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Woonwijze, uw manier van wonen!

Arno van der Lee beheerder van 
de Rode Rik en de ontmoetings-
ruimte in de Molenstraat: ‘Dit is 
mij op het lijf gescgreven’

Mirjam Klasen van  
Vluchtelingenwerk: ‘Oorlogen zijn 
niet te voorspellen’
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In het hart van dit Woonjournaal vindt 
u twee gratis kaartjes voor de ijsbaan! 
Wij wensen u veel schaatsplezier.

Alstublieft!
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Wie ben jij?
In gedachten liep ik door de winkelstraat. Het viel mij op dat er veel winkels 
leegstonden. Er wordt steeds meer gekocht via internet, had ik pas nog in de 
krant gelezen. De avond daarvoor had ik met een goede vriend bij een glas wijn 
tot laat gesproken over de dingen die ons raakten. Vriendschap, mensen die 
ons na aan het hart liggen, tegenslagen maar ook successen, alles kwam langs. 

Opeens stond ze daar, met rode lippen en een betoverende lach. In die drukke 
winkelstraat. Ze was mooi, dat zeker, maar dat was niet wat mij raakte. Het 
meisje had een vel papier in de hand met daarop de tekst: wie ben jij zonder 
anderen? 

Iedereen die voorbijkwam las deze 
vraag. Of je wilt of niet, je werd 
erdoor aan het denken gezet. Wie 
ben ik, zonder vriendschap. Wie ben 
je, als je eenzaam bent. Wie ben 
jij, in je eentje. Haar vraag bleef 
mij bezighouden. We hebben er een 
tijdje over gesproken en zo kwam ik 
erachter dat het meisje student aan 
de kunstacademie is. Ze wist eigenlijk 
nog niet waar het toe zou leiden, 
maar de vraag vond ze de moeite van 
het overdenken waard. 

Tijdens dit gesprekje kwam ik tot de 
verrassende conclusie: het gaat niet 
om het antwoord, het is de vraag 
die het ’m doet. Als je je zo nu en 
dan realiseert hoe belangrijk ande-
ren zijn. Voor iedereen! Dan kijk je 
misschien eens of je nog iets voor een ander kunt betekenen. Krijgt je buurman 
nog bezoek? Is je buurvrouw niet eenzaam? Zullen we eens samen een eindje 
lopen, door een winkelstraat, een park of het bos? Een beetje aandacht, een 
beetje investeren in elkaar. Zuinig zijn op elkaar. 

Zonder anderen is het saai en eenzaam. Zonder anderen is het niet te doen.  
Ik ga maar snel weer eens een glaasje wijn drinken met een goede vriend. 

Gerard Velthuizen,  
herfst 2014

Reparaties? 
Bel Jansen Huybregts! 

Een klemmende deur? Een 
lekkage? Voor dit soort zaken 
kunt u rechtstreeks bellen met 
aannemer Jansen Huybregts. U 
wordt zo nog sneller geholpen.

Woonwijze heeft dit voorjaar al het 
onderhoud in handen gelegd van Jan-
sen Huybregts. U kunt de aannemer nu 
rechtstreeks bellen. Hiermee besparen 
we tijd en geld. Dus heeft u een repa-
ratieverzoek? Bel 073-644 75 72. 
Voor spoedgevallen is dit nummer dag 
en nacht bereikbaar. 

Oranje Boven in  
Woonwinkel

De grafisch ontwerpers van Oranje Bo-
ven verzorgden dit jaar de vormgeving 
van ons jaarverslag. Met de foto’s van 
onze ‘huisfotograaf’ Laila Willems lukte 
het wonderbaarlijk goed om het thema 
‘Oog voor mensen, juist nu!’ goed over 
te brengen. In onze Woonwinkel heeft 
Oranje Boven een tentoonstelling in-
gericht met de prachtige beelden van 
de vrijwilligers uit ons jaarverslag. Ook 
ander werk van dit Bossche bureau is 
hier te zien. U bent van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen!
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Infomarkt over de veranderingen in 
zorg, werk en ondersteuning

De zorg in Nederland wordt onbetaal-
baar. Daarom verandert er binnenkort 
veel. De gemeenten krijgen er de zorg-
taken bij. Maar, zij krijgen daarvoor 
veel minder geld. Natuurlijk bereiden 
we er ons hier in Vught goed op voor. 

Voorzieningen voor zorg
Toch zijn er bij iedereen nog heel veel 
vragen. Zeker als u nu al gebruik maakt 
van voorzieningen of zorg nodig hebt. 
Maar ook als u verwacht in de toekomst 
ermee te maken te krijgen. Voor uzelf, 
of voor uw ouders of kinderen. 

Hulp in het huishouden
Op 9 december staan alle organisaties 
die iets met zorg en ondersteuning te 
maken voor u klaar om antwoord te 
geven op uw vragen. De Sociale Ver-
zekeringsbank, het UWV, de gemeente 
Vught, Ouderen Samen, GGD, Anders 
Bezig Zijn, Jeugdgezondheidszorg, 
Vughterstede en natuurlijk ook Woon-
wijze. Er komen ook allerlei informatie-
sessies. Bijvoorbeeld over hulp in het 
huishouden en het persoonsgebonden 
budget. Over wat de woonadviseurs van 
Ouderen Samen voor u kunnen bete-

kenen. Of hoe u als mantelzorger wat 
ondersteuning kunt krijgen.

De koffie staat klaar
Ook kunt u Zora de zorgrobot ont-
moeten op 9 december. Zij is normaal 
gesproken alleen in Vughterstede te 
bewonderen, maar voor de infomarkt 
geeft zij iedereen een lesje ‘bewegen 
op muziek’. Hebt u een scootmobiel? 
Dan kunt u gratis een Apk-keuring la-
ten verrichten. En natuurlijk: de koffie 
staat voor u klaar! Houd het Klaverblad 
in de gaten voor meer informatie. 

Zet het alvast in uw agenda: 9 december, van 15.00 tot 20.00 uur: informatiemarkt in Hotel 

Vught. Over wat er verandert als u hulp bij het huishouden nodig hebt. Over waar u straks te-

recht kunt als u zich zorgen maakt over het gedrag van uw zoon of dochter. Over wat u moet 

doen als u niet meer kunt werken. En bij wie u moet zijn als u vindt dat uw moeder niet meer 

thuis kan wonen. Ofwel: over de gevolgen van de veranderingen in de zorg en ondersteuning.

Woonwijze heeft de afgelopen tijd weer van alles ondernomen. Zo werd er een geslaagde burendag gevierd in de  
Molenstraat, Rode Rik en in Glorieuxlaan, was de opening van GOED wonen in Oisterwijk met Corry Koning en  
Koos Alberts een groot succes en ‘trommelde’ een brassband de inwoners van Moergestel op voor de opening van  
Moers Midden. Ook de komende tijd staat er weer veel moois op het programma! 

9 december in Hotel Vught
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‘Oorlogen zijn niet te voorspellen’

De media staan er bol van. Steeds meer vluchtelingen 
komen naar Nederland om de oorlog in hun thuisland te 
ontvluchten. Vooral mensen uit Syrië en Eritrea vragen om 
hulp. Het rijk bepaalt hoeveel vluchtelingen elke gemeente 
– en dus woningcorporaties – moet opvangen. Wat betekent 
dit voor Vught? Een gesprek met Mirjam Klasen van Vluch-
telingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard. 

Als locatiecoördinator is Mirjam nauw 
betrokken bij het huisvesten van 
vluchtelingen in Den Bosch, Vught en 
Rosmalen. “Wij komen pas in beeld als 
een vluchteling een verblijfsvergun-
ning heeft.” Ook zij ziet dat steeds 
meer vluchtelingen in de regio een dak 
boven hun hoofd nodig hebben. “Alleen 
al in Vught is het aantal vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning verdub-
beld.”

Samenwerken
Hoe groter je als gemeente bent, hoe 
meer vluchtelingen je moet huisvesten. 
Mirjam: “Een goede samenwerking met 
gemeenten en woningcorporaties is 
voor ons erg belangrijk. In Vught gaat 
dat heel goed, er is contact over en 
weer. Ook houden we er rekening mee 
dat we niet te veel mensen bij elkaar 
plaatsen die geen Nederlands spreken. 
We weten dat dit voor buurtbewoners 
lastig kan zijn. Woonwijze houdt er 
heel goed rekening mee dat woning-
bezichtigingen en contractonderteke-
ningen niet te vroeg en niet te laat 
op de dag plaatsvinden. Vluchtelin-
gen moeten vaak van ver komen, uit 
opvangcentra in Groningen of Ter Apel. 

Woningcorporaties als Woonwijze heb-
ben wij echt nodig, de samenwerking is 
heel prettig.”

Gedrang
Mirjam begrijpt heel goed dat mensen 
die al langer op een huurwoning wach-
ten, moeite hebben met het feit dat 
vluchtelingen eerder geholpen worden. 
”We snappen het dat iemand die zelf 
een woning zoekt zich afvraagt: wan-
neer kom ik aan de beurt? Want door 
de toename van de stroom vluchtelin-
gen komt de eigen wachtlijst van de 
corporatie in het gedrang. Daar komt 
nog bij dat de groep vluchtelingen vaak 
bestaat uit alleenstaanden tussen de 
twintig en veertig jaar. Dit is dezelfde 
groep die bij woningcorporaties op de 
wachtlijst staat.” 

Wegwijs
In Nederland leven steeds meer mensen 
in armoede en Mirjam beseft dat deze 
mensen het moeilijk vinden om te zien 
dat er zoveel vluchtelingen worden 
opgevangen. Maar volgens haar is 
het een misvatting om te denken dat 
vluchtelingen in Nederland alles maar 
krijgen wat ze willen. ”Ze ontvangen 

een uitkering waarvan ze zelf de huur 
moeten betalen. Daarnaast krijgen ze 
een kleine lening van de Gemeentelijke 
Kredietbank Den Bosch om spullen te 
kopen zoals een tweedehands wasma-
chine, gasfornuis en koelkast. Deze 
lening betalen ze direct in delen terug 
van hun uitkering. Van de gemeente 
krijgt VluchtelingenWerk een jaar de 
tijd om vluchtelingen in Vught wegwijs 
te maken.”

Begrip
VluchtelingenWerk stimuleert het 
contact met de buren. ”Soms gaat 
dit door de taal wat lastig, wat beide 
partijen vervelend vinden. Maar zodra 
de vluchtelingen de taal een beetje 
machtig zijn, gaat het in 95 procent 
van de gevallen goed. Vooral als de 
buren ook weten wat er aan de hand 
is. Dan komen er vaak reacties als ‘als 
wij daar zouden wonen, zouden wij ook 
weggaan’. Als buren meer weten, zie je 
dat ze elkaar ook helpen. Er ontstaat 
begrip waarom zij wel een woning 
krijgen en bijvoorbeeld hun dochter 
die al jaren ingeschreven staat, nog 
niet. Oorlogen zijn simpelweg niet te 
voorspellen.”
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Woonwijze levert bijdrage aan opvang vluchtelingen



Vluchtelingen verblijven tijdens 
de procedure in een asielzoekers-
centrum. Wanneer ze een verblijfs-
vergunning krijgen, komen ze in 
aanmerking voor een woning. Vluch-
telingen worden door heel Nederland 
gehuisvest. Hun woonplaats kiezen 
ze niet zelf. 

Mirjam: ”Zodra er een verblijfsver-
gunning is, wordt er gevraagd aan 
de vluchteling of hij of zij ergens 
familie heeft. We merken dat het de 
integratie goed doet als vluchtelin-
gen ergens terechtkomen waar ze al 
iemand kennen. Zo krijgen ze sneller 
het gevoel dat het ook hun dorp 
is, ze voelen zich meer geborgen. 
Heeft een vluchteling een zorgvraag 
dan komt Vught algauw in beeld 
omdat er relatief veel zorginstanties 
aanwezig zijn. Ook vluchtelingen 
die een traumabehandeling nodig 
hebben, komen naar Vught, zodat 
zij het traumacentrum in Den Bosch 
kunnen bezoeken.”

In cijfers
Nederland
Tot en met augustus dit jaar zochten 
16.518 mensen bescherming in  
Nederland. De meeste daarvan komen 
uit Syrië en Eritrea.

Europa
In de eerste helft van 2014 zochten 
216.289 mensen bescherming in een 
EU-land. Daarvan vroeg 6 procent asiel 
aan in Nederland.

Wereldwijd
Begin 2014 zijn er wereldwijd bijna 
twaalf miljoen mensen op de vlucht, 
waaronder inmiddels meer dan  
3 miljoen Syriërs.
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Een goede samenwerking met gemeenten en woningcorporaties is voor ons erg belangrijk.
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Een goed begin is het halve werk. Wat 
dat betreft komt het vast goed met 
de nieuwe ontmoetingsruimte van de 
Helvoirtseweg. Bij de opening zat de 
fraai opgeknapte ruimte helemaal vol. 
”Dit is precies wat we graag wilden”, 
zegt een van de bewoners. 

Samen koffiedrinken 
Ook Gerard Velthuizen, directeur-
bestuurder van Woonwijze, is blij met 
het eindresultaat. ”Dit is een goed 
voorbeeld van hoe je samen in korte 
tijd iets kunt realiseren. Veel mensen 
wonen alleen en vinden het prettig 
om elkaar te ontmoeten en samen een 
kopje koffie te drinken.” 

Een tijd werd hiervoor een gedeelte 
van de berging achter het woongebouw 
gebruikt. ”Dat is natuurlijk niet opti-
maal. Dus toen de bewonerscommissie 
ons vroeg om mee te werken aan een 
comfortabeler plek, hebben we meteen 
ingestemd. Wij vinden het belangrijk 
dat mensen niet alleen een dak boven 
hun hoofd hebben, maar dat ze ook fijn 
kunnen wonen.”

Gezellig interieur
De bewoners, enkele betrokken vrijwil-
ligers, de bewonerscommissie, de WOP 
(Woon Omgevings Ploeg) en Woonwijze 
droegen allemaal hun steentje bij. Bij 
de gezellige opening kregen de bewo-

ners van Woonwijze twee uitvergrote 
foto’s cadeau voor aan de muur van 
de ‘Huiskamer’, zoals de ontmoetings-
ruimte wordt genoemd. Daarna zorgde 
een buurtbewoner met accordeonmu-
ziek voor gezelligheid. Er werd zelfs 
nog een dansje gewaagd achter in de 
fietsenstalling. 

Veel bewoners hebben het enorm naar hun zin in het 
woongebouw aan de Helvoirtseweg. Ze misten alleen een 
gezellige plek om met elkaar af en toe een kopje koffie 
te drinken. Op initiatief van de bewonerscommissie ging 
Woonwijze samen met de commissie, de bewoners en de 
WOP aan de slag.

Mooie samenwerking tussen bewonerscommissie, bewoners, WOP en Woonwijze

‘Huiskamer’ Helvoirtseweg valt in de smaak

De gezellige opening van de ‘Huiskamer’ aan de Helvoirtseweg. 

De berging werd omgebouwd tot ontmoetings-
ruimte en de fietsenstalling diende heel even als 
dansvloer.

•  Het woongebouw aan de  
Helvoirtseweg bestaat uit  
27 seniorenwoningen. 

•  De gemiddelde leeftijd van de be-
woners is tussen de 75 en 80 jaar.

•  De koffieochtend wordt iedere 
maand gehouden met vrijwilligers 
van de Mantelmeeuw als gastheer 
of -vrouw. 

•  Mogelijk wordt het aantal koffie-
ochtenden in de toekomst uitge-
breid. 

•  De verantwoordelijkheid en het 
beheer van de ontmoetingsruimte 
liggen bij Woonwijze.



 

 

Warmtewet
De Warmtewet verplicht Woonwijze 
de berekening van de kosten voor 
het gebruik van warmte en/of warm 
tapwater te wijzigen. Hiermee wil de 
overheid ervoor zorgen dat de kosten 
voor mensen die geen eigen ketel 
hebben vergelijkbaar blijven met die 
van degenen die dat wel hebben. Voor 
Woonwijze heeft de wet betrekking op 
zo’n 300 woningen. 

Wat verandert er nu eigenlijk? 
Simpel gezegd verrekent Woonwijze 
tot nu toe de kosten van gas dat nodig 
is om de centrale ketel te stoken. De 
huurders betalen samen alle kosten. In 
de nieuwe situatie betalen de bewoners 
voor de warmte die de ketel levert. De 
overheid heeft een maximum prijs per 
eenheid warmte vastgesteld. Voor de 
huurders maakt het hierdoor niet meer 

uit of de ketel zuinig is of niet, maar 
voor Woonwijze wél.  
Alle huishoudens die onder deze 
nieuwe regeling vallen, hebben van 
ons hier een brief over gehad.

Buurtactiviteit
Woonwijze vindt het fijn als er goed 
burencontact is. We helpen en denken 
dan ook graag mee als u een buurt-
activiteit wilt gaan organiseren. We 
doen graag iets extra’s en geven een 
steuntje in de rug als dat nodig en 
gewenst is.

Bijdrage
Ook financieel willen we een beschei-
den bijdrage doen als uw buurtacti-
viteit de leefbaarheid in uw buurt en 
voor buurtgenoten vergroot. Voor de 
toekenning stellen we de volgende 
voorwaarden:
•  Uw buurtactiviteit vindt in een van 

onze buurten plaats.
•  Met uw buurtactiviteit bereikt u 

zeker 10 buurtgenoten, woonachtig 
op tenminste vijf woonadressen.

•  Onze bijdrage bedraagt maximaal 200 
euro per half jaar.

•  De bijdrage wordt gebruikt voor de 
organisatie van de buurtactiviteit en 
niet voor de versnapering, het eten 
of drinken tijdens de buurtactiviteit.

•  Uw buurtactiviteit wordt niet op een 
andere wijze financieel ondersteund 
door Woonwijze.

Contact en aanvraag
Wilt u een buurtactiviteit gaan organi-
seren? Leuk! Zoals gezegd, we denken 
en helpen graag mee. Neemt u dan 
contact op met Gerdie Jans Rat, advi-
seur Participatie. U kunt haar bereiken 

via telefoonnummer (073) 656 23 82 of 
mailen: g.jansrat@woonwijze.nl. 

Direct aanvraag indienen
U kunt ook direct een aanvraag indie-
nen voor een bijdrage uit ons ‘Oog voor 
Elkaar-budget’. Vul dan het aanvraag-
formulier op www.woonwijze.nl onder 
het kopje ‘nieuws’ zo volledig mogelijk 
in. Dat kan zowel met de computer 
als met de pen (nadat u het formulier 
geprint heeft). Wij nemen dan binnen 
twee weken met u contact op.
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Oog voor elkaar
Goed contact met buren en buurtgenoten zorgt ervoor dat je je thuis voelt in de om-
geving waar je woont. Dat is wat we vaak van mensen horen. En wat goed contact is, is 
voor iedereen anders. Voor de een is dat naar elkaar zwaaien en een praatje op straat, 
voor de ander is dat samen iets doen of elkaar helpen als het nodig is.
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Woonwijze geeft ook dit jaar weer gratis kaartjes voor de ijsbaan

Klunen op de IJsbaan Vught
Haal uw schaatsen maar vast uit het vet, want op vrijdagavond 12 december opent de 
sfeervolle Vughtse IJsbaan weer zijn deuren. Jong en oud kunnen zich uitleven op het 
ijs. Voor een ontspannen rondje, een wedstrijdje ijshockey, een ontmoeting met een  
ijsprinses of een kluuntochtje naar het horecapaviljoen. Vughtenaar Wouter Mosink (16) 
is er klaar voor. 

Hij kijkt ernaar uit dat de ijsbaan er 
weer komt op het Marktveld. Nu is 
Wouter nog regelmatig te vinden op 
de ijsbaan van Sportiom in ‘s-Herto-
genbosch. Maar zodra de ijsbaan in 
Vught opengaat, is hij daar met zijn 
vrienden te vinden. Om te schaatsen, 
maar ook om elkaar te ontmoeten en 
plezier te maken. ”Als het mooi weer 
is, gaan we buiten ook wel voetbal-
len”, vertelt Wouter. ”Maar we zijn 
vaak te vinden op de ijsbaan. Vooral 
als het baggerweer is. Dat doen we 
al heel lang. Het is gewoon leuk.” 
Vorig jaar was hij veel te vinden op de 
Vughtse IJsbaan. Hij werd er – vol-
gens zijn zus Laura – zelfs verliefd. 
In stilte, want hij heeft het het 
betreffende meisje nooit verteld. Het 
verliefde gevoel is nu, een jaar later, 
wel over. ”Al heel lang hoor”, zegt hij 
grinnikend. 

Curling
Naast Wouter zullen nog veel meer 
Vughtenaren op de sfeervolle ijsbaan 
te vinden zijn. Er valt dan ook – net 
als voorgaande jaren – van alles 
te beleven. Nieuw dit jaar zijn de 
curlingclinics  voor basisscholen. Hoe 
goed de leerlingen hun best hebben 
gedaan, wordt vervolgens getest in 
een heuse curlingwedstrijd. Ook wordt 
er voor de eerste keer een speci-

ale prinsessenmiddag georganiseerd 
voor meisjes. Wat uiteraard blijft is 
de grand opening met een grandioos 
ijsspektakel. Let op: dit keer al op 
vrijdagavond en niet op zaterdag. 

Remmen
Om na alle schaatsinspanningen even 
op te warmen met een warme choco-
lademelk of heerlijke glühwein in het 
horecapaviljoen moet er dit jaar eerst 
gekluund worden. Het ‘bruggetje van 
Bartlehiem’ maakt plek voor een kluun-
plaats, zodat de schaatsers over het ijs 
naar de horeca kunnen. Erg leuk, maar 
volgens de organisatie vooral ook heel 
veilig, omdat de schaatsers door het 
klunen vanzelf worden afgeremd. 

Gratis kaartjes
Net zoals vorig jaar krijgen huurders 
van Woonwijze twee vrijkaartjes 
voor de ijsbaan. Deze kaartjes vindt 
u bij dit artikel. En met de Woonwijze 
voordeelpas zijn de schaatsen gratis 
te huren. Hoewel Wouter een fervent 
gebruiker is van de voordeelpas, heeft 
hij ‘m nu niet nodig voor het huren 
van schaatsen. Als fanatiek schaatser 
racet hij met zijn eigen ijzers over het 
snelle ijs op het Marktveld. Wij wensen 
hem en onze andere huurders heel veel 
schaatsplezier toe!
 

Mis het niet!
Maak kans op 500 euro  
gratis shoppen

Al op vrijdagavond is de opening 
van de Vughtse IJsbaan. Dit keer 
niet alleen met een spectaculaire 
ijsshow, maar ook met de bekend-
making van de winnaars van de on-
dernemersactie ”Win 500 euro gratis 
shoppen.” Angèle van de Water, 
voorzitter van de Stichting IJsbaan 
Vught, legt uit:

”Vanaf eind november mogen alle 
klanten van de deelnemende winke-
liers bij besteding van minimaal 5 
euro hun gegevens invullen op een 
kaartje. Tijdens de opening gaan 
alle kaartjes in een hoge hoed en 
vervolgens trekken we de prijzen. 
Zo verloten we één keer 500 euro 
gratis shoppen en vijf keer 150 euro 
gratis shoppen. Te besteden op die 
vrijdagavond tot 22.00 uur bij de 
aangesloten ondernemers. De win-
naars krijgen een personal shopper 
om de tasjes te dragen. Zorg dat je 
erbij bent! Want val je in de prijzen 
en ben je er niet, dan trekken we 
ter plekke een andere winnaar.” 
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De Vughtse IJsbaan is geopend van 

vrijdagavond 12 december tot en met 

zondag 4 januari. De entree is 3 euro. 

Het volledige programma is te vinden 

op www.ijsbaanvught.nl. 

Wouter Mosink is fan van de ijsbaan in Vught.
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Riekie van de Wetering neemt afscheid als beheerder van de Rode Rik 2.0

Wat was je opdracht, toen je be-
gon als beheerder bij de Rode Rik?  
”Een Huis voor de Wijk maken. Woon-
wijze merkte dat er steeds meer 
mensen behoeften hadden aan contact 
en ontmoetingen, mijn taak was hen 
uit te nodigen naar De Rode Rik te 
komen. Mensen die het naar hun zin 
hebben zijn over het algemeen minder 
vaak ziek en kunnen langer zelfstandig 
wonen. Van Woonwijze kreeg ik alle 
ruimte. Als ik een idee had, zeiden ze: 
leuk, moet je doen! Alles was nieuw 
voor me. Soms was het lastig om geen 
draaiboek te hebben want dan moet je 
alles zelf uitzoeken. Door veel gesprek-
ken te voeren is het gelukt mijn eigen 
ideeën vorm te geven.” 

Wat viel er mee? 
”De ruimte die ik kreeg van de pro-
grammaraad en de inspirerende 
samenwerking met Gerdie Jans Rat van 
Woonwijze. Daarbij was er een aantal 
vrijwilligers waarmee ik het van meet 
af aan goed kon vinden. Ook stond 
meteen een groep bewoners de eerste 
ochtend op de stoep voor de koffieoch-
tend. Anderen gaven aan  in eerste in-
stantie niet zoveel zin te hebben. Ook 
deze bewoners kwamen toch en zijn 
nooit meer weggegaan, dat is mooi.”  

Wat viel er tegen? 
”Dat de groep vaste bezoekers op een 
gegeven moment niet groter werd. Ik 
verwachtte een zwaan-kleef-aan effect.”

Waarmee heb je je stempel op de 
Rode Rik kunnen drukken?
”Het is niet gemakkelijk om van een 
groep vrijwilligers een team te maken. 
Dat heeft me ve el energie gekost. Ik 
vond dat erg belangrijk omdat de Rode 
Rik draait op vrijwilligers. Zij moeten 
zich lekker voelen. Dat is me aardig 
gelukt en daar ben ik blij mee.” 

Waarom ben je gestopt? 
”Nu ik 67 jaar ben, vind ik het tijd om 
met andere dingen bezig te zijn. Ik 
heb nog een heleboel plannen en wil 
bijvoorbeeld meer van de wereld zien. 
Dat wil ik nu doen want nu ben ik nog 
goed gezond. Afgelopen twee jaar heb 
ik met heel veel plezier voor De Rode 
Rik gewerkt. Toen Woonwijze vertelde 

wat hun visie was en waar ze naar-
toe wilden, zag ik meteen een mooie 
uitdaging.”

Hoe was je afscheid? 
”Daar zag ik wel tegen op. Ik kan aar-
dig babbelen en goed organiseren, maar 
ik ben niet graag het middelpunt van 
de belangstelling. Maar toen het zover 
was, vond ik het eigenlijk heel erg leuk. 
Ik heb veel persoonlijke cadeaus gekre-
gen waar echt over was nagedacht. Dat 
raakte me. Ik was zelfs zo enthousiast 
dat ik een bericht op Facebook heb 
gezet, dat doe ik anders nooit.” 

Wat ga je missen? 
”De hectiek en de drukte.” 

Heb je nog tips voor je opvolger? 
”Ik heb mijn opvolger Arno van der 
Lee al veel gesproken. Hij doet het 
volgens mij heel erg goed. Hij is jong 
en enthousiast en luistert goed naar 
de vrijwilligers. Als iemand niet lekker 
in zijn vel zit, ziet hij dat en maakt hij 
een praatje. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat het goed gaat.”

In twee jaar tijd is de Rode Rik 2.0 stevig op de Vughtse 
kaart gezet. Riekie van de Wetering heeft hier een belang-
rijke rol in gespeeld. Met haar enthousiasme en kordaat-
heid lukte het haar om van de Rode Rik 2.0 een echt Huis 
van de Wijk van te maken. 

‘Het is me gelukt van de 
vrijwilligers een team te 
maken, daar ben ik blij mee’
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Arno van der Lee als nieuwe beheerder voorgesteld

‘Ontmoetingsruimte: een  
fijne plek voor iedereen’

”Wat leuk om hier zoveel mensen te 
zien”, zegt Charlotte Beukeboom, 
manager Front office van Woonwijze, 
terwijl ze rondkijkt in de goedgevulde 
ontmoetingsruimte van de Molenstraat. 
Ze is uitgenodigd voor de vergadering 
van de bewonersvereniging om de 
nieuwe beheerder van de gezamenlijke 
ruimte voor te stellen. ”Maar eerst wil 
ik bestuursleden Jan den Otter en Christ 
Schuurmans hartelijk bedanken voor 
hun inzet de afgelopen jaren. We heb-
ben het heel erg met hen getroffen.”

We gaan ervoor 
Samen met de onafhankelijke voorzitter 
van het bestuur, Angelique Hoksbergen 
van Woonwijze, zorgden de twee tot nu 

toe voor het beheer van de ontmoe-
tingsruimte. ”We vinden het belangrijk 
dat alle bewoners kunnen genieten van 
de ruimte en dat zij zich geen zorgen 
hoeven te maken over de dagelijkse 
gang van zaken. We hebben daarom 
besloten een nieuwe beheerder aan te 
stellen die niet in het woongebouw 
woont en losstaat van Woonwijze”, legt 
ze uit. Ze is er trots op hoe het bestuur 
is omgegaan met dit besluit. ”We gaan 
ervoor, was de houding. We gaan het 
samen goed afsluiten en zorgen voor 
een goede overdracht.” Aan Woon-
wijze daarna de taak om een geschikt 
iemand te vinden: ”We kwamen al snel 
uit bij Arno van der Lee. Hij is na een 
intensieve sollicitatieperiode aangeno-

men in de Rode Rik. Hier heeft hij de 
afgelopen tijd al bewezen dat hij een 
uitstekende beheerder is. Gelukkig was 
Arno meteen enthousiast. Hij wil op 
een laagdrempelige manier werken en 
is bereid om dingen aan te pakken en 
over te nemen, ik denk daarom dat hij 
hier goed past.”

Betaalbaar en toegankelijk
Arno van der Lee combineert zijn 
baan bij de Rode Rik 2.0 met die in de 
Molenstraat. ”Dat gaat zeker lukken 
met het mooie team van vrijwilligers 
dat hij achter zich heeft staan. En de 
enthousiaste en betrokken activiteiten-
commissie. Samen kunnen we van de 
ontmoetingsruimte een fijne plek ma-
ken voor iedereen.” Het uitgangspunt 
van het programma van de ontmoe-
tingsruimte van de Molenstraat blijft 
hetzelfde: betaalbaar en toegankelijk. 
De kosten voor de nieuwe beheerder 
komen voor rekening van Woonwijze. 
”We hebben besloten minder geld uit 
te geven aan advertenties en pro-
motie en hierdoor kunnen we deze 
keuze maken.” Arno van der Lee gaat 
enthousiast aan de slag: ”Ik heb er 
veel zin in en hoop dat ik op uw steun 
kan rekenen.” 

De ontmoetingsruimte van de Molenstraat heeft een nieuwe 
beheerder: Arno van der Lee. Tijdens de vergadering van de 
bewonersvereniging stelde Woonwijze hem voor. Arno van 
der Lee neemt het stokje over van het bestuur van de ver-
eniging. ‘We vinden het belangrijk dat alle bewoners kun-
nen genieten van de ruimte en zich geen zorgen hoeven te 
maken over de dagelijkse gang van zaken.’ Arno van der Lee

Arno van der Lee heeft het stokje voor het beheer van de ontmoetingsruimte in de Molenstraat  
overgenomen van het bestuur van de bewonersvereniging.
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7 vragen aan Arno van der Lee, de nieuwe beheerder van de 
Rode Rik 2.0 en de ontmoetingsruimte van de Molenstraat  

‘Dit is mij op het lijf geschreven’
Arno van der Lee is de nieuwe beheerder van de Rode Rik 
en de ontmoetingsruimte in de Molenstraat.  
Het Woonjournaal stelde hem 7 vragen.

Waarom heb je gesolliciteerd 
bij de Rode Rik? 

”Ik heb altijd gewerkt in de grafi-
sche industrie, maar verloor vier jaar 
geleden mijn baan omdat er steeds 
minder werk in die richting is. Ik ben 
wel altijd bezig gebleven. Zo heb ik 
me ingezet voor de Jeugd Aktief-week. 
Als leider van een groep en tien jaar in 
het bestuur. Zeven jaar daarvan was ik 
voorzitter. Ik weet dus hoe het is om 
te werken met vrijwilligers. Toen een 

lid van de programmaraad van de Rode 
Rik 2.0 vroeg of beheerder van de Rode 
Rik misschien wat voor me was, was ik 
meteen enthousiast.” 

En? Bevalt het je? 

”Dit is mij op het lijf geschreven! Dat 
vind ik niet alleen, maar ook iedereen 
om me heen. Het is echt verschrikkelijk 
leuk om te doen. Het voelt absoluut 
niet als werken.” 

Waarom ben je zo enthou-
siast over de Rode Rik? 

”Ik vind het mooi om in een tijd 
waarin mensen zich steeds vaker alleen 
moeten zien te redden verbindingen te 
leggen in de wijk en mensen erbij te 
betrekken. Als je dat goed wilt doen 
heb je een plek zoals deze nodig, een 
huis voor de wijk.” 

Gezellige koffieochtend in de Rode Rik

1

2

3
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Zowel voor de Rode Rik als 
voor de ontmoetingsruimte 
aan de Molenstraat zijn we 
altijd op zoek naar  
enthousiaste vrijwilligers. 
Heeft u interesse?  
Bel dan met Arno van der Lee: 
06-51 74 75 25. 

Hoe ga jij je stempel op de 
Rode Rik drukken?

”Eerst wil ik zeggen dat ik enorm veel 
bewondering heb voor mijn voor-
gangster Riekie van de Wetering. Zij 
heeft echt pionierswerk verricht, alles 
stond al fantastisch op de rit. Alle lof 
daarvoor. Gelukkig kan ik haar nu nog 
altijd bellen. Ik zou ook graag meer 
jeugd en jongeren bij de Rode Rik be-
trekken. Dat hebben we bijvoorbeeld al 
gedaan met de loom-middag. Dat was 
een enorm succes, er waren hier wel 
honderd mensen.” 

Riekie vond het een uitda-
ging om nieuwe mensen te 
bereiken, herken je dat?

”Ja, dat is ook lastig. Mensen moeten 
wel zelf willen. Door andere activitei-
ten te organiseren probeer ik het wel 
aantrekkelijker te maken voor meer 
mensen. De activiteitencommissie 

stimuleer ik ook om iets nieuws te ver-
zinnen. Het mooist vind ik het als je in 
eerste instantie denkt dat het niet gaat 
lukken, want dat zijn vaak de beste 
ideeën. De uitvoering is van later zorg, 
daar kom je vaak wel uit door er verder 
over te praten.” 

Je werkte nog maar net in 
de Rode Rik toen het verzoek 
kwam of je ook interesse had 
in dezelfde functie in de ont-
moetingsruimte in de Molen-
straat. Wat vond je daarvan?

”Ik was meteen enthousiast, maar ik 
vond het wel snel. Daarom ben ik er 
eerst een paar keer binnengewandeld 
en dat voelde goed. Er zijn ook daar 
een aantal goede vrijwilligers en ieder-
een heeft er zin in. In de Molenstraat 
is het meer een besloten groep dan bij 
de Rode Rik. Maar ik denk dat er meer 
overeenkomsten dan verschillen zijn. 

Ze kunnen elkaar zeker op sommige 
vlakken versterken.” 

Hoe is de samenwerking met 
Woonwijze?

”Super! Ik voel me door hen echt ge-
steund. De medewerkers zijn bruisend 
en enthousiast. De samenwerking gaat 
echt goed.”

‘Ik vind het mooi om in een tijd waarin mensen zich steeds vaker alleen moeten zien te redden verbindingen te leggen in de wijk en mensen erbij te betrekken.’

4

5

6

7
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‘Dit is een lot uit de loterij’

Eerste bewoonster Vughtse Hart geniet van haar appartement 

Er zijn vast niet veel Vughtenaren die niet weten hoe het 
Vughtse Hart er aan de buitenkant uitziet. Het stijlvolle 
nieuwe woongebouw met winkels in het centrum van Vught 
valt bij de meeste mensen goed in de smaak. Maar hoe 
zit het met de binnenkant? Anja Broess geeft het Woon-
journaal een rondleiding. ”Vanaf dag een voel ik me hier 
thuis.”

De ‘caleidoscoop’ die door kunstenares 
Lisa van Noorden is gemaakt voor de 
entree van de appartementen van het 
Vughtse Hart projecteert fraaie beelden 
op de muur. Het cadeau van Woonwijze 
wordt door de bewoners en hun bezoek 
erg gewaardeerd. Een verdieping hoger 
heeft Anja Broess haar voordeur al 

opengemaakt. ”Kom binnen”, klinkt het 
hartelijk. 

Mooie-momentenmuur 
Een lot uit de loterij, zo noemt Anja 
Broess (63) haar appartement. ”Moet 
je toch eens zien hoe fijn ik hier 
woon. Als ik hier niet mee tevreden 
zou zijn…” lacht ze. In haar gang 
valt meteen de prachtige fotocollage 
aan de muur op. Mooie momenten uit 
haar leven zijn hierdoor altijd dichtbij. 
Rechts van de gang is de slaapkamer 
en daarnaast de werkkamer/logeerka-
mer. De gang komt uit op haar royale 
woonkamer. ”Ik heb heel veel ramen en 
daardoor is het hier altijd lekker licht.” 
Anja Broess was de eerste bewoonster 
van de appartementen. Bij de ope-
ning liep ze voorop met burgemeester 
Roderick van de Mortel over de rode 
loper. ”Van tevoren vond ik het wel 
spannend. Maar op de dag zelf was 
het wel grappig.” Uiteraard bekeek de 
burgemeester ook haar toen nog lege 
woning. De bijzondere brede langwerpi-
ge vorm ontlokte bij hem de opmerking 
dat hij wel wist waar ze haar bankstel 
neer zou zetten. ”Ik zei toen dat hij 
maar moest komen kijken of hij gelijk 
had.” En de burgemeester hield woord. 
”Hij heeft hier gezellig een uurtje door-

Op eigen wijze 

In ‘Op eigen wijze’ geeft het 
Woonjournaal een kijkje in 
de woning en het leven van 
een bijzondere huurder 
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Met Solacium (het Latijnse woord voor troost) helpt Anja Broess nabestaanden met het vormgeven van het afscheid. Meer informatie hierover vindt u 
op de website www.solacium.nl.  

‘Dit is een lot uit de loterij’

Eerste bewoonster Vughtse Hart geniet van haar appartement 

gebracht. De bank stond inderdaad op 
de plek die hij verwacht had.”

Tranen bij de Kringloop 
Anja Broess woonde 41 jaar op de 
Laagstraat. Ze bracht er samen met 
haar man, die elf jaar geleden over-
leed, hun kinderen groot. ”Nu was 
het voor mij een goed moment om te 
vertrekken. In het huis daar hoort een 
gezin. Toen ik hoorde van de plan-
nen voor het Vughtse Hart wist ik 
meteen: dat is het! Gelukkig wist ik al 
een halfjaar dat ik ging verhuizen dus 
heb ik genoeg tijd gehad om me voor 
te bereiden. Daardoor heb ik er geen 
hartzeer van gehad.” 
Aan de gezellige ruimtes is wel te zien 
dat Anja Broess goed over de inrich-
ting heeft nagedacht. ”Eerst heb ik 
alles wat ik had uitgezocht. Daarna 
nieuwe dingetjes gekocht en het oude 
op Marktplaats gezet.” Helaas paste de 
grote hoge salontafel waar ze zo aan 
gehecht was niet bij het nieuwe interi-
eur. ”Die heb ik met tranen in mijn 
ogen naar de Kringloop gebracht.”

Koningin van Vught 
Haar nieuwe woning past, zoals ze het 
zelf zegt, als een jas. De opvallende 
plek, letterlijk in het hart van Vught, 
bevalt haar wel. ”Iedereen zegt dat ik 
de koningin van Vught ben”, lacht ze. 
”Ik heb ook meteen een vlaggenstok 
gekocht voor feestdagen want dat 
staat geweldig op deze plek.” 
Anja Broess houdt graag zelf de regie. 
”Nu kan ik zelf nog bepalen waar ik 
terechtkom en kan ik zelf nieuwe con-
tacten maken. Ik hou er wel van een 
beetje uitgedaagd te worden.” Ze heeft 
ook leuk contact met de andere bewo-
ners. ”De buurtborrel die mede werd 
gehouden door Woonwijze was zeer 
de moeite waard. En met bijna alle 
bewoners zijn we ook al met een boot 
over de Binnendieze gevaren, daarop is 
een van de buurvrouwen gids. Je hoeft 
niet bij elkaar de deur plat te lopen, 
maar af en toe dit soort dingen doen 
is hartstikke gezellig.” 

Mooi compliment
Verpieteren achter de geraniums doet 
Anja Broess toch al niet. De voormalig 

wijkziekenverzorgende werkt twintig 
uur per week als coördinator van 3000 
vrijwilligers van een bedevaartorgani-
satie. Daarnaast heeft ze sinds 2006 
ook nog haar eigen bedrijf: Solacium. 
”Hiermee begeleid ik inhoudelijk, niet 
kerkelijke afscheidsbijenkomsten. Per 
jaar help ik bij zo’n vijftig uitvaarten 
in deze regio.” 
Veel persoonlijke aandacht voor de 
nabestaanden en oog voor de wensen 
van de overledene, dat is wat bij haar 
vooropstaat. ”Vorig jaar ben ik zelfs 
uitgeroepen tot ritueelbegeleider van 
het jaar, een mooi compliment. Met dit 
werk heb ik ook echt mijn bestemming 
gevonden. En dat ik nu ook nog in 
zo’n mooi appartement kan wonen is 
helemaal geweldig.”

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.

‘Ik zei tegen de burgemeester dat hij maar moest komen kijken of hij gelijk had over waar mijn bankstel kwam te staan. Hij hield woord.’
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Colofon

SmartPhone-Point repareert mobieltje 
en tablet terwijl je wacht

Barst in het glas van je mobieltje? 
Tablet stuk? Bij SmartPhone-Point 
in Vught repareren ze Samsung- en 
Apple-apparatuur waar je bij staat. 
‘Ideaal, want zo hoef je je spullen 
niet te missen, kun je zien dat we 
originele onderdelen gebruiken en 
weet je dat we niets met je gege-
vens doen.’

Het SmartPhone-Point in Vught was 
meteen een enorm succes. Eigenaar 
Philippe Guillaume mag dan pas 23 
jaar zijn, hij voelt feilloos aan waar 
er behoefte aan is én beschikt ook 
over de benodigde vaardigheden. “Ik 
ben in 2010 thuis aan de keukentafel 
in Vught begonnen. Gewoon omdat 
mijn eigen iPhone kapotging en nie-
mand hem kon repareren. Toen ben ik 
hem zelf maar gaan maken.”

Relaxed
Het concept van het SmartPhone-
Point is duidelijk: reparaties terwijl 
je wacht op een goed bereikbare 

locatie. Een afspraak maken is han-
diger, maar niet nodig. De prijzen 
zijn helder en de garantie is altijd 
een halfjaar. “We zijn toegankelijk en 
gastvrij. We gaan voor de vipbehan-
deling, dus we bieden bijvoorbeeld 
altijd koffie of thee aan. Het moet 
relaxed voelen om hier te komen.”
Niet alleen particulieren, maar ook 
verzekeraars verwijzen door naar het 
SmartPhone-Point. “Met veel van 
hen heb ik ook afspraken.” Een dure 
speciale verzekering voor je mobiele 
telefoon is dankzij de supersnelle 
service van het SmartPhone-Point 
eigenlijk niet nodig. “Alleen zo kun 
je al veel kosten besparen.”

Hoogste kwaliteit 
Philippe Guillaume weet precies hoe 
de apparatuur in elkaar zit. “Ik leid 
zelf medewerkers op. Ik ben dan 
ook veel in het buitenland om op de 
hoogte te blijven.” Het vinden van 
geschikte mensen is niet makkelijk. 
“Je moet technisch zijn, sociaal en 
goed tegen stress kunnen.” 
Omdat Samsung en Apple het meest 
gebruikt worden, richt het Smart-
Phone-Point zich alleen hierop. “Zo 
kunnen we ook de hoogste kwaliteit 
leveren.” Bijna alle mankementen 
zijn te repareren. “Alleen als je tele-
foon in de wc is gevallen, wordt het 
lastig”, lacht hij.

Bewoners van Woonwijze met een 
Woonwijze Voordeelpas krijgen bij 
het SmartPhone-Point 10 procent 
korting op alle reparaties.

Tien procent korting op reparaties met de  
Woonwijze Voordeelpas

Philippe Guillaume


