbieding.
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De voordeelpas is een nieuw initiatief van Woonwijze.
Wij horen graag over uw ervaringen. Heeft u tips of
suggesties, of bent u ondernemer en wilt u ook uw
diensten met korting aanbieden aan onze huurders?
Laat het ons weten.
U kunt hiervoor contact opnemen met Gerdie Jans Rat
via telefoonnummer 073- 656 23 82 of mailadres:
g.jansrat@woonwijze.nl.

12-04-12 13:08

Bien Connue Woninginrichting is enthousiast over de
Woonwijze voordeelpas

‘Superleuk, origineel idee’
Bien Connue Woninginrichting is een van de zestien deelnemers
aan de Woonwijze voordeelpas. Eigenaresse Mascha Knüwer:
“We waren meteen enthousiast en doen dus graag mee.”
Bien Connue is Frans voor ‘goed
bekend’. De woninginrichter aan de
Vliertstraat heeft niet voor niets deze
naam gekozen. Eigenaresse Mascha
Knüwer doet enorm haar best om het
haar klanten naar de zin te maken. Ze
hoefde dan ook niet lang na te denken
toen Woonwijze haar vroeg om deel
te nemen aan de voordeelpas. “Ik
vind het een mooie aanbieding voor
de huurders en ik denk dat ze er veel
gebruik van gaan maken.”
Juist in deze tijd met een stroeve woningmarkt is het goed om iets extra’s
te doen, vindt Mascha Knüwer. “Veel
mensen die bij Woonwijze huren, zijn

ook onze klanten. Wij komen ze graag
iets tegemoet. Daarbij vinden we het
belangrijk om samen te werken met
anderen zoals Woonwijze en andere
Vughtse winkeliers. En het is natuurlijk
ook gewoon een superleuk, origineel
idee.”

Aanbiedingen
Bien Connue heeft ervoor gekozen de
klant zelf te laten kiezen uit verschillende aanbiedingen. Zo kan men
gratis rails krijgen bij de aanschaf van
gordijnen of een gratis luxe karpet
bij een laminaatvloer. Wie vier rollen
behang, rolgordijnen of plisségordijnen

Mascha Knüwer

koopt, krijgt de vijfde (met de kleinste
afmeting) gratis. En voor wie bij Bien
Connue een complete woninginrichting
haalt, ligt er een dinerbon klaar voor
twee personen inclusief drank en een
presentje. “We hebben voor een breed
aanbod gekozen, zodat hopelijk ook
veel mensen er iets aan hebben.”

Huurdersvoordeel:

Jaar lang gratis glasvezel voor huurders van Woonwijze
Supersnel internet, een scherp tv-beeld én
een heldere telefoonlijn. Glasvezel maakt
het mogelijk. Voor de huurders van Woonwijze is dit nu extra aantrekkelijk omdat wij
hun een heel jaar lang een gratis glasvezelabonnement aanbieden.
Zonder verplichtingen uiteraard!

Reggefiber. Daar vertellen ze ook graag alles
over de mogelijkheden. Het servicepunt is
te vinden in het kantoor van makelaar
AtenZijlstra aan de Dorpsstraat 33.
Meer informatie staat ook op
www.eindelijkglasvezel.nl

Wat moet u doen?

Let op: de aanbieding van Woonwijze gaat
alleen om de abonnementskosten, de belkosten en extra diensten rekent u zelf af.

Als u gebruik wilt maken van het gratis
abonnement, kunt u dit doorgeven bij

Optioneel
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Overzicht deelnemende ondernemers Vught
van de Woonwijze-voordeelpas
Mitra Slijterij

De Harense Smid

Bij aankoop van 6 flessen wijn: 10% korting op het
gehele assortiment wijnen.
Marktveldpassage 10, 5261 EC Vught

Minimaal 5% en maximaal 10% korting via eigen
puntensysteem
Michiel de Ruyterweg 109, 5262 VC Vught

Vershof Van der Schoot

Change Hairstyling

5% korting bij besteding van € 20,- en
10% korting bij besteding van € 30,- of meer.
Sint Elisabethstraat 86, 5261 VS Vught

10% korting op verzorgings- en stylingsproducten
Sint Elisabethstraat 52, 5261 VN Vught

Snoepkont
2012: 10% korting op gemengde drop
2013: 10% korting op Leonidas bonbons
2014: 10% korting op gemengde drop
Marktveldpassage 1B, 5261 EC Vught

Familioso
10% korting op het gehele assortiment
Kerkstraat 14, 5261 CR Vught

Primera

2e sleutelkopie van hetzelfde slot voor de helft van de
prijs
Helvoirtseweg 78, 5263 EG Vught

Diner-Cafe de Rosier
10% korting op lunch & diner (m.u.v. andere lopende
acties)
Helvoirtseweg 120, 5263 EG Vught

De Gouden Ton

10% korting op de lectuur en wenskaarten.
Moleneindplein 58, 5262 CX Vught

Een gratis fles wijn bij aankoop van minimaal
25 euro (statiegeld niet inbegrepen)
Martinilaan 1, 5262 BR Vught

La Fleur

Decorette

10% korting op gehele assortiment.
Sint Elisabethstraat 23, 5261 VK Vught

10% korting op verf en 15% korting op behang
Kerkstraat 13,
5261 CP Vught

Bien Connue
Bij aanschaf van gordijnen, gratis rails. Bij aanschaf van
laminaatvloer: gratis luxe karpet. Bij behang: vijfde rol
gratis.Elk vijfde rolgordijn of plisségordijn gratis (geldt
voor de kleinste afmeting).
En bij aanschaf van complete inrichting van uw woning:
een dinerbon voor 2 personen incl. drank en cadeau.
Vliertstraat 7, 5261 EJ Vught

Supervlaai
Abrikozen-, kersen-, appelkruimel- of kruimelvlaai voor
€5,00. Wel vooraf reserveren!
Marktveldpassage 1, 5261 EC Vught
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Hamers Sluitwerk

Lunchcafé d’n Bol
Een broodje en een drankje voor €6.50 (m.u.v.
maaltijdsalades, avondmaaltijden en verse jus)
Marktveld 18, 5261 EB Vught

Bruna
5% korting op het assortiment m.u.v. boeken, tabak en
serviceartikelen
Marktveldpassage 7, 5261 EC Vught

De Kaasstulp
20% korting op gehele assortiment, m.u.v.
aanbiedingen, non-food en wijnen.
Marktveld 5, 5261 EA Vught

Een nadere kennismaking met Charlotte Beukeboom, manager Front Office

‘Onze klanten zo prettig mogelijk laten wonen’
Front Office is binnen Woonwijze de centrale afdeling waar alles rondom de klant gebeurt.
Van het toewijzen van woningen tot de contacten met onze huurders en woningzoekenden.
Kortom, hier vindt het directe contact met onze klanten plaats.
Vanaf april 2012 is Charlotte
Beukeboom de manager Front Office.
Vier en een half jaar heeft Charlotte bij
Woonwijze de functie van communicatieadviseur vervuld. Ze kreeg de mogelijkheid om intern door te stromen. “De
vacature kwam vrij. Ik ben gevraagd
om te solliciteren. Ik heb er natuurlijk
over nagedacht, want ik had het als
communicatieadviseur reuze naar mijn
zin. Maar het was een mooie kans om
door te groeien. Het feit dat ik ben
gevraagd om te reageren, wil niet zeggen dat ik zonder slag of stoot werd
aangenomen. Ik heb een intensieve
procedure doorlopen. Woonwijze ging
en gaat niet over een nacht ijs.”

Uitgebreid getest
Tot de procedure behoorde onder
andere een uitgebreid assessement (dat
is een beoordelings- en toetsingsprogramma), een gesprek met de Raad van
Toezicht, diverse gesprekken met de
directeur/bestuurder en – “dat vond ik
het spannendst” – een gesprek met een
vertegenwoordiging van de afdeling.
Uiteindelijk is een en ander positief
afgelopen voor Charlotte. “Ik ben met
veel enthousiasme begonnen en warm
ontvangen.”
Natuurlijk kende Charlotte de afdeling
Front Office al. “Het verschil is dat ik
er nu dagelijks kom. Het contact is veel
directer. Ik ervaar de afdeling als heel
betrokken, bewust en vakbekwaam. Ik
kan altijd terugvallen op de kennis van
de afdeling. Het is een groep deskundi-

Charlotte Beukeboom

ge en enthousiaste collega’s. Ze staan
dag in, dag uit klaar om onze huurders
zo goed mogelijk van dienst te zijn.”

Meer dan alleen verhuren
Als Woonwijze zien we onze taak breder
dan enkel en alleen als verhuurder van
woningen. Zo zijn we actief bezig om
het begrip ‘participatie’ handen en voeten te geven. We gaan actief met de
bewoners in gesprek om hun wensen zo
goed en zo helder mogelijk te herkennen. ”Verder is er veel aandacht voor
de leefbaarheid en de veiligheid. We
zoeken verbinding met verschillende

partijen. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik de doorstart van De Rode
Rik 2.0, dat na een aantal maanden
sluiting nu weer een nieuwe invulling
heeft gekregen als wijkaccommodatie.”
Als gevolg van bezuinigingen vallen
veel taken weg bij overheid en welzijnsorganisaties. Het gevaar bestaat
dat daardoor huurders tussen de wal
en het schip vallen. Daarmee gaat
Woonwijze aan de slag. “We blijven ons
inzetten om het wonen voor iedereen
in onze huurderskring zo prettig mogelijk te maken”, zo besluit Charlotte.
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Henk van den Heuvel bouwt modelvliegtuigen

‘Heb je naar de lucht gekeken?
Op eigen wijze
In ‘Op eigen wijze’ geeft het
Woonjournaal een kijkje in
de woning en het leven van
een bijzondere huurder

De hele winter op de zolder bezig en dan, als het zonnetje
weer begint te schijnen, het door jezelf gebouwde toestel
de strakblauwe lucht in zien vliegen. Henk van den Heuvel
en zijn zoon Pascal genieten er ieder jaar weer van.

erieur of
Heeft u ook een apart int
kunt ook
n
Da
een speciale hobby?
riek
rub
u een plek krijgen in de
uzelf,
‘Op eigen wijze’. U kunt
of
den
en
vri
,
maar ook buren
mailtje
een
or
familie opgeven do
te sturen naar:
briefje
info@woonwijze.nl of een
2080,
naar: Woonwijze, Postbus
5260 CB Vught.
Pascal van den Heuvel met een dubbeldekker

Zeven vliegtuigen staan tiptop in orde
en ready for take-off in de tuin van de
familie Van den Heuvel. Het hoekhuis
aan de Van Rijckevorselstraat heeft een
royaal gazon, maar als start- en landingsbaan is het niet echt geschikt. En
al zou het kunnen, het mag niet eens.
“Dat is te gevaarlijk in een woonwijk.
Om te vliegen ga ik naar de Gement.
Onze club, de Vughtse modelvliegclub
The Hawks, heeft daar een modelvliegveld”, legt Henk van den Heuvel uit.

‘Echte’ motor
De liefde voor modelvliegtuigen begon
bij de onderhoudsschilder in 1980 toen
hij eens een kijkje ging nemen bij The
Hawks, de vereniging die niet zo lang
daarvoor was opgericht door zijn neef.
“In die tijd ging het er heel anders aan
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toe. De elektronica was nog erg duur.
Toen moest je nog 650 gulden betalen
voor een bouwdoos, zender/ontvanger
en stuurservo’s. Nu heb je die al voor
100 euro.”
Ook de techniek zelf veranderde snel.
Dat is goed te zien op het grasveld
waar grote toestellen met een brandstofmotor staan, maar ook moderne
lichtgewichten met een elektromotor
zoals de Easy Star van multiplex. “Alleen voor het opstijgen gebruik je de
motor. Daarna kan die als het weer
goed is wel een half uur tot drie kwartier zweven.” Toch blijft de voorkeur
van Henk van den Heuvel uitgaan naar
de toestellen met een ‘echte’ motor.
“Die brommen zo lekker. Zo’n elektromotor zoemt alleen maar, daar is niks
aan.”

met zijn zoon en de Vughtse modelvliegclub The Hawks

Zullen we even?’
Stil van de straaljager
Het vliegtuigenvirus dat Henk van den
Heuvel opdeed bij The Hawks, droeg
hij al snel over op zijn zoon Pascal.
Als baby werd die al stil als er een
straaljager overvloog en als kereltje
van een jaar of vier bouwde Pascal al
ingewikkelde miniatuurvliegtuigen. “Hij
heeft zelfs van zijn hobby zijn beroep
gemaakt en werkt nu als onderhoudsmonteur bij de luchtmacht in Volkel”,
zegt Henk van den Heuvel trots.
Pascal is inmiddels 31 jaar en woont
niet meer in Vught, maar bijna iedere
week komt hij langs en dan klussen
vader en zoon aan de toestellen. Ze
doen dat op de zolder, die helemaal in
het teken staat van vliegen, inclusief
een poster van de ‘Taxi’, het eerste
modelvliegtuig dat Henk van den
Heuvel bouwde. In de winter zijn ze
ook veel in Rozenoord, waar The Hawks
samen aan de vliegtuigen werken. “In
de zomer gaan we natuurlijk vliegen.
Als het weer goed is, bel ik ook wel

eens iemand van de club. Dan zeg ik:
heb je naar de lucht gekeken? Zullen
we even?”

Prullenbak in
De Hawks hebben zo’n twintig leden.
“Het is mooi om elkaar te helpen.
Nieuwe leden leren we eerst ook om
echt te vliegen. Ze krijgen les met
een toestel met dubbele besturing,
net zoals bij autorijles. De meesten
doen er een zomer over om ons brevet
te halen. En zelfs dan crasht er nog
wel eens eentje. Heb ik ook wel eens
gehad, toen kon er een jaar werk zo de
prullenbak in”, lacht hij.
Terwijl zijn zoon vooral weg is van de
techniek, kan Henk van den Heuvel
zelf niet wachten tot de zon weer
gaat schijnen en de wind liggen. “Dat
vrijheidsgevoel dat je krijgt als het
toestel opstijgt, dat is onbeschrijfelijk.
Op dat moment ben je alleen nog maar
gefixeerd op het vliegtuig en vergeet je
even de rest van de wereld.”

Henk van de Heuvel blijft priegelen

Voor meer in
formatie
over modelvl
iegclub
The Hawks k
unt u
bellen met
06–555 30 7
27.

Ready for take-off!
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Gedegen woonadvies voor senioren in Vught

Ouderen Samen geeft inzicht en praktische tips
Zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven
wonen. Voor veel ouderen is het een grote wens. Ook is het
door de lange wachtlijsten bij woonzorgcentra vaak niet eens
mogelijk te verhuizen. Ouderen Samen in Vught biedt uitkomst door de woonomgeving goed onder de loep te nemen.
Een aantal simpele aanpassingen kan al voldoende zijn voor
een veiligere oude dag.

Theo van den Broek meet de dorpelhoogte

Wat is nu wijsheid: verhuizen, of toch
het huis waarin je al woont, aanpassen? Bij Ouderen Samen in Vught merken ze regelmatig dat ouderen hiermee
worstelen. “Zeker nu een plek in een
verzorgingshuis niet meer vanzelfsprekend is”, zegt Theo van den Broek.
Als vrijwilliger zet hij zich in voor het
woonadviesproject van Ouderen Samen,
dat meer duidelijkheid wil geven over
de mogelijkheden van de bestaande
woning.

Lijst en meetlint
Om een goed advies te kunnen geven,
gaat de vrijwilliger van Ouderen Samen
het hele huis door, gewapend met een
lange lijst en een meetlint. Zo wordt
bijvoorbeeld gekeken naar aanpassingen
die er al zijn, zoals een verhoogd toilet.
Of naar hoe hoog de drempels zijn. Maar
ook de isolatie en zelfs de verlichting in
de buurt komen aan bod.
“Alle uitslagen zetten we in de computer. Aan de hand van het resultaat
geven we tips”, legt Theo van den
Broek uit. Is het bijvoorbeeld verstandig de drempels uit het huis te halen,
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dan staat er ook bij wat dat ongeveer
kost en welke bedrijven in Vught dat
soort klusjes doen. Bij huurhuizen van
Woonwijze moet in dit soort gevallen
wel altijd eerst geïnformeerd worden
wat er kan, mag en mogelijk is. De
rayonopzichters kunnen daar goed over
adviseren (zie ook het kader).

Makkelijk te bedienen
Nieuwe technische snufjes kunnen het
leven een stuk gemakkelijker maken.
“Soms vinden mensen het eng om ermee
te werken, maar er zijn ook echt apparaten die heel erg makkelijk te bedienen
zijn”, zegt Theo van den Broek. Om dat
te demonstreren, heeft hij op zijn tafel
een computer met een touchscreen
staan. Dat betekent dat het apparaat te

bedienen is door op de plaatjes op het
scherm te drukken. Skype, de buienradar
en een fotoalbum staan er bijvoorbeeld
op. “Je kunt de computer ook aansluiten op de voordeur zodat je die op afstand open en dicht kunt doen en eerst
kunt zien wie er op de stoep staat.”
Ouderen Samen Vught doet haar best
om de senioren in de gemeente met
deze dienst meer inzicht te geven in
hoe hun woonsituatie er nu voor staat.
“Door te laten zien wat er mogelijk is en
wat dat kost, hopen we de mensen een
handvat te geven om zelf een goede,
verstandige keuze te maken.”
Wilt u een gratis woningadvies van
Ouderen Samen? Dan kunt u bellen
met: 073 - 656 53 50.

Hoe zit het als u huurt bij Woonwijze?
•	Een verandering die u zelf wilt aanbrengen, moet u altijd schriftelijk aanvragen.
	Dit kan met het aanvraagformulier uit de folder ‘Klussen in huis’, die is af te
halen in de Woonwinkel van Woonwijze. Een brief schrijven mag ook.
•	Patrick van Herwaarden en Richard Snoeren zijn de rayonopzichters bij Woonwijze. Zij beoordelen de aanvraag. Toestemming krijgt u altijd van ons op papier,
inclusief de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
•	Bij een grote verandering maakt u met de rayonopzichter een afspraak. Deze
komt dan tussentijds en/of aan het einde van de werkzaamheden controleren.
•	Wijzigingen aan de buitenzijde van de woning moet u altijd vooraf aanvragen bij
Woonwijze.
•	Advies: neem altijd eerst even contact op met Woonwijze voor u aan de slag
gaat. Onze opzichters denken graag mee en kunnen u goed adviseren.

Klussendienst helpt Vughtenaren met praktische zaken

‘Die stang in het toilet is goud waard’
Mantelzorgplaza helpt Vughtenaren met klusjes die ze zelf
maar niet geklaard krijgen. Zo ging vrijwilliger Fons Hof
aan de slag bij mevrouw Kleijne. Hij maakte voor haar een
stang in het toilet. “Ik ben daar zo blij mee.”
Mevrouw Kleijne is 88 jaar en woont
zelfstandig in een gezellig appartement
van Woonwijze aan de Van de Pollstraat. Vanuit haar woonkamer heeft ze
goed zicht op het fraaie parkje aan de
overkant van de straat. Daar zwemmen
de eenden en bloeien de begonia’s.

Geen raad
“Ik heb het hier naar mijn zin. Het
liefst blijf ik hier zo lang mogelijk”,
vertelt ze. Dat lukt mede dankzij haar
dochter die haar helpt waar ze kan.
Maar onlangs was er een klus waar de
twee samen niet uitkwamen. “Ik heb
last van mijn heup en ben daardoor
slecht ter been. Ik kreeg steeds meer
moeite om op het toilet te komen.”
De klussendienst van Mantelzorgplaza
bood uitkomst.
Fons Hof, ging samen met de dochter
van mevrouw Kleijne op pad om een
toiletverhoger te lenen bij de thuiszorgwinkel. Achteraf bleek die te hoog.
Maar Fons is een ervaren vakman. Hij
had al gezien dat een stang aan de
muur handiger zou zijn voor mevrouw
Kleijne. “Ik ben daar zo blij mee. Ik
zou me ’s nachts echt geen raad weten
als ik die stang niet had. Die is echt
goud waard.”

Supergelukkig
Fons Hof blijft bescheiden bij alle lof.
Hij zet zich nu vier jaar in als vrijwilliger voor Mantelzorgplaza. “Ik ben gepensioneerd, hou ervan te werken met
mijn handen en help graag anderen. In

dit werk komt dat allemaal bij elkaar.”
De klussen die hij doet zijn heel divers.
“Net was ik nog voor de verhuisdienst
bij een hulpvrager die na een gedwongen verhuizing naar een kleiner appartement dertig dozen met overbodige
spullen in de woonkamer had staan.
Om de een of andere reden kwam het er
maar niet van ze op te ruimen. Ik heb
die dozen naar de berging gedragen
en morele steun gegeven. Kostte me
anderhalf uur en het resultaat was een
supergelukkige klant.”
Het zijn klusjes zoals dit, waarvoor de
vrijwilligers van Mantelzorgplaza worden ingeschakeld. “Het moet gaan om
zaken waar je zelf niet uitkomt. Vaak
is het niet eens iets heel erg groots.”
Mevrouw Kleijne is er blij mee. “Dit
geeft mij de mogelijkheid hier langer te
blijven wonen.”
Fons Hof monteert de stang aan de muur

Wie hulp wil aanbieden
of hulp
zoekt, kan terecht bij Ma
ntelzorgplaza, Dorpsstraat
28 in
Vught. Spreekuur maan
dag tot
en met donderdag van
14.00
tot 17.00 uur. Bellen of
mailen
kan ook: 073 - 684 00
53 of
info@mantelzorgplaza.n
l

Waarmee kan de Vrijwillige
Hulpdienst helpen?
•	Tuindienst: lichte onderhoudswerkzaamheden in de tuin.
•	Klussendienst: kleine klusjes in het huis.
•	Knoppendienst: uitleg over apparatuur
zoals mobiele telefoons, video, huishoudelijke apparaten etc.
• Computerdienst: hulp bij computergebruik en -beheer, wegwijs maken in
internet en e-mail.
• Verhuisdienst: hulp bij het regelen van
een verhuizing: wat komt er allemaal bij
kijken, wat mag je niet vergeten.
•	InZicht: eenmalige of kortdurende
ondersteuning bij het invullen van
formulieren, op orde brengen van de
thuisadministratie, systeem aanbrengen
in de administratie.

Voor alle diensten geldt dat deze eenmalig of kortdurend zijn en de vrager
geen beroep kan doen op huisgenoten,
familie, vrienden of andere voorzieningen. De hulpvraag mag niet strijdig
zijn met de diensten van de Vughtse
middenstand. Als het verzoek is binnengekomen, maakt de vrijwilliger zo
snel mogelijk een afspraak.
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Raadhuis bij nacht
Mysterieus, spannend, misschien
zelfs wel een beetje dreigend. Zo
heeft Koen Buster het oude raadhuis
van Vught in een foto gevangen.
De fotograaf zette speciaal voor de
foto zijn wekker. In het holst van
de nacht vereeuwigde hij de statige
19e-eeuwse villa. “Het witte gebouw
en de donkere lucht geven een mooi
contrast. De foto heeft daardoor wel
iets weg van een tekening.”

Magisch
Fotograferen in de nacht heeft iets
magisch voor Koen Buster. “Doordat er geen zon is, zijn alle kleuren
anders. Voor de foto heb je dan
ook een langere sluitertijd nodig.”
Het oude raadhuis ziet hij als het
kloppende hart van Vught. Een
veel mooiere plek dan het nieuwe
gemeentehuis, vindt hij. Voor Koen
Buster is dit de perfecte plek om

zijn rubriek af te sluiten. “Mijn
eerste foto voor het Woonjournaal
was van een verhuisbedrijf. Die had
ik ook in het donker gemaakt. Met
deze nieuwe nachtfoto is de cirkel
weer rond.”

Passie
Zijn eigen plek op de achterpagina
van het Woonjournaal was voor Koen
Buster een mooi begin van zijn carrière als fotograaf. “Dit jaar studeer
ik af op SintLucas in Boxtel. Ik ga
daarna zeker verder met fotograferen. Dat is echt mijn passie. Jullie
zullen mij en mijn camera in de
toekomst zeker nog tegenkomen in
Vught.”

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
Belangrijke telefoonnummers
Voor uw reparatieverzoeken zijn we
24 uur per dag bereikbaar via ons algemene
telefoonnummer, 073 656 23 82
Storingen aan uw CV-installatie kunt u
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073 518 66 66
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Politie: 0900 88 44
Brandweer: 112
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