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Woonjournaal
Woonwijze, uw manier van wonen!

Sancta Monica:
van statig klooster tot
eigentijds ‘Melrose Place’

Keuvelen over vroeger
maakt verleden tastbaar
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Buurtpreventie Vught trotseert
weer en wind voor veilig Vught
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Kapotte spullen?
Breng ze naar het
Repair Café!
Heeft u een kapotte fiets, apparaat, schoenen, kleding of tas? De
vrijwilligers van het Repair Café
helpen u graag met een kosteloze
reparatie! Het Repair Café wordt
iedere laatste zaterdag van de
maand gehouden in De Stenen Hut,
Parklaan 3 in Vught. Tussen 11.00
en 15.00 uur zitten de vrijwilligers
klaar om uw spullen te repareren.
Helemaal gratis!

Getallen
Mijn kleinzoon Silver vierde zijn verjaardag en was apetrots. Hij werd vier en
gaat voortaan naar de basisschool. Een tijdje terug zag ik een minister die
bijna uit haar bol ging: de maximum snelheid gaat naar 130 kilometer per
uur! Leve de vooruitgang.
Getallen, ze hebben wel iets. Mijn buren zijn ruim 25 jaar getrouwd, voorwaar
een hele prestatie! En zo zijn er ook ongelooflijk veel huurders die al 25 jaar
huren bij Woonwijze.
Getallen, getallen, en nog eens getallen
Woonwijze bereikte onlangs nog een mooi getal: in korte tijd de honderdste
verkoop van een woning via Kopen naar Wens. Natuurlijk, alle 99 daarvoor
waren ook mooi, maar dit was dus wel de honderdste!
Het doet ons goed om te zien dat mensen die niet meer in aanmerking komen
om een huis te huren, zo blij zijn met hun koophuis. Dat heeft trouwens alles
van doen met de belachelijke nieuwe regels van het Rijk: als je ook maar iets
te veel verdient mag je niet meer huren. Kopen wat er op Funda staat is in
vrijwel alle gevallen veel te duur, dus wat moet je? Die kopers van een huis,
vaak hun eigen huurhuis, via de speciale Kopen naar Wens-regeling zijn bijna
zonder uitzondering supertrots op hun koophuis.
Woonwijze heeft zorgvuldig zeshonderd woningen aangemerkt als geschikt
voor de verkoop. Daar is grondig over nagedacht. Het zijn woningen die
geschikt zijn voor ‘de doelgroep’. Woningen ook waarvan het minder noodzakelijk is om ze in de verhuur te houden, omdat we er genoeg van hebben.
Mooi dus, maar er is een maar…
Wij zouden veel meer kansen moeten krijgen om een werkelijke bijdrage te
kunnen leveren aan de doorstroming. Dat zou kunnen door passend aanbod
toe te voegen aan onze voorraad. Zoals kleinere, betaalbare woningen in de
omgeving van het centrum, de Molenstraat en de Baarzen.
Dan zouden we nóg trotser zijn. Stel je voor: ouderen die naar nieuwe appartementen op mooie plekjes vertrekken, jongeren die naar de achtergebleven
eengezinswoningen kunnen verhuizen… Helaas, daar wordt verschillend over
gedacht, dus dat gaat (nog) niet. Wij zouden pas echt apetrots zijn als dat
ooit nog eens lukt.
Aan Woonwijze zal het niet liggen, dat staat als een paal boven water.
Wij hopen over een tijdje met trots de tweehonderdste sleutel aan een
tevreden Woonwijze-koper te kunnen uitreiken!

Gerard Velthuizen
Zomer 2015

Kopje suiker als symbool voor
goed burencontact
U kent ze vast nog wel; die ouderwetse
kopjes met schotel. Vaak versiert met
een gouden randje en bloemetjes.
De leden van de bewonerscommissie
kregen van ons zo’n mooi kopje met
daaraan vastgemaakt de uitnodiging
voor een gezellige middag op het terrein van de Isabella Kazerne.
“Het kopje staat voor ons voor het
lenen van wat suiker”, zegt Gerard
Velthuizen, directeur-bestuurder van
Woonwijze. “Dat is toch hét symbool
voor goed burencontact. Wij vinden
dat heel belangrijk, want goede buren
dragen ook bij aan fijn wonen.
De bewonerscommissie helpt ons
daarbij, zij zijn onze oren en ogen in
de wijk.”
Om de bewonerscommissie te bedanken
voor hun inzet, nodigden we ze uit op

Woonwijze ondersteunt Seniorenbus
De Rode Rik, Ons Home, de Vlasborch en de Vughtse winkelcentra. In de toekomst zal de Seniorenbus hier vast
regelmatig te zien zijn. Met een rit langs deze plekken werd
de bijzondere bus in gebruik genomen.
De Seniorenbus is een initiatief van Jos
Brekelmans, die verschillende medewerkers vond om het idee ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Woonwijze
levert in het kader van de leefbaarheid
ook een bijdrage aan de Seniorenbus.
Directeur-bestuurder Gerard Velthuizen:
“Fijn dat er mensen zijn die zoveel
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het terrein van de Isabella Kazerne.
Ze mochten zelf ook een buurman of
vrouw uitnodigen. “We willen graag
de groep van betrokken buurtbewoners nog groter maken.” Hier werd
een bezoek gebracht aan een imker,
natuurlijke bakkerij en een bijzondere
boksschool waar boksen en kunst
samengaan. Als afsluiting werd er
een lekkere high tea geserveerd bij ’t
Stroopsoldaatje.

feeling met de Vughtse samenleving
hebben om te weten aan welk noden
voldaan moet worden.”
Abonnees van de Seniorenbus (55+)
betalen € 5 per maand en € 0,50 per
rit. Meer informatie is te vinden op:
www.seniorenbusvught.nl
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Keuvelen over vroeger in ontmoetingsruimte De Molenhoek

‘Herinneringen maken
het verleden tastbaar’
Praten over vroeger kan een fijn gevoel geven. Zeker als je
het in een groepje doet met iemand erbij die het gesprek
in goede banen leidt. In de Molenstraat komt iedere twee
weken een groepje bewoners samen om met Aagje van der
Vossen herinneringen op te halen.
Door het ophalen van herinneringen voelen mensen zich vaak beter. Binnen een groep zorgt het ook voor meer begrip en schept het een band.

“Wij zijn van een generatie die veel
heeft meegemaakt. De komst van de
auto, tv, telefoon, maar ook de Tweede
Wereldoorlog. Het is fijn om daar af en
toe nog eens over te praten.” Aan het
woord is een van de deelnemers van
het ‘keuvelen’. Eens in de veertien dagen komt zij met andere bewoners uit
de Molenstraat bij elkaar om te praten
over hoe het vroeger was.

Poepdoos
Aagje van der Vossen leidt de bijeenkomsten. Ze kiest hiervoor ook
een thema uit. Deze middag is dat de
‘poepdoos’. Wat weten de deelnemers
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hier nog van? “Dat was een houten
plank met een gat erin. Ik durfde er als
klein meisje nooit op te gaan zitten
want dan was ik bang om erin te vallen”, vertelt een van de deelneemsters
aan het gesprek. “Dat was ook een heel
diep gat”, vult haar buurvrouw aan.
“Het hout was hagelwit van het vele
schrobben”, weet een ander.
Ondertussen luistert Aagje van der Vossen goed naar wat er wordt gezegd. Ze
zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal
af kan maken en aan de beurt komt om
te vertellen. Af en toe vraagt ze door.
“Hoe zat dat eigenlijk met het leegpompen van de poepdoos?” Dat ritueel

staat bij een van de dames in het geheugen gegrift: “Bij ons deed Ome Bert
dat. Hij verspreidde de poep daarna
over het land. Ik was toen nog maar
een klein meisje en hij waarschuwde me
altijd: Ik weet precies wat gij gepoept
hed. Daardoor durfde ik de week voordat
hij kwam amper naar de poepdoos.”

Meer begrip
De deelnemers zijn erg enthousiast
over het keuvelen (met een duur
woord: reminiscentie), dat dankzij een
bijdrage van het ouderenfonds Sluyterman van Loo maar één euro per keer
kost. Aagje van der Vossen: “Er wordt

nog te weinig met ouderen in gesprek
gegaan over vroeger. Terwijl het ophalen van herinneringen het verleden
weer tastbaar maakt. Dit zorgt er vaak
voor dat mensen zich beter gaan voelen.” Het delen van ervaringen binnen
een groep zorgt ook voor meer begrip.
“Het schept een band.”
Dat is ook goed te zien op maandagmiddag. Als vanzelf wordt er een tipje
van de sluier gelicht van de afkomst
van de deelnemers. Wie komt er uit een
dorp? Wie uit de stad? Wie moest al
vroeg bij andere mensen gaan poetsen?
Van de poepdoos gaat het gesprek
moeiteloos over naar de zinken teil

waarin de kinderen op vrijdag werden
gewassen. En de Maja-zeep die veel
vrouwen vroeger gebruikten. “Ik kan de
geur nu nog terughalen. Mooi is dat.”
Alle ouderen van Vught zijn van
harte welkom om te komen keuvelen
in ontmoetingsruimte De Molenhoek
in de Molenstraat. Dit wordt gedaan
iedere twee weken van 14.30 tot
16.00 uur. De eigen bijdrage is één
euro. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Gerdie Jans
Rat van Woonwijze: (073) 656 23 82
of g.jansrat@woonwijze.nl

Aagje van der Vossen he
eft samen
met Marja Havermans he
t boek
‘Spreken is zilver, vrage
n is goud.
In dialoog met ouderen
’ geschreven.
Dit is te bestellen bij uit
geverij Damon ISBN nummer 9789
460362088.
Voor meer informatie, oo
k over de
cursussen die Aagje en
Marja gaan
geven over hoe je in ge
sprek kunt
gaan met ouderen, kunt
u mailen
naar cummunis@kpnm
ail.nl.
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Jaarverslag Woonwijze 2014:
Spiegeltje, spiegeltje…
Met het jaarverslag legt Woonwijze verantwoording af over
het afgelopen jaar. Voor ons stond 2014 in het teken van
in de spiegel kijken. Hoe we dat deden, kunt u lezen in het
jaarverslag dat te vinden is op onze website
www.woonwijze.nl/jaarverslag.

Woonwijze draagt buurtcontact ook
een warm hart toe. We hebben hiervoor
het Oog voor Elkaar-fonds opgericht.
Met een bijdrage kochten bewoners
aan de Helvoirtseweg een bankje voor
in de gezamenlijke tuin om zo samen
regelmatig een praatje te maken of
een kopje koffie te drinken. Voor onze
huurders in het Vughtse Hart konden
we een kastje om samen boeken te
ruilen realiseren.

OPROEP!
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Hebt u ook idee voor uw buurt
en wilt u een verzoek voor het
Oog voor elkaar-fonds indienen?
Kijk dan op www.woonwijze.nl of
neem contact op met Gerdie Jans
Rat via g.jansrat@woonwijze.nl
of (073) 656 23 82.

Eigen website HBV Woonwijze
De Huurders Belangenvereniging (HBV) is de
stem van de bewoners van Woonwijze. Het is
dus enorm belangrijk dat iedereen goed informatie kan vinden en gemakkelijk contact kan
opnemen. Een eigen website was dan ook zeer
welkom. Dat is gelukt! Alle informatie over de
HBV vindt u op www.hbv-woonwijze.nl.

Oog voor Elkaar
Burendag is een dag waarop een straat,
buurt of wijk gezellige activiteiten
organiseert die de buurt en de band
tussen de bewoners versterken. Dit
jaar wordt deze bijzondere dag gehouden op zaterdag 26 september. Het
Oranje Fonds ondersteunt de Burendag
en geeft subsidies. Dus wilt u met
de buurt barbecueën, badmintonnen
of jeu de boules spelen? Dan kunt u
mogelijk een bijdrage krijgen van het
Oranje Fonds. Meer informatie hierover
vindt u op www.oranjefonds.nl.

Voor actuele informatie en om gemakkelijk contact te
maken met de Huurders Belangenvereniging

De allereerste Dag van het Huren in
Nederland wordt op 12 september
gehouden. Een initiatief van Aedes,
de vereniging van woningcorporaties om te laten zien hoe corporaties bijdragen aan goed wonen.
Woonwijze wil deze dag graag met
u vieren! Met mooie en bijzondere
verhalen in ons volgende Woonjournaal, dat dan helemaal in het teken
staat van deze bijzondere dag.
We kunnen uw hulp hiervoor goed
gebruiken. Dus heeft u een bijzonder woonverhaal? Bijvoorbeeld over
de mooie herinneringen die u heeft
aan een huis of aan die grappige
buurjongen? Of wilt u laten zien
hoe u woont? Laat het ons weten!
U kunt hiervoor contact opnemen
met Astrid Potters via
a.potters@woonwijze.nl of
(073) 656 23 82.

Direct en optimaal huurders informeren over de actuele zaken die
spelen bij Woonwijze. Dat is wat het
bestuur van de HBV wil bereiken
met haar eigen website. Leden Rob
Hulsman (voorzitter ), Hetty Joos,
Gerard van den Heuvel en nieuw lid
Joske Jansen zijn dan ook blij dat
www.hbv-woonwijze.nl in de lucht
is. “Dat is voor ons een geweldige
stap vooruit.”

Belangen behartigen
Op de website is bijvoorbeeld informatie te vinden over de vordering
van onderhoudsplannen of van
de herstructurering van de Grote
Zeeheldenbuurt. “De site is er ook
om te informeren over de huurverhogingsvoorstellen en de mening van
de bewoners daarover te vragen. We
hebben daarvoor een poll op de site
die gemakkelijk in te vullen is”,

Kijk voor informatie
over de Huurders Bel
angen Vereniging
en actuele onderw
erpen op onze we
bsite:
www.hbv-woonw
ijze.nl
Voor vragen of adv
ies kunt u contact
opnemen via:
info@hbv-woonw
ijze.nl

Kaartje HBV_WW

Joske Jansen is al jaren een trouwe huurster van Woonwijze. Sinds begin dit jaar is ook zij lid van
het bestuur van onze Huurders Belangenvereniging. We zijn blij dat ze de HBV wil versterken.

.indd 1

zegt Rob Hulsman.
12-01-15
Wat bewoners van de gang van zaken
vinden, is enorm belangrijk voor de
HBV, benadrukt Rob Hulsman: “We
geven mensen op de site de mogelijkheid om direct met ons in contact
te komen en hun visie te geven op
beleidszaken. Wij willen de belangen
van alle huurders behartigen in onze
overleggen met Woonwijze.”
Ook voor informatie over activiteiten
door buurten en de bewonerscommissie wordt de site gebruikt. “Het
is een mooie afwisselende site
geworden. We horen graag wat de
bewoners ervan vinden.”

15:07
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Woonwijze en HBV praten met bewoners over betaalbaarheid
Nieuwe gegevens verwerkt in woningwaarderingsstelsel

‘Minimale huurverhoging
voor laagste inkomens’
Woonwijze verhoogt de huren voor de laagste
inkomens per 1 juli maximaal met één procent.
“We vinden het belangrijk te weten wat er
speelt bij onze bewoners.”
‘Kom op de koffie bij Woonwijze!’ Onder
dit motto trokken de medewerkers van
Woonwijze samen met het bestuur van
de Huurders Belangenvereniging (HBV)
begin dit jaar de wijken in om met
bewoners te praten over de hoogte van
de huur en de overige woonlasten. Dat
er ook echt iets is gedaan met de signalen, blijkt uit ons nieuwe huurbeleid.

Betaalbare woningen
“Als woningcorporatie vinden wij het
belangrijk om te weten wat er speelt
bij onze huurders”, zegt Gerard Velthuizen, directeur-bestuurder van Woonwijze. “Het is onze taak om voor betaal-

Energielabel speelt geen rol bij
jaarlijkse huurverhoging
Woonwijze trok begin dit jaar door de wijken om met bewoners te
praten over de hoogte van de huur en andere woonlasten.

bare woningen te zorgen. We merken
dat veel mensen het financieel zwaar
hebben, door bijvoorbeeld de crisis
of persoonlijke omstandigheden. Daar
hebben we oog en aandacht voor.”
Woonwijze kiest ervoor om de huren
voor de lage en middeninkomens (tot
43.786 euro) dit jaar met de inflatie te verhogen. Dit jaar is dat één
procent. “We begrijpen dat ook dit een
verhoging is en dat de inkomens vaak
niet mee stijgen.” De huur van bewoners met een inkomen vanaf 43.786
euro, de zogenaamde scheefhuurders,
gaat wel omhoog met de maximale 5
procent.

HBV tevreden
Rob Hulsman, voorzitter van de HBV, is
blij dat de huren slechts minimaal worden verhoogd en dat de streefhuur van
woningen die opnieuw worden verhuurd
naar beneden gaat. “Betaalbaarheid
is een onderwerp waar we veel met
Woonwijze over hebben gesproken. Een
zorg die we echt met elkaar deelden.
Dat we samen ‘op de koffie’ zijn gegaan
en hebben gesproken met de bewoners
was een succes wat ons betreft. Het is
goed om te zien dat er ook echt iets
wordt gedaan met de signalen van de
bewoners.”

Veel van onze bewoners zagen in de brief over de jaarlijkse
huurverhoging een ander energielabel staan dan vorig jaar.
Heeft dat energielabel invloed op de huurverhoging?
Hoe zit dat?
Wat zijn energielabels?
Met een energielabel kun je in één
oogopslag zien hoe zuinig of onzuinig
een woning is. Dat is handig, want een
zuinige woning betekent een lagere
energierekening, meer wooncomfort
en is beter voor het milieu. Het label
wordt door een officiële instantie vastgesteld en is vanaf januari 2015 voor
alle woningen in Nederland verplicht
bij verkoop en huur.

Hoe worden energielabels
bepaald?

Reparatieverzoek doorgeven? Dat kan nu ook
met de Jansen Huybregts app!
Zoals u vast wel weet, kunt u voor het melden van uw reparatie
rechtstreeks contact opnemen met de firma Jansen Huybregts. Dat
kan via het telefoonnummer (073) 644 75 72 of 088 – 022 14 21
én sinds kort ook met de speciale Jansen Huybregts app.
Met de app is het melden van reparatieverzoeken nog gemakkelijker. U beantwoordt een aantal eenvoudige vragen,
maakt een foto en geeft eventueel nog
extra toelichting. Dan gaat Jansen Huy-
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bregts met het verzoek aan de slag.
U kunt de app het makkelijkst downloaden via www.jansen-huybregts.nl/overjansen-huybregts/app/

Laura van der Velde was de eerste bewoner van Woonwijze
die gebruik maakte van de Jansen Huybregts app. Als dank
kreeg ze een mooie bos bloemen van de aannemer.

De overheid stelt eisen waaraan nieuwbouwwoningen minimaal moeten voldoen, het zogenaamde Bouwbesluit. De
regels voor nieuwbouw worden steeds
strenger waardoor de nieuwe woningen
steeds zuiniger worden. Als je weet uit
welk jaar de woning is, weet je volgens
welke eisen van het Bouwbesluit van
toen de woning gebouwd is en welk
label daarbij hoort. Oudere woningen
zijn minder zuinig en krijgen daardoor
een lager label, bijvoorbeeld F. Maar
als je een woning verbetert met zaken
als dubbelglas, spouwmuurisolatie of
een HR-ketel, dan tellen die zaken mee
bij het bepalen van het energielabel.
De woning wordt daardoor zuiniger en
het label verbetert, bijvoorbeeld label
F wordt dan label D.

Waarom kan er dit jaar een ander
energielabel op de brief over de
huurverhoging staan?
Woonwijze heeft de afgelopen jaren
veel verbeteringen aan haar woningen
gedaan waardoor deze energiezuiniger
werden. Hiervoor hebben we nieuwe
labels gekregen die we in september
hebben verwerkt in het woningwaarderingssysteem. Veel labels zijn daardoor
verbeterd. Het juiste label van uw
woning staat in de brief.

Heeft dit gevolgen voor de
huurprijs?
De huur die u betaalt wordt per
1 juli 2015 met maximaal één of vijf
procent verhoogd. Daarin speelt het
energielabel géén rol. Door een beter
energielabel is uw woning op papier
wel in huurwaarde gestegen. Dit heeft
op korte termijn alleen gevolgen als de
woning opnieuw verhuurd gaat worden.

Hoe gaat het in de toekomst?
De overheid wil overstappen van
energielabels naar de energie-index.
Dat betekent dat de letters worden
gewijzigd in cijfers. Hiermee kan nog
nauwkeuriger de energiezuinigheid van
de woning worden aangegeven. De komende tien jaar moeten we alle woningen via deze systematiek beoordelen.
Hier beginnen we dit jaar al mee.

Wat hebben energielabels met
huur te maken?
Hoe beter het energielabel van een
woning, des te zuiniger de woning is
en des te meer huurpunten de woning
waard is. En het totaal aantal punten
van de woning bepaalt de huur die
wij maximaal voor de woning mogen
vragen.

Hebt u nog vragen? Wij hel
pen u graag.
U kunt bellen met (073) 656
23 82
of mailen naar info@woonw
ijze.nl
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Buurtpreventie zet zich in voor minder diefstal in Vught

‘Veiligheid staat voor ons voorop’
Inbraak, zakkenrollen. Helaas komt het regelmatig voor.
De actieve vrijwilligers van Buurtpreventie Vught trotseren
weer en wind om samen Vught veiliger te maken.
“We doen het voor een goede zaak.”
U heeft ze vast al eens voorbij zien
komen, de vrijwilligers van Buurtpreventie Vught. Met hun opvallende gele
jassen zijn ze ook bijna niet te missen.
Dat is precies de bedoeling. “Door goed
zichtbaar te zijn, hopen we dat we inbrekers afschrikken en wijkbewoners een
veiliger gevoel geven”, zegt Ton Raes.

In verbinding met politie
Buurtpreventie Vught bestaat in totaal
uit vijftien mannen en drie vrouwen.
Iedere week gaan op verschillende dagen en verschillende tijden een aantal
van hen in kleine groepjes op pad.
“Het zijn allemaal mensen die graag de
buurt veilig willen houden. Natuurlijk

Tips voor een veilige
woonomgeving van
Buurtpreventie Vught
• Plaats geen kliko’s of andere
zaken die als opstap kunnen
dienen naast een schutting,
schuur of garage.
• Sluit ramen, ook ’s nachts
• Controleer of uw auto of fiets
wel echt op slot staat
• Sluit deuren goed af met de
sleutel
• Laat bij afwezigheid een lamp
branden
• Laat het uw buren weten als
u er - langere tijd – niet bent
en vraag of zij een oogje in
het zeil willen houden.

10

is het niet altijd leuk om in het donker
en de kou de straat op te gaan, maar
we doen het voor een goede zaak”,
zegt Frans van Iersel.
Inbraken voorkomen, dat is het
hoofddoel van het team. Zelf ‘boeven vangen’ is niet de insteek. “Met
portofoons staan we in verbinding met
elkaar. Als we iets verdachts zien, nemen we rechtstreeks contact op met de
surveillance auto van de politie. Verder
hebben we dezelfde rechten als iedere
burger. Veiligheid staat bij ons voorop,
voor bewoners in de buurten en voor
onszelf”, zegt Ton Raes.

Veiligheid hoog in het vaandel
De buurtpreventie is in augustus in
Vught begonnen. “Daarvoor was er
ook wel een samenwerking tussen een
aantal mensen en de politie, alleen dat
was veel meer los vast”, zegt Frans van
Iersel. “Nu hebben we legitimatiebewijzen, opvallende jassen, zaklampen,
portofoons en een eigen ruimte.” “De
burgemeester heeft veiligheid gelukkig
hoog in het vaandel staan”, vult Ton
Raes aan.
De vrijwilligers van Buurtpreventie
Vught proberen het dieven ook minder
gemakkelijk te maken door inbraakpreventietips te geven. “We komen van
alles tegen: auto’s en fietsen die niet
zijn afgesloten, ramen die openstaan of
spullen die voor het grijpen liggen. Als
we dat zien, spreken we de eigenaar
daarop aan of laten een preventie-

112.
Ziet u iets verdachts? Bel

Woonwijze-liften krijgen opknapbeurt
Het logo waaraan
de buurtpreventie
te herkennen is.

briefje met daarop ons logo achter”,
zegt Ton Raes. Frans van Iersel: “Bijna
iedereen reageert positief. We krijgen
regelmatig een opgestoken duim!”
Wilt u zich ook inzetten voor de
buurtpreventie in Vught? Of wilt
u dat het preventieteam zich eens
komt voorstellen of uitleg komt
geven? U bent van harte welkom.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u een mail sturen naar
buurtpreventievught@hotmail.com
of bellen naar 06-14 83 83 16.

Onze liften bij De Vlasborch en in het appartementengebouw aan de Helvoirtseweg waren
even uit de running voor technisch onderhoud. Inmiddels lopen ze weer als een zonnetje.
De volgende opknapbeurt staat alweer op de planning.

Liftetiquette
Uit onderzoek van de Nationale Liftmonitor blijkt
dat 42 procent van de Nederlanders graag gedragsregels voor de lift wil. Samen met het Liftinstituut zet
etiquette-expert Anouk van Eekelen de basisregels
op een rij. Enkele voorbeelden:
•	Wacht niet vóór de liftdeur, maar aan de zijkant. Zo
geef je uitstappers de ruimte.
•	Stap in de lift, druk op de knop en ga ergens anders
staan. Kun je alleen voor het bedieningspaneel
staan? Bedien de lift dan voor andere passagiers.
•	Ga niet te dicht op een ander staan. Gun je medepassagiers de ruimte en ga bij voorkeur met je gezicht
naar de deur staan. Zo kun je meteen zien of je er al
bent.
•	Eet en drink niet in de lift.
•	Snelheid gaat voor galant zijn bij het uitstappen
van de lift. Anderen voor laten gaan zorgt voor
oponthoud. Handig is dat degene die bij de deur
staat als eerste uitstapt.

Na 17 trouwe dienstjaren moest het besturingssysteem van
de liften bij De Vlasborch en aan de Helvoirtseweg vervangen worden. Een hele klus, waardoor de liften een week
niet gebruikt konden worden. “We hebben de gebruikers op
tijd geïnformeerd en waar nodig geholpen met het tillen
van boodschappen”, zegt Charlotte Beukeboom, manager
Front office van Woonwijze.

Soepel en gelijkmatig
Door de opknapbeurt lopen de liften soepeler en stoppen ze gelijkmatiger. Ook het paneel met de knoppen is
vernieuwd. Aan de Helvoirtseweg is ook de bedrading in de
schacht en het loopwerk van de liftdeuren vernieuwd.
De lift aan de Wolfsmelkstraat krijgt dit jaar nog een
technische opknapbeurt. “We hopen dat de bewoners er
nu weer een aantal jaar zorgeloos gebruik van kunnen
maken”, zegt Charlotte Beukeboom.

Meer lezen? Kijk op
uette
www.liftveilig.nl/liftetiq
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Woonwijze verkoopt uniek gelegen woningen op Sancta Monica in Esch

Van statig klooster tot
eigentijds ‘Melrose Place’
Isabel van der Zande

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

eur of een
Heeft u een apart interi
t u een
speciale hobby? Dan kun
k
rie
rub
de
plek krijgen in
uzelf,
‘Op eigen wijze’. U kunt
of
maar ook buren, vrienden
mailtje
familie opgeven door een
te sturen naar:
briefje
info@woonwijze.nl of een
80,
20
us
naar: Woonwijze, Postb
5260 CB Vught.

Modern, landelijk, sprookjesachtig en goed bereikbaar.
Sancta Monica is een waanzinnige plek om te wonen. Isabel
van der Zande was dan ook op slag verliefd op het voormalige klooster in Esch. Ruim twee jaar later is die liefde
zeker nog niet bekoeld. “Dit is echt een fantastische plek
om te wonen.”
Het fraaie gietijzeren hek staat open.
Een statige oprijlaan leidt naar het monumentale klooster. Welkom op Sancta
Monica, het voormalige nonnenklooster
dat van Woonwijze een tweede leven
kreeg als uitzonderlijke woonplaats.
Mét behoud van authentieke elementen
en de landschappelijke tuin.

Fantastische starterswoning
Isabel van der Zande betrok in februari
2013 haar gezellige hofwoning in een
van de rijtjes die achter de hoofdbouw
in de stijl van het historische pand zijn
gebouwd. Op de benedenverdieping
heeft ze een hal met toilet en een
woonkamer met open keuken. Een open
trap leidt naar de bovenverdieping met
Sancta Monica is een unieke plek om te wonen.
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een moderne badkamer en twee grote
slaapkamers. Ook is er nog een hele
ruime zolder, te bereiken via een vlizotrap. “Het is een fantastische starterswoning. Helemaal perfect als je alleen
of met zijn tweeën bent”, zegt ze.
Na 18 jaar randstad wilde Isabel het
liefst landelijk wonen in Brabant. “Ik
zocht in de omgeving van Den Bosch
en kwam zo hier terecht; op Funda een
klein stipje op de kaart in een groen
bos. Het was een mistige zaterdagochtend toen ik ging kijken en toen was ik
meteen verkocht. Ik heb een traantje
gelaten vanwege de vraagprijs, die voor
mij nét niet haalbaar was. Ik wilde het
zo graag kopen, maar het was te duur.”
Gelukkig bleek Woonwijze de woningen

te verkopen via de Kopen naar Wensconstructie, waardoor de koper niet
het hele bedrag hoeft te financieren.
“Dat was mijn redding”, lacht ze.

Charmante tegeltjes
Er zijn in totaal 44 woningen op
Sancta Monica, 20 appartementen in
het oude klooster en 24 hofwoningen.
Op dit moment staan er een aantal
te koop. Ze worden verkocht via AMB
Makelaars in Vught.
Op het terrein wonen veel jonge mensen. Zo zijn daar Mariël Holtermans
en Sietse Robroch. Ze wonen samen
in de smaakvol verbouwde voormalige
sacristie waar ronde bogen en charmante oude tegeltjes nog herinneren
aan de tijd van toen. “Gelukkig is het
nu geïsoleerd waardoor het ook een
comfortabele woning is”, lacht Sietse.

Verlaten gebouw

Fantastische tuin
In de hal van Sietse en Mariël hangen
ingelijste zwart-witfoto’s van hoe
het eens was in het klooster. Keurig
poserende nonnen in witte habijten.
Of met hun koffers. “Want er werd veel
naar Afrika gereisd door de missiezusters. Hier in Esch waren ze dan ook
niet veel te vinden”, weet Sietse.
Tegenwoordig is het een stuk levendiger op het terrein. “We hebben hier
ons eigen Melrose Place”, lacht Isabel.
In deze tv-serie uit de jaren negentig
woonde ook een groep jonge mensen
met elkaar, maar dan in Californië.
“Alleen het zwembad ontbreekt.

Maar we hebben wel een fantastische
gemeenschappelijke tuin, moestuin en
barbecue. Iedereen die hier woont, kan
hier gebruik van maken. Maar niets
is verplicht. Dat zorgt voor een hele
leuke ontspannen sfeer.”

Historisch en modern
Sancta Monica is uniek, daarover zijn
de drie het wel eens. “Het is een historische plek met moderne woningen.
Je bent zo in de stad, maar kunt ook
fantastisch wandelen, bijvoorbeeld
langs de Essche Stroom of door de
bossen Sparrenrijk en Eikenhorst. Het
ligt hartstikke centraal, je bent zo op
de A2. De weg hoor je niet, wel de
vogeltjes. Ik kan iedereen die het wel
wat lijkt aanbevelen om hier eens de
sfeer te komen proeven!”

Voor Mariël is Sancta Monica vertrouwd
terrein: “Toen de laatste nonnen in
2005 vertrokken, wilden zij per se
dat het gebouw niet leeg kwam te
staan. Ik ben hier toen antikraak gaan
wonen. De allereerste nacht sliep ik
helemaal alleen in het grote verlaten
gebouw. Dat was wel een bijzondere
ervaring.”
Sietse kwam ook nog voor de herontwikkeling in het oude klooster terecht.
Hij viel voor de prachtige locatie én
voor Mariël. Samen kochten ze er als
een van de eersten een woning. “De
sacristie was heel erg klein en donker
en daardoor niet zo populair. Doordat
er een muur is weggehaald werd het
veel lichter. De hoge plafonds maken
het extra ruimtelijk. Op de eerste
verdieping hebben we een slaapkamer
en een badkamer. De kelder zijn we
aan het verbouwen tot woonruimte,
daardoor hebben we straks
nog meer ruimte.”
Interesse in een van de woningen
op Sancta Monica?
Kijk dan op www.amb-makelaars.nl
Op de hoogte blijven van de ontw
ikkelingen kan ook via
Facebook: www.facebook.com/won
enopsanctamonica.
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De Flatty ’s, gezellig koor uit de Baarzenflats

‘Als je kunt praten, kun je ook zingen’
De leukste ideeën ontstaan vaak spontaan. Neem De Flatty’s. Een aantal bewoonsters van
de Baarzenflats had het er tijdens de zondagmiddagborrel van de bewonerscommissie over
dat het wel heel leuk zou zijn om een koor te beginnen. Met kerst en oudjaar gaven ze al
hun eerste succesvolle optreden in de Rode Rik. Deze keer was het de beurt aan verzorgingshuis Boswijk.
‘Och was ik maar bij moeder thuis
gebleven’, ‘Eviva España, ‘Heb je even
voor mij’. Leuke liedjes die iedereen
kan meezingen. De Flatty’s brengen ze
vol enthousiasme. Puck van Helmond
– Maréchal staat voor het koor dat
bestaat uit zestien dames waarvan er
tien bij het optreden in verzorgingshuis
Boswijk konden zijn. Hun zwarte kleding en vrolijk gekleurde sjaals zorgen
voor een fraai plaatje.

Inhaken en meedeinen
Het optreden is een succes. De liedjes
zijn overduidelijk een feest der herken-

ning voor de bewoners. Ze haken dan
ook gezellig in of bewegen mee in het
ritme van de muziek. Die muziek wordt
verzorgd door Nico Weijns, een neef
van Puck van Helmond. Hij begeleidt
de dames vanachter zijn keyboard.
“Nico is van onschatbare waarde voor
ons koor.”
Wie naar de dames kijkt kan het zich
bijna niet voorstellen, maar het koor
bestaat toch echt pas sinds eind vorig
jaar. “Tijdens de zondagmiddagborrel van de bewonerscommissie van de
Baarzenflat hadden we het erover hoe
leuk het zou zijn om een koor te begin-

nen met mensen uit de flats. Aan mij
de vraag of ik wilde dirigeren. Daar heb
ik niet lang over na hoeven denken”,
lacht ze.

Trouw repeteren
Puck van Helmond heeft al voor meer
koren gestaan, zoals bijvoorbeeld
Onbekrommert in Cromvoirt. Nieuwe
zangers en zangeressen voor het koor
zijn van harte welkom. Geen ervaring?
Geen punt, vindt de dirigente: “Als je
kunt praten, kun je ook zingen.”
Eens in de veertien dagen repeteert
het koor op maandagavond in de Rode

Rik. “Dat is altijd erg gezellig en de
opkomst is ook altijd hoog. Iedereen
komt trouw.”

bij ons aansluiten. Jong of oud, man of
vrouw, het maakt niet uit. Als je maar
plezier hebt in het zingen.”

Succes

Voorzichtige polonaise

Dat Nico Weijns voor de muzikale ondersteuning zorgt, maakt het helemaal
af. “We hebben het eerst zonder muziek
en met cd’s geprobeerd. Maar dat was
onmogelijk. Begeleiding is mede bepalend voor het succes.”
De Flatty’s zouden het leuk vinden om
groter te worden. “Iedereen kan zich

Het optreden in Boswijk smaakt naar
meer. Bij de laatste nummers werd
een voorzichtige polonaise ingezet en
door sommige bewoners werd zelfs een
dansje gewaagd. “Ondanks griepstemmen en afmeldingen was het toch een
super optreden. Voor de bewoners,
maar zeker ook voor ons.”

Vindt u het leuk om te
zingen in een koor?
Bij De Flatty’s bent u van harte
welkom. Het koor repeteert
eens in de veertien dagen van
19.30 tot 21.00 uur.
U kunt contact opnemen met
Puck van Helmond via
(073) 549 24 81 of
topu@home.nl

Er wordt zelfs een dansje gewaagd tijdens het optreden.

Inhaken en meebewegen op de muziek van De Flatty’s
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Hamers sluitwerk.nl deelnemer aan de Woonwijze Voordeelpas

‘Ook op het gebied van inbraak
zijn er trends’
Hamers sluitwerk.nl is een begrip
in Vught én een deelnemer aan de
Woonwijze Voordeelpas van het
eerste uur. “Net als Woonwijze
komen ook wij veel bij de mensen
in Vught thuis.”

schroef een cilinderslot opengetrokken,
het zogenaamde ‘cilindertrekken’ of
‘kerntrekken. “Dit soort nieuwe inbraaktechnieken vergt nieuwe beveiligingsproducten om dit weer op te heffen.”

“De klanten herken ik niet altijd
direct, maar hun voordeur wel”, lacht
Toine Hamers. De eigenaar van Hamers
sluitwerk.nl gaat voor zijn vak, dat
blijkt. Voor het overgrote deel is dat
vak de beveiliging van woningen tegen
inbraak. Maar in de winkel aan de Helvoirtseweg zijn ook design deurkrukken,
kluizen, lijmen, kitten, huisnummers,
naambordjes en bevestigingsmiddelen
te vinden. Natuurlijk kun je er ook elke
denkbare sleutel laten bijmaken.

Om een goed advies te kunnen geven,
komt Toine Hamers veel bij zijn klanten
thuis. “Voorheen deed ik dat meestal
’s avonds, maar nu gaat de winkel pas
om 10 uur open waardoor ik ook in de
ochtend af kan spreken.” Het beveiligen
van woningen van één tot honderd jaar
oud is maatwerk. “We passen bestaande
situaties aan tot een aanvaardbaar
inbraakvrij niveau. Dat van het Politiekeurmerk geeft 95 procent minder kans
op een inbraak.”
Mensen die hun huis volledig volgens het keurmerk aan laten passen,
ontvangen een certificaat. “Dat is tien
jaar geldig en daarmee krijg je bij de
meeste inboedelverzekeringen korting.”

Inbraaktrends
Hamers heeft het certificaat ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’ dat wordt afgegeven door het Centrum voor Beveiliging en Veiligheid. “Om het te krijgen,
wordt je bedrijf helemaal gescreend en
moet je aan heel wat eisen voldoen. We
krijgen regelmatig opfriscursussen en
de voorwaarden van het Politiekeurmerk
worden ook vaak aangescherpt aan de
hand van de nieuwe trends in inbraken.”
Zo wordt de laatste tijd vaak met een
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Beveiligen is maatwerk

Van Gogh aan de muur
Niet iedereen heeft de middelen en
mogelijkheden om zijn huis tot in de
puntjes te beveiligen. “Wat dan in ieder
geval belangrijk is, is dat je het ze niet
te gemakkelijk maakt. Heel vaak gaat
het om gelegenheidsinbrekers en als jij
dan de enige in de straat bent die zijn
huis goed beveiligd heeft, is de kans
groot dat ze aan je voorbijgaan. Of je
moet een Van Gogh aan de muur hebben, dan wordt het een ander verhaal.”

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
Reparatieverzoeken kunt u rechtstreeks
doorgeven aan Jansen Huybregts.
Bel 073 - 644 75 72 of 088 – 022 14 21
(voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar) of mail naar
service.denbosch@jansen-huybregts.nl.
Op www.jansen-huybregts.nl kunt u een
app downloaden waarmee u de schade kunt
melden en ook foto’s kunt toevoegen.
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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