Maart 2013

Woonjournaal
Woonwijze, uw manier van wonen!

Met onder andere:
MiBidaproject
HuurdersBelangenVereniging stelt zich voor
WOP’ers houden Vught schoon
Bomen zorgen voor sfeer
Jeugdsportfonds helpt kinderen sporten

Flexwijze
Vanaf begin december 2012
heeft de laatste leegstaande
ruimte in het pand van
Woonwijze een bestemming.
Het vertrek is omgetoverd
tot een mooie, moderne
werkplek. Er werken nu vijf
ZZP’ers. Hun bureau staat nu
bij Flexwijze, in plaats van
thuis.
Bij Flexwijze hebben ZZP’ers
de mogelijkheid om rustig
te werken, te vergaderen
of klanten te ontvangen.
Ze hebben hun eigen, vaste
bureau. Het mooie van het
concept is dat het onderlinge contact kansen creëert
voor nieuwe plannen of zelfs
een zakelijke samenwerking.
Een broedplaats van ideeën
dus. Of, met andere woorden: geen baas, wel
collega’s.
Er is nog plaats is voor ondernemers die in een inspirerende ruimte hun bureau
willen hebben. Flexwijze is
gevestigd in het kantoorpand van Woonwijze, in
het centrum van Vught. Bij
Flexwijze kun je 24 uur per
dag, zeven dagen per week
terecht. Er is ook een mooie
ruimte voor bijvoorbeeld
workshops en trainingen.
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Roeien tegen de stroom in
Door de fusie met Woonwijze zijn de huurders van Eigen Bezit uit ’s-Hertogenbosch
vanaf 1 januari 2013 overgegaan naar onze organisatie. We hebben onze nieuwe
bewoners al persoonlijk welkom geheten op oudejaarsdag 2012. Medewerkers van
Woonwijze zijn toen langs de deuren gegaan en hebben een welkomstcadeautje afgegeven. Medio januari 2013 ontvingen de nieuwe Woonwijze-huurders een welkomstboekje.
Deze editie van het eerste Woonjournaal in 2013 is ook het eerste exemplaar voor
onze huurders in Den Bosch. Ik hoop dat u het Woonjournaal met plezier leest.
Ik wil nog even op de fusie in gaan. In 2011 is Woonwijze benaderd door Eigen
Bezit. De ontwikkelingen in de volkshuisvesting waren voor Eigen Bezit reden om
een intensieve samenwerking met een betrouwbare partner te zoeken. De organisatie was te klein om het in de toekomst alleen te bolwerken. De zoektocht van Eigen
Bezit eindigde bij Woonwijze. Niet alleen vanwege de visie en manier van werken van
Woonwijze. Ook omdat Woonwijze haar zaken goed op orde heeft. Eigen Bezit had bij
Woonwijze ‘het goede gevoel’. Ik ben er trots op dat we samen deze stap gezet hebben.
Dat het in de volkshuisvesting rommelt wordt bewezen door de grote hoeveelheid
media-aandacht. Minister Blok heeft grote moeite om zijn plannen door de Tweede
en Eerste Kamer te loodsen. Dat is wel te begrijpen. Zijn plannen deugen niet. De
woningcorporaties moeten gezamenlijk een zeer fors bedrag ophoesten. Eerst was
het twee miljard euro, na een akkoord met enkele oppositiepartijen is het ‘nog maar’
1,7 miljard euro. Dit bedrag moeten de corporaties volgens het kabinet maar bijeen
schrapen door de huur te verhogen. Ik stel het bewust een beetje simpel voor, maar
zo is het wel. Huurders draaien op voor het overheidstekort.
Ondertussen doet de minister alsof hij met zijn maatregelen de crisis op de woningmarkt oplost. Ik kan mij niet voorstellen dat hij dat echt denkt. Deskundigen laten
keer op keer zien dat deze maatregelen niets oplossen. Het is lapwerk. Broddelwerk.
Er zit geen visie achter. Het is een gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Dat
is op zich niet erg, maar zeg dat dan.
Woonwijze blijft proberen haar sociale taken uit te voeren. Wij vinden dat belangrijk.
Het is onderdeel van ons ondernemingsplan. We merken dat u dat waardeert. Wonen
is meer dan een stapel stenen verhuren.
Het gaat ook om het verbeteren van
leefbaarheid. Dat gaat, door de ‘tegenwerking uit Den Haag’, steeds moeilijker.
Maar wij blijven ons best doen!
Gerard Velthuizen
lente 2013

Wethouder plaatst isolatie voor passiefhuis
Op donderdag 31 januari 2013 plaatste wethouder Peter
van de Wiel een stuk isolatie in de isolerende laag op de
passiefhuiswoningen. De wethouder prees Woonwijze voor
dit duurzame project, dat uitstekend past in de milleniumdoelstellingen van de gemeente Vught.
Even daarvoor kreeg Woonwijzedirecteur Gerard Velthuizen het deelcertificaat PassiefBouwKeur uitgereikt. De
heer Chris Zijdeveld, voorzitter van de
stichting PassiefBouwen.nl, legde uit
dat Woonwijze voldoet aan de eisen en
doelstellingen die horen bij de bouw
van een passiefhuis.
In de eerste weken van 2013 is de
isolerende laag op de woningen
aangebracht. Volgens planning krijgen
de bewoners in april 2013 de sleutel
van hun appartement. Het zijn de
eerste passiefhuizen in Vught; er zijn
in Nederland zo’n twintig projecten.
Passiefhuiswoningen zijn zeer energiezuinig, onder andere vanwege de goede
isolatie en dichting van kieren.
Woonwijzedirecteur Gerard Velthuizen
is trots op het project. “Ik verwacht
dat de bewoners snel gewend zijn aan
de comfortabele omstandigheden die
horen bij het wonen in een passiefhuis.”

energiezuinige woningen. Iets waar we
allemaal bij gebaat zijn.

Passiefhuis
Een passiefhuis is een zeer energiezuinige woning met een gezond
binnenklimaat. Door een uitgekiend
ontwerp, een zeer goede isolatie en een
effectieve dichting van kieren kan er
nauwelijks warmte weg. De besparing
van energielasten kan oplopen tot wel
90%. Een passiefhuis verbruikt tien
keer minder energie voor verwarming
dan een gemiddelde bestaande woning.
Er gaat geen warmte verloren. In de
woning is de lucht altijd fris en schoon.

‘groen’ mogelijk te ondernemen. Woonwijze is bijvoorbeeld in 2010 helemaal
overgestapt op groene stroom. Dit
levert niet alleen een besparing op.
Groene stroom is ook veel beter voor
het milieu. Verder heeft Woonwijze op
een aantal woningen zonnepanelen
geïnstalleerd en bieden we huurders
zonneboilers aan.

Belangrijk
Woonwijze vindt duurzaamheid erg
belangrijk. De organisatie probeert zo

Voorlichting over het wonen in een passiefhuis

Onderzoek
Woonwijze heeft de nieuwe bewoners
uitleg gegeven over het wonen in een
passiefhuis. Binnen is het er namelijk
‘altijd zomer’. Het is ook de bedoeling
dat de bewoners meedoen aan een
onderzoek. Woonwijze wil graag weten
of en hoeveel de bewoners besparen op
hun energiekosten. Een paar keer per
jaar vragen we om gegevens en naar de
ervaring van de huurders. De uitkomsten van dat onderzoek helpen ons verder bij de ontwikkeling van duurzame,

Samen met directeur Gerard Velthuizen (l) plaatst wethouder Peter van de Wiel een blok isolatiemateriaal.
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Proef in samenwerking met bewoners

Senioren, welzijn, wonen, Woonwijze en ICT
Langer zelfstandig en comfortabel thuis wonen. Dat is
niet alleen een wens van veel senioren, het is ook een
maatschappelijk doel. De overheid stimuleert mensen
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daarbij
legt de overheid steeds meer verantwoordelijkheid bij de
mensen zelf. Anders gezegd, senioren moeten veel meer
zelf organiseren dan in het verleden. Wat betekent dat
voor onze senioren? Hoe kunnen ze dat doen?
Er zijn allerlei manieren te bedenken die helpen om langer thuis te
wonen. Mantelzorg bijvoorbeeld, of
een aangepaste woning. We kunnen
daarbij ook de hulp van het internet
gebruiken. Via internet worden heel
veel diensten aangeboden. Maar niet
iedereen heeft internet of weet hoe
een computer werkt. Juist voor die
mensen is MiBida gemaakt.

Wat is MiBida?
MiBida betekent letterlijk ‘Mijn Leven’.
Er zijn talloze diensten die het leven
prettiger kunnen maken. Diensten die
helpen om langer zelfstandig thuis te
wonen. MiBida is het platform waarop
al deze diensten gebruikt kunnen
worden. Op een beeldscherm staan de
verschillende diensten. Met één druk
van je vinger op het beeldscherm is
een dienst te gebruiken. Het is overzichtelijk en heel gebruiksvriendelijk.
Woonwijze wil onderzoeken of MiBida
ook voor haar huurders interessant is.
Daarom starten we een proef. Ongeveer dertig mensen testen MiBida. Ze
proberen met MiBida te werken en
vertellen aan Woonwijze wat ze van
het systeem vinden.
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Het doel van de proef is:
• Oefenen met de mogelijkheden;
•	Uitvinden of MiBida het welzijn
(leefplezier) vergroot;
•	Zorgen dat service en diensten
binnen handbereik zijn;
• Zorg op afstand mogelijk maken;
• Langer thuis blijven wonen;
•	Uitvinden welke diensten er nog
meer handig zijn;
• Samen iets nieuws proberen.
René Lemein is bij Woonwijze degene die zich verdiept heeft in MiBida.
Hij heeft in februari samen met
Karin Weissmann en Gerdie Jans Rat
enkele presentaties gegeven voor de
bewoners van de Baarzenflats en het
complex Molenstraat.

René, waarom vindt Woonwijze
MiBida zo belangrijk?
“In de afgelopen jaren zijn er veel mogelijkheden gekomen op het internet.
Op sommige terreinen is de dienstverlening totaal veranderd. Kijk maar naar
het bankieren. Een jaar of tien geleden
gingen we veel vaker naar de bank dan
tegenwoordig. De belastingdienst is
ook een voorbeeld. Heel veel mensen

doen hun aangifte via internet en niet
meer via een aangifteformulier. Daar
kunnen we niet omheen. MiBida biedt
veel mogelijkheden om op een simpele
manier tal van diensten bereikbaar te
maken, op een manier die echt voor
iedereen makkelijk is. Kennis van een
computer is absoluut niet nodig. Dat
vindt Woonwijze belangrijk: gemak
voor de gebruiker en een bijdrage aan
het welzijn van ouderen.”

Wat is er dan zo bijzonder aan
MiBida?
“De meeste aanbieders, zoals banken,
verzekeraars en winkels, proberen zich
te onderscheiden van hun concurrenten. Dat doen ze door hun diensten
aan te bieden op hun eigen manier.
Gebruikers moeten zich daar eigenlijk
op aanpassen. MiBida draait het om.
MiBida biedt een platform waarop
diensten op een overzichtelijke manier
aangeboden kunnen worden. Zoals de
gebruiker het wil. Dat is wat anders:
niet langer redeneren vanuit de dienstverlener, maar vanuit de gebruiker zelf.
MiBida is niet voor niets samen met
senioren ontwikkeld.”

,

Ik vind dit
initiatief een
compliment
waard.

,

Kun je een voorbeeld geven?
“Met een druk op het touchscreen
(aanraakscherm) kun je meteen het
weerbericht of het (lokale) nieuws
lezen. Je kunt beeldbellen (dat is telefoneren waarbij je de andere persoon

Voor een volle zaal presenteert René Lemein wat MiBida inhoudt

ziet) of spelletjes doen. Dat zijn de
basisdiensten. In de proef willen we
samen met bewoners kijken waar nog
meer behoefte aan is. Dat proberen we
dan te organiseren. Denk bijvoorbeeld
aan een boodschappenservice, maaltijden bestellen of de huisarts bereiken
voor een consult via het beeldscherm.
Verzin het maar, de mogelijkheden zijn
eindeloos.”

Het is kinderlijk eenvoudig

Waarom deze proef? Wat wil
Woonwijze daarmee bereiken?
“We willen bereiken dat we een pakket
op maat kunnen bieden voor de gebruikers. Daarom hoop ik dat degenen die
meedoen aan de proef veel informatie
geven. Niet alleen over wat goed gaat,
maar ook wat niet goed gaat. Dat ze
vertellen waar ze veel gebruik van
maken, maar ook dat ze vertellen welke
diensten ze eigenlijk missen. Dan bekijken we wat we er aan kunnen doen.
Tegelijkertijd verwacht ik dat het
aantal aangeboden diensten toeneemt,
samen met het aantal gebruikers. Daardoor komen in de loop van de tijd voor
iedereen interessante mogelijkheden
beschikbaar. Vergelijk het maar met
‘apps’ op een smartphone of een Ipad.”

,

,

Nou kun je niet meer in
je pyjama bellen!

Informatiemap, om alles nog
eens rustig na te lezen
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Door: Astrid Potters

Manager frontoffice Woonwijze gaat voor
tevreden huurders en een gezonde organisatie

‘HuurdersBelangenVereniging is het klankbord
en de toetssteen voor Woonwijze’
Financiële crisis, economische recessie, malaise op de woningmarkt. Het is geen gemakkelijke tijd. Woningbouwcorporaties krijgen heel wat voor hun kiezen. “Verhuurdersheffing,
inkomensafhankelijke huur, verhogingen, de verdere uitwerking van het regeerakkoord”,
somt Charlotte Beukeboom van Woonwijze wat lopende zaken op. Ze is erg blij dat het desondanks gelukt is een nieuw bestuur voor de HuurdersBelangenVereniging samen te stellen.
Een gezonde organisatie met tevreden
huurders. Dat is het doel van Charlotte
Beukeboom, manager frontoffice bij
Woonwijze. Om dit te bereiken luistert
ze goed naar wat de huurders willen.
“In alle wijken hebben we een bewonerscommissie. Zij zijn onze oren en
ogen.”
De bewonerscommissies mogen allemaal twee personen afvaardigen
naar de bewonersraad. Omdat er best
wat buurten zijn in Vught, is dit een
forse groep. “Daarom heeft Woonwijze
gezocht naar een manier om een nieuw
bestuur te vormen. Hierin zitten drie
leden die door de bewonersraad worden
gekozen. We kunnen met hen efficiënt
overleggen en ze gemakkelijk om
advies vragen. Zij zijn ons klankbord en
onze toetssteen.”

Gedreven en betrokken
De afgelopen twee jaar zat Woonwijze
door omstandigheden zonder bestuur
van de HuurdersBelangenVereniging.
“Gelukkig heeft de bewonersraad dat
heel goed opgepakt. De overleggen
verliepen erg prettig”, zegt Charlotte
Beukeboom.
Jean-Paul Kiriwenno, Stefan de Goey
en Hetty Joos zijn de nieuwe leden die
ruim een half jaar geleden unaniem
werden gekozen en enthousiast aan
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de slag gingen. “Ze zijn gedreven en
betrokken. Het is geen gemakkelijke
tijd. Er komen nieuwe maatregelen
aan vanuit de overheid en die zijn niet
altijd even leuk. Het is fijn dat zij zich
desondanks voor alle huurders willen
inzetten.”

Pittige dossiers
De HuurdersBelangenVereniging is
het eerste aanspreekpunt voor Woonwijze als het gaat om bijvoorbeeld
het huurbeleid, participatie of nieuwe
initiatieven. “De overleggen vinden
plaats binnen de bewonersraad en zij
geven hun advies.” Om de vereniging
te ondersteunen in deze nieuwe rol,
zorgt Woonwijze dat ze hulp krijgen
van de Woonbond. “Want er liggen
heel wat pittige dossiers. Zo staat de
huurverhoging voor de volgende keer
al op de agenda. Om goed je mening te
kunnen vormen, moet je bijvoorbeeld
wel weten wat de regels van de volkshuisvesting zijn.”
Dat de HuurdersBelangenVereniging kritisch over de schouder van Woonwijze
meekijkt, vindt Charlotte Beukeboom
alleen maar goed. “We hebben hetzelfde doel: die gezonde organisatie met
tevreden huurders. Nu gaat het erom
hoe we dat het beste kunnen bereiken
binnen de mogelijkheden die er zijn.”

Wanneer naar de
HuurdersBelangenVereni
ging?
De HuurdersBelangenV
ereniging
vertegenwoordigt alle
huurders van
Woonwijze. U kunt met
hen contact
opnemen als een kwest
ie meerdere
mensen betreft en u hie
r zelf met
Woonwijze niet uitkomt
. Dus bijvoorbeeld als u overlast
in de wijk
ondervindt of als de he
le buurt last
heeft van schimmel in
de badkamer.
De HuurdersBelangenV
ereniging is te
bereiken door een brief
te schrijven
aan Woonwijze, t.a.v. he
t bestuur
van de HuurdersBelange
nVereniging,
Secretaris van Rooijstr
aat 17,
5261 EP, Vught.

Naam Stefan de Goey
Leeftijd 44
sch Rexroth
Beroep Sales engineer Bo

‘Allebei wel eens
wat water bij de wijn’
Huurt 14 jaar een woning van Woonwijze aan Maasland in De Baarzen.
Is lid geworden van de huurderscommissie
omdat ik het voor die tijd erg onduidelijk
vond wat zij nu precies deden. Bij mij
in de wijk merkte ik er nooit iets van. Ik
vind dat je dan niet alleen langs de kant
moet gaan staan roepen, maar dat je ook
zelf iets moet gaan doen. Maakt de stap
naar het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging omdat ik graag een frisse
wind wil laten waaien. Het moet wat
zichtbaarder, moderner en opener.
Het is geen gemakkelijke tijd voor
woningbouwcorporaties, er verandert
veel. De uitdaging is om niet de strijd
met elkaar aan te gaan, maar de dialoog
te zoeken. Woonwijze gaf aan een sterke
behoefte te hebben aan meer terugkoppeling vanuit de huurders, terwijl de
HuurdersBelangenVereniging op zoek was
naar andere manieren van organisatie of
overlegvormen. We zijn nu goede sparringpartners. Dat betekent dat je allebei
wel eens wat water bij de wijn moet
doen.
Draagvlak bij je medehuurders krijg je
door transparant te zijn. Mensen moeten weten wie we zijn en wat we doen.
Sociale media zoals Facebook en LinkedIn
kunnen daar misschien bij helpen. Of
wellicht kunnen we iets doen met een
blog of een e-mailgroep. Maar ook een
artikel zoals nu in het Woonjournaal is
een mooie stap.
Ik sta voor openheid en ik hou er van om
knopen door te hakken.
De kracht van Woonwijze is het sociale
gezicht. Het is een moderne woningbouwcorporatie die zijn zaakjes goed op orde
heeft.

Naam Jean-Paul Kiriwenno
Leeftijd 40
Beroep Change officer bij Essent

Naam Hetty
Joos
Leeftijd 49
jaar
Beroep huisvr
ouw

‘Het gaat niet om mijn
mening, maar om de
’Je moet er samen iets
stem van de huurders’ van maken’
Huurt 13 jaar een woning van Woonwijze in de Lunetten.
Is lid geworden van de huurderscommissie omdat er geen afgevaardigde van de
Lunetten meer in zat. Hierdoor hadden
we geen inspraak meer, maar dat is wel
noodzakelijk. Wij hebben lang gestreden
om hier te kunnen blijven wonen en willen mee blijven denken en beslissen over
het wonen in Lunetten.
Maakt de stap naar het bestuur van
de HuurdersBelangenVereniging omdat
ik het belangrijk vind dat de huurders
goed vertegenwoordigd worden. Daarbij
laten we zo zien dat we als Lunetten niet
alleen voor ons zelf opkomen, maar ons
ook inzetten voor het algemeen belang.
Het is geen gemakkelijke tijd voor woningbouwcorporaties, er verandert veel.
De uitdaging is om op een goede manier
te blijven samenwerken.
Draagvlak bij je medehuurders krijg je
door op allerlei manieren goed zichtbaar
te maken dat er ook aan de huurders is
gedacht. Er komen nieuwe wetten aan,
die kunnen we niet veranderen. Maar we
kunnen wel zorgen dat ze het beste worden ingevuld voor de huurders in Vught.
Ik sta voor saamhorigheid. Maar voor een
goed werkende HuurdersBelangenVereniging is het ook nodig dat mensen hun
eigen verantwoordelijkheid nemen en ons
laten laten weten wat er speelt. Want het
gaat niet om mijn eigen mening, maar
om de algemene stem van de huurders.
De kracht van Woonwijze is hun enthousiasme. Ze zijn positief en doen echt hun
best om de leefbaarheid te vergroten.

Huurt 26 jaar een woning van
Woonwijze aan de Koperwiek in de wijk
Vijverhof.
Is lid geworden van de huurderscommissie omdat ik het belangrijk vond om
betrokken te zijn bij mijn omgeving. Ik
ben al vanaf het begin lid, dat zal nu een
jaar of twintig zijn. Nu de kinderen wat
groter zijn en het huis uit, wil ik weer
actiever worden.
Maakt de stap naar het bestuur van de
HuurdersBelangenVereniging omdat ik
het belangrijk vind om het geluid van de
huurders te laten horen. Nu kan ik gemakkelijker een bijdrage leveren. Ik zou
het zonde vinden als de vereniging stopt.
Het is geen gemakkelijke tijd voor woningbouwcorporaties, er verandert veel.
De uitdaging is om zo goed mogelijk
te schipperen tussen de huurders en de
verhuurders. We moeten proberen om aan
de wensen van allebei zo goed mogelijk
tegemoet te komen.
Draagvlak bij je medehuurders krijg je
door open te zijn. Soms is dat wel heel
moeilijk want er zijn veel verschillende
mensen in de wijken en ieder huisje heeft
zijn kruisje. Vaak kun je mensen pas goed
mobiliseren als er groot onderhoud is of
een renovatie.
Ik sta voor er voor elkaar zijn als dat nodig is. Je moet er samen iets van maken.
Het algemene belang van de huurders
staat bij mij voorop.
De kracht van Woonwijze is dat ze hun
huizen goed onderhouden en dat ze zeker
de afgelopen jaren, hun sociale gezicht
laten zien.
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Door: Astrid Potters

Stichting Leergeld Vught e.o. helpt kinderen in Vught en Cromvoirt van

‘Kom je niet rond? Laat kinderen niet de dupe worden,
Als ouders in de financiële problemen zitten, heeft dat ook gevolgen voor
hun kinderen. Een fiets, een schoolreisje of zwemles zijn dan niet meer
vanzelfsprekend. Stichting Leergeld Vught e.o. vindt dat kinderen niet
de dupe mogen worden van de narigheid van hun ouders. “We hebben of
kennen altijd wel een potje om te helpen. Het is vaker een probleem dat
mensen zich schamen en zich daarom niet bij ons melden.”
Stel, de hele klas gaat op schoolreisje.
Alleen jij mag niet mee. Daar zit je
dan, helemaal alleen in een klaslokaal
huiswerk te maken. Terwijl de rest pret
maakt in de dierentuin.
Het klinkt misschien ongelooflijk, maar
toch komt dit soort dingen echt voor.
Ook in Vught. Jan van Hoeij, coördinator van Stichting Leergeld Vught e.o.,
en secretaris (en consultatiebureauarts)
Liesbeth Blomjous zien het regelmatig.
“Leergeld Vught vindt dat kinderen niet
mogen lijden onder de geldzorgen van
hun ouders. Daarom ondersteunen wij
hen”, leggen de twee uit: “Met zeven
vrijwilligers gaan wij voor het Vughtse
en Cromvoirtse kind.”
Dat doen ze door de kosten op zich
te nemen voor allerlei zaken waarmee
ouders met schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar te maken krijgen.
“Als je bijvoorbeeld naar het Maurick
College gaat, moet je daar een kluisje
huren voor 70 euro. En de schoolboeken zijn misschien gratis, maar de atlas
en de rekenmachine die je nodig hebt
niet. En wat te denken van de schoolsportkleding en de schoolreisjes naar
Rome en Parijs”, zegt Jan van Hoeij.
Liesbeth Blomjous vult aan: “Ook op de
basisschool zijn er allerlei kosten, zoals
de fiets en bijvoorbeeld muziekles.”
Voor al dit soort dingen kan Leergeld
Vught zorgen of bemiddelen.
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Veel meer problemen
Om er zeker van te zijn dat het geld
goed terechtkomt, wil de stichting
inzicht in de financiën van het betreffende gezin. Ze geven geen contanten,
maar betalen wel de rekening. “Dat
kunnen we doen door de donaties die
we krijgen van onder andere Vughtse
bedrijven, particulieren en organisaties
zoals Woonwijze”, zegt Jan van Hoeij.
Leergeld Vught bestaat nu dik vijf jaar.
Eerst als onderdeel van de Bossche
stichting, maar nu volledig zelfstandig. Ieder jaar helpen ze in Vught en
Cromvoirt zo’n 150 kinderen. “We weten
zeker dat er veel meer kinderen in de
problemen zitten en dat we hen dus
eigenlijk te kort doen. Alleen kennen de
ouders ons niet, of schamen ze zich zo
dat ze niet bij ons aankloppen. Dat is
ons grootste probleem”, zegt Liesbeth
Blomjous.

e.o. ook weer door naar andere instanties. Liesbeth Blomjous: “Als we merken
dat mensen moeite hebben met de
administratie, kunnen bijvoorbeeld de
Lions zorgen voor een ‘maatje’ die kan
helpen je zaakjes weer op orde te brengen. En niet alleen de Lions helpen, ook
andere Vughtse serviceclubs schieten
graag te hulp. Als ze maar weten waar
die nodig is.”

Schaamte niet nodig
Jan van Hoeij benadrukt dat mensen
zich niet hoeven te schamen om bij
Leergeld Vught aan te kloppen. “Het
komt echt heel vaak voor dat ze buiten
hun schuld in de problemen zitten.
Bijvoorbeeld omdat ze hun baan zijn
kwijtgeraakt en het huis met verlies
moesten verkopen. Dat is al erg genoeg,
maar het zou helemaal afschuwelijk zijn
als de kinderen hiervoor de rekening
moeten betalen.”

Zelf contact opnemen
Om hier een einde aan te maken, haalt
de stichting de banden aan met andere
Vughtse armoedebestrijders zoals de
voedselbank en Vincentius, maar
bijvoorbeeld ook met maatschappelijk
werk en Woonwijze. “Zij kunnen de
mensen die het zwaar hebben tippen
over ons. Want die moeten zelf contact
met ons opnemen”, zegt Jan van Hoeij.
Op haar beurt verwijst Leergeld Vught

Stichting Leergeld Vugh
t e.o. is ook
bemiddelaar voor het Jeu
gdsportfonds.
Zij zorgen voor het geld
voor het lidmaatschap van bijvoorbe
eld de voetbalclub of de tennisveren
iging. Leergeld
draagt dan bij aan de ko
sten voor
sportkleding en andere
benodigdheden.
Op bladzijde 14 van dit
Woonjournaal
kunt u hier meer over lez
en.

ouders met geldzorgen

Volkshuisvesting is een ambacht

wij helpen graag’

Op Ambachtelijke Woonwijze
De titel van het ondernemingsplan van Woonwijze is ‘Op Ambachtelijke Woonwijze’. Het beschrijft de doelen van Woonwijze
voor de komende vier jaren. Belangrijk in ons plan is dat we
volkshuisvesting beschouwen als een vak, een ambacht. En
niet als een geldmachine. We werken vanuit een bewuste,
betrokken en betrouwbare basis.

Wie meer wil weten over de
Stichting Leergeld kan op
maandag en woensdag tussen
10 en 12 uur bellen met:
06-54 38 78 03.
Mailen kan ook via
stichtingleergeld.vught@gmail.
com. Meer informatie is te vinden
op www.leergeld.nl

lijke
Op ambachte
wOOnwijze

De samenleving voert een grote druk uit
op woningcorporaties. Terecht. Het gaat
tenslotte om geld van de huurders, waar
corporaties mee om gaan. Dat er hier en
daar in Nederland ‘slordig’ gewerkt is,
maakt het wantrouwen groter.

Prettig wonen
Woonwijze voelt zich niet beperkt
in haar doen en laten door die druk.
Integendeel. Wij zetten onze financiële
en professionele kracht in om blijvend
een passende woningvoorraad aan te
bieden. We redeneren daarbij uiteraard
vanuit de behoeften van onze huidige
en toekomstige huurders. Bovendien
zetten we ons in om het woongenot in
de buurt te stimuleren. Woonwijze biedt
haar huurders allerlei activiteiten en
diensten aan. Denk bijvoorbeeld
aan de Rode Rik 2.0, de Woonwijze
voordeelpas, de WOP: allemaal
bedoeld om bewoners nader tot
elkaar te brengen en prettig te
laten wonen.

Den Haag
Er is tegenwind vanuit ‘Den
Haag’. De regering wil het overheidstekort terugdringen, onder
andere met geld van de corporaties. Toch wil Woonwijze de
doelen uit het ondernemingsplan halen.

Tot die doelen behoren:
•	Maatwerk aanbieden in het woningaanbod, passend bij de wensen en
mogelijkheden van onze doelgroepen;
•	Investeringen afstemmen op de financiële ruimte die we hebben;
•	Woningen technisch en functioneel
klaar maken en houden voor de toekomst;
•	Klantvriendelijk en efficiënt blijven
werken, met inzet van actuele middelen;
•	Contact houden, geïnformeerd blijven
en de dialoog voeren met belanghouders in ons werkgebied.

Eens in de vier jaar maakt
een
woningcorporatie als Wo
onwijze
een ondernemingsplan.
Onze ambities staan erin. Wat wil
len we de
komende vier jaar bereik
en. Hoe
gaan we dat voor elkaar
krijgen?
Het ondernemingsplan vor
mt de
koers voor de toekomst.
Normaliter stuurt en beg
eleidt een
extern bureau dit soort pro
cessen.
Op Ambachtelijk Woonw
ijze is
gemaakt door de medew
erkers
van Woonwijze zelf.
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Door: Astrid Potters

WOP’ers houden de Vughtse buitenboel aan kant

‘We hoeven niet drie keer om toestemming te
vragen, maar gaan gewoon aan de slag’
Loszittende stoeptegels, overhangende boomtakken, verwilderde plantsoentjes of een
rommelige speeltuin. Kunt u zich er ook zo over opwinden? Nergens voor nodig! De Woonomgevingsploeg (WOP) lost deze ergernissen graag op. En ze doen meer. Ook mensen die
moeite hebben hun eigen tuin te onderhouden, staan ze graag bij.
Buiten is het koud, maar daar trekken
de mannen van de WOP zich niks van
aan. Ze stappen met ferme pas uit het
busje, trekken hun werkhandschoenen
aan en gaan aan de slag met schoppen,
zagen, snoeischaren en een kruiwagen.
In een mum van tijd staan de zweetdruppels op hun voorhoofd.
De WOP is deze middag aan de slag
in een vergeten hoekje van een hofje
op de Repelweg. Dorre takken liggen
er kriskras over elkaar in een grote
Snoeien, opruimen; alles weer netjes maken
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berg. Naast het stukje grond staat het
hoekhuis van Woonwijze waar de mannen de voor- en achtertuin al hebben
opgeruimd. “Degene die daar woonde is
met de noorderzon vertrokken en heeft
de tuin als een wildernis achtergelaten.
Wij hebben ‘m weer netjes gemaakt ”,
legt WOP-voorman Wally van der Werff
uit. Toen de mannen bezig waren bij
het huis, zagen ze de rommel tussen
twee huizen in. “Dat doen we er dan
meteen bij”, zegt hij kordaat.

Helpen met de tuin
De aanpakkers van de WOP rijden nu
al bijna drie jaar door de straten van
Vught en dat is goed te zien. De ploeg
wordt op pad gestuurd door Woonwijze,
Welzijn Vught of de gemeente, maar
gaat ook op eigen houtje aan de slag.
“Nee, we hoeven niet eerst drie keer
om toestemming te vragen. We werken
gewoon naar eigen inzicht. Dus toen
het zo glad was, hebben wij bijvoorbeeld meteen bij de seniorencomplexen

n de
Kunt u de hulp va
en?
WOP goed gebruik
ze of
Laat het Woonwij
en.
Welzijn Vught wet
U kunt hiervoor
bellen naar
Woonwijze:
073-6562382.
de boel ijsvrij gemaakt.”
Ook voor de huurders van Woonwijze
kan de WOP goed van pas komen. “We
hebben pas nog iemand geholpen die
niet meer wist waar hij moest beginnen
in zijn tuin. Dan maken wij die weer
gebruiksklaar door het grove werk te
doen. Daarna kon die huurder het zelf
weer makkelijk bijhouden.” Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten
mensen zelf niet in staat zijn hun tuin
te (laten) doen.

Zwoegen aan de Repelweg
‘Schoon, heel en veilig’ staat er op de
opvallende witte WOP-bus. “Voor dat
soort zaken kunnen we worden ingezet.
Dus bijvoorbeeld ook een brandgang
waar je niet goed meer doorheen
kunt”, zegt Wally van der Werff. In
Vught werkt de ploeg alleen buiten.
“We verwijderen ook veel bladeren
en onkruid of ruimen zwerfvuil op bij
winkels.”
De tuin wordt aangepakt

‘We verwijderen takken, bladeren en onkruid’

Een van de mannen die aan de Repelweg aan het zwoegen is, is de 26-jarige
Rezan. Hij zoekt al bijna vijf jaar zonder succes naar werk als automonteur.
“Ik sta bij elk uitzendbureau in Den
Bosch ingeschreven en stuur iedere
maand sollicitatiebrieven”, zegt hij
moedeloos. Om zijn bijstandsuitkering
te houden, moet hij meedoen met de
WOP. “Dit is niet wat ik zoek, maar ik
maak er het beste van. Terwijl ik dit
doe, helpt de WSD me met het zoeken
naar werk. Hopelijk levert dat wat op.”

Mes snijdt aan twee kanten
Op dit moment worden er zes mensen
via de WOP in Vught en Boxtel ingezet.
“De meesten hebben een bijstandsuitkering. We helpen ze in een halfjaar

weer in het werkritme te komen en
geven ondersteuning bij het zoeken
naar een baan. Soms stromen mensen
ook via ons door naar de WSD.” Door
deze insteek snijdt het mes aan twee
kanten. “We geven mensen een kans op
werk en houden ondertussen de buitenboel in Vught aan kant. De afgelopen
jaren heeft dat al veel opgeleverd.”

Wat is WOP?

• W
 OP staat voor de
Woonomgevingsploeg.
• Dit project is opgezet door
de gemeente en Woonwijze
in 2010. De WSD-Groep en
Welzijn Vught voeren het uit.
• Het team doet werk dat
buiten het reguliere werk van
de WSD valt.
• Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor
opgeruimde speeltuintjes en
brandgangen.
• De WOP’ers zijn mensen die
moeilijk een baan kunnen vinden. Met dit project krijgen
ze een kans om weer in het
normale werkritme te komen.
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Op eigen wijze

Dirk Janssens woont aan de Loristraat en is

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

‘Pas als bomen weggehaald worden,

erieur of
Heeft u ook een apart int
kunt ook
een speciale hobby? Dan
riek
rub
de
u een plek krijgen in
lf,
uze
‘Op eigen wijze’. U kunt
of
den
en
vri
,
ren
bu
maar ook
mailtje
een
or
do
familie opgeven
te sturen naar:
briefje
info@woonwijze.nl of een
2080,
naar: Woonwijze, Postbus
5260 CB Vught.

Bomen zijn al zolang hij het zich kan herinneren de passie
van Dirk Janssens. Als kind klom hij erin en tegenwoordig
verdient hij er zijn boterham mee. De liefde voor de groene
gevaartes is in al die jaren alleen maar gegroeid. Hij vindt
het dan ook jammer als er niet goed over het planten van
een boom wordt nagedacht. “Net als bij een huisdier moet
je weten waar je aan begint.”
De Loristraat, vlakbij het Salahutuplein, is niet de eerste plek die in je
opkomt als je denkt aan de woning
van een bomenliefhebber. Toch huurt
Dirk Janssens hier al bijna drie jaar
met veel plezier een bovenwoning van
Woonwijze.
Dat Dirk Janssens het hier zo naar zijn
zin heeft, heeft zeker ook te maken
met de parrotia die toevallig recht voor
het huis staat. Dit is een fraaie boom,
die niet veel voorkomt en waarin nu
kleine besjes groeien. Vanuit zijn
woonkamer kijkt Dirk Janssens recht
op de kruin. Daardoor heeft hij perfect
zicht op het nest dat een duif erin heeft
gebouwd. “Dat is toch fantastisch?”

Huis van mijn vader
Binnen in de woning zijn bomen ook
nooit ver weg. Zo heeft Dirk Janssens
bijzondere herinneringen aan de
salontafel die hij maakte van het hout
van een notenboom. “Die stond in de
tuin voor het huis van mijn vader in
Helvoirt. Ik ben er vroeger vaak in geklommen. Toen de boom ziek werd en
gekapt moest worden, heb ik er deze
tafel van gemaakt.”
Naast de tafel ligt een stapel boeken,
stuk voor stuk over bomen. Tegen de
muur staan fraaie schijven hout van
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de acacia en de taxus. De kapstok is
uiteraard gemaakt van hout. Ook heeft
Dirk Janssens kleine grillig gevormde
stukjes hout op een klein sokkeltje
gezet. “Je moet goed kijken om de
schoonheid helemaal in je op te nemen. Doordat ik ben gaan fotograferen
en schilderen heb ik hier meer oog
voor gekregen. Dat heeft mijn werk nog
leuker gemaakt.”

Bomen als sfeerbepaler
Dirk Janssens deed de bosbouwschool
in Arnhem en werkt als zelfstandige.
Met zijn ‘Art of Nature’ onderhoudt hij
al jaren het dertien hectare grote landgoed De Halse Barrier. Daarnaast wordt
hij ingehuurd door instanties zoals
Staatsbosbeheer, bedrijven en particulieren voor het onderhoud van bomen.
“Ik doe van alles: planten, snoeien,
kappen, beheerplannen opstellen,
noem maar op.”
Bomen worden vaak voor lief genomen, maar ze zijn wel degelijk enorm
bepalend voor hun omgeving, weet
Dirk Janssens: “Pas als bomen worden
weggehaald, merk je wat ze doen met
de sfeer en de mensen die er wonen.”
Maar niet alleen over het kappen van
bomen moet goed worden nagedacht,
ook bij het planten van een nieuwe

Vragen over bo

men

bomenexpert

merk je wat ze doen met de sfeer’
boom is het handig te weten waar je
aan begint. “Kies je een populier of
een esdoorn, dan wordt het al snel
knetter donker. Het kan goed zijn dat
de buren of jijzelf daar niet blij mee
zijn.”

‘De Rijdende Rechter’
Bij het tv-programma ‘De Rijdende
Rechter’ zijn bomen dan ook niet voor
niets een regelmatig terugkerend onderwerp. “Bladeren of wortels kunnen
overlast veroorzaken. Dat is te voorkomen door voor de juiste boomsoort
te kiezen of door bijvoorbeeld folie om
de wortels heen te doen zodat ze niet
omhoog groeien.”

?
Dirk Janssens g
eeft graag
advies. U kunt
hiervoor
contact opneme
n met
Woonwijze doo
r een
mailtje te sture
n naar
info@woonwijz
e.nl

Bezint eer ge begint. Dat geldt zeker bij het planten van
bomen. Dirk Janssens van ‘Art of Nature’ geeft een aantal tips:
•	Kijk voor het planten goed hoe groot de boom wordt, hoeveel schaduw
hij geeft, hoeveel bladeren eraf vallen, of er wel of geen vruchten aan
zitten en hoeveel onderhoud de boom nodig heeft.
•	Geeft de boom wellicht op den duur overlast bij de buren? Overleg dan
eerst.
•	Onthoud dat u zelf aansprakelijk bent voor schade die veroorzaakt
wordt door uw boom.

Veel mensen beseffen niet dat als
je een boom hebt geplant, je er ook
verantwoordelijk voor bent. “Dus als
er een dode tak van mijn boom op
jouw hoofd valt, ben ik aansprakelijk”,
waarschuwt Dirk Janssens. Je bomen
in de gaten houden is dus erg belangrijk. “Als er dode takken in zitten of
zwammen op groeien, is dat geen goed
teken.”

Machtig en kwetsbaar
Bomen zijn alles voor Dirk Janssens.
“De kleuren, vertakkingen, het machtige en het kwetsbare en het leven dat
zich erin afspeelt. Ik kan me daar nog
steeds over verbazen.” Wat hem fascineert is dat bomen mensen helemaal
niet nodig hebben. “Het zijn levende
wezens die met gemak veel ouder kunnen worden dan wij. Jaar in jaar uit
staan ze daar maar. Als bomen verhalen
zouden kunnen vertellen...”

Dirk Janssens verbaast zich nog steeds over bomen
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Jeugdsportfonds maakt sporten mogelijk
Sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.
Door te sporten leren kinderen om samen te spelen. Ze worden weerbaar. En sport is natuurlijk ook gewoon leuk om
te doen. Soms kan een kind niet in clubverband sporten.
Bijvoorbeeld omdat het te duur is.

Spelregels

Enkele voorbeelden van
tussenpersonen zijn:
• De leerkracht of de schoolleider
• Een jongerenwerker uit de buurt
•	Een welzijnswerker of maatschappelijk werker
• Een (jeugd)hulpverlener
• De sportcoördinator in de buurt
• Stichting Leergeld

“Er zijn wel spelregels verbonden aan
het Jeugdsportfonds”, zegt Tessa Romeijn. Ze is consulent bij de stichting
Jeugdsportfonds ‘s-HertogenboschVught. “Een van de belangrijkste is dat
niet de ouders of de sportvereniging
deze financiële bijdrage aanvragen. Wie
het wél kunnen aanvragen? Dat zijn
onze tussenpersonen (intermediairs).
Dit zijn personen die vanuit hun beroep in contact staan met kinderen.”

“Wil je dat er voor jouw kinderen een
bijdrage wordt aangevraagd? Ga dan
naar een van deze tussenpersonen en
vraag of je in aanmerking komt voor
financiële ondersteuning. Zij kunnen
ervoor zorgen dat je zoon of dochter
toch kan gaan sporten bij een sportvereniging. Het is absoluut geen schande
om een aanvraag te doen”, besluit
Tessa Romeijn.

Dat is natuurlijk niet leuk. Maar er is
een oplossing. Het Jeugdsportfonds
‘s-Hertogenbosch-Vught betaalt voor
kinderen van 4 tot 18 jaar de contributie van de sportvereniging en de
sportkleding, wanneer ouders dit niet
kunnen betalen.
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Woonwijze ondersteunt
Jeugsportfonds
Woonwijze doneert in 2013 € 3.000
aan het Jeugdsportfonds Vught. Zo
kunnen kinderen toch sporten, terwijl
ze normaal gesproken vanwege de
financiële thuissituatie hier niet toe in
staat zouden zijn. Met dit bedrag kunnen ten minste twaalf Vughtse kinderen gaan sporten.
Het Jeugdsportfonds Vught wordt voor
een groot deel gesubsidieerd door de
gemeente Vught. Zij wil echter niet
alleen afhankelijk zijn van overheidsgelden en doet daarom ook een beroep
op particulieren en bedrijven.

Sporten is belangrijk voor kinderen

La Fleur

10% korting op gehele assortiment.

Met Woonwijze voordeelpas 10% korting bij La Fleur

‘We zijn van alle markten thuis’

In april 2013 bestaat bloemen- en cadeaushop
La Fleur al weer elf
“Opvan
4 april
2002
Bien Connue
Bij jaar.
aanschaf
gordijnen,
gratis rails. Bij
laminaatvloer: gratis luxe karpet. Bij beha
zijn we geopend”, zegt eigenaar Jacco Bastiaans. “Het gaat goed.gratis.
In 2008
we door
En bijzijn
aanschaf
van complete inrich
een dinerbon voor 2 personen incl. drank e
MKB Vught gekozen tot ‘Ondernemer van het jaar’.”
Volgens Jacco Bastiaans is de Woonwijze voordeelpas mooi initiatief. “Ik
doe natuurlijk ook mee om mijn klantenkring uit te breiden. Het werkt wel:
we verkopen best vaak bloemen aan
mensen met een pas. Toch weer 10%
korting.”
La Fleur is voor Woonwijze een goede
bekende. “Toen Ons Bezit de naam veranderde in Woonwijze, hebben wij 2.400
boeketten bezorgd bij de huurders. Dat
was een mega-actie. Leuk om te doen.”

De Kaasstulp

20% korting op gehele assortiment, m.u.v
non-food en wijnen.

Supervlaai

Abrikozen-, kersen-, appelkruimel- of kruim
€5,00. Wel vooraf reserveren!

De Harense Smid

Minimaal 5% en maximaal 10% korting via
puntensysteem

“In principe zijn we van alle markten
thuis”, zegt Jacco Bastiaans. “Onze
bloemen worden per bos afgerekend,
maar als de klant iets anders wil, kan
dat natuurlijk. We maken boeketten en
bloemstukken op maat.”
Sinds enige tijd kun je bij La Fleur
ook via de website (www.lafleurvught.
nl) bloemen bestellen. “Boeketten,
bloemstukjes, rouwwerk: alles is duidelijk vermeld, met de prijzen er bij. We
bezorgen de bestelling ook tegen een
kleine vergoeding in Vught, Cromvoirt
en Esch.”

ezier

langst pl
Hoe beleef je het
van je bloemen:

aansnijden
• Alles goed schuin
t lauwwarm water
• In schone vaas me
eding, Chrysal
•	Met een zakje vo
bijvoorbeeld.
en blijft een na“Maar een bloem is
nt onverhoopt een
tuurproduct. Je ku
en.”
keertje pech hebb

Jacco Bastiaans zit al een leven lang ‘in de bloemen’.

Woonwijze voordeelpas in het kort
•	Alle huurders van Woonwijze kunnen de Woonwijze voordeelpas aanvragen.
Heeft u nog geen voordeelpas, maar wilt u er wel een aanvragen? Dan kunt
u contact opnemen met Woonwijze via telefoonnummer 073-656 23 82.
•	De voordeelpas staat op naam van de huurder. Door de pas te laten zien bij
de deelnemende Vughtse ondernemers krijgt u extra korting of een aanbieding.
•	De winkels, restaurants en kappers die meedoen, zijn te herkennen aan de
sticker op de deur.
•	Bij verlies van de pas kunt u tegen een kleine vergoeding een nieuwe aanvragen op het kantoor van Woonwijze. Bij beëindiging van het huurcontract
levert u de pas weer in.
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Kunst bij Woonwijze
Kunst. Een moeilijk begrip. Het
woordenboek noemt het heel deftig:
‘het vermogen om iets moois te
scheppen’. Iemand anders denkt bij
het woord kunst misschien wel aan
de schilderijen van Rembrandt in
het Rijksmuseum. Wij van Woonwijze
vinden kunst in ieder geval heel
belangrijk.
Kunst maakt een omgeving mooier.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de kleurrijke beelden op het parkeerterrein
bij de Baarzenflats. Of de grote,
witte Eenhoorn die ook bij deze flats
staat. Maar ook binnen kan kunst
een ruimte mooier maken. De witte,
wat saaie hal in Flat de Vlasmeer
werd opgevrolijkt door twee kleur-

rijke mozaïeken.
Kunst maakt niet alleen mooier
maar kan ook heel praktisch zijn.
Een goed voorbeeld daarvan zijn de
kroonluchters bij de Molenstraat.
Twee prachtige lampen die ervoor
zorgen dat de onderdoorgang goed
verlicht wordt.
In de hal van ons kantoorpand
hebben we ook altijd een expositie.
Deze keer van fotograaf Laila Willems. Elke foto vertelt zijn eigen verhaal, samen vormen ze een geheel.
De foto’s hebben een diepe intensiteit. Daardoor word je als het ware
‘gedwongen’ om er langer bij stil te
staan. Je mag er je eigen verhaal bij
maken.

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 donderdag van 08.30 tot
17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 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
rechtstreeks melden bij: Van Delft Groep,
073 518 66 66
Alarmnummer: 112
Politie: 0900 88 44
Brandweer: 112
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Een van de foto’s van Laila Willems.

