Oktober 2013

Woonjournaal
Woonwijze, uw manier van wonen!

Met onder andere:
Achteraf is iedereen blij
Stand van zaken Mibida
‘Ik kan gewoon niet stilzitten’
Nieuwe actie zonneboilers

Naomi en Noëlle (pag 9)

Meer gemak,
meer diensten,
meer informatie
De website van Woonwijze
is vernieuwd. In een modern
jasje gegoten. Daarmee hebben we het voor u en voor
ons zelf een stuk makkelijker gemaakt. Op diverse
plaatsen op de site kunt
u eenvoudig formulieren
invullen en opsturen. U kunt
verschillende folders en
brochures inzien. Of nog iets
opzoeken in oude Woonjournaals. En u vindt er informatie over diverse projecten.
Een website verandert
steeds. Er zijn doorlopend
nieuwe ontwikkelingen.
Dat geldt natuurlijk ook
voor de nieuwe website van
Woonwijze. Wij nodigen u
daarom uit om regelmatig
een kijkje te nemen. Dan
blijft u goed op de hoogte.
Kortom, de nieuwe website
is niet alleen een verandering, het is ook een grote
verbetering. Hebt u een tip,
klacht of verzoek? Of mist
u iets? Laat het ons gerust
weten, bijvoorbeeld via het
contactformulier. Wij hopen
dat u veel plezier en gemak
hebt van onze vernieuwde
website.
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Steigerlied
Op mijn bijna dagelijkse lunchpauzerondje kwam ik vandaag langs de nieuwbouw in
het Centrumplan van Vught. De zeventien prachtige appartementen van Woonwijze
zijn als u deze column leest al lang en breed verhuurd. De belangstelling voor deze
woningen was indrukwekkend. Vanuit de bouwplaats hoorde ik radiomuziek. Prompt
schoot een herinnering uit de jaren tachtig door mijn hoofd. Als vanzelf zong ik die
middag een paar keer: ... ‘maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een
lied...’ In de zomer van 1984 klonk uit menige radio een nieuw lied van Herman van
Veen. Weet u het nog: ‘de metselaar kon zingend op de steiger staan’ en ‘van Paljas
of Jeruzalem’.
Toen gebeurde er nog iets met mij. Na een vreemde gedachtesprong kwam ik uit bij
Marga Bult. Dat heb ik weer. Marga Bult! Wie kent haar niet? Marga Bult was ooit
de mooie blonde leadzangeres van de meidengroep Babe. Die muziek was ook al van
begin jaren tachtig.
Ik zag laatst Marga Bult in een praatprogramma op tv. Haar vader heeft Alzheimer.
Vanuit haar achtergrond - voor ze zangeres werd was ze verpleegkundige - weet
Marga Bult als geen ander hoe belangrijk het is om herinneringen levend te houden..
Geen wonder dat Marga Bult zich inzet voor de actie ‘Muziekherinneringen’ van Alzheimer Nederland. Geweldig.
Muziek helpt bij het vasthouden en opgraven van herinneringen. Het eerste verlegen
kusje, het eerste dansje of die fantastische vakantie: als we het juiste liedje horen
beleven we de mooiste gebeurtenissen helemaal opnieuw! Misschien is dat ook wel
een belangrijke reden voor het succes van de Top-2000 van radio2; aan het eind van
het jaar wegdromen bij de muziek en bijbehorende herinneringen. Samen graven in
ons geheugen.
Door de muziek en het zingen van Herman van Veen, ‘op elke steiger klonk een lied’,
dacht ik ja, zo willen we dat. Eindelijk zijn wij weer eens flink aan het bouwen en ik
kan u verzekeren, bouwen voelt goed. Vooral als je bij Woonwijze werkt. Het was al
weer even geleden dat we in de gelegenheid waren om te bouwen. Maar nu wordt er
voor ons gebouwd in het centrum van Moergestel en in Oisterwijk. Maar ook in het
centrum van Vught en in Cromvoirt. Bouwen, bouwen, bouwen. Daar zijn wij voor.
Nog maar even en we kunnen beginnen in de Van Voorst tot Voorststraat en er komt
nog meer moois aan. We doen ons best.
Ik hoop dat er nog vaak en van veel
‘Woonwijze-steigers’ wordt gezongen.
Gerard Velthuizen
kort na de vakantie van 2013

Veel te doen tijdens Burendag 2013
In het weekend van 21 en 22 september vond de jaarlijkse Burendag weer plaats. Een dag
voor buren om met elkaar in contact te komen. Deze dag wordt elk jaar in het vierde
weekend van september gevierd. Samen met je buurtgenoten en de buurt. Een dag om
gezellig samen te komen. Een dag waarop veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de
buurt. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich
samen inzetten voor hun buurt.
Ook in Vught vonden diverse activiteiten plaats. In de meeste gevallen organiseerden buurtbewoners zelf enkele
activiteiten. Woonwijze stimuleerde
en ondersteunde degenen die tijdens
Burendag 2013 actief waren.
Een groep buurtgenoten van de Rouppe
van der Voortlaan e.o. ging naar het
Nationaal Monument Kamp Vught.
Daar kregen ze een mooie rondleiding

van gids Ad van Sprang, ook een buurtgenoot.

En ’s middags werden kinderen uit
de buurt uitnodigd om samen film te
kijken.

Andere activiteiten
In de Rode Rik 2.0 vond een aantal
activiteiten plaats: Geheel in teken van
Jong en Oud. Met een jeu de boulescompetitie, uitleg van bewoners over
beeldschermproject Mibida, sieraden
maken voor kinderen en een optreden
van zanggroep Evergreen.

Aan de Glorieuxlaan organiseerde Jan
van Iersel een jeu-de-boules-toernooi,
enkele activiteiten voor kinderen en
een barbecue als afsluiting van de
burendag (zie ook pagina 12 en 13 in
dit Woonjournaal).
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Door: Astrid Potters

Woonwijze geeft voormalige gemeentewoningen een impuls
met ‘binnenonderhoud op maat’

‘Iedereen is achteraf hartstikke blij’
Meneer Stensen (79) woont
al ruim vijftig jaar tot volle
tevredenheid in zijn huisje
aan de Michiel de Ruyterweg. Binnenkort komt
Woonwijze de binnenboel
opknappen met een nieuwe
keuken, badkamer en toilet.
“Mijn zoon zei: doe het nu
gewoon, pa. Je wordt misschien wel 85 en dan zit
je er die laatste jaren wel
mooi bij.”

Vughtse buurten op verschillende
tijdstippen uitvoert. Op dit moment
worden er dertig woningen opgeknapt
in en om de Michiel de Ruyterweg en
de Molenvenseweg. “Dit zijn voormalige gemeentewoningen waarvan de
kwaliteit binnen zeer verschillend is.
In principe worden deze huizen te
koop aangeboden aan de huurders of
verkocht als ze vrijkomen. Maar omdat
dit nog lang kan duren, gaan we nu
wel aan de slag.”
De keuken, het toilet en de badkamer van meneer Stensen worden
door Woonwijze helemaal vernieuwd.
“Mensen hebben zelf de keus of ze dit
willen laten doen. Alleen het controleren van gas en elektra is wel verplicht
vanwege de veiligheid”, legt Hans van
Maurik uit.

Zij vond het geweldig
“Voor mij had het niet gehoeven”, valt
meneer Stensen meteen met de deur
in huis. Zijn woning aan de Michiel de
Ruyterweg krijgt een grondige opknapbeurt van Woonwijze. “Het is natuurlijk fijn dat ze dit doen, maar ik zie op
tegen de rompslomp.”
Hans van Maurik, senior projectleider
bij Woonwijze, drinkt een kopje koffie
bij meneer Stensen. Hij knikt instemmend. “Ja, je hebt drie weken overlast”, geeft hij toe. “Maar het resultaat
is er straks wel naar. Iedereen die
hiervoor kiest, is er achteraf hartstikke
blij mee.”

Helemaal vernieuwd
Meneer Stensen is niet de enige huurder die opziet tegen de opknapbeurt
die Woonwijze onder de titel ‘binnenonderhoud op maat’ in verschillende
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Hoe luxe de woning wordt, is aan de
bewoners zelf. “Als je kiest voor de
basismodellen, hoef je niets extra´s te
betalen. Wil je toch liever inbouwapparatuur of meer kastjes, dan kan dat
ook. De huurprijs gaat dan wel een
beetje omhoog.”
Meneer Stensen heeft samen met zijn
schoondochter een keus gemaakt.
“Mij interesseert het niet zoveel,
maar zij vond het geweldig om uit
te zoeken”, vertelt hij. Zijn keuken,
badkamer en toilet zien er nu nog erg
gedateerd uit. “Ik heb geen idee hoe
lang die er al in zitten. Zéker twintig
jaar.” Straks voldoet alles weer aan
de eisen van deze tijd. “En ik heb een
wat langer keukenblad uitgezocht en
een verhoogd toilet. Doordat ik een
stijf been heb, kan ik nu de wc-deur
niet dichtdoen. Straks kan dat hopelijk

wel.” In de badkamer boven komt een
tweede toilet.

Douche op wielen
“Woonwijze doet er alles aan om de
verbouwing zo soepel mogelijk te laten
verlopen”, legt Hans van Maurik uit.
“Zo dekken we op de eerste dag met
plastic de vloeren en trap af om die
te beschermen, we zorgen voor een
mobiel toilet en er komt een douchewagen in de straat. De aannemer
die deze klus gaat doen, heeft veel
ervaring en onze opzichter is er ook
steeds bij.” Meneer Stensen weet nog
niet of hij gebruik gaat maken van
de douche op wielen. “Bij de mensen
hier tegenover mag ik ook douchen”,
zegt hij. Hij is niet de enige die zijn
heil zoekt bij vrienden of familie. “Dat
doen de meeste mensen. Maar wij
zorgen er hoe dan ook voor dat alles is
geregeld”, zegt Hans van Maurik.

Slopers komen
Meneer Stensen maakt zich een beetje
zorgen over het mobiele toilet. “Ik heb
wel voldoende steun nodig om daarvan
op te kunnen staan. Komt het wel
op een goede plek?” “Natuurlijk, wij
zorgen ervoor dat dit goed geregeld
wordt”, stelt Hans van Maurik hem
gerust.
Hij neemt nog even het programma
door: “De eerste dag komen we afdekken, daarna komen de slopers en dan
bouwen we het langzaam weer op.
Ja, het moet eerst slechter worden
voor het beter wordt.” Meneer Stensen
laat zijn, niet aangestoken, sigaar door
zijn vingers glijden. “Ik zal blij zijn als
alles klaar is en ik hier weer lekker kan
zitten.”
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Inspanningen Woonwijze
worden goed gewaardeerd
Het Klanttevredenheidsonderzoek, het debat ‘Woonwijze? Mij een zorg!’ en het
Jaarverslag 2012: alle drie geven ze een indruk van de prestatie van Woonwijze.
2012 was een goed jaar voor Woonwijze. Zowel financieel als op participatieniveau hebben
we een mooi resultaat geboekt. Dat is best verrassend. Bij veel collega-corporaties staat
het water juist aan de lippen. Woonwijze kan haar ambities nog steeds vervullen.
Tegen de verdrukking in zijn we volop
aan het bouwen. We zetten de projecten even op een rijtje:
•	In Moergestel op het terrein van de
voormalige AvanG-schoenfabriek in
Moergestel: een complex met appartementen, carré- en atelierwoningen
en zorgwoningen
•	In Cromvoirt: twaalf boerderijwoningen aan de Loverensestraat. Er zijn al
elf woningen verkocht
•	In Oisterwijk bouwt Woonwijze een
complex voor jong volwassenen
met een beperking. In het complex
komen negentien appartementen.
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De bewoners gaan, met begeleiding,
zelfstandig wonen.
•	In Vught wordt momenteel druk
gebouwd aan het Vughtse Hart.
Woonwijze gaat hier zeventien
appartementen verhuren.
•	Verder denken we snel de plannen met de locatie Van Voorst tot
Voorststraat te kunnen realiseren:
zes koopwoningen, vijf appartementen, een huisartsenpraktijk en een
gezamenlijke ontmoetingsruimte.
•	Aan de Irenelaan (de oude tuinbouwvakschool) hopen we op afzienbare
termijn aan de slag te gaan.

Tijdens het debat ‘Woonwijze? Mij een
zorg!’ (18 juni 2013 in het Maurick
College) is de wens geuit om ook voor
woningbouw in Vught te zorgen. Met
dit mooie lijstje voldoen we ruimschoots aan deze wens.

Waardering
Door middel van verschillende projecten besteden we veel tijd en aandacht
aan de leefbaarheid in de buurt. Iets
waarvan de minister eigenlijk vindt
dat het niet tot de kerntaken van een
woningcorporatie hoort. Gelukkig dacht
het overgrote deel van de aanwezigen

Op het podium vonden interviews plaats, onder andere met leden van bewonerscommissies en HBV
Rechts manager Frontoffice Charlotte Beukeboom

bij het debat daar anders over. Ze
vinden dat de zorg voor de huurders
en hun woonomgeving ook een taak
van een corporatie is. Woonwijze doet
dat. De manier waarop wij aandacht
schenken aan de leefbaarheid van de
woonomgeving en sociale initiatieven
ontplooien, krijgt waardering.

bedrijfswaarde van het bezit bepaalt
voor een groot deel het financiële
resultaat. Daarnaast is de verkoop van
woningen meegevallen. Ook dat heeft
bijgedragen aan de goede cijfers.

Toch hebben we ook maatregelen
getroffen. Woonwijze heeft intern een
aanzienlijke bezuinigingsoperatie achter de rug. Dat is niet al te zeer merkbaar voor u. Maar kostenbeheersing
wordt steeds belangrijker. “Er komen
zware lasten op ons af”, zegt directeur
Gerard Velthuizen. “De toekomst voor
huurders en woningcorporaties ziet er
minder rooskleurig uit. Denk daarbij
aan de saneringsbijdragen voor collega-corporaties in nood, maar ook aan
de verhuurdersheffing. Dit is een vorm
van belasting die door de huursector
moet worden opgebracht. Daarom is
het bijzonder prettig dat wij er ook in
financieel opzicht gezond voor staan.
We hebben in het begin van deze eeuw
flink geïnvesteerd in onze woningen.
95% van ons woningbezit is op orde.
Het meeste hadden we al gerealiseerd
voor de crisis. Wij zijn ‘toekomstbestendig’ en daar zijn we blij om.”

Ook vanuit de zaal werd gereageerd

Uit het debat maar ook uit het onlangs
gehouden Klanttevredenheidsonderzoek
blijkt dat de activiteiten van Woonwijze goed gewaardeerd worden. Wonen
is meer dan alleen een stapel stenen
met een dak. Een prettige en veilige
woonomgeving is minstens even belangrijk. De initiatieven die Woonwijze
daartoe ontplooit, helpen daarbij. “Het
mooie is dat daarbij allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan”, zegt Gerard
Velthuizen. “Met de gemeente, met
diverse organisaties, maar ook – niet in
de laatste plaats – met bewoners. Dat
geeft bewoners vertrouwen en kracht
aan de buurt. We zijn er trots op dat
onze inspanningen een brede waardering krijgen. Daarom blijven we ons
ambacht met passie uitvoeren.”
Al onze taken kunnen we blijven uitvoeren. Financieel staat Woonwijze er
goed voor. De in 2012 toegenomen
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Door: Astrid Potters

Vughtse zusjes zetten zich in voor Alpe d’HuZes en opruimdag

Petje af voor Naomi en Noëlle
Soms kunnen volwassenen nog een voorbeeld nemen aan
kinderen. Neem de Vughtse zusjes Naomi (10) en Noëlle
(9). Voor een oom die de Alpe d’Huez op fietste voor de
kankerbestrijding haalden ze ruim 5.500 euro op. En voor de
opruimdag in hun wijk sloegen ze meteen aan het bakken.

Hoe verschrikkelijk kanker kan zijn,
hebben Naomi en Noëlle van der Voort
gelukkig nog nooit van dichtbij meegemaakt. Maar dat weerhield de zusjes er
absoluut niet van om meteen in actie
te komen toen ze hoorden dat hun oom
Nus Holle de Alpe d’HuZes wilde fietsen
om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding.

Taarten en koekjes
“We weten dat het een nare ziekte is”,
zegt Naomi. “En we vinden het leuk
om iets voor een goed doel te doen”,
vult Noëlle aan. De zusjes kwamen
daarom zelf met het idee om taarten
en koekjes te verkopen. Zo wilden ze
genoeg geld verzamelen om hun oom
te sponsoren voor deze bijzondere
wielrenuitdaging. “Onze moeder wilde
wel helpen, maar dan moesten we wel
zelf bij de mensen van de stichting van
Lunetten vragen of we ze daar mochten
verkopen.”
En zo ging het balletje rollen. Want
wilden de meiden niet een paar keer
op zondag hun eigen restaurant runnen in het sociaal cultureel centrum?
Daar waren Naomi en Noëlle wel voor
in. Tussen 7 april en 26 mei hielden
ze drie keer voor het goede doel een
high tea met zoete lekkernijen en twee
keer een diner met Molukse gerechten op de kaart zoals ikan goreng dan
tjolo-tjolo (gebakken makreel met
zoetzure ketjapsaus) voor 5 euro en
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asem pedis (varkensvlees gestoofd in
gekruide, pittige bouillon) voor 7,50
euro. “Iedereen die we kenden, hebben
we ingeschakeld. In de keuken stond
onze moeder, samen met tantes en
ooms. Wij deden met vriendinnen de
bediening en de (niet-alcoholische)
drankjes.”

Gevoel van saamhorigheid
NaNoKitchen (naar de eerste letters
van hun voornamen) was een groot
succes. “De eerste keer was het wel
spannend, maar iedereen vond het
leuk. We kregen veel complimenten.
Petje af, zei een van de bezoeksters.
Op 21 april was het zelfs zo druk dat
alle tafeltjes bezet waren”, vertellen
de meiden. “Er heerste echt een
gevoel van saamhorigheid. Het was
ook bijzonder dat mensen op een
andere manier konden praten over
kanker”, vertelt moeder Dona.
Alsof dat nog niet genoeg was, hielden
ze op de laatste zondag een lelang,
een veiling met gezellige livemuziek.
De meiden hadden daarvoor allemaal
spullen, diensten en lekkere hapjes
verzameld bij bekenden en bedrijven.
Naar aanleiding van een tv reportage
van LTV heeft Woonwijze NaNoKitchen
benaderd om ook een bijdrage te geven. De hele opbrengst, zonder aftrek
van de kosten, ging rechtstreeks naar
oom Nus. En die was uiteraard enorm
trots op de meiden! “Uiteindelijk

hebben we 5.623,50 euro opgehaald”,
vertellen ze.

Opruimdag met cake
Dat de meiden zich graag inzetten
voor een ander, bleek op zaterdag
17 augustus toen Woonwijze samen
met de bewoners van de Vaarvonder
en omgeving een opruimdag hield.
Weer waren Naomi en Noëlle meteen
enthousiast. Ze stonden ’s morgens al
supervroeg op om cakejes te bakken,
die ze later uitdeelden aan iedereen die
meedeed. “We hadden er 46 gemaakt
en die waren allemaal op”, zeggen de
meiden tevreden.
Ze denken niet dat ze later verdergaan
met hun bak- en kookkunsten. Noëlle
heeft in ieder geval heel andere plannen. “Ik wil later popster worden.”

Leeg hoofd en lege

zolder

buurtg van Woonwijze en
De eerste opruimda
ving
arvonder en omge
bewoners van de Va
s een
wa
g
van de WOP-ploe
met medewerking
nemers zeiden:
groot succes. Deel

,

t zo getimed
“Fijn dat jullie he
d
vakantie. Het hoof
hebben, zo na de
nu ook de zolder.”
is lekker leeg en
r
ker op, ik kan wee
“Het ruimt zo lek
r.”
lopen in de schuu
fijn dat de
“Superinitiatief,
WOP zo
mannen van de
.”
behulpzaam zijn
n we een
“Volgend jaar gaa
iseren!”
buurtfeest organ

,
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Hoe is het met MiBida?
In februari 2013 presenteerde Woonwijze de mogelijkheden van MiBida. MiBida
is een handige verzameling
van diensten die via internet worden aangeboden. De
gedachte daarachter is dat
MiBida helpt om makkelijk
en prettig langer zelfstandig
thuis te wonen. Hoe verloopt
de proef?
De eerste aansluiting vond op 10 juni
plaats. Toen is de uitrol van het systeem begonnen. Alle 34 deelnemers
hebben via het glasvezelnet toegang
tot internet.
“We zijn nu ruim drie maanden verder”, zegt projectleider René Lemein
van Woonwijze. “Toen we begonnen,
hadden we enkele diensten: beeldbellen, wat spelletjes, de buienradar en
enkele radiostations. Nu hebben we die
bestaande diensten uitgebreid en er
zijn nieuwe pakketten toegevoegd.”
Een keer per maand komen de deelnemers aan de proef bij elkaar. Tijdens

10

deze bijeenkomsten geven de deelnemers hun ervaringen door. “Daar leren
we veel van”, vindt René Lemein. “Het
is fijn dat deze mensen meedoen aan
de proef. Het zijn onze pioniers, die
het mogelijk maken dat het systeem
goed werkt. En we komen erachter waar
nog behoefte aan is.”

Enthousiast
De deelnemers zijn enthousiast.
“Een van hen zei ‘ik wil mijn hersenen
blijven trainen’. Daarom hebben we het
aantal denkspelletjes uitgebreid”, vertelt René. “Van sudoku’s tot schaken en
dammen, maar ook spelletjes die goed
zijn voor de oog-hand coördinatie.”
Nieuw is de agenda voor de Rode Rik
2.0. “Je kunt je zelfs meteen aanmelden voor activiteiten, bijvoorbeeld
voor de maaltijd op donderdag, of voor
cursussen zoals bloemschikken.”
MiBida maakt ook onderling contact
heel eenvoudig. Denk aan sociale conDirect na installatie aan de slag

trole met een dienst als ‘Voor elkaar’
of elkaar helpen bij dagelijkse dingen
als boodschappen, elkaar helpen met
klusjes etc.
“Kortom, MiBida is volop in ontwikkeling. We zijn in gesprek om kerkdiensten uit te zenden. Verder kijken we
of we met de middenstand afspraken
kunnen maken, bijvoorbeeld om bestellingen te plaatsen. Misschien gaan de
Vughtse huisartsen ook meedoen.”

Langer thuis wonen
Langer zelfstandig thuis kunnen
wonen. Dit is niet alleen een wens
van veel ouderen, het is ook een
maatschappelijke doelstelling. Het
is een van de manieren om de zorgkosten in de hand te houden. Er zijn
allerlei methodes die kunnen helpen
om langer thuis te wonen. Mantelzorg
bijvoorbeeld. Of diensten via internet.
MiBida is een handige verzameling van
internetdiensten.

Een sympathieke actie
Ook Bruna is enthousiast
over de Woonwijze
voordeelpas.
“We vinden het een
sympathiek gebaar”,
zegt bedrijfsleidster
Ger van Lieshout.

De Brunawinkel in de Marktveldpassage bestaat uit twee gedeelten. Er is
een deel waar boeken en tijdschriften
verkocht worden. “In de andere winkel
verkopen we kantoorartikelen. Daar is
ook een dependance van het PostNL.”

Niet op boeken.
Boeken hebben een vaste prijs. Dat is
centraal vastgesteld. “We mogen geen
korting geven op boeken”, vertelt Ger
van Lieshout. “Ook op waardebonnen
(boekenbonnen) mogen we de korting
niet toepassen. Er is één uitzondering:
op boeken die we in eigen beheer
uitgeven, mogen we wel een korting
geven. Dat geldt bij ons voor de Vughtse Historische Reeks en voor het boek
Vught in Ansichten. Een heel mooie
uitgave, waar onlangs de tweede,
herziene druk van is verschenen.”
Iedereen heeft wel eens kantoorartikelen nodig. Bruna wil daar graag
korting op geven. “We staan volledig
achter deze sympathieke actie. Hopelijk
denken mensen aan Bruna als ze een
pen, schrijfblok of bijvoorbeeld papier
voor de printer nodig hebben. Of een
tijdschrift, want daarvoor geldt de
actie ook!”

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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Door: Astrid Potters

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

Jan van Iersel zet zich met hart en ziel in
voor zijn buurt en voor Vught

‘Ik kan gewoon niet
zo goed stilzitten’
Jan van Iersel is een echte bezige bij. Met hart en ziel zet hij
zich in voor zijn omgeving. Zo zorgde hij er hoogstpersoonlijk voor dat er een jeu-de-boulesbaan aan de Glorieuxlaan
kwam. Maar hij zit ook in de organisatie van de Burendag en
zet zich in voor de knutselclub van het jeugdwerk Rozenoord.
“Gelukkig heb ik nog de energie om het te doen.”
Het Sint Janshof is een lekker rustige
straat waar Jan van Iersel, samen met
zijn vrouw Mieke en hun hondje, al
dertien jaar met veel plezier een huis
van Woonwijze huurt.
Hij wil zijn bijdrage leveren aan het
bevorderen van meer onderling contact
met buurtbewoners. Hij is een echte
organisator die graag de handen uit de
mouwen steekt. “Ik kan gewoon niet zo
goed stilzitten”, zegt hij bescheiden.

Meteen in actie
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De jeu-de-boulesbaan, Burendag,
hobbyclub van Rozenoord, wijnetiketten sparen, stamboomonderzoek, op de
kleinkinderen passen. Vervelen komt
niet voor in het woordenboek van
Jan van Iersel. “Ik ben gewoon iemand
die meteen in actie komt.”
Dat gebeurde bijvoorbeeld toen hij
een jaar of twee geleden de plannen
zag voor de herstructurering van de
Glorieuxlaan en omgeving. “Ik dacht
meteen dat een van de groenstroken
wel een mooie plek zou kunnen zijn
voor een jeu-de-boulesbaan. Ik wil
graag een bijdrage leveren aan het
bevorderen van meer onderling contact
tussen buurtbewoners.”

Mooie boulesbaan
Binnen de kortste keren kon Jan van
Iersel rekenen op de steun van zo’n
dertig enthousiaste buurtbewoners én
had hij een afspraak bij wethouder
Wilbert Seuren geregeld. “Alleen twee
dagen voor mijn afspraak was die
verschrikkelijke storm. Toen zijn bijna
alle platanen die op de strook stonden
omgewaaid.” Dat bleek onverwacht
in zijn voordeel te werken, want toen
moest het groen toch opnieuw ingericht worden.
Een jaar later had de buurt een fraaie
boulesbaan die, zeker op warme zomeravonden, goed gebruikt wordt. “Het is
echt een leuke ontmoetingsplek. Als er
mensen bezig zijn, komen er altijd
anderen kijken en kletsen. Dat is
precies de bedoeling en wat er zo leuk
is aan jeu-de-boules.”

Succesvolle burendag
Weten wie je buren zijn, dat vindt de
voormalige broeder en medisch administrateur op Voorburg enorm belangrijk. Daarom zet hij zich ook in voor de
Burendag die nu wordt gehouden op
zondag 22 september. “Dat hebben we
vorig jaar voor het eerst hier gedaan en

Meer onderling contact tussen buurtbewoners

het was meteen een succes. Er stond
een grote tent en er werd volop jeude-boules gespeeld. Verspreid over
de dag zijn er wel honderd mensen
geweest en er hebben er ruim vijftig
meegedaan met de barbecue.” Ook
voor deze keer heeft hij al een bijdrage
geregeld van het Oranjefonds en Woonwijze. “Speciaal voor de kinderen hebben we nu een spelcircuit opgezet. Op
papier kan ik het allemaal wel maken”,
lacht hij. “En gelukkig zijn er altijd
genoeg mensen die meehelpen.”

Gezellige hobbyclub
Of dat alles nog niet genoeg is, is
Jan van Iersel ook al jaren actief bij
Rozenoord. Daardoor stond hij bijvoorbeeld aan de wieg van de Jeugd
Aktiefweek en de Jeugdprinsengroep.
Tegenwoordig helpt hij nog iedere week
mee met de hobbyclub in Rozenoord.
”Dat doen we met een vast groepje,
wat altijd erg gezellig is.”
Daarvoor moet wel het nodige voorbereid worden. “Dat doen we in de voormiddag. Daarbij zorgen we ook voor de
verhuur van kraampjes en spellen. Die
worden door ons gebracht en opgehaald.” Door hun hoge leeftijd dunt het

groepje wel een beetje uit. “Het zou
leuk zijn als ook anderen zich erbij aan
willen sluiten.”

Wijnetiketten sparen
De brede interesse van Jan van Iersel
blijkt wel uit zijn hobby’s. Zo spaart
hij al jaren de etiketten van Franse
wijnflessen (vinografie). “Die week ik
er netjes af en de dubbele ruil ik met
anderen. Ieder jaar is daarvoor een
beurs in Nederland en België.” Via
Seniorweb is hij de geschiedenis van
zijn familie aan het uitzoeken (genealogie). Een hele klus, want er zijn
veel Van Iersels. “Ik ben al tot het
jaar 1700 gekomen. Nu ben ik aan het
uitzoeken of ik wat meer te weten kan
komen van de familieleden.”
En dan hebben we het nog niet eens
gehad over het oppassen. “Vierentwintig uur in een dag is gewoon te kort”,
lacht hij.

Voor meer informatie over het
vrijwilligerswerk bij de hobbyclub in het
Rozenoord kunt u bellen met 073-656 41 88 of
een mail sturen naar info@jeugdwerkrozenoord.nl.
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Eten met een kleiner budget
Voor veel mensen is het een realistische dagelijkse opgave om van
vijf euro een gezin te voeden. Het
is mogelijk om voor vijf euro heel
voedzame gerechten op tafel te
zetten. Iedere dag weer. Bijstandsgerechten is een marktplaats voor
tips, adviezen en gerechten voor
mensen die rondkomen (vrijwillig of gedwongen) van een klein
budget. Bijstandsgerechten bundelt
deze slimme gerechten en stelt ze
via de website gratis ter beschikking aan de doelgroep. Daarnaast
is deze maand het budgetkookboek
verschenen. Het wordt uitgegeven
door Karakter Uitgevers.

Zonnestraaltjes
Misschien wint u wel een zonnestraaltje. Bijstandsgerechten deelt
iedere maand zonnestraaltjes uit.
Dit zijn gratis cadeautjes voor de
gebruikers van de website en de
Facebook fans. Gewoon. Daarom.

Het gaat om kledingbonnen, speelgoedbonnen, boodschappen enzovoort.
Neem gerust eens een kijkje.
www.bijstandsgerechten.nl
www.facebook.nl/Bijstandsgerechten

Nieuw rekeningnummer?
Per 1 februari 2014 gaan we over op een nieuw Europees
betaalsysteem: SEPA. U heeft het vast al ergens gelezen of
gezien. De betekenis van de afkorting SEPA is Single Euro
Payments Area. Simpel vertaald: één Europese betaalmarkt
binnen de Europese lidstaten.
SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren
zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse
betaling en een eurobetaling van of
naar andere Europese landen.
Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, acceptgiro en incasso worden de komende jaren vervangen door
producten die voldoen aan de regels
voor SEPA.
Misschien heeft u al gemerkt dat uw
vertrouwde banknummer al is aangepast naar IBAN (internationaal bank-
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nummer). Een Nederlandse IBAN is het
huidige rekeningnummer aangevuld
met bank- en landinformatie. Het banknummer van Woonwijze 15.54.03.125
ziet er nu als volgt uit:
NL35 RABO 0155 4031 25
De overgang op het gebruik van het
IBAN wordt u zo makkelijk mogelijk gemaakt. Bij internetbankieren worden de
banknummers in adresboeken door de
bank automatisch omgezet naar IBANs.
En al worden ze nog maar zelden gebruikt, ook voor de papieren overschrij-

vingsformulieren is ruimte gemaakt
voor het IBAN. Op alle bankpassen
maakt het Nederlandse rekeningnummer geleidelijk plaats voor het IBAN.
Ook incasso’s veranderen. De standaard
Europese incasso is een betaalmiddel
waarmee een incassant (Woonwijze) de
mogelijkheid krijgt om ‘automatisch’
bedragen af te laten schrijven van
de rekeningen van haar klanten. Tot
zover verandert er nog niets. Het grote
verschil is dat de incassant zijn klanten
moet laten weten wanneer hij welk
bedrag van hun rekening gaat afschrijven en dat de tijd die u heeft om een
incasso terug te boeken (storneringsperiode) ruimer geworden is.
Wilt u meer weten? Volg de informatiespots op radio en TV van de overheid
en banken.

ZONwijze, een nieuwe
groene actie van Woonwijze
Het is een belangrijk thema: minder energie verbruiken. En tegelijkertijd kosten besparen.
Want als u jaarlijks 10% minder energie verbruikt, scheelt dat gemiddeld bijna € 200,per jaar! Woonwijze probeert zo groen mogelijk te werken. We proberen huurders te helpen
om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Een van de oplossingen is het gebruik van
zonne-energie. Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, start Woonwijze met ‘ZONwijze’.

Heeft uw woning een ‘op het zuiden
georiënteerd’ dak? Dan is het misschien
interessant om een zonneboiler te
huren, om water te verwarmen. Met de
zonneboiler bespaart u op het gasverbruik. Misschien voelt u meer voor een
PV-systeem, waarmee jaarlijks 500 kWh
kan worden opgewekt. Het PV-systeem
levert energie; u bespaart op de kosten
voor elektriciteit. Beide systemen zijn
duurzaam. Als u in aanmerking komt,
ontvangt u een informatiepakket over
ZONwijze.
Het zonneboilersysteem wordt steeds
meer gebruikt in Nederland. Hoe werkt
het? In de woning wordt een voorraad-

vat voor honderd liter water geplaatst.
Het water wordt opgewarmd tot 90 C.
Op het dak komt een vacuüm buizencollector, die de zonnestralen opvangt
en de energie omzet om water te
verwarmen.

energie de laatste tien jaar meer dan
verdubbeld is. De verwachting is dat
dat de komende jaren niet anders is.

Energieprijs
Beide systemen, de zonneboiler en
het PV-systeem, besparen ongeveer
€ 120,- per jaar (200 m3 gas en 500
kWh). Dat is natuurlijk ook afhankelijk
van het gebruik. Tegenover een geringe
huurverhoging, van € 7,50 per maand
per systeem, staat een grotere besparing op de energiekosten. Daarbij is het
goed om te realiseren dat de prijs van

Belangrijk
Woonwijze vindt duurzaamheid erg belangrijk. 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. Bij het Passiefhuis, dat aan de Molenstraat wordt gebouwd, bereiken we door isolatie
een energiebesparing van bijna 90%.
Het is nodig om steeds aandacht te schenken aan duurzaamheid. Het is onze
verantwoordelijkheid naar de volgende generatie. Dat klinkt zwaar, maar
het is wel zo. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat er wel een oplossing
wordt verzonnen als bijvoorbeeld de olie op is.
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Nieuw kunstwerk
bij Woonwijze
Heeft u het nieuwe kunstwerk al
gezien? Op een honderden kilo’s
wegende ruit zijn koikarpers te zien.
Kunstenares Katrin Korfmann fotografeerde de kleurige vissen in een
vijver in Hong Kong.
“Een kunstwerk in de openbare
ruimte geeft een eigen identiteit aan
een plek”, vindt Katrin Korfmann.
“Mensen kunnen verwijzen naar een
straatnaam met huisnummer of naar
‘dat gebouw met die vissen’. De plek
krijgt daarom een andere betekenis.”
Veel mensen hebben thuis een aquarium. “Kijken naar vissen is rustgevend”, volgens Katrin Korfmann.
“Omdat koikarpers kleurrijke vissen

zijn, heb ik daarvoor gekozen.” De
foto is digitaal op de ruit geprint.
Door een speciale air brush-techniek
kregen de vissen aparte kleuraccenten. De foto is in het glas ingebrand
en blijft daardoor kleurvast. De
verlichting van binnenuit geeft het
kunstwerk een speciaal aanzicht.”
Woonwijzedirecteur Gerard Velthuizen is trots op het kunstwerk. “Naast
‘De Toverbal’, de steeds van kleur
wisselende bol boven de ingang,
is dit het tweede kunstwerk van
het kantoor van Woonwijze dat van
buitenaf zichtbaar is. Kunst maakt
een omgeving mooier. We hadden al
een mooi kantoor, dit geeft het pand
iets speciaals.”

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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