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Woonjournaal
Woonwijze, uw manier van wonen!

Met onder andere:
Lekker eten in gezelschap
Kopen naar Wens
Een praatje doet vaak goed
Opruimdag groot succes

De ijsbaan gaat weer open! (pag 3)

Jeugdsportfonds
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.
Daar is een oplossing voor.
Het Jeugdsportfonds
‘s-Hertogenbosch-Vught
betaalt voor kinderen van 4
tot 18 jaar de sportkleding en
de contributie van de sportvereniging.
Er zijn wel enkele spelregels
verbonden aan het Jeugdsportfonds. Een van de belangrijkste is dat ‘tussenpersonen’
de aanvraag doen. Dit zijn personen die vanuit hun beroep
in contact staan met kinderen,
bijvoorbeeld de leerkracht of
de schoolleider, of een jongerenwerker uit de buurt.
Wilt u voor uw kinderen een
bijdrage laten aanvragen? Ga
dan naar een van deze tussenpersonen en vraag of u in
aanmerking komt voor financiële ondersteuning.
In het eerste Woonjournaal
van 2013 stond een artikel
over het Jeugdsportfonds. U
kunt het op www.woonwijze.nl
nog eens teruglezen.
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Samen
Wist u dat de Samen een van oorsprong nomadisch volk is dat in het NoordEuropese Lapland woonde? Wist u ook dat deze mensen in tenten woonden die
gemakkelijk af te breken en te vervoeren waren? Ze worden ook wel eens
‘Lappen’ genoemd, maar dat vinden de Samen geen prettig woord.
We gaan richting de kerstdagen. Een tijd van gezelligheid, donkere dagen en
lichtjes. Ook een periode van samen komen, lekker warm binnen en schaatsen
(in het centrum van Vught). Samen gezellig Kerstmis vieren. Samen is een
woord dat in het Brabants vaak wordt gebruikt in dezelfde zin als gezellig.
Vorige maand was er een bijeenkomst voor onze huurders van de Grote
Zeehelden Buurt. De huurders waren daar op onze uitnodiging omdat de wijk
aan vernieuwing, aan herstructurering toe is. Dat wil zeggen het slopen van
bestaande woningen en vervangende nieuwbouw óf zeer ingrijpend opknappen van woningen. In ieder geval betekent het dat niemand in zijn of haar
woning kan blijven wonen. Daar wordt niemand op voorhand vrolijk van. Alle
reden dus om samen te komen en te luisteren. De aanwezige huurders wilden
het naadje van de kous weten. Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe? Met die vragen
gaan we de komende tijd samen aan de slag. We gaan samen een plan maken.
Met een rol voor bewoners, bewonerscommissie, mensen van Woonwijze en
van de gemeente, architecten. Ja, er komt heel wat bij kijken. Daar weten de
bewoners van de voormalige Kleine Zeehelden Buurt alles van. Die hebben
ervaringen waarvan we kunnen leren.
Wij gaan uit van een stevig Sociaal Plan, zorgvuldig overleg en oog voor de
belangen van onze huurders. Zodat, als het maar even kan, een huurder maar
één keer hoeft te verhuizen. Nu al zijn er persoonlijke gesprekken gaande, om
maatwerk te kunnen leveren. Samen komen we wel door deze lastige periode,
om er uiteindelijk beter van te worden. In een behaaglijke, energiezuinige,
mooie, nieuwe woning.
De Samen uit Lapland braken hun tenten af en zochten zelf een nieuw plekje.
Dat gaat vandaag de dag in ons land en dus ook in Vught echt niet zo. Wij zorgen hier voor elkaar en lossen onze problemen het liefst samen op. Ook bij het
vernieuwen van een wijk. De meeste kerstbomen zijn al opgetuigd en zorgen
voor gezelligheid. Over een paar weken gaan we samen kerst vieren. Daarna
praten we weer verder. Samen.
Korte dag aan het eind van
het jaar 2013
Gerard Velthuizen

De Vughtse IJsbaan gaat weer open!
Op zaterdag 14 december opent de enige echte Vughtse
IJsbaan haar deuren. Dan barst het schaatsplezier weer los
op het Marktveld. Dat is voor een groot deel te danken aan
de vele vrijwilligers. De ijsmeesters Arie Vervoort (65) en
Jack van Vugt (67) hebben er zin in!
William Dekkers is de derde ijsmeester.
Het drietal heeft een cursus gevolgd.
“Het belangrijkst is dat het ijs in goede
conditie is”, zegt Arie. “Dat verkleint
de kans op een ongelukje aanzienlijk.”
Een ijsmeester repareert het ijs, houdt
de temperatuur in de gaten en zorgt
voor een schone ijsvloer. “En dat allemaal zonder Zamboni”, lacht Jack.
“Een voordeel van goed ijs is dat we
meer aandacht kunnen schenken aan
de mensen. Iedereen moet zich veilig
voelen op het ijs. Klein en groot. Dat
betekent dat we wel eens iemand
moeten afremmen. Maar er zijn ook
momenten waarop het minder druk is.”
Van de drie ijsmeesters is er elk

IJsbaan Vught

dagdeel steeds een aanwezig. Ze hebben afgesproken om ’s avonds met zijn
drieën te vegen en te sproeien. Ook om
samen de dag door te nemen en zaken
rechtstreeks af te stemmen.

Sfeer
De gezellige sfeer op de Vughtse
ijsbaan is bijna voelbaar. “Als het niet
over een ijsbaan ging, zou ik zeggen
dat het voelt als een warm bad”, zegt
Arie. “Het is fantastisch dat we dit met
allemaal vrijwilligers voor elkaar krijgen. Wij staan nu in de schijnwerpers
in het Woonjournaal, maar er werken
veel meer mensen mee. Samen ontvangen we de bezoekers met open armen!”
IJsmeesters Jack (l) en Arie (r)
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De Vughtse ijsbaan staat van 14
december tot en met 5 januari op
het Marktveld. Dit jaar is er een
extra grote baan met een rondje.
Zelfs het ‘bruggetje van Bartlehiem’
is er. De entree bedraagt € 3,00.
Met de Woonwijze voordeelpas kunt
u gratis schaatsen huren.
Tijdens de opening vindt een
ijsshow plaats met een nieuwe
spectaculaire ijsact. Aansluitend is
er de vuurwerkshow van de familie
Paashuis. Op 4 januari 2014 start
de Driekoningenoptocht vanaf de
ijsbaan.
Er zijn diverse activiteiten op de
ijsbaan, zoals schoolschaatsen,
ijshockey, schaatslessen en curling.
Regelmatig brengen de ijsprinsessen een bezoekje. Het horecapaviljoen is dagelijks geopend.
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Door Astrid Potters

Maaltijden Rode Rik 2.0 op iedere donderdagavond helemaal volgeboekt

‘Liever lasagne dan moussaka’
Varkenshaas met gebakken krieltjes en ijsbergsla, zuurkoolstamp met spekjes, worst en
jus of nasi met babi pangang. De maaltijden bij de Rode Rik 2.0 zien er iedere donderdagavond tiptop uit en smaken heerlijk. En dat voor maar 4,25 euro inclusief toetje en koffie.
“Het is een stuk gezelliger dan alleen met een bord op schoot voor de tv.”
“Goedenavond.” Vriendelijk groet Petra
Schuurmans de mensen die binnen
komen druppelen. Op de lijst voor haar
streept ze hun namen door. Naar de
meeste hoeft ze niet te vragen, die
kent ze zo wel. “Wie hier wil komen
eten, kan zich daarvoor van tevoren
opgeven en betalen. Dat werkt heel
goed. Het voorkomt dat we iemand
moeten teleurstellen”, legt de vrijwilligster uit terwijl ze de jas van haar
gast ophangt. Want de maaltijden op
de donderdagavond bij de Rode Rik 2.0
zijn een enorm succes: “Dit is echt een
avondje uit.”

Anonieme gift
In het restaurant zijn veertig plaatsen.
“Het is bijna altijd volle bak. Volgende
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week is er geen plek meer vrij en voor
de week daarna zijn er nog maar drie”,
weet Petra Schuurmans. Dankzij een
anonieme gift kan de Rode Rik 2.0 de
maaltijden tot april aanbieden voor
4,25 euro inclusief toetje en een kopje
koffie na. “Daardoor is het eten nog
meer betaalbaar geworden en loopt het
storm”, zegt Petra Schuurmans. “Voor
mensen die niet zo veel te besteden
hebben of vaker willen komen, is het
echt een uitkomst.”
Uit de keuken stijgt al een lekkere geur
op. Achter het aanrecht staat Huub
Hansen (75 jaar). Hij is een van de
vrijwilligers en bereidt iedere week met
veel liefde en plezier het dessert.
“Vandaag zijn het poffertjes met ijs en
stroop”, vertelt hij. Huub Hansen

werkte voor zijn pensionering als
werktuigbouwkundig tekenaar, maar
was altijd al een gepassioneerde
hobbykok. “Ik ben ook lang alleen
geweest, dan moet je wel.”

Gezellig in gezelschap
De maaltijden zelf worden bereid door
de Verswinkel De Baarzen. “Wij bepalen
het menu, samen met hen bekijken we
wat binnen het budget past”, legt
Petra Schuurmans uit. Het ene gerecht
valt wel meer in de smaak dan het
andere. “Nasi, bami of lasagne maken
de meeste mensen die hier komen niet
snel zelf. Dat doet het dus altijd erg
goed.” Moussaka is ook wel eens
geprobeerd, maar dat was voor de
meeste gasten toch net iets te

onbekend.
Terwijl Huub Hansen en Josephine van
Doremalen de borden volscheppen, zit
Hetty Heessels (77 jaar) met een glas
wijn gezellig te kletsen met haar
vriendin Ans de Jong en buurvrouw
Erna Kleinjans. Het is hier heel
gezellig, vinden de drie. ”Ik heb niet
altijd zin om voor mezelf alleen te
koken. Het is toch veel leuker om in
gezelschap te eten dan alleen met een
bord op de bank te zitten? Voor een
paar centen ben je hier klaar en
dadelijk kunnen we meteen door voor
de bingo”, zegt Hetty Heessels.
De dampende borden komen op de
tafel. Petra Schuurmans blikt tevreden
rond in het restaurant. “Iedereen mag
hier komen, mensen uit de Baarzenflats, bewoners van Cello, maar ook
andere Vughtenaren.” Wat ze vooral zo
leuk vindt, is dat mensen elkaar tijdens
Rode Rik-activiteiten zoals deze leren
kennen. “Het contact gaat vanzelf en
dan vragen ze de volgende keer elkaar
thuis op de koffie.” Dat is waarvoor de
vrijwilligers zich graag inzetten. “We
stoppen er veel energie in, maar je
krijgt er ook enorm veel voor terug. Ik
ga altijd blij naar huis.”

Ook een keer op donderdag eten in de Rode Rik 2.0? U kunt zich
hiervoor aanmelden tijdens openingstijden bij de Rode Rik 2.0.
Dan kunt u ook meteen betalen.
Opgeven graag voor dinsdag 17.00 uur, in verband met de voorbereidingen. Uiteraard is het ook mogelijk om voor meerdere
weken tegelijk in te schrijven.
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Kopen naar Wens
In juli 2011 startte Woonwijze met ‘Kopen naar Wens’. Met
dit concept is een koophuis ook betaalbaar voor mensen
met een lager inkomen. Tegelijkertijd komt er voor
Woonwijze geld beschikbaar om te investeren. Meer mensen
krijgen zo de gelegenheid een stap te maken naar de
woningmarkt.
Tot op heden heeft Woonwijze zeventig
woningen verkocht met de Kopen naar
Wens-formule. Ellen Huizinga, verhuurmakelaar bij Woonwijze, begeleidt de
verkoop van de woningen. “Bij de start
van Kopen naar Wens waren het vooral
zittende huurders die hun woning
kochten. Nu is het over het algemeen
zo dat huurders een andere beschikbaar
gekomen Woonwijze-woning kopen.
Bijvoorbeeld omdat hun eigen woning
niet te koop is. Of het zijn starters die
vanuit de thuissituatie komen maar
wel ingeschreven staan als woningzoekende.”

Wat is Kopen naar Wens
Bij Kopen naar Wens betaalt de koper
een gedeelte van de woning, afhankelijk van het inkomen maar altijd
minimaal 50%. Dit is het ‘instapbe-
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drag’. Het andere deel is de uitgestelde
betaling. Als de woning wordt verkocht
– het maakt niet uit aan wie – moet
de uitgestelde betaling aan Woonwijze
worden voldaan.
Kopers van zo’n woning hoeven hun
woning bij verkoop niet aan Woonwijze
aan te bieden. Wat er na verkoop van
het huis overblijft, is voor hen.
Woonwijze heeft een aantal woningen
aangemerkt voor verkoop. Bewoners
van deze woningen hebben een aanbod
gekregen. Zeggen ze ‘nee’ tegen koop,
dan heeft dat voor hen absoluut geen
gevolgen. “Ze blijven gewoon de woning huren. Als de huur wordt opgezegd, gaat de woning niet opnieuw in
verhuur maar in verkoop”, vertelt Ellen
Huizinga.

Rob Melis kijkt vanaf de vensterbank
zijn huiskamer in.

Waarom biedt Woonwijze
woningen te koop aan?
•	Corporaties mogen geen sociale
huurwoningen toewijzen aan mensen
met een inkomen boven € 34.229,-.
Dat dwingt Woonwijze om betaalbare
koopwoningen op de markt te brengen;
•	Door woningen te verkopen, komt
er geld vrij. Dat kan Woonwijze investeren in woningen en wijken;
•	Het kan zijn dat de aangeboden
woning een enkele Woonwijzewoning is tussen woningen van
particulieren. Dat maakt dat we bij
planmatig onderhoud minder doelmatig kunnen werken.
Tevreden kopers
Een recente koper (51 jaar) van een
Kopen naar Wens-woning (die om
privacy redenen graag anoniem wil
blijven) woonde in een huurhuis. “Ik
had al een jaar of twee de wens om
te kopen. Onder andere via de advertenties in Het Klaverblad wist ik van
Kopen naar Wens. Verder las ik op de
site van Woonwijze hoe Kopen naar
Wens in elkaar steekt. Ook heb ik nog
een gesprek met Ellen Huizinga gehad.
Hierna werd het voor mij duidelijk dat
ik een goede kans van slagen had.”
Vooraf wist mevrouw wat er mogelijk was. Het was afwachten wat het
aanbod was. “Eerder had ik al op een

ander huis ingeschreven. Daarmee ben
ik uiteindelijk niet verder gegaan. Bij
de laatste ronde had ik op twee huizen
ingeschreven. Bij het laatste huis was
het bingo! Dit huis voldoet aan mijn
wensen: financieel haalbaar en ik hoef
niet te verbouwen. Ik kon meteen met
het inrichten beginnen! De buurt komt
op mij als rustig over. Het is een mooie
mix van bewoners. Ik ben erg blij met
mijn woning. En, niet te vergeten,
de medewerking en voorlichting van
Woonwijze waren perfect.”
Rob Melis (“bijna 30”) woonde bij zijn
ouders. Voor hem was het de tweede
poging om via Kopen naar Wens een
huis te bemachtigen. “De eerste keer
was ik nummer vier of vijf. Ik ben al
lang op zoek. Voor dit huis eindigde

ik in eerste instantie ook op de vierde
plaats. Dat was best een teleurstelling. Maar dat veranderde toen ik een
telefoontje van Woonwijze kreeg. De
eerste drie hadden afgezegd!” Rob gaat
wel verbouwen. Hij heeft ervaring in de
wereld van de bouw. “Ik kan bij wijze
van spreken door muren heen kijken.
Dit huis (het ligt aan de Schoonveldsingel) heeft grote mogelijkheden.
Ik was altijd al op zoek naar een huis
met karakter. Dat heb ik nu gevonden;
het is voor mij echt een juweeltje!”
Rob is bijzonder blij met de mogelijkheid die Kopen naar Wens biedt. “Het
is een unieke kans om een huis te
kopen. Bovendien biedt deze formule
financieel ruimte om te verbouwen.”
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Door Astrid Potters

Tien procent korting op behang en vijf procent op de
Decorette huiscollectie met Woonwijze voordeelpas

‘Bij Decorette is wat te vinden voor
iedere portemonnee’
Met de Woonwijze voordeelpas slaan de Vughtse
ondernemers en Woonwijze
de handen ineen om iets
extra’s te doen voor de
huurders van Woonwijze.
Een van de deelnemers van
het eerste uur is Decorette
aan de Kerkstraat. “Natuurlijk doen wij mee. Dit is een
mooi initiatief om mensen
uit Vught te helpen en om
tegelijkertijd te laten zien
dat wij voor iedere doelgroep een passende
interieuroplossing hebben.”
Raamdecoratie, gordijnen, laminaat,
vloerbedekking, behang, horren,
woonaccessoires, onderhoudsmiddelen, binnen- en buiten
zonwering. Wie een huis wil (her-)
inrichten is bij Decorette aan het
juiste adres. Het woonatelier volgt
alle nieuwe ontwikkelingen en
trends op de voet, kan als geen ander interieuradvies geven én heeft
service en garantie hoog in het
vaandel staan.
Honderd behangboeken
“Wat niet iedereen altijd in de
gaten heeft, is dat er voor iedere
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portemonnee bij ons wel wat te
vinden is”, zegt Saskia Schuyt van
de Vughtse Decorette. “Dus ook in
het goedkopere segment.” Ze wijst
naar de lange rij met meer dan
honderd ‘behangboeken’. “De keuze
is enorm, niet alleen in het ontwerp, maar dus ook in de prijs.
Huurders van Woonwijze krijgen
met de voordeelpas tien procent
korting op behang.”
De hulpvaardige medewerkers van
Decorette denken graag mee met
Saskia Schuyt: meer dan honderd behangboeken

hun klanten. “Vaak nemen mensen
een foto mee naar de winkel. Aan
de hand daarvan maken we hier alvast een eerste selectie. Daarna kun
je stalen mee naar huis nemen om
de juiste kleur te bepalen. Als
mensen dat willen, komen we ook
bij ze thuis kijken”, legt Saskia
Schuyt uit. Om de huurders van
Woonwijze extra tegemoet te
komen, krijgen zij ook vijf procent
korting op alle artikelen van het
Decorette huismerk.

Zeker weten
‘Meten is weten’ is niet voor niets
de uitdrukking. Niets zo ergerlijk
als een niet goed passende Luxaflex
of een scheefhangend rolgordijn.
“Daarom meten en installeren wij
zelf. Zo weet je zeker dat het goed
is. En natuurlijk zorgen we er ook
altijd voor dat we alles netjes
achterlaten.” Toch liever zelf het
laminaat leggen? Dat kan natuurlijk
ook. Bij Decorette geven ze dan
legtips en een grotere bestelling
bezorgen ze gratis thuis.
Decorette is een landelijke keten,
maar ook voordat de familie Schuyt
koos voor deze winkelformule
verkochten ze al woonartikelen aan
de gezellige Kerkstraat. “We zitten
hier al twintig jaar. En we voelen
ons zeker betrokken bij Vught. Dus
toen Woonwijze ons vroeg mee te
doen met de Voordeelpas, zijn we
daar meteen op ingegaan. Vooral
in deze tijd is het mooi om zo iets
extra’s te kunnen doen.”

Regelmatig onderhoud
rookmelder noodzakelijk
Belangrijke voor de veiligheid in
huis is een rookmelder. In veel
woningen van Woonwijze zijn
rookmelders geïnstalleerd. Voor een
goed gebruik is het belangrijk dat
u regelmatig uw rookmelder test en
schoonmaakt. Dat kan heel eenvoudig. Hieronder staan stap voor stap
de handelingen die u zelf kunt doen.
Daarmee blijft uw rookmelder goed
werken. Een veilig gevoel, toch?

1 T est het alarm één keer in de week
door middel van de testknop.
2 Z ijn uw rookmelders gekoppeld?
Druk dan maximaal tien seconden op
de testknop.
3 C ontroleer of de groene led brandt.
De groene led wijst erop dat uw melder is aangesloten op een werkend
lichtnet. Controleer of de rode led
om de veertig tot vijftig seconden
flitst. Dat wijst op een correcte
werking van alle onderdelen.
4 S tofzuig één keer per maand met
een zachte borstel over de buitenkant van de rookmelder. Vergeet niet
de luchtopening aan de bovenzijde,
dicht bij het plafond. Zo verwijdert
u insecten en stof uit de kap.
Spinnenwebben, stof en andere
vormen van verontreiniging aan de
binnenkant van de sensorkamer
kunnen uw alarm gevoeliger maken.
5 S childer uw rookmelder nooit!
6 G
 ebruik bij verbouwingen het stofkapje. Houd de rookmelder vrij van
grote hoeveelheden stof en gruis.
Als u het stofkapje gebruikt, is de
melder minder gevoelig.

7 Hebt u het stofkapje niet meer?
Verwijder dan de rookmelder. Plaats
de rookmelder terug als de verbouwing afgerond is!
8 Hoort u een piepsignaal om de
45 seconden? Uw rookmelder is
voorzien van een batterij voor noodstroom. Als de batterij bijna leeg is
geeft de rookmelder een piepsignaal.

Een rookmelder kan om diverse
redenen ‘vals’ alarm geven:
• Als er geschilderd of gekookt wordt;
•	Als er in de woning teveel vocht is
(damp). Bijvoorbeeld bij een rookmelder op minder dan drie meter van
de douchedeur. Een goede ventilatie
tijdens het douchen helpt om dit te
voorkomen.
•	Als de woning mechanisch geventileerd wordt (tocht en sterke luchtstromen);
•	Als de rookmelders op minder dan
70 cm bij een lamp hangen. De lamp
geeft warmte af. Dat zorgt voor
beweging van de lucht rondom die
lamp. Daardoor komen stofdeeltjes
in de rookmelder die vervolgens vals
alarm kúnnen veroorzaken. Reinig
dus niet alleen de rookmelder maar
ook de lamp in de directe omgeving
daarvan. In combinatie met stof
veroorzaken vooral plafonnières en
halogeenverlichting vals alarm.
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Binnenkijken in de duurzame woning van
aan de Driesedam

‘Energiezuinig zijn levert
geld én gebruiksgemak
De energiekosten zullen in de toekomst fors stijgen. Voor
Woonwijze een reden om nu al in te zetten op duurzame
oplossingen zoals zonne-energie. Ook huurder Ronald de
Jong heeft een vooruitziende blik. Door een aantal slimme
praktische oplossingen en door goed op te letten, is zijn
energierekening enorm gedaald.

Een computer verbruikt wel 350 watt aan
stroom, een laptop maar 50 watt.

Als je de hal binnenkomt van de
woning van Ronald de Jong aan de
Driesedam, flitst meteen de lamp aan.
Na vertrek schakelt die na dertig seconden vanzelf weer uit. “Een bewegingssensor van maar 15 euro en je hebt er
geen omkijken meer naar”, zegt Ronald
de Jong.

Geen gasfabriek

In de keuken heeft Ronald de Jong een
strook licht gemaakt met ledverlichting. Ook
de lampen in de afzuigkap zijn led. Bij de
aanschaf van zijn koffiemachine heeft hij
zeker ook naar het energieverbruik gekeken.
Dit apparaat schakelt zichzelf uit als het niet
wordt gebruikt.
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Investeren in duurzame energie is voor
Ronald de Jong erg belangrijk. “Dat
is de toekomst, de jeugd moet hier
ook nog kunnen leven. Als je dan zelf
je CO2-uitstoot terug kunt brengen,
waarom niet?” Toen Woonwijze een jaar
of drie geleden met een aanbod kwam
voor het plaatsen van zonnepanelen
was hij dan ook meteen geïnteresseerd.
“Ik heb liever dat ik zelf energie opwek
dan dat een gas- of kolenfabriek dat
doet.”
Inmiddels heeft Ronald de Jong al
bijna twee jaar plezier van zijn zonnepanelen, waardoor zijn energierekening
behoorlijk daalde. “Vorig jaar kregen

we 650 euro terug en ook dit jaar verwacht ik nog wel wat terug te krijgen.”

Vloer met ledverlichting
Dat mooie bedrag komt niet helemaal
op het conto van de panelen. Dat blijkt
wel eenmaal binnen in de woning. Zo
maakt Ronald de Jong in de huiskamer bij de vensterbank en boven de
eettafel gebruik van ledverlichting.
Zelfs in de vloer heeft hij wat lampen
gefreesd. “’s Avonds geeft dat een heel
mooi effect.”
Een ledlamp is wat duurder in aanschaf, maar een stuk goedkoper in het
gebruik. Zo kan een 4-wattledlamp
een 25-wattgloeilamp vervangen en
een 5-wattledlamp een gloeilamp van
40 watt. “Daarbij gaan de lampen wel
twintig tot vijfentwintig jaar mee.”
Ook in de keuken, badkamer en zelfs
op de treden van de trap heeft Ronald
de Jong ledlampen geïnstalleerd. “Met
een bewegingssensor, dan verspil je
helemaal niets.” Ook tijdschakelaars
installeren, bijvoorbeeld op de buiten-
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veel op, in
verlichting, is een klein klusje, maar
dat levert op den duur veel op. “Niet
alleen in geld, maar ook in gebruiksgemak.”

Elektriciteitsslurpers
Het meest denkt Ronald de Jong
bespaard te hebben met elektriciteitsslurpers zoals de wasdroger. “Met mijn
vrouw Karin heb ik afgesproken die zo
min mogelijk te gebruiken. Vooral die
bewustwording levert veel op.” Ook de
computer verbruikte enorm veel
stroom. “Die hebben we vervangen
door een nieuwe laptop. Het verschil is
50 watt tegenover 350 watt.” Dat
Woonwijze zo inzet op duurzame
energie, vindt Ronald de Jong een
goede zaak. “Zo hebben ze bij de
renovatie het dubbelglas op de
benedenverdieping vervangen door
HR++- isolatieglas.” Zelf draagt hij zijn
steentje bij door lid te worden van de
werkgroep Duurzaamheid van Woonwijze. “Met nog drie andere huurders
denken we hierin met Woonwijze mee
over energiezuinigheid.” Zo wees de
groep Woonwijze erop dat de lamp van
een parkeerkelder nog een halfuur aan
bleef staan als een auto was vertrokken
en adviseerde ze de voordeur van een
van de Baarzenflats te vervangen
omdat het erg koud was in de hal. “Als
we zoiets aankaarten, kijken ze bij
Woonwijze meteen of ze er iets aan
kunnen doen.”

Lange termijn
Zuinig omgaan met energie kost in
eerste instantie wel wat moeite, maar
het verdient zichzelf op de lange
termijn zeker terug, is de ervaring van
Ronald de Jong. “Het is vaak toch een
kwestie van een lange adem.”
Heeft u ook een apart interieur
of een speciale hobby? Dan kunt
ook u een plek krijgen in de
rubriek ‘Op eigen wijze’. U kunt
uzelf, maar ook buren, vrienden
of familie opgeven door een
mailtje te sturen naar:
info@woonwijze.nl of een
briefje naar: Woonwijze,
Postbus 2080, 5260 CB Vught.

Duurzaam omgaan met energie is
voor Woonwijze erg belangrijk.
Wilt u weten of het plaatsen van
zonnepanelen of een collector voo
r
een zonneboiler op uw woning
mogelijk is, neem dan contact met
ons op: 073 – 65 62 382.

Tips en trucs

Geïnteresseerd in tips en trucs
voor een energiezuinige woning?
De werkgroep Duurzaamheid van
Woonwijze geeft ze graag. Voor
meer informatie kunt u bellen met
het algemene telefoonnummer van
Woonwijze: 073 – 65 62 382.
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Van veel markten thuis

‘Een praatje doet vaak goed’
Piet van Beers is complexbeheerder bij Woonwijze. Vaak te vinden
in onze woongebouwen aan de Molenstraat en in de Baarzen. Maar
ook op de andere hoogbouw komt Piet regelmatig langs. “Alles
waar een gemeenschappelijke ruimte is, zoals een trappenhuis of
een centrale hal.”
De agenda van Piet is behoorlijk vol.
Hij moet woekeren met de tijd. “Twee
keer in de week heb ik spreekuur:
dinsdag voor de bewoners van de Baarzenflats, donderdag in de Molenstraat.
Mensen kunnen me voor veel zaken om
advies vragen. Ik denk met de bewoners mee en probeer dan een oplossing
te bieden. Verder heb ik mijn vaste
ronde langs de andere wooncomplexen
in Vught.”
Je moet van veel markten thuis zijn,
als complexbeheerder. Het chroom van
een kraan in de badkamer, vochtige
muren in de keuken, een klemmende
deur, rookmelders, olie op de vloer van
de parkeergarage: tijdens een spreekuur
komt het allemaal aan bod. “Behalve
het spreekuur ga ik soms ook op afspraak op bezoek bij onze bewoners.
Alleen of met een collega, dat hangt
van de aard van het bezoek af.”
Donderdagochtend. De koffieruimte
van het woongebouw Molenstraat loopt
langzaam vol. Piet is al even aanwezig. “Ik neem dan de tijd voor een
praatje met onze huurders. Dat doet
vaak goed. In die zin voer ik steeds
meer sociale taken uit. Je kunt me zien
als een brug tussen de bewoners en
Woonwijze. Bij onderlinge spanningen
probeer ik de gemoederen te bedaren,
uiteraard zonder op de stoel van de
woonconsulent te gaan zitten.”
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Werkt de afzuigkap goed?
“Loop je even mee, Piet? Mijn bed is
opgemaakt, dus ge komt als het goed
is geen gekke dingen tegen!” Op deze
informele wijze gaf een van de bewoonsters aan dat ze het tijd vond dat
Piet even bij haar thuis ging kijken.
Want tijdens het koken wordt de muur
vochtig, volgens mevrouw omdat de
afzuigkap niet goed werkt. Met een
speciaal apparaat gaat Piet aan de
slag. Op verschillende plekken in het
appartement meet hij de afzuigkracht:
in de keuken (afzuigkap), in het toilet
en in de douche. Zorgvuldig noteert
hij de meetgegevens. Daarmee kan een
van de collega’s bij Woonwijze checken
of de afzuiging volgens de geldende
normen is. Piet belooft over uiterlijk
een week de uitslag te melden. “Aan
de hand daarvan bespreken we dan
samen of en zo ja welke maatregelen
we kunnen treffen om het probleem op
te lossen.”
Als hij wil, is Piet de hele week
bezig met het opknappen van allerlei
karweitjes. Maar dat is natuurlijk niet
de bedoeling. “Bewoners hebben zelf
ook een verantwoordelijkheid. Dat
is duidelijk. Maar als ik sneller een
oplossing kan bieden dan dat ik een
werkbon geschreven heb, is de keus
snel gemaakt. Zo besparen we nog wat
reparatiekosten ook.”

Kleine reparaties kan Piet uitvoeren.

Een schone en veilige buurt
“Een van mijn taken is dat de buurt
schoon en veilig wordt en blijft”, zegt
Piet. Dus zorg ik dat de verlichting in
de gangen brandt. Verder kijk ik of de
schoonmaak van de algemene ruimten
goed gebeurt. In de algemene ruimten
en het trappenhuis let ik er vooral op
dat nooduitgangen niet geblokkeerd
zijn.”
Als complexbeheerder is Piet ook betrokken bij de oefening van de Vughtse
brandweer in de parkeergarage onder
de appartementen aan de Molenstraat.
“Het aantal parkeergarages in Vught is
niet zo groot. De brandweer vond dit
een ideale oefenruimte om ervaring
te krijgen. Natuurlijk werken we daar
aan mee. Ze hebben drie oefensessies

gepland. Voor de bewoners natuurlijk
een veilig idee dat de brandweermannen weten waar ze aan toe zijn. En
voor mij was het ook interessant en
leerzaam om mee te maken.”
Andere organisaties weten Piet ook
te vinden. Wegwijs is in Vught het
centrale aanspreekpunt voor al vragen
over zorg, welzijn, inkomensondersteuningen en (aangepast) wonen. “Aan
een van de bewoners in de Baarzenflats
had Wegwijs een scootmobiel toegewezen. Het vervoermiddel werd in de berging geplaatst. “Een scootmobiel moet
je kunnen opladen. Dat kon niet in de
bergingen in de Baarzenstraat. Wegwijs
vond dat Woonwijze als verhuurder voor
een oplaadpunt moest zorgen. Maar zo
werkt het niet. Wegwijs verhuurt de

scootmobiel en moet ook zorgen dat de
klant het apparaat kan gebruiken. Op
kosten van Wegwijs zijn oplaadpunten
aangelegd. Samen met de opzichter
heb ik de ombouw van de garageboxen
begeleid.”

Afwisselend
Kortom, genoeg te doen, genoeg
afwisseling voor Piet. “Onze bewoners
vinden het fijn om een contactpersoon
te hebben. Ik ben er elke week. Ze
kunnen bij mij makkelijk terecht met
hun vragen. Samen met mijn collega’s
zorg ik ervoor dat iedereen plezierig
kan wonen. Ik heb het nog steeds
super naar mijn zin bij Woonwijze.
En dat komt zeker ook door de leuke
contacten”, besluit Piet.
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Door Astrid Potters

Wijk de Vijverhof ruimt voor de tweede keer samen op

‘Opruimdag is een succes’
Zwerfvuil. Het was Henny van Broekhoven en Hetty Joos uit de Vijverhof een doorn in
het oog. Dus toen Woonwijze vroeg naar ideeën om de buurt te verbeteren, opperden ze
een opruimdag. Samen met Woonwijze gingen ze aan de slag. Met succes: inmiddels is
het plan overgenomen door twee andere buurten. In de Vijverhof was het alweer tijd voor
de tweede editie.
Henny van Broekhoven en Hetty Joos
zijn betrokken huurders van Woonwijze.
Als lid van de bewonerscommissie zetten ze zich actief in voor hun wijk de
Vijverhof. “We ergerden ons vooral aan
de rommel die zich ophoopte aan de
bospassages”, vertelt Hetty Joos. Ze
woont al jaren met veel plezier in de
Vijverhof. “Dan wil je niet dat het een
zooitje wordt.”

Hele wijk liep uit
De reden voor het zwerfvuil is volgens
haar dat er veel mensen in de wijk
wonen die het niet zo breed hebben.
“Voor hen is het heel lastig om naar de
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vuilstort te gaan. Vaak hebben ze geen
auto en geen geld om het vuil weg te
brengen.” Dat Woonwijze besloot hen
te helpen een opruimdag te houden in
de Vijverhof, kwam dus goed uit.
“Het was een overweldigend succes”,
zegt Hetty Joos. “We hadden niet
verwacht dat het zo storm zou lopen.
De hele wijk liep uit met van alles en
nog wat: oude schuttingen, tuinhekjes,
straatstenen, meubels, speelgoed.”
Woonwijze en de bewonerscommissie hadden niet alleen vuilcontainers
geregeld, maar er was ook een oudijzerman, iemand van de Vincentiusvereniging en de Woonomgevingsploeg
(WOP) om te helpen de zware dingen te
tillen en het zwerfvuil te verzamelen.

Worstenbroodjes
Het was de bedoeling dat mensen zelf
hun spullen scheidden, zoals het papier
en plastic. “De eerste keer verliep dat
soms wat chaotisch. Sommige mensen
gooiden alles gewoon neer en gingen
dan weg.” De daaropvolgende keren is
ervoor gezorgd dat dit niet nog eens
gebeurde. Want de opruimdag heeft al
snel opvolging gekregen. “In Maasland
en Vaarvonder is ook een opruimdag
geweest en ook daar is het goed verlopen.”
Wat Hetty Joos vooral ook zo leuk
vindt, is dat de opruimdag niet alleen
voor een frisse buurt zorgt, maar ook
de saamhorigheid versterkt. “Van
Woonwijze hadden we een budget
gekregen voor koffie, thee en worstenbroodjes. Iemand anders uit de wijk
bood spontaan aan die voor ons warm
te maken. Het leuke is dat je elkaar
eens op een andere manier ziet en eens
een praatje kunt maken. Zo snijdt het
mes aan twee kanten.”
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Expositie in Woonwinkel
Waldo van Bokhoven - Under Construction
Wat is een schets? En schets is een
niet-uitgewerkte tekening, die vaak
gebruikt wordt om iets op eenvoudige wijze duidelijk te maken. Bij
het ontwerpen wordt een schets vaak
gebruikt om gedachten of ideeën
zichtbaar te maken.
Waldo van Bokhoven is grafisch
ontwerper. “Ik maak vaak eerst
een aantal schetsen voordat ik het
ontwerp ga uitwerken. Schetsen is

namelijk een snelle en goede manier
om je ideeën te noteren.” Na jaren
van schetsen voor strakke, grafische
vormen wilde Waldo zijn schetsen inzetten voor ‘vrij werk’. “Dus ging ik in
de winter van 2008 aan de slag, met
een vierkant schetsboekje en een
zwarte fineliner. Het werden pentekeningen, geïnspireerd door beelden
uit architectuur en stedenbouw.”
Een kruis van twee lijnen vormt de
basis van een netwerk. Het kruispunt als het begin van de stad. Het
centrum. Uit de losse pols, zonder
hulp van een liniaal. “Dit kruispunt
breid ik uit met perspectieflijnen.
Ik vul dit netwerk op gevoel in, met
elementen uit de architectuur: bogen, verdiepingen, ramen, trappen,
poorten enzovoort.”
Gaandeweg zijn de pentekeningen
omgevormd van een enorme kluwen
zwarte lijnen naar geordende bouwwerken. Je blijft er naar kijken.
De expositie ‘Under construction’ is
tijdens openingstijden te bezichtigen
in de Woonwinkel.

Woonwijze
Bezoekadres: Secretaris van Rooijstraat 17,
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Correspondentieadres: Postbus 2080,
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Internet: www.woonwijze.nl
Email: info@woonwijze.nl
Tel: 073 656 23 82
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Maandag t/m donderdag van 08.30 tot
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Belangrijke telefoonnummers
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073 518 66 66
Alarmnummer: 112
Politie: 0900 88 44
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