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WhatsAppgroep maakt
buurt veiliger

Voor u
Deze plek kent u als vaste lezer ongetwijfeld als de plek van de column.
Bij het schrijven van de column voor dit nummer, kreeg ik het gevoel
dat ik deze plek veel liever voor iets anders wil inzetten.
Het Woonjournaal is er namelijk voor onze huurders. Voor u. Om u te
informeren en hopelijk soms ook te inspireren. Daarom wil ik dit vaste
plekje voortaan benutten om u in het zonnetje te zetten.
Iedereen die 25 jaar bij ons huurt, verrassen wij met een bloemetje.
Onze woonconsulenten Angelique, Karin en Nancy overhandigen het
boeket persoonlijk. Vaak ontstaan er dan de mooiste gesprekken. Niet
alleen onze woonconsulenten hebben contact met u. Als u een huurovereenkomst tekent, belt met een vraag, een buurtactiviteit wilt
organiseren of even langs komt in onze woonwinkel: u treft altijd een
van mijn collega’s met tijd en aandacht voor u. Zij luisteren graag naar
uw vraag of verhaal.
Ik geniet van wat ik hoor via mijn collega’s. Mooie persoonlijke verhalen
van mensen die al 25 jaar in hun Woonwijze woning in Vught of Den
Bosch wonen. Of de ervaring van een jong stel dat aan een leven samen
begint. Verhalen die het waard zijn om te delen.
Daarom vindt u vanaf het volgende nummer op deze plek een bijzonder
verhaal. Een persoonlijk portret, recht uit het hart.
Het was mij een genoegen om, ook al was het maar kort, vanaf deze
plek een paar woorden tot u te richten. Maar nog fijner vind ik het
echte gesprek met u. Zoals tijdens de bijeenkomsten voor ons nieuwe
ondernemingsplan. Ik hoop dat ik u ook in de toekomst veelvuldig in
levenden lijve mag ontmoeten. Want ik ben benieuwd naar uw verhaal.

Een WhatsApp-groep is een
goede manier om samen de
buurt veiliger maken. De gemeente Vught ondersteunt dit
door waarschuwingsborden te
plaatsten in de straat.
Interesse? Neem dan contact
op met de gemeente. Mocht
onze hulp nodig zijn, dan kunt
u bellen met Gerdie Jans Rat
(073) 656 23 82 of mailen
naar g.jansrat@woonwijze.nl.
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Wilt u uw verhaal met ons delen?
Laat het me weten via c.beukeboom@woonwijze.nl

Graag tot ziens!
Hartelijke groet,
Charlotte Beukeboom
Directeur-bestuurder a.i.

Bibelebontse minibieb schot in de roos
Gezien op het Salahutuplein: de Bibelebontse
minibieb. Een schattig huisje op de gevel van
nummer 26 met daarin een stuk of veertig
boeken. Een plank voor volwassenen en een
voor kinderen. We belden met bewoonster
Jeanine van Wijk.
“Ik kwam de minibiebs tegen op internet en vond het meteen
een leuk idee”, vertelt ze enthousiast. “Mijn kinderen zijn lid
van de bibliotheek. Maar omdat het voor ons best ver is, komen
we er zelden. Een minibieb leek me dus wel wat.”
Jeanine van Wijk

Gelukkig vond ze een kennis die voor haar een waterdicht
‘huisje’ wilde timmeren. Dit hing ze op en eigenlijk ging het
vanaf toen vanzelf. “Vanaf dag één kwamen er mensen voor
langs, bijna iedereen snapt ook wat de bedoeling is. En als dat
niet zo is, dan bellen ze even aan.”
De minibieb werkt dan ook even simpel als doeltreffend. “Je
mag een boek pakken en houden, of je brengt het weer terug.
Ook kun je een ander boek terugzetten.”
Jeanine maakte zich een beetje zorgen of ze wel genoeg boeken
had, maar dat bleek absoluut niet nodig! “Ik heb een berichtje
op de buurtapp Nextdoor gezet en kreeg meteen dozen vol
boeken. Sommige kinderboeken zijn van Kinderzwerfboek, dat is
heel leuk want daar zit een code op waarmee je kunt zien waar
ze allemaal al geweest zijn.”
De boeken – van thrillers tot kookboeken – worden gebracht,
gelezen en geleend door jong en oud. “Iedereen is heel enthousiast. Ik heb echt heel veel leuke reacties gekregen.”

Aangepast beleid Kopen naar
Wens-woningen
Door de toegenomen druk op onze wachtlijst, hebben wij besloten ons beleid
voor de Kopen naar Wens-woningen tijdelijk te veranderen. Hierdoor worden alle
vrijgekomen woningen die we zouden verkopen, toch opnieuw verhuurd.
initiatief van woningcorporaties
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Tipje van de sluier van het nieuwe
We doen het samen, met oog voor elkaar. Dat was de insteek voor het maken van ons nieuwe
ondernemingsplan. En dat is gelukt! Veel huurders, de Vughtse wethouders, mensen van de
gemeente, van welzijns- en zorginstellingen en talloze anderen die met Woonwijze verbonden zijn, bezochten onze ‘ belanghoudersbijeenkomsten’. Deze bijeenkomsten organiseerden
we om samen in gesprek te gaan over ons nieuwe ondernemingsplan.
We hoorden positieve maar ook kritische geluiden. We luisterden en
leerden. We ontvingen veel bruikbare informatie en ervaarden een grote
betrokkenheid bij ons werk. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen
bedanken we dan ook van harte!

komende vier jaar?
Waar gaan we de nadruk op leggen de
Wat vinden we samen belangrijk?
Waar liggen kansen en bedreigingen?
Hoe gaan we ons doel bereiken?
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ondernemingsplan van Woonwijze
Met alle collega’s, met de mensen
waarvoor we werken – u, (de toekomstige) huurders – en de partijen
waarmee we samenwerken hebben we
de afgelopen maanden gezocht naar de
antwoorden op deze vragen. Want die
bepalen de koers van Woonwijze voor
de komende vier jaar. En dat is waar
een ondernemingsplan om gaat.
De inbreng die we kregen bij de twee
‘belanghoudersbijeenkomsten’ is voor
ons zeer waardevol. Maar ook door het
grote aantal bewoners dat de moeite
heeft genomen de enquête op onze
website in te vullen verkregen we een
schat aan informatie. Zo leerden we
wederom hoe belangrijk betaalbaarheid is en spraken we over het belang
van voldoende sociale huurwoningen.
Ook duurzaamheid in denken en doen
kwam aan bod. Maar ook het maat-

schappelijke thema participatie, het
meedoen aan de samenleving en de rol
die Woonwijze hier kan vervullen werd
uitgebreid besproken. Er werd aandacht gevraagd voor het toenemende
aantal senioren en hun woonwensen.
Hetzelfde gold voor jongeren, starters,
mensen met een beperking. Ook voor
hen moeten we oog hebben, dat is
duidelijk.

jaren veel mee te maken krijgen en die
we oppakken. Deze thema’s krijgen dan
ook een hoofdrol in ons nieuwe ondernemingsplan. Bij elk thema stellen we
ons zelf een doel. Welk resultaat willen
we behalen? Ook formuleren we bij ieder thema concrete acties om het doel
te behalen. Zodat iedereen weet van
ons verwacht mag worden de komende
vier jaar.

Kortom, werk aan de winkel!

Puntjes op de i

Hoofdrol
Met alles wat we ophaalden, zijn we
aan de slag gegaan. De input hebben
we vertaald naar zes thema’s: ‘Betaalbaarheid’, ‘beschikbaarheid’, ‘wonen en
zorg’, ‘leefbare woonomgeving’, ‘participatie’ en ‘investeren in nieuwbouw,
duurzaamheid en onderhoud’. Dit zijn
de onderwerpen waar we de komende

Op dit moment zetten ronden we ons
ondernemingsplan af. We zetten de
laatste puntjes op de i en leggen het
plan vervolgens ter goedkeuring voor
aan onze Raad van Commissarissen.
Daarna is het klaar om aan u en alle
andere belanghouders te presenteren.
U hoort van ons.
Daar kijken we nu al naar uit!
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Bewoners in Lunetten krijgen nieuwe badkamers en toiletten

‘We vinden het belangrijk om naar
onze huurders te luisteren’
De badkamers en toiletten van onze 107 woningen op Lunetten zijn aan
vervanging toe. We beginnen daarom naar verwachting eind mei met het
groot onderhoud. Aan het einde van het jaar kan iedereen hopelijk weer
genieten van een prettige woning.

Het vraagt eerst wat inspanning
voordat er meer woonplezier komt.
Dat gaat helaas echt op als het gaat
om groot binnenonderhoud. Maar een
verbetering gaat het zeker worden,
verzekert Bas Grubert, projectleider bij
Woonwijze.

Moois voor terug
Het is de bedoeling van Woonwijze om
ervoor te zorgen dat de woningen op
Lunetten aan het einde van het jaar
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weer helemaal van deze tijd zijn. “De
buitenkant komt later omdat we die
onlangs nog hebben geschilderd. Het
liefst pakken we de binnen- en buitenkant tegelijk aan, maar we kregen
zoveel reparatieverzoeken dat we besloten hebben de binnenkant al eerder
onder handen te nemen. We vinden het
belangrijk om naar onze huurders te
luisteren.”
Laura Parinussa, lid van de bewonerscommissie, vindt dat fijn. “Iedereen is

Laura Parinussa in de vernieuwde badkamer van haar schoonzus.

er blij mee dat de huizen worden aangepakt. Ja, je hebt er ongemak van, maar
dat is nu eenmaal zo. We weten dat we
er iets moois voor terug krijgen.”

Samen
Met de bewonerscommissie van Lunetten is er een projectcommissie samengesteld. Bas Grubert: “We bereiden met
elkaar het onderhoudsplan voor. Er is
veel aandacht voor communicatie met
bewoners. Samen doen we er alles aan
om het project zo goed mogelijk te
laten verlopen.” Laura Parinussa, lid
van de bewonerscommissie, beaamt dit.
“We willen allebei eerlijk en transparant
samenwerken.”
Een proefwoning zorgt ervoor dat
Woonwijze technisch niet voor verrassingen komt te staan en de overlast
zoveel mogelijk beperkt blijft. “Mijn

schoonzus woont daar en zij is tevreden”, zegt Laura Parinussa.

Voorlichtingsfilmpje
Behalve het renoveren van de badkamers en toiletten wordt ook gekeken
of er andere zaken kunnen worden opgelost. Het project gaat ruim driekwart
jaar duren. Per woning zijn de bouwvakkers maximaal twee weken bezig.
In die twee weken is het nodig dat de
bewoner zelf thuis is. Een bekende kan
ook gevraagd worden om de werkzaamheden in de gaten te houden. Bas Grubert: “De huizen blijven wel bewoonbaar, maar het is natuurlijk niet ideaal.
We plaatsen in iedere woning tijdelijk
een chemisch toilet en er komt buiten
een douche-unit. Vaak kiezen mensen
er ook voor om te douchen bij buren,
familie of vrienden.” De aannemer zorgt

ervoor dat alles goed wordt afgeplakt
en dat de werkplek aan het einde van
de dag opgeruimd is.
Al met al heeft zo’n project behoorlijk
wat impact. “Om mensen hier goed
op voor te bereiden hebben we een
voorlichtingsfilm gemaakt. Daarin laten
we precies zien wat je kunt verwachten
en waar je rekening mee moeten houden.” “Dat werkt beter dan een brief”,
vult Laura Parinussa aan. Bas Grubert:
“Sommige dingen zijn moeilijk uit te
leggen, zoals waar je op moet letten
bij het leeghalen van de badkamer. Dat
kun je beter laten zien. Het is echt een
samenwerking tussen de bewoner en de
aannemer.”
Het voorlichtingsfilmpje over de
renovatie kunt u bekijken op
www.woonwijze.nl
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Arjen den Boer heeft zijn hart verloren aan cactussen

Een stukje Bolivia in de
Vughtse Merpatistraat
Cactussen. De stekelige plantjes hebben het hart gestolen van Arjen den Boer. In zijn tuin aan de Merpatistraat
heeft hij een kas waarin hij het klimaat van het hooggebergte van Bolivia, de Andes, zo goed mogelijk nabootst.
Tussen de vijfhonderd en zeshonderd. Zoveel cactussen schat Arjen
den Boer dat er groeien in zijn kas.
Hoewel groeien op dit moment niet
zo’n goede benaming is. “In de winter
zijn de cactussen in rust. Dan stel ik
de verwarming in op zeven graden en
krijgen ze bijna geen water. Ik probeer hun natuurlijke leefomgeving in
de kas zo veel mogelijk te benaderen.”

Eén stekje
Arjen den Boer woont met zijn
vrouw en zoontje van anderhalf in
de Merpatistraat in de wijk Vijverhof.
Karin Weissmann, woonconsulent van
Woonwijze, kwam bij hem op huisbezoek voor het schuttingenproject.
De cactussen konden haar moeilijk
ontgaan, want op de randen van de
schutting had hij plankjes gelegd met
daarop de stekelige plantjes. “Dat
zijn van die leuke dingen die je bij
dit soort bezoeken soms tegenkomt”,
vertelt Karin Weissmann.
De bijzondere cactushobby van Arjen
den Boer ontstond in Duitsland. “Voor
onze vakantiewoning stond een mand
met cactussen. Ik kreeg een stekje,
één cactus werden er twee, vier… en
voor ik het wist had ik een kas in de
tuin staan”, lacht hij.
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Niet de enige cactusfan
Wat maakt cactussen nu zo bijzonder? Arjen den Boer vindt het lastig
onder woorden te brengen. “Ik hou
van alle planten. Cactussen passen
goed bij mij. Je hebt bijvoorbeeld
ook mensen die orchideeën kweken,
maar dat is een stuk technischer. Wat
ik aan cactussen zo bijzonder vind, is
dat ze zich zo goed kunnen aanpassen.” Want het klimaat in Nederland
is natuurlijk wel wat anders dan in de
Andes. “Daar groeien ze tot 4.000 meter boven de boomgrens. Het verschil
tussen de dag- en nachttemperatuur
is enorm.”

In de kas in de tuin van de Merpatistraat groeien voornamelijk cactussen uit Bolivia. “Je moet keuzes
maken, hè. De meeste cactusliefhebbers richten zich op één geslacht, ik
heb gekozen voor een land.” Want
Arjen den Boer is zeker niet de enige
cactusfan. “Ik ben lid van de landelijke vereniging Succulenta. In deze
regio komen we af en toe bij elkaar
en wisselen we informatie en stekjes
uit.”

Zee aan groene planten
In de kas staat een zee aan groene
planten, keurig gesorteerd op naam

In de kas van Arjen den Boer aan de Merpatistraat groeien voornamelijk cactussen uit Bolivia.

en veldnummer. “Het is fascinerend
om iets te zien groeien. Het leukste
is het als je zelf iets gezaaid hebt en
dat een mooi plantje wordt.” Die zijn
overigens niet altijd zo stekelig als
je zou denken, sommige hebben zelfs
zachte donshaartjes, zo laat Arjen den
Boer voelen. “Cactussen hebben ook
eigenlijk geen stekels, maar doornen.
Die hebben ze als bescherming zodat
ze niet opgegeten worden, om water te
geleiden en voor het tegenhouden van
zonlicht.”
Thuis is Arjen den Boer wel de enige
die warmloopt voor de cactus. “Mijn
vrouw vindt het maar een rare hobby”,
lacht hij. Zijn zoontje toont wel enige
interesse: “Dat is echt een klimmertje, dus die moeten we uit de buurt
houden.”

Ook interesse in cactussen en
vetplanten? Kijk dan eens op de
website van de NederlandsBelgische vereniging van cactusen vetplantenliefhebbers:
www.succulenta.nl.

Wij hebben in de wijk Vijverhof
bij zo’n 180 woningen de schuttingen en poorten vervangen. Ook
de houten delen van de bergingen
werden vernieuwd. Vooraf gingen we
op huisbezoek om praktische zaken
te bespreken. Ook was er ruimte om
over andere onderwerpen te praten.

9

Nieuwe stappen in plan Grote Zeeheldenbuurt

‘Ik verwacht dat ze er iets moois van
gaan maken’
De Grote Zeeheldenbuurt wordt niet in fases, maar in
één keer gebouwd. Hierdoor is het plan sneller afgerond
en hebben de bewoners een beter zicht op welke woningen er komen, zodat ze ook makkelijker kunnen kiezen.
Mario Gevers woonde 19 jaar in de Grote Zeeheldenbuurt:
“Deze manier van werken komt het uiteindelijke resultaat ten goede.”
Waarom was het leuk om in de Grote
Zeeheldenbuurt te wonen? Mario Gevers
hoeft over die vraag niet lang na te
denken: “Het was een lekkere, rustige,
ouderwetse volkswijk. Iedereen had
goed contact, er woonden allerlei soorten mensen door elkaar.”
In de toekomst hoopt Ruurd Breddels,
interim-manager vastgoedontwikkeling bij Woonwijze, dat het lukt iets
van de sfeer van toen terug te brengen
in de wijk. “We bouwen heel divers.
Denk bijvoorbeeld aan beneden- en
bovenwoningen waarbij senioren op de
begane grond wonen en jongeren op de
tweelaagse bovenwoning. Voor gezinnen kiezen we voor woningen met een
huurprijs tussen de € 585 en € 635.”

Zorgvuldig en goed betrokken
De woningen worden ontworpen door
het bureau Mulleners + Mulleners, dat
ook tekende voor Stadhouderspark.
De bewonerswerkgroep van de Grote
Zeeheldenbuurt, waar ook Mario Gevers
deel van uitmaakt, was nauw bij deze
keuze betrokken. “Er staan grote
belangen op het spel voor de huurders
dus dan is het belangrijk dat er naar
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ons geluisterd wordt. Ik vind dat we
in het proces heel zorgvuldig en goed
betrokken zijn. Zo zijn we ook bij de
presentatie van de architecten geweest
en ik denk dat er een goede keuze is
gemaakt.”
Wat Mario Gevers aanspreekt in Mulleners + Mulleners is dat zij al ervaring
hebben in Vught: “Ze hebben hier al
iets moois neergezet, dat geeft vertrouwen. De beelden die ze lieten zien
spraken me ook aan. Ik verwacht dat ze
er iets moois van gaan maken.”

Meer zicht op keuzemogelijkheden
Woonwijze sloopt in de Grote Zeeheldenbuurt totaal 98 woningen, naar verwachting komen er 133 woningen terug. In goed overleg met de gemeente
is besloten om niet in fases plannen te
ontwikkelen, maar voor een integraal
plan te gaan. Dit heeft als voordeel
dat er één bestemmingsplanprocedure
doorlopen wordt in plaats van meerdere. Voor de bewoners is het prettig
dat zij kunnen kiezen waar en in welke
woning zij in de nieuwe wijk willen wonen. “In de gefaseerde aanpak hadden

de bewoners en woningzoekenden geen
zicht op alle keuzemogelijkheden.”

Sneller dan bij faseplan
Het zou mooi zijn als eind 2018 de
bouw kan beginnen. “Waar we gaan
beginnen en hoe we het plan verder
uitrollen, laten we afhangen van waar
nu nog mensen wonen en of die ook
terug willen keren. Daar proberen we in
ieder geval rekening mee te houden.”
We streven ernaar om de nieuwe Grote
Zeeheldenbuurt in 2012 klaar te hebben. “Dat was 2023, dus uiteindelijk
zijn we een stuk sneller dan bij het
faseplan. Dat komt omdat we nu in één
keer door kunnen. Anders zouden we
steeds weer opnieuw moeten starten.”
Of Mario Gevers ook terugverhuist naar
zijn vertrouwde wijk, is nog maar de
vraag. “Ik woon nu samen in afwachting van het definitieve plan. Op basis
daarvan beslis ik of ik terugga.” Zelf
had hij graag een appartement gehuurd
op de plek waar De Globe stond. “Maar
dat gaat nu niet meer door. Gelukkig
kan ik het grote belang wel zien. Ik
denk dat dit plan voor de huurders van
Woonwijze de beste oplossing is.”

Ruurd Breddels, interim-manager vastgoedontwikkeling, presenteert de schetsplannen.

De Grote Zeeheldenbuurt
•	Woonwijze heeft een doelgroepenonderzoek gedaan, dit is de basis van de woningtypologie en de plattegronden.
•	Er worden 98 woningen gesloopt, hiervoor komen naar verwachting 133 woningen terug. Dit is inclusief de 11 al
gebouwde woningen aan de Esschestraat.
•	In Vught is een tekort aan sociale huurwoningen, dit wordt minder doordat er meer woningen worden gebouwd
dan gesloopt.
•	Er worden verschillende woningtypes gebouwd, maar er komen geen koopwoningen.
•	De Huurders Belangenvereniging en de Bewonerscommissie zijn nauw betrokken bij de beslissingen over de
toekomst van de wijk.
•	De Esschestraat en Michiel de Ruyterweg blijven zoals ze nu zijn, daarbinnen verandert het straatbeeld wel.
•	De huur van de woningen wordt per doelgroep gemaximeerd. Zo worden er huurwoningen ontwikkeld met huren
van ongeveer € 414, € 592, € 635 en maximaal € 710 per maand (prijspeil 2017).
•	Duurzaamheid wordt bij de aanbesteding van de woningen een belangrijk aandachtspunt.
•	Woonwijze wil eind 2018 beginnen met bouwen, we streven ernaar in 2012 de wijk klaar te hebben.

Bewoners en omwonenden van de Grote Zeeheldenbuurt worden op de hoogte gehouden en geven hun mening over de ontwikkelingen.
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Op eigen wijze

Binnenkijken bij Max van Leusden

rnaal
geeft het Woonjou
In ‘Op eigen wijze’
van
ning en het leven
een kijkje in de wo
urder.
een bijzondere hu

‘Als ik iets zie,
kan ik het namaken’

Houtbewerken en langspeelplaten verzamelen. Max van
Leusden (43) kan er geen genoeg van krijgen. In zijn woning
vlak bij het centrum van Vught voelt hij zich helemaal thuis.
Het is nu een jaar geleden dat Max van
Leusden verhuisde naar Vught, waar
ook zijn ouders wonen. Na jaren in
de regio Arnhem te hebben gewoond,
vond hij er snel zijn weg. “Ik werk
bij Pels & Van Leeuwen in Den Bosch.
Zij maken en restaureren orgels. Een
droombaan.”

Oog voor detail
Dat hij juist bij dit bedrijf zijn plek
vond, is niet zo gek. Want wie het
appartement van Max van Leusden bin-
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nenkomt, ziet meteen dat hij een groot
liefhebber is van hout. Dat begint al
in de hal waar in een vitrinekastje
allerlei houten doosjes en schaaltjes
staan. Prachtig uitgewerkt, met oog
voor detail. Hij is dan ook meestermeubelmaker. “Op de Groenschool was
er een leraar die merkte dat ik gek was
van hout. Hij herkende mijn talent. Als
ik iets zie, dan kan ik het namaken.”
Het prettige van de woning die hij van
Woonwijze huurt, is dat er een extra
kamer is waar de werkbank perfect

Max van Leusden vond zijn plek in Vught.

in past. “Dan kan ik ’s avonds door
met mijn hobby.” Grote stukken hout
worden hier omgevormd tot puzzels,
kistjes en ga zo maar door. “Vaak zijn
het reststukken grenen of naaldhout
die ze weg willen gooien. Dan vraag ik
of ik het mag gebruiken.”

Vleugels uitslaan
Een van de pronkstukken van Max van
Leusden is de grote houten vogelmobile die in de woonkamer hangt.
Voorzichtig pakt hij hem op en trekt
aan het touwtje, waardoor het dier zijn
vleugels uitslaat. “Ik heb helemaal zelf
verzonnen hoe die eruit moest zien.”
Als hij eenmaal weet wat hij wil,
tekent hij het ontwerp uit en maakt
een mal. “Dan is het een kwestie van
wegsteken.” Dit grovere werk doet hij
op maandagochtend bij ABZ. Met uiterste precisie verfijnt hij daarna thuis
het voorwerp en maakt hij bijvoorbeeld
zwaluwstaartverbindingen. Met een

laagje vernis maakt de vakman het
werk af.

Passie voor vinyl
“Het leukste wat er is”, zo noemt hij
het werken met hout. Maar toch heeft
Max van Leusden nog een passie: vinyl.
Een hele kast vol met oude langspeelplaten staat tegen de woonkamermuur.
“Blues, rock, pop, ik heb het allemaal.”
De lp’s koopt hij tweedehands en
moeten in perfecte staat verkeren. “De
muziek is fijn om bij te werken. Ik heb
hier echt mijn plek gevonden.”

Hebt u een apar
t interieur of ee
n
speciale hobby?
Dan kunt u een
plek krijgen in
de rubriek
‘Op eigen wijze’
. U kunt uzelf,
maar ook bure
n, vrienden of
familie opgeve
n door een mai
ltje
te sturen naar:
info@woonwijz
e.nl of een brie
fje
naar: Woonwijz
e, Postbus 2080
,
5260 CB Vught.
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Cursus ‘Geld op orde’
geeft inzicht

‘Vroeger hield ik altijd ‘een stukje
maand over aan het eind van mijn geld’
Goed omgaan met geld. Het is vaak een hele uitdaging. Zeker voor mensen die niet veel te
besteden hebben. Maar ook mensen met een ruimer budget willen vaak meer grip op hun
uitgaven. De cursus ‘Geld op orde’ is dan een goed begin.
Praten in een groep over geld. Dat
roept bij veel mensen schaamte op,
weet Rianne Hollants. Samen met haar
collega Ankie Spierings heeft zij nu al
vier keer de cursus ‘Geld op orde’ gegeven in Vught. “Veel deelnemers moeten
Cursusleider Rianne Hollant
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wel even een drempel over voordat ze
zich opgeven. Ze zijn bang dat anderen
dan denken dat ze in armoede leven. Of
ze vinden het moeilijk om in een groep
hun verhaal te vertellen.”

Ik wist nergens van
Sjanny Nouws had ook haar bedenkingen: “Ik had met een vriendin de
aankondiging van de cursus zien staan
bij ABZ. We zouden hem samen gaan
volgen, maar zij overleed. Ik twijfelde

Deelneemster Esther van Wassenaar

of ik wel zou gaan, maar toen zeiden
mijn dochters: ‘Papa doet thuis alles.
Als jij ooit alleen komt te staan…’
Daar hadden ze wel gelijk in, want ik
wist nergens van.”
‘Geld op orde’ is er juist voor mensen die overzicht willen hebben, vult
Rianne Hollants aan. “Waar blijft mijn
geld en waar kan ik op besparen, daar
gaat het om.” De mensen die het nu
aandurven om te komen zijn heel
verschillend: arm, rijk, oud, jong. “We
gaan in op vragen zoals: Wat als ik
straks met pensioen ga? Hoe orden ik
mijn gegevens? Hoe kan ik besparen?
We geven ook veel praktische tips, bijvoorbeeld dat je in de supermarkt naar
de onderste schappen moet kijken.”

Valkuilen
De cursus bestaat uit zes lessen van
twee uur en is gebaseerd op een training van het Nibud. “Aan de hand van
een powerpointpresentatie geven we
een korte uitleg. Soms doen we kleine
opdrachten en we delen ervaringen
met elkaar. En de deelnemers krijgen
dus ook een klein beetje huiswerk.” De
laatste bijeenkomst is pas na een week
of vier. “Dan kunnen we goed zien hoe
het is gegaan. Soms doen we ook nog
een extra les als daar behoefte aan is.
De vorige keer ging die over valkuilen

bij mobiele telefoons”, legt Rianne
Hollants uit.
Een kasboek bijhouden is een belangrijk onderdeel van de cursus. Esther van
Wassenaar heeft daar nog steeds veel
profijt van. “Nu heb ik een veel beter
overzicht over hoeveel geld ik nog heb,
wat er nog uitgaat, wat ik overhoud
voor boodschappen en wat voor iets
leuks. Dat maakt het een stuk makkelijker. Vroeger had ik altijd nog een
stukje maand over aan het eind van
mijn geld, nu kom ik precies uit.”

Hartstikke interessant
Esther van Wassenaar heeft een bijstandsuitkering en moet ieder dubbeltje drie keer omdraaien. Ze werd voor
de cursus getipt door de gemeente. “Ik
wist niet goed wat ik moest verwachten, maar na tien minuten vond ik het
al hartstikke interessant en gezellig.”
Ze vertelt veel aan de cursus gehad
te hebben. “Zo heb ik geleerd over
regelingen binnen de gemeente waar ik
gebruik van kan maken. Als je bijvoorbeeld langer dan drie jaar een heel laag
inkomen hebt, kun je een inkomensafhankelijke extra uitkering krijgen.
Die heb ik aangevraagd en gekregen.
Daarnaast zijn er ook regelingen om te
sporten en voor de ziektekostenverzekering. Die kende ik niet allemaal.”
Sjanny Nouws heeft ook veel geleerd.
“De cursus begint met dat je thuis op
papier moet zetten wat je allemaal uitgeeft. Ik wist wel dat het gas en licht
betaald moesten worden, maar toen ik
al die papieren bij elkaar zag, ben ik
echt geschrokken. Dat kan toch niet
waar zijn? En dan gaat het alleen nog
om dingen van het huis. Dus dan heb
je het niet eens over uiteten en naar
de film gaan.”

Geld op orde
In Vught worden mensen niet verplicht de cursus te volgen. Sommige
mensen krijgen van de gemeente wel het advies om dit te doen.
•	Meedoen kost € 10, (door sponsoring was de cursus tot nu toe gratis).
•	Aanmelden kan via ABZ: (073) 656 74 73.

Boodschappentips
•	Kijk in de supermarkt naar de onderste schappen, op ooghoogte liggen
de duurste producten.
•	Ga nooit met een lege maag winkelen, je neemt dan al snel te veel mee.
•	Denk na over aanbiedingen, koop geen producten die je eigenlijk niet
nodig hebt.
•	Maak een boodschappenlijstje en hou je er strikt aan, dit scheelt
wekelijks heel wat euro’s.
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Dames breien in het handwerkcafé van de

‘Het leuke is dat je er zo
gezellig bij kunt kletsen’
Zachtjes tikken de pennen tegen elkaar aan. In de Rode
Rik wordt tijdens het handwerkcafé op de woensdagochtend druk gebreid voor het goede doel. “Het is leuk
als je weet dat je sjaal bij iemand terechtkomt die hem
goed kan gebruiken.”

Insteken, omslaan, doorhalen, af
laten gaan. “Ik krijg het er gewoon
heet van”, grapt Elly Hurkens (69).
Tijdens het handwerkcafé in de Rode
Rik zit ze ijverig te breien. In totaal
325 sjaals, waaronder 65 kinderdassen, is de uitdaging die is aangegaan.
Met een beetje geluk, kunnen ze
allemaal mee in de kerstpakketten van
Vincentius.
Een hele klus, beamen Annefien van
der Weijden (70), Lisa Schuijt (69),
Diny van Dun (64) en Joke van Oirschot (57). Zeker omdat het tempo in
de zomer behoorlijk zal gaan dalen,
voorspellen ze: “Met zweethanden is
het geen doen. Dat gaat plakken en
dan wordt het breiwerk onregelmatig.”

Wol wegen
Arno van der Lee, beheerder van de
Rode Rik en de Molenhoek, is samen
met vrijwilligster Jeanne Hubbers de
drijvende kracht achter het breiproject. “De deelnemers aan het handwerkcafé wilden heel graag iets breien
voor het goede doel en zo kwamen
we uit bij Vincentius. Die hadden er
meteen oren naar.”
Na een artikeltje in het Klaverblad
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zijn er in totaal bijna dertig enthousiaste dames – helaas geen heren
deze keer – gevonden. Er werd ook
meteen een oproep gedaan voor wol,
want ook dat is natuurlijk hard nodig.
“We hebben mensen gevraagd of ze
nog wat thuis hadden liggen en dat
heeft gelukkig behoorlijk wat opgeleverd”, zegt Jeanne Hubbers. “Maar
er kan altijd meer bij, hoor”, voegt
ze er lachend aan toe. Omdat het
gaat om allerlei verschillende resten
wol, weegt ze alles om daarna uit te

rekenen of er genoeg is om een sjaal
van te maken.

Valse patentsteek
De kleurrijke breiwerken van de dames
in het handwerkcafé laten zien dat
het meestal helemaal goed komt.
Iedere sjaal is uniek. Er is niet alleen
een grote variatie in kleuren en soorten wol, maar ook in breisteken. Lang
niet alle breisters kiezen voor recht
en averecht. Ook de patentsteek,
valse patentsteek en zelfs de ‘luiewij-

Rode Rik voor kerstpakketten Vincentius

Breien voor Vincentius

Breien in de Rode Rik voor het goede doel.

vensteek’ komen voorbij. Lisa Schuijt
is de topbreister. Als meisje breide
ze er al op los en daar is ze eigenlijk
nooit mee opgehouden. “Als mijn zoon
vroeger moest voetballen, dan zat ik
op de tribune met een breiwerkje.” Het
leuke van handwerken vindt ze, net
als de dames waarmee ze aan tafel zit,
dat je er zo gezellig bij kunt kletsen.
“En ondertussen groeit er iets onder je
handen dat je nog kunt dragen ook!”

breien op woensdagochtend. Hierdoor
zien we toch weer een aantal nieuwe
gezichten. Daar zijn we blij mee”, zegt
Arno van der Lee.
De dames vinden het fijn dat het eindresultaat een goede bestemming krijgt.
“Dat maakt het voor ons extra leuk.”

•	Wilt u meebreien? Of heeft u
restjes wol over? Neem dan
contact op met Arno van der Lee:
06 51 74 75 25.
•	Iedere woensdag van 9.30 tot
11.30 uur is het handwerkcafé
in de Rode Rik. Natuurlijk kunt
u thuis ook meebreien. Aan
de gemeente Vught is subsidie
gevraagd voor dit project.

Het nuttige en het aangename
Terwijl de breipennen doortikken,
klinkt er een aangenaam geroezemoes.
En dat is ook precies de bedoeling van
dit project: het nuttige met het aangename verenigen. “Het project is voor
sommige mensen een mooie gelegenheid om hier eens een kijkje te nemen
en misschien ook een keer mee te

17

Woonwijze helpt met klimrozenproject

Rozige ‘kruisbestuiving’ in Bossche Van
De 35 woningen van Woonwijze aan de Bossche Van Heurnstraat vormen samen een
prachtige historische gevelwand. Maar het kan nóg mooier, vonden Ana en Adeleide.
Samen met hun buurtgenoten fleurden ze de straat op met geurende klimrozen.

‘Rose, is a Rose, is a Rose’. Dit is de titel van een gedicht van Gertrude Stein.
Het is ook de naam van het bijzondere klimrozenproject aan de Bossche
Van Heurnstraat. Het leuke hiervan
is volgens mede-initiatiefnemers Ana
en Adeleide niet alleen dat de straat
er mooier van wordt. Ook is het een
aanleiding om elkaar beter te leren
kennen.
“Het idee voor de klimrozen is eigenlijk
ontstaan uit een geveltuinenproject
hier in onze wijk ’t Zand. Toen hebben we leifruitbomen en blauwe regen
geplaatst. “Zo krijg je toch nog wat
natuur in de stad en je verbindt losse
straten met elkaar zodat je wat meer
een buurt wordt”, vertelt Ana. “En
doordat je het met elkaar doet, leer
je elkaar kennen en verbind je dus
ook mensen. Zo versterkt het elkaar.
Een soort kruisbestuiving, zoals bij de
rozen”, vult Adeleide aan.

Karakteristiek pand
De Van Heurnstraat is te smal voor
geveltuinen en zo kwamen de
klimrozen in beeld. Om dit geregeld
en gefinancierd te krijgen, moest de
projectgroep eerst toestemming krijgen
van Woonwijze en de gemeente Den
Bosch. “We zijn wel een jaar bezig
geweest om het te realiseren. Eerst
moesten we erachter komen of het om
monumentale panden ging. Dat bleek
niet het geval, maar het zijn wel karakteristieke panden. Van de gemeente
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hebben we subsidie gekregen voor het
project. Die hebben we onder andere
gebruikt voor de rozen. Woonwijze gaf
toestemming voor het planten van de
rozen en heeft gezorgd voor de materialen voor het bevestigen van de rozen.
Ook heeft iemand ons geholpen bij het
planten.”
Woonwijze informeerde de bewoners
eerst over het project en vroeg of
hiervoor belangstelling was. Dat bleek
het geval. Daarna zijn de zes initiatiefnemers zelf de deuren langsgegaan.
“Bijna iedereen was enthousiast. We
hebben meer dan 25 klimrozen geplant”, zegt Ana.
Adeleide heeft groene vingers en wist
dus ook goed uit te leggen wat er bij
de verzorging van de klimroos komt
kijken. “Dat valt reuze mee, hoor”,

lacht ze. “In het begin is het vooral
water geven. Af en toe is het ook nodig om te snoeien, maar dat willen we
met een groepje oppakken. Als je dat
goed doet, dan kunnen de rozen ons
gemakkelijk overleven.”

Betrokken
Veel buurtbewoners voelen zich betrokken bij het project. “Dat is ook precies
de bedoeling. Het gaat ook niet per
se om de rozen. Zo hadden we een
buurvrouw die niet kon helpen met
het planten, maar wel graag iets wilde
doen. Zij heeft nu iets lekkers bij de
koffie en thee gemaakt. Iemand anders
in een rolstoel heeft geholpen met het
dekken van de tafel en weer een ander
maakt foto’s”, vertelt Ana.
De twee vonden het ook mooi om te

Heurnstraat

zien dat er veel mogelijk is als je er
even je best voor doet. “Er was een
mevrouw die zelf niet voor de rozen
kon zorgen, dat doen nu de mensen die
boven haar wonen.”

Jonge roos
Van wit naar roze naar rood, en
terug… Zo zijn de rozen in een mooi
patroon geplant. Voor het zover was
heeft Ana goed uitgezocht welke soort
het beste gedijt tegen de oude gevels.
“De onderstam is van een oude soort

die het goed doet op de zandgrond
hier. De roos zelf is vrij jong en past
qua onderhoud goed bij wat wij willen.
We wilden ook graag insectvriendelijke
rozen, dus we hebben ze gekocht bij
een biologische kweker.”
De bloemen bloeien van eind maart tot
oktober en geven een heerlijke geur.
“Of het dit jaar al zover is, weet ik nog
niet. Het duurt zeker tien jaar voor de
gevel deels bedekt is. We moeten ze nu
een rustig plekje geven in de zon en
natuurlijk veel liefde.”

De handen gingen uit de mouwen om de Bossche Van Heurnstraat met klimrozen nog mooier te maken.
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De Rosier deelnemer Woonwijze Voordeelpas

‘Samenwerking met Woonwijze
is win-winsituatie’
Ze zijn er weer: asperges. Bij De Rosier reserveren ze
een mooie plek op de kaart voor ‘het witte goud’.
Het gezellige restaurant De Rosier aan de Helvoirtseweg in Vught heeft al
jaren een mooie aanbieding voor bewoners van Woonwijze. Op vertoon van
uw Voordeelpas krijgen gezelschappen van maximaal 10 personen 10 procent
korting op de lunch of het diner. “Daar wordt regelmatig gebruik van gemaakt”, zegt eigenaar Frederik van de Leest.
De samenwerking met Woonwijze vindt hij een win-winsituatie. “Het is fijn
voor jullie bewoners om korting te krijgen. Voor ons is het goed omdat dit
net het drempeltje kan weghalen voor mensen om te komen en Woonwijze
kan zo iets extra’s doen voor haar huurders.”

Succesvolle asperges
Asperges zijn volgens de restauranteigenaar nu een goede reden om te komen. “Dit jaar liep het mosselseizoen heel mooi over in het aspergeseizoen.
We bereiden ze traditioneel op zijn Vlaams of met zalm. Ieder jaar is dat weer
een succes.”

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 088 – 022 14 21 (voor spoedgevallen
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Op www.jansen-huybregts.nl kunt u een
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Storingen aan uw cv-installatie kunt u
rechtstreeks melden bij:
Kemkens, 088 50 50 350.
Alarmnummer: 112
Politie: 0900 88 44
Brandweer: 112
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