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Oog voor elkaar

COLOFON 
Uitgave: 29e jaargang, juli 2019
Het Woonjournaal is een uitgave van 
Woonwijze en wordt in een oplage van 3.200 
stuks gratis verspreid onder de huurders. 
Coördinatie: Woonwijze, Vught
Tekst: Woonwijze | Vught, Maer TexxT | Breda, 
Marian van den Heuvel | Vught 
Vormgeving: Oranje boven, ’s-Hertogenbosch 
Druk: NPN drukkers, Breda  
Fotografie: Emmy de Fotograaf, 
’s-Hertogenbosch

Een nieuwe zomer en een nieuw Woonjournaal bij u 
in de brievenbus. Er staat voor elk wat wils in om te 
lezen, gewoon lekker thuis, op de camping of in een 
vakantiehuisje,. Bijvoorbeeld de nieuwe tekeningen en 
de bouwplanning van de Grote Zeeheldenbuurt. Alles 
is nog onder voorbehoud, maar het belooft een ruime 
en groene wijk te worden die in de loop van 2021 
opgeleverd wordt. 

In deze zomereditie kunt u zich ook laten inspireren 
door de vele activiteiten die de bewoners organiseren, 
zelfstandig of met Woonwijze. Lunch op het Mariaplein,  
een jeu-de- boulesbaan in de Madeliefstraat, een actie 
tegen hondenpoep in de Vijverhof. Er is zo veel mogelijk. 
De HBV geeft ook een overzicht van alle activiteiten. 
Neemt u gerust contact met Woonwijze op als u zelf 
ideeën hebt voor uw wijk. 

Mooie gesprekken met partners van Woonwijze, zoals 
Stichting Leergeld, het Buurtpreventieteam en Feel 
Fit (Laco). En het rapport dat we gekregen hebben van 
de visitatiecommissie. Woonwijze kreeg van hen een 
zeer positieve beoordeling. Mooi om te merken dat de 
richting die Woonwijze insloeg vruchten begint af te 
werpen. 

Veel leesplezier en een heel fijne zomer!

Het bruist steeds 
meer in de buurt

Samen het  
verschil maken

Inhoud

Heeft u ideeën voor artikelen in  

het Woonjournaal? Mail ze dan  

naar info@woonwijze.nl
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“In de Madeliefstraat kennen we 
elkaar, maar wie er een straat 
verderop woont, geen idee. We 
merken dat het contact in de loop der 
jaren minder is geworden. Maar het 
is belangrijk dat de sociale contacten 
in de wijk verbeteren. Dan kun je 
samen dingen ondernemen, maar 
ook voor elkaar klaarstaan als dat 
nodig is. Dat gaat makkelijker als je 
elkaar kent.”

Nutteloos groen
“In oktober vorig jaar liepen we samen 
met andere huurders en Woonwijze 
door de buurt om te ontdekken wat er 
beter kan. Om te kijken naar 
oplossingen voor bijvoorbeeld 
hondenpoep of slecht onderhouden 
voortuintjes. Toen zagen we in een 
andere buurt een jeu-de-boulesbaan 
waar volop werd gespeeld. Dat bracht 
ons op een idee. Zo ligt achter de 
woningen aan de Madeliefstraat en 
Wederiksingel een pleintje met groen 
en parkeerplaatsen. Er wordt niets 
mee gedaan. Het is mooi groen, maar 
meer is het niet. Tussen de struiken 
wordt regelmatig afval achtergelaten, 
maar ook grond en tuinafval gedumpt. 
Het is een ideale plek voor een 
jeu-de-boulesbaan, een activiteit 
waarmee je buren met elkaar in 
contact kunt brengen en dus kunt 
verbinden.”

Interesse peilen
“Om te kijken of bewoners er behoefte 
aan hebben, gingen we rond in de 
buurt om handtekeningen te 
verzamelen. Als je iets wilt doen, 
moet je natuurlijk wel weten wat 
anderen ervan vinden. En dan merk je 
dat je lang niet iedereen kent. 
Gelukkig reageerden veel mensen 
positief en we legden vervolgens ons 
idee bij Woonwijze neer. Ze kwamen 
kijken, raakten ook enthousiast en zijn 
ermee aan de slag gegaan. Dat is 
buitengewoon bij Woonwijze: ze staan 
altijd open voor ideeën en denken 
mee om die te realiseren. Zij zien ook 
dat dit belangrijk is voor een buurt.” 

Buurtbarbecue
“Woonwijze benaderde de gemeente 
en ook die gaf toestemming en 
verleent medewerking. Er komt nu 
een jeu-de-boulesbaan waar we fijn 
omheen kunnen lopen. De planten en 
struiken gaan er allemaal uit, maar de 
grote bomen blijven staan. Die zorgen 
voor schaduw op zonnige dagen. De 
parkeerplaatsen blijven ook. Of er 
bankjes komen is nog niet zeker, 
maar een plek om te zitten zou wel 
fijn zijn. En in de toekomst kunnen we 
hier ook een buurtbarbecue of -borrel 
organiseren. Nu maar hopen dat we 
deze zomer ons eerste ballen kunnen 
gooien.”

Jeu de boules voor 
beter burencontact

‘Voor elkaar 
klaarstaan is 
makkelijker 
als je elkaar 

kent’

Recht uit het hart

In de rubriek ‘Recht 
uit het hart’ vertellen 
bewoners hun verhaal. 
Hoe wonen ze? Wat 
is hun betrokkenheid 
met de buurt? Dit keer 
Vughtenaren Wim Bonke 
en Frans en Carina van 
Dijk. Samen zetten zij 
zich in voor een beter 
burencontact met een 
jeu-de-boulesbaan.

Al ruim vijftien jaar zijn ze overburen in de Madeliefstraat in Vught: Wim (80), 
Frans (65) en zijn vrouw Carina (60). Ze wonen er met veel plezier. “Het is 
een rustige wijk, zonder trammelant. Hier in de straat hebben we goed 
contact met elkaar, maar in de buurt zou het beter kunnen.”
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Zorgen voor elkaar. Dat doen Lia 
en Lenie. Niet als buren, maar 
als huisgenoten in Lia’s woning 
aan de Kerkweg in Cromvoirt. 
Moeder en dochter vertellen hoe 
dit hun woongenot vergroot.

Ik heb mijn buurvrouw van klein 
kind zien opgroeien. Bijna niemand 
gaat hier weg. Mijn moeder vindt het 
wel jammer dat de keuken aan de 
voorkant zit. In de woonkamer ziet 
ze minder, kijkt ze de tuin in. In haar 
oude woning kon ze overal naartoe 
kijken. Maar ik heb wel een heel 
mooie groene tuin. Met bloeiende 
magnolia’s, hangplanten en struiken.
Sinds een jaar of acht zit ik in de 
bewonerscommissie. Als enige. 
Woonwijze en ik willen er heel graag 
iemand bij hebben, maar dat loopt 
niet zo vlot. Ik ben erin gerold toen 
mijn woning werd verbouwd. Met 
een groepje praatten we mee over de 
verbouwing, deden we suggesties. 
Woonwijze luisterde daar goed naar. 
Toen vroeg Woonwijze of ik in de 
bewonerscommissie wilde en dat 
heb ik gedaan. Ik hoop dat er nieuwe 
mensen bij komen, vooral jongeren. 
Met meer mensen kun je meer 
bereiken in de buurt.

Naast de zorg voor mijn moeder doe 
ik vrijwilligerswerk. Ik schenk elke 
dinsdag koffie in De Huiskamer in 
Vught en sta in de Wereldwinkel in de 
Petruskerk. Verder maak ik beelden 
en poppen, van zelfdrogende klei. Ik 
volg hiervoor een cursus. Ook help ik 
mijn moeder met het afmaken van 
haar beren. Ik borduur de oogjes en 
de neuzen, want dat moet je heel 
strak aantrekken en dat lukt haar 
niet meer zo goed. Maar verder doet 
ze alles zelf. Ik ben heel trots op mijn 
moeder.”

Lia (62)
Gemoedelijk
“Vier jaar geleden overleed mijn 
man, het was een moeilijke 
periode. Mijn moeder woonde 
iets verderop, in een oude school. 
Ze kwam tijdelijk bij mij wonen 
om me te ondersteunen. Maar 
ze is nooit meer weggegaan. We 
zijn allebei op dezelfde leeftijd 
weduwe geworden, net een paar 
weken voor onze 59e verjaardag. 
En onze mannen heetten beiden 
Dirk-Jan. Hoe bizar. Ik had er 
helemaal geen moeite mee dat 
mijn moeder bij me kwam wonen. 
We hebben altijd goed met elkaar 
overweg gekund. In plaats van 
elkaar elke dag te bellen, ziet ze 
me nu thuiskomen.

We wonen in een dorp, het is hier 
heel gemoedelijk. Na veertig jaar 
ken ik wel iedereen in de buurt. 

Lenie (86)
Beren
“Ik was al 28 jaar alleen toen 
ik bij mijn dochter ging wonen. 
Dat was best even wennen. 
Oorspronkelijk kom ik uit 
Amerongen en toen ik trouwde 
ben ik verhuisd naar Rotterdam. 
Daar is Lia geboren. Als gezin 
gingen we altijd kamperen op 
camping De Vondst in Vught. 
Toen mijn man ziek werd, zijn we 
hiernaartoe verhuisd. Eerst even 
naar Vught, toen dertien jaar op 
de camping en vervolgens naar 
Cromvoirt.

Vroeger wilde ik coupeuse-
naaister worden, maar dat 
kon niet in die tijd. Ik moest 
daarvoor naar Driebergen en 
daar was geen geld voor. Maar 
ik was altijd bezig met naald en 
draad, maakte knuffels van vilt. 
Mijn berenhobby begon toen 
ik een keer een patroon kreeg 
om een beer te maken. Ze zien 
er zo knuffelig uit. Samen met 
Lia volgde ik workshops en we 
bezoeken beurzen. Lia moet 
altijd mee, want ik heb geen 
rijbewijs. Nu heb ik een beer 

gezien in een patronenboek, daar 
ben ik helemaal verliefd op. Hoe 
dat komt, weet ik niet. Ik vind 
beren heel leuke beesten. Maar 
ik maak ook neushoorns, egels, 
vossen en katten, hoor. Ik vind 
het niet moeilijk om afstand te 
doen van mijn beren. Lia heeft er 
meer moeite mee. We verkopen 
ze niet, maar geven ze vooral weg. 
Want wat moet je ervoor vragen? 
Mensen zien het ook niet dat het 
zo duur is. Je bent toch 60 euro 
kwijt voor twee pakketten. En dan 
komt de vulling er nog bij. Moet je 
het ook nog zelf maken. 

Als ik een patroon bestel, probeer 
ik dat meestal eerst uit met 
een stof die niet zo duur is of ik 
gebruik het stof van een oude 
jas. Ik doe alles met de hand, 
want met de naaimachine is 
het helemaal niet leuk. Dan is 
het ook geen handwerk. Na het 
probeersel maak ik de beer met 
goede stof en vulling. Daarom zijn 
het er ook zoveel, zo’n vijftig beren 
per jaar. Ik denk dat er tegen de 
driehonderd beren in huis zijn. 
In elke kamer staan ze. Zelfs in 
het toilet. En ze hebben ook bijna 
allemaal een naam.”

Wilt u in deze rubriek ook  
vertellen over uw ‘beste buren’? 
Stuur een mailtje naar Gerdie 
Jans Rat: g.jansrat@woonwijze.nl 
of bel 073-656 28 32.

Beste buren

 ‘ Ik ben 
hartstikke 
trots op mijn 
moeder’

Tentoonstelling
Vanaf 1 juli zijn de poppen van Lia en 
de beren van Lenie te bewonderen in de 
woonwinkel van Woonwijze. Komt u kijken?6 7



Grote Zeeheldenbuurt

Het plan: meer woningen en tóch 
veel groen
Vanwege de grote vraag naar 
betaalbare huurwoningen in Vught 
komen er 30 woningen meer 
in de wijk dan oorspronkelijk 
gepland. In totaal worden er 163 
woningen opgeleverd in 2021. 
Naast privétuinen komt er ook 
veel openbaar groen om in te 
spelen, te wandelen of te genieten 
van de buitenlucht. Over het 
ontwerp hebben de voormalige 
buurtbewoners meegedacht. 

Zoals het er nu naar uitziet 
worden de volgende huizen 
gebouwd: 

• 49 appartementen
• 49 beneden-bovenwoningen
• 51 rij- en hoekwoningen 
• 3 bungalows

Duurzaam bouwen
Om bij te dragen aan een 
duurzame toekomst krijgen 
de huizen een installatie voor 
warmte-koudeopslag. Dit systeem 
slaat warmte en koude op in de 
bodem. In de winter wordt de 
opgeslagen energie gebruikt voor 
het verwarmen van de woning 
en in de zomer voor koeling. De 
woningen krijgen hiermee een 
comfortabel binnenklimaat.

De ontwikkeling van de Grote Zeeheldenbuurt 
is in volle gang. Zo is het plan aangepast met 
meer betaalbare huurwoningen en veel groen. 
Dit om beter in te spelen op de vraag van 
woningzoekenden. De gemeente Vught keurde de 
plannen met enthousiasme goed, wat betekent 
dat in september het bouwrijp maken kan starten.

Toestemming voor uitvoering
Plannen maken is stap één, 
maar dan moet er ook nog een 
beslissing over genomen worden. 
In april zei de gemeente vol lof 
ja. Raadslid Bernard Doorenbos: 
“Het ziet er goed uit. Woonwijze 
steekt zijn nek uit. Duurzaamheid 
krijgt prioriteit.” In mei zei ook de 
raad van commissarissen van 
Woonwijze definitief ja. Zij gaven 
daarmee toestemming om meer 
uit te geven voor het project. Dit 
is nodig, omdat de bouwkosten 
in Nederland behoorlijk zijn 
opgelopen de afgelopen tijd. 
Daarbij vindt Woonwijze het 
belangrijk dat nieuwe bewoners 
straks een goede start kunnen 
maken. Manager Wonen Marlinde 
van den Brok: “We hebben 
schuttingen en sausklare wanden 
toegevoegd aan het plan. Dit is 
een extra investering, maar zo 
maken we een nieuwbouwhuis 
voor huurders betaalbaarder.”

Zorg voor omwonenden
Voor omwonenden brengt de 
bouw helaas overlast met zich 

mee. “We doen er alles aan om 
de hinder voor de omwonenden 
te beperken”, vertelt Gerdie 
Jans Rat, adviseur Participatie 
& Leefbaarheid van Woonwijze. 
“Zo schakelen we extra bewaking 
in tegen diefstal en vandalisme, 
en sproeien we tijdens de sloop 
tegen het stof. Ook deze zomer 
bekijken we of we het terrein af 
en toe kunnen sproeien. Verder 
komt de glazenwasser een aantal 
keer langs om de ramen van de 
omwonenden te wassen. Er is een 
aparte WhatsApp-groep opgericht 
om eventuele overlast snel te 
kunnen oplossen. Daarnaast 
worden omwonenden af en 
toe uitgenodigd om even bij te 
praten.”

Toewijzing
De bewoners die de wijk moesten 
verlaten, hebben allemaal het 
recht om als eerste een huis 
te kiezen. Veertien voormalige 
bewoners willen dat zeker 
en acht overwegen het. Ruim 
voor de oplevering in 2021 
wijst Woonwijze de overige 

Grote Zeeheldenbuurt

Alle lichten op 
groen voor de 
nieuwbouw

‘ Het ziet er goed uit. 
Woonwijze steekt zijn nek uit. 
Duurzaamheid krijgt prioriteit’

FEBRUARI 2019 MEI 2019PLANNING
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Grote Zeeheldenbuurt

huizen toe. Hierover worden 
woningzoekenden uitgebreid 
geïnformeerd via de gebruikelijke 
kanalen. Gerdie Jans Rat: “Tijdens 
een bouwproces zijn er altijd 
veel bijzondere momenten te 
vieren. Denk aan het bereiken van 
het hoogste punt, de pannen op 
het dak en de oplevering. Door 
de woningen vroegtijdig toe te 

Dierbare herinneringen aan de

Grote Zeeheldenbuurt

> Afscheid van een dierbare wijk

Woonwijze liet in januari een boek maken vol dierbare foto’s 
en verhalen over de Zeeheldenbuurt. De Vughtse Ada Imming 
verzorgde de interviews.  

Bekijk dit boek digitaal op www.woonwijze.nl/herinneringsboek.  

VANAF SEPTEMBER 2019 BEGIN 2020 BEGIN 2021 IN DE LOOP VAN 2021

wijzen, kunnen we dat met de 
nieuwe bewoners samen beleven. 
Dat biedt meteen de mogelijkheid 
om elkaar beter te leren kennen. 
Én de kans om samen verder 
invulling te geven aan de nieuwe 
wijk.”

Bouwrijp maken en 
kabels en leidingen 
de grond in.

Eerste spade  
de grond in.

Oplevering eerste 
woningen.

Oplevering van de 
overige woningen.

De afbeeldingen en planningen in dit artikel zijn een weergave van de huidige plannen, deze kunnen nog wijzigen.

Organiseer het zelf

Plezier in de wijk
De Huurders Belangenvereniging (HBV) ziet graag – net als 
Woonwijze – dat bewoners betrokken zijn bij hun woonomgeving. 
Dat vergroot het woongenot. In allerlei wijken organiseren bewoners 
van Woonwijze leuke activiteiten voor een beter burencontact. 
Soms helemaal zelfstandig opgezet, soms met ondersteuning 
van Woonwijze of anderen. De HBV inspireert u graag met mooie 
voorbeelden uit allerlei buurten. Activiteiten die al zijn geweest en  
die nog gaan komen. Met maar één doel: meer plezier in de wijk. 

1. Helvoirtseweg, opening uitgebreide Huiskamer, 11 februari
2. Koningsdagkraam met hapjes van nieuwe Vughtenaren, 27 april
3. De Vijverhof, high tea, 26 mei
4. Het Mariaplein, lunch aan de lange tafel, 6 juni
5. De Rode Rik, heel Vught zingt, project My Generation, 8 juni
6. De Vughtse Hoeve, garage sale, 16 juni
7. De Zonneheuvel, feestelijke opening speelvoorziening, 29 juni  >>

Oog voor elkaar

> Kom met ideeën
Wilt u er meer over weten of heeft u een idee voor een 
activiteit in uw wijk? Neem gerust contact op met Gerdie 
Jans Rat via g.jansrat@woonwijze.nl of 06 - 53 85 43 64.

Tegoedbon voor Pietertjespad 
Sinds kort bestaat er een leuke 
en leerzame speurtocht van  
3 km, langs prachtige plekken 
van Vught. Bijvoorbeeld Kasteel 
Maurick, het Raadhuis en de 
Lambertus. Om zelf te lopen, of 
met uw (klein)kinderen. Maar 
ook gewoon leuk om in huis te 
hebben en naar te kijken. Langs 
dit pad leer je Vught nog veel 
beter kennen! Het pad is gemaakt 
door kinderen van Basisschool 
De Springplank, samen met het 
Vughts Museum, DePetrus en 
illustrator Saskia van Oversteeg. 

Wat nog komt:

8.   Donderdag 11 juli in de  
Vijverhof, feest met 
verzoeknummer band RUM

9.  Zaterdag 28 september  
burendag o.a. in:
• Molenhoek
• Vijverhof
• Zonneheuvel
•  Vughtse Hoeve, optreden 

verzoeknummerband RUM
• Mariaplein

10.  Zondag 29 september burendag:
•  De Rode Rik, workshop  

Olga Commandeur 
11.   In december ontmoeten  

bij de kerstboom, o.a. in:
• Vijverhof
• Zonneheuvel 

 Overige activiteiten?  
 Zie woonwijze.nl/agenda

Speurtocht door Vught

Knip deze tegoedbon uit en haal daarmee in DePetrus een gratis exemplaar. 
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Buurtwandeling Vijverhof

De buurtbewoners van de Vijverhof 

maakten een lijst met verbeterpunten voor 

hun wijk. Samen met de bewoners, de 

wijkondersteuner, de gemeente, de politie 

en de BOA liep Woonwijze begin mei door 

de wijk om te kijken wat mogelijk is.
 

Het is behoorlijk netjes in de 
Vijverhof. Leerlingen van het 
Maurick College hielden hier 
hun jaarlijkse opruimactie. Een 
aantal dingen in de buurt blijven 
aandacht vragen, zoals de foto’s 
laten zien. Maar Woonwijze loste 
tijdens de wandeling een paar 
punten direct op.

Buurtwandeling 
Vijverhof

Aanhangwagen niet stallen
Deze aanhangwagen staat 
al maanden op dezelfde 
parkeerplek. Dat is niet de 
bedoeling. Terwijl iedereen het 
met elkaar bespreekt, loopt de 
eigenaar net langs. Hij geeft aan 
dat hij dat niet wist. Hij heeft de 
aanhanger inmiddels weggehaald.

>  Goed om te weten: een 
aanhangwagen die dagelijks 
wordt meegenomen, bijvoor-
beeld voor werk, mag wél op  
de openbare weg staan.

Kliko’s op tijd buiten  
én binnen zetten
Op deze plek staan een paar 
kliko’s bijna permanent aan de 
straat. Dat is niet de bedoeling. 
Vuilnis moet aan de straat 
gezet worden op de dag dat 
de vuilniswagen komt. Kliko’s 
moeten op diezelfde dag ook  
weer binnengehaald worden.

Nieuwsgierig komt de eigenaar 
van een van de kliko’s bij de 
wandelgroep kijken. Hij kent 
de regels niet. Als die aan hem 
worden uitgelegd, neemt hij de 
container mee naar zijn schuur. 
Inmiddels heeft Woonwijze de 
afvalkalender aan alle bewoners 
van de Vijverhof gestuurd.
De data van ophalen staan op 
vught.nl/afvalkalender. En in de 
app Afvalstoffendienst.

Kliko’s op eigen terrein zetten
De groep ziet ook kliko’s staan in 
de brandgang. Dat is gevaarlijk bij 
brand en het vergroot de kans op 
diefstal, waarschuwt de politie. 
Inbrekers gebruiken ze namelijk 
als opstapje over de poort. Zet 
kliko’s dus op uw eigen terrein.

Speeltuin verplaatsen? 
De speeltuin aan de Spechtrand 
ligt wat afgelegen, vinden de 
bewoners. Kan hij verplaatst 
worden? Jack Dikmans van de 
gemeente vertelt dat in 2021  
alle speeltuinen in Vught bekeken 
worden. Ook deze speeltuin wordt 
dan beoordeeld.

Openbaar groen Koperwiekstraat
In dit stuk groen ligt troep, er 
is een moestuin aangelegd 
en de gemeente heeft zo hard 
gesnoeid dat er een fietspad is 
ontstaan. De gemeente heeft deze 
aandachtspunten genoteerd en 
toegezegd ze op te pakken. 

‘ Samen op pad 
om de wijk te 
verbeteren.’

Een gat in de stoep, een 
kapotte lantaarnpaal of rotzooi 
op straat zijn niet alleen 
vervelend, maar soms zelfs 
gevaarlijk. Valt u iets op in de 
openbare ruimte? 

Meld het bij de gemeente via 
073-65 80 680 of gebruik de 
app MijnGemeente. Voor een 
schoon, veilig en mooi Vught. 

MijnGemeente app
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‘ Die brand is mijn 
redding geweest’  »

 »

Dat een allesverwoestende 
brand een leven kan redden, 
weet Trudy van Gogh (55). In een 
donkere periode in haar leven 
slaat letterlijk de vlam in de pan. 
Haar hele huurwoning in de Van 
der Pollstraat wordt verwoest. 
“Ik was alles kwijt, had alleen 
mijn salaris nog”, blikt Trudy 
terug. Wonderbaarlijk zorgde 
die brand voor een positieve 
ommekeer in haar leven. “En 
dat heb ik mede te danken aan 
Woonwijze.”

Al zestien jaar woont Trudy in een 
appartementencomplex in de Van 
der Pollstraat in Vught. Haar huis 
stond overvol met tweedehands 
spullen en ze leefde op een paar 
vierkante meter.

Trudy was schoonmaakster, maar 
door een aandoening aan haar 
polsen kon ze haar werk niet 
meer goed uitoefenen. Dit leidde 
tot een arbeidsconflict met haar 
werkgever. Het ging niet goed 
met Trudy. “Ik voelde me steeds 

slechter en nuttelozer. Uiteindelijk 
kreeg ik een burn-out en kwam 
ik in de ziektewet. Ondertussen 
zonderde ik mezelf steeds meer 
af, was ik vergeetachtig door 
de medicijnen, kon ik niks meer 
hebben en schreeuwde ik tegen 
mensen als iets me niet zinde.  
Ik herkende mezelf niet meer.”

Kaarsen maken
Die dag van de brand voelde 
Trudy zich goed. “Ik wilde zelf 
kaarsen maken en zette een 

steelpannetje op het vuur om 
kaarsvet te smelten.” Dan gaat 
de telefoon: onderhoudsbedrijf 
Jansen Huybregts. De buurvrouw 
had hen gebeld over stroomuitval 
en of Trudy wist waar de 
stroom was uitgevallen. Trudy 
loopt naar buiten en wijst de 
onderhoudsmannen de plek van 
de stroomstoring. Ze zegt dat de 
buren aan het stoken zijn, want ze 
ruikt brand. Trudy kijkt omhoog en 
ziet dat de rook uit haar flat komt.

Mexicaanse loopvis
De brandweer is snel ter plaatse. 
Alle buren stonden veilig buiten, 
er was alleen materiële schade. 
Trudy’s woning is vanbinnen 
zwartgeblakerd, ook haar 
bovenbuurman heeft veel schade. 
“Met de brandweer mocht ik 
heel even naar binnen, het 
was verschrikkelijk. Alles was 
verloren. Ik veegde wat roet van 
het aquarium, tegen beter weten 
in. Maar mijn Mexicaanse loopvis 
leefde nog, die nam ik direct mee.”

Als blijkt dat Trudy geen 
brandverzekering heeft, schiet 
Woonwijze te hulp. “Ze zeiden ‘wij 
gaan jou helpen’ en dat hebben ze 
ook gedaan. Net als veel andere 
mensen. Zonder die hulp zat ik nu 
ergens in een crisisopvang.” Trudy 
mag kijken of er nog spullen zijn 
die ze wil bewaren. “De televisie 
en wasmachine namen we mee. 
Mijn oude koffers met elpees en 
ijzeren kistjes met foto’s waren 
pikzwart, maar nog heel. Alle 
spullen met emotionele waarde 
heb ik kunnen redden. Dat 
verbaast me nog steeds. De rest 
heb ik geen seconde gemist.”

Stellingkast als salontafel
Woonwijze liet de woning 
schoonmaken en alles werd 
gestuukt en gewit. Ook kwamen er 
nieuwe ramen en deuren en een 
nieuwe keuken en badkamer. “Ik 
mocht zelfs kiezen uit een aantal 
tegels.” Terwijl haar woning een 
metamorfose kreeg, voelde Trudy 
ook vanbinnen de lucht opklaren. 

“Het zette iets positiefs in gang. 
Ik kreeg van alle kanten hulp 
aangeboden. En die accepteerde 
ik ook. Iets wat ik voor de brand 
nooit deed. Zo kreeg ik alle ruimte 
om mijn huis weer op orde te 
brengen. Je huis opknappen is 
jezelf opknappen, zo voelde het.” 
De brand gaf Trudy ook de kans 
om haar opgeknapte huis opnieuw 
in te richten met spullen die zij 
mooi vindt. “Die enorme berg 
spullen wilde ik niet meer. Ik ging 
gericht op zoek naar nieuwe en 
betaalbare spullen. Zo kocht ik 
simpele stellingkasten en knapte 
die zelf op tot salontafel, dressoir 
en kast.” De spullen die ze heeft 
gered, kregen daarin een mooi 
plaatsje.

‘ Als deze verandering zo doorzet, ben ik aan 
het einde van het jaar qua gevoel miljonair’

Ontmoeten
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Koffieschenken in 
ontmoetingscentrum
in deze periode kwam Trudy ook 
in contact met de wijkondersteu-
ners van Welzijn Vught, die een 
vergaderruimte kregen in de 
garages achter Trudy’s huis. 
“Tijdens de opening, waar ook 
Woonwijze bij was, ontstond 
het idee voor een koffiemoment 
voor buurtbewoners. Als we 
de vergaderruimte mochten 
gebruiken als ontmoetingsplek, 
wilde ik wel koffie komen 
schenken. Want ik weet dat er 
eenzaamheid is in de wijk, dat 
mensen zich terugtrekken uit 
armoede. Dat heb ik zelf ook 
ervaren. Maar ik weet nu ook  
dat je de cirkel kunt doorbreken 
als je hulp accepteert.”

“We sprongen een gat in de 
lucht in januari”, zegt Charlotte 
Beukeboom, directeur-bestuur-
der van Woonwijze. “Woonwijze 
kreeg toen namelijk een  
8 als waardering voor onze 
prestaties. En die 8 kregen 
we van partijen waarmee 
we samenwerken, zoals de 
Huurders Belangenvereniging, 
de Bewonersraad, wethouders, 
ambtenaren, zorginstellingen, 
maar ook bijvoorbeeld de 
Stichting Leergeld en de 
Vincentiusvereniging Vught.”

Al deze samenwerkingspartners 
werden bevraagd door de 
visitatiecommissie die Woonwijze 
iedere vier jaar onderzoekt. 
Deze commissie beoordeelt de 
maatschappelijke prestaties van 
woningcorporaties. “Woonwijze 
is veel opener en transpanter 
geworden”, constateert 
commissievoorzitter Maarten 
Nieland. “Ze zijn echt een 
spin in het web van de lokale 
samenleving. Iedereen daar 
heeft een drive om samen die 

volkshuisvestelijke opgave waar 
te maken. Dat enthousiasme 
wordt ook gewaardeerd. Verder 
is de relatie met de gemeente nu 
een stuk beter dan een paar jaar 
geleden.” Een aandachtspunt is de 

beschikbaarheid van woningen in 
Vught. “Door de betere band met 
de gemeente hebben we goede 
hoop dat dit voldoende aandacht 
krijgt en dat daarin ook iets is te 
veranderen.”

Waardering verder verhogen
Met de samenwerkingspartners 
heeft Woonwijze deze mooie 
beoordeling gevierd. Charlotte: 
“En nu willen we die goede 
waardering natuurlijk behouden 
en verhogen. Bijvoorbeeld door 
nog meer aandacht te hebben 
voor klantvriendelijkheid. Daarom 
kunnen bewoners de komende 
tijd een mailtje ontvangen van 

‘ Plezier en geluk zijn belangrijke 
pijlers voor zelfredzaamheid’

Visitatiefeestje

Waardering

‘ Met een sociaal hart midden 
in de Vughtse samenleving’

het bureau KWH als wij iets voor 
hen hebben gedaan. Daarin vragen 
we hen onze dienstverlening te 
beoordelen. Met alle informatie 
kunnen we onszelf verbeteren en 
huurders nog beter van dienst zijn.”

Plezier en geluk
Daarnaast zet Woonwijze verder 
in op het plezier en geluk van 
bewoners. Plezier en geluk zijn 
namelijk belangrijke pijlers voor 
zelfredzaamheid. En in de huidige 
maatschappij moet je zelfredzaam 
zijn. Charlotte Beukeboom: “Alleen 
een dak boven je hoofd is dan 
niet altijd genoeg. Een fijne wijk, 
een plek waar je anderen kunt 
ontmoeten, meedoen: dat is 
belangrijk. Als woningcorporatie 
willen wij daaraan bijdragen en 
zo werken aan een gelukkige 
samenleving.”

Ontmoeten

Op 8 mei vond de eerste 
buurtbijeenkomst plaats,  
waar Trudy als vrijwilliger
koffie schonk.

Een beetje ongemakkelijk
Zo zwart als haar woning 
vanbinnen was, zo donker 
ervaarde Trudy die periode in 
haar leven. En hoe fris en wit  
haar huis er nu uitziet, zo 

‘ Ik kom weer onder de mensen en 
ben zelfs aspirant-lid van Stichting 
Welzijn Vught. Als Woonwijze mij 
niet zo had geholpen, was ik nooit 
in contact gekomen met hen.’

voelt Trudy zich nu. “Die brand 
is mijn redding geweest. 
Woonwijze heeft voor mij echt 
het verschil gemaakt.” Een beetje 
ongemakkelijk voelt ze zich nog 
wel in haar opgeknapte huis. 
“Het is zo netjes en mooi, ik kan 
niet geloven dat het van mij is. 
Als deze verandering zo doorzet, 
ben ik aan het einde van het jaar 
miljonair. Qua gevoel dan.”
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Messi zou jaloers zijn
De medewerkers van Stichting 
Leergeld wijzen gezinnen de weg 
naar bestaande regelingen. 
Kinderen kunnen daardoor 
meedoen met een sportclub, 
zwemles of muziekonderwijs.  
Of bijvoorbeeld een laptop of een 
fiets krijgen. Stichting Leergeld 
kan ook een aantal dingen betalen, 
bijvoorbeeld de ouderbijdrage 
voor school, het schoolreisje of 
sportbenodigdheden. “Hier zou 
Messi jaloers op zijn”, glundert een 
jongetje dat net voetbalschoenen 
heeft uitgezocht. De stichting 
regelt ook, samen met andere 
partijen, allerlei extra’s voor de 
vakantie en Sinterklaas. 

Schaamte is niet nodig
Veel gezinnen weten niet dat 
Stichting Leergeld er is, of praten 
liever niet over hun financiële 
problemen. Liesbeth: “Maar ziekte, 
scheiding, ontslag: het kan 
iedereen overkomen. Het is dus 
echt niet iets om je voor te 
schamen.”

Samen met anderen kan 
Woonwijze nog beter het 
verschil maken. In deze rubriek 
komen de mensen aan het woord 
met wie we samenwerken. Deze 
keer is dat Liesbeth Blomjous-
Landsman van Stichting 
Leergeld Vught. Leergeld helpt 
kinderen tussen de 4 en 18 jaar 
die om financiële redenen niet 
kunnen meedoen met 
belangrijke sociale, culturele  
en schoolactiviteiten.

“Kinderen mogen niet aan de 
zijlijn staan.” Dit zegt Liesbeth 
Blomjous-Landsman uit de grond 
van haar hart. Liesbeth is 
secretaris van Stichting Leergeld 
Vught. Vughtenaren kunnen haar 
kennen van het consultatiebureau 
in Vught, waar zij de leiding had. 
Vorig jaar ging ze met pensioen. 
“Maar inmiddels ben ik gewoon 
weer aan het werk als ‘vliegende 
keep’ in de regio, omdat er te 
weinig jeugdartsen zijn.”

Voorrang bij Jeugd Aktief
Liesbeth zet zich volop in voor 
Stichting Leergeld. “Het lijkt 
misschien niet zo, maar er zijn in 
Vught en Cromvoirt veel gezinnen 
die het moeilijk hebben. Eten, 
kleding en verwarming is bij hen 
niet vanzelfsprekend. En de 
kinderen kunnen vaak nergens 
aan meedoen, want alles kost 
geld. Wij willen ervoor zorgen dat 
ze tóch gewoon kunnen 
voetballen of op ballet gaan en 
voorrang krijgen bij Jeugd Aktief. 
Je ziet een kind dan opbloeien.” 

De stichting helpt nu circa 
tweehonderd Vughtse kinderen, 
maar volgens Liesbeth staan er 
wel vierhonderd kinderen aan de 
zijlijn. “Die gezinnen melden zich 
niet uit zichzelf bij ons. Daarom 
werken we heel graag samen met 
Woonwijze. Want Woonwijze komt 
overal, heeft het hart op de goede 
plek en ziet waar wij iets kunnen 
betekenen. Bij onze start in 2007 
hebben zij ons fantastisch 
ondersteund, met advies en 
financiële middelen. We werken 
met steeds meer organisaties, 
clubs en winkels samen in Vught, 
waardoor we nóg meer gezinnen 
kunnen bereiken en helpen.”  

‘ Ik wil wel op voetbal, 
maar dat kunnen we 
niet betalen’

‘Ziekte, scheiding, 
ontslag: het kan iedereen 
overkomen. Het is dus 
echt niet iets om je voor te 
schamen’

 »
Stichting Leergeld

Liesbeth Blomjous-Landsman
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Gezinnen net boven het minimum
Het is Liesbeths grote wens om die gezinnen te bereiken die 
zich niet melden maar wel hulp kunnen gebruiken. “Vaak zijn 
dat gezinnen die net boven de minimumloongrens zitten. Het is 
hartverscheurend om te zien wat ‘niet kunnen meedoen’ met 
kinderen doet. Het ondermijnt hun zelfvertrouwen, je hoort er 
niet bij, je ontwikkelt je minder goed. Vaak zie je dat de ouders 
in deze gezinnen het verbergen door zichzelf alles te 
ontzeggen, ten gunste van hun kinderen. Wij kunnen hun leven 
en dat van hun kinderen een stukje lichter maken.” 

Vraag hulp
Heeft u moeite om rond te komen of kent u gezinnen  
die geholpen zijn met steun van Stichting Leergeld? 

Neem dan geheel vrijblijvend, anoniem en vertrouwelijk contact 
op met Liesbeth via liesbethleergeld.vught@gmail.com of bel  
06 - 543 87 803.

Met welk inkomen kunt u een beroep doen  
op Stichting Leergeld?

Op www.leergeld.nl/vught staat waarmee Stichting Leergeld 
Vught gezinnen kan ondersteunen. Hiervoor zet de stichting 
beschikbare regelingen in. Daarnaast krijgt de stichting 
donaties van Vughtenaren, waardoor zij soms meer kan doen 
dan Stichting Leergeld elders in Nederland.

Dat kan!
Na 12 jaar bij Stichting Leergeld 
ging vrijwilliger Hermien van 
Roosmalen (75) op 14 juni ‘met 
pensioen’. Liesbeth: “Hermien 
werkte voor veel gezinnen en 
daarom zoeken wij nieuwe 
vrijwilligers. Het is mooi werk in 
een leuk team en je hebt echt iets 
te geven aan mensen die het heel 
hard nodig hebben. Wat wij 
zoeken, zijn doeners die het leuk 
vinden om met mensen te praten 
en samen te bekijken waarmee 
we ze kunnen helpen.” 

Aanmelden kan op:  
www.leergeld.nl/vught

Voor Stichting 
Leergeld aan 
de slag als 
vrijwilliger?

100% van de 
vergoedingsbedragen

50% van de 
vergoedingsbedragen

Alleenstaande 
ouder

Inkomen* 
maximaal 
€ 1266,20 

Inkomen* 
maximaal 
€ 1461,00

Samenwonende/
gehuwde ouders

Totale inkomen* 
maximaal 
€ 1809,60

Totale inkomen* 
maximaal 
€ 2088,00

* Dit is het nettomaandinkomen, zonder vakantiegeld.

Samen het verschil maken Duurzaamheid

Heeft uw huis nog 
geen dubbelglas?

Woonwijze plaatst dubbelglas als 
uw woning voldoet aan de 
volgende drie voorwaarden:
•   Het moet technisch mogelijk
 zijn om dubbelglas in het 
 bestaande kozijn te zetten.
• Het duurt nog minstens twee
 jaar voor er weer een reguliere
 schilderbeurt komt.
•  Het duurt nog minstens zes
 jaar voor de bestaande kozijnen
 worden vervangen.

Op deze manier wordt 
bijvoorbeeld voorkomen dat er nu 
dubbelglas wordt geplaatst en dit 
over twee jaar moet worden 
weggegooid, omdat de kozijnen 
aan vervanging toe zijn.

Bijna alle woningen van Woonwijze hebben 

dubbelglas. Uw huis nog niet? Dan kunt u vanaf 

nu dubbelglas aanvragen zonder huurverhoging. 

Informeer of uw woning in aanmerking komt voor dubbelglas  
Wij laten u dan zo snel mogelijk weten of uw huis aan de 
voorwaarden voldoet. Als dat zo is, plannen wij in overleg met u de 
werkzaamheden in. Als uw huis nu niet aan de voorwaarden 
voldoet, hoort u wanneer er wél dubbelglas geplaatst kan worden.
Bel hierover gerust Woonwijze op 073 - 65 62 382. 
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‘ Minder inbraken  
in Vught’

Samenwerking tussen politie en buurtpreventie werkt

Goed nieuws: het aantal inbraken in Vught daalt. Een mooi 

resultaat, mede bereikt dankzij de enthousiaste inzet van het 

Buurtpreventieteam. Al bijna zes jaar zorgen deze vrijwilligers voor 

een veiliger Vught en Cromvoirt. Wijkagent Marcel de Rouw en Ton 

Raes, coördinator van het Buurtpreventieteam, vertellen over het 

geheim van hun succes.

Wat doet het 
Buurtpreventieteam? 
Ton Raes: “Meerdere keren per 
week lopen we met minimaal 
twee teams van twee personen 
door enkele wijken in Vught en 
Cromvoirt. Met onze gele jassen 
en zaklampen zijn we inmiddels 
overal bekend. We attenderen 
mensen op onveiligheden, en 
bewoners komen ook zelf naar 
ons toe. Soms lossen we het 
meteen op. Maar wij gaan niet de 
held uithangen. Bij calamiteiten 
bellen we direct de politie.”
Marcel de Rouw: “Laatst 
hadden we als politie een 
complete lokwoning ingericht 
en surveilleerden wij en de 
Buurtpreventieteams daar 
regelmatig. Dat leverde een 
heterdaad-aanhouding voor 
inbraak op.”

Hoe werken jullie samen? 
Marcel de Rouw: “Voordat de 
teams gaan lopen hebben we 
altijd eerst contact en tijdens 
het lopen hebben ze een hotline 
met de surveillancewagen. Dat 
werkt. We hadden bijvoorbeeld 
een inbraak aan de Spoorlaan. 
Buurtpreventie was daar vlakbij. 
Zij vergrendelden meteen de wijk. 
Als zoiets gebeurt, vragen we het 
team om daar een tijdje wat vaker 
te surveilleren.”
Ton Raes: “Dan komen bewoners 
ons soms zelfs spontaan 
bedanken, want wij geven hun 
een veilig gevoel.”

Wat moet je kunnen  
voor dit werk?
Ton Raes: “Je zou het niet denken, 
maar het belangrijkste bij dit 
werk is de communicatie. Als 
je de juiste toon en woorden 
gebruikt, los je veel makkelijker 
iets op. Daardoor staan wij met 
bijna alle jongeren op goede voet 
en kunnen we altijd afspraken 
met ze maken. Daarin worden wij 
ook getraind. Kortgeleden leerden 
we hoe we moeten omgaan met 
mensen met een psychische 
stoornis. Dat komt in Vught vaker 
voor dan gemiddeld, vanwege de 
vele instellingen.”

Wat doen jullie nog meer? 
Marcel de Rouw: “Een aantal 
leden van het Buurtpreventieteam 
regelt bij evenementen het 
verkeer en houdt toezicht op 
het parkeren. Onlangs nog bij 
de dodenherdenking op 4 mei. 
Verder werken ze mee aan het 
Donkere Dagen Offensief en 
organiseren ze de jaarlijkse 
ANWB-verlichtingsactie.” 
Ton Raes: “Sommigen van 
ons ondersteunen ook de 
grote politiecontroles. Laatst 
achtervolgden we iemand die net 
voor de fuik omkeerde. Die reed 
daar met tien kilo vuurwerk.”

‘ Bewoners komen ons soms speciaal bedanken, 
want wij geven hun een veilig gevoel’

Buurtpreventie

 »
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Koningsdag

Baklava en oranje 
tompoucen 

Koningsdag 2019

Tips van het Buurtpreventieteam

Inbraak voorkomen tijdens de vakantie
•  Ziet u verdachte situaties? Ook daarvoor mag u 

tegenwoordig 112 bellen.
• Zet niet op sociale media dat u op vakantie bent.
•   Laat op wisselende plekken en tijden licht branden in uw 

huis als het donker is (met behulp van een schakelklok).
•  Vraag de buren om een oogje in het zeil te houden. Als 

zij de gordijnen open- en dichtdoen en de post uit de 
brievenbus halen, ziet uw huis er veel meer bewoond uit.

•  Met ladders en kliko’s komen inbrekers makkelijk een huis 
binnen. Berg ze daarom op. 

•  Laat geen sleutels aan de binnenkant van deuren en ramen 
zitten. Een inbreker hoeft dan maar een ruitje in te tikken 
om zichzelf binnen te laten.

•  Hang geen adreslabel aan uw sleutels en verstop geen 
sleutels buiten het huis. 

Buurtpreventie

Waar kunnen bewoners  
zelf op letten?
Marcel de Rouw: “De laatste tijd 
zien we veel babbeltrucs. Iemand 
die er heel betrouwbaar uitziet, 
wil binnenkomen met een smoes. 
Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van 
de bank zijn of van de thuiszorg. 
Laat ze niet binnen en doe de 
deur dicht als u binnen iets gaat 
pakken. Vraag om een legitimatie 
en bel eventueel hun organisatie.”
Ton Raes: “De vakantie komt er 
weer aan. Het is goed om dan 
maatregelen te nemen. Een aantal 
handige tips hebben we hieronder 
op een rij gezet.”

Hebben jullie  
nog vrijwilligers nodig?
Ton Raes: “We zijn nu met 25 
enthousiaste vrijwilligers van 
tussen de 25 en 76 jaar. Graag 
willen we van elke wijk enkele 
mensen in ons team hebben, 
bijvoorbeeld uit de bestaande 
WhatsApp-groepen. Mensen 
die hun eigen wijk kennen en 
veilig willen houden. Zo willen 
we groeien naar ongeveer 50 
vrijwilligers. 

Op onze website: 
buurtpreventievught.nl  
kunnen mensen meer informatie 
vinden over ons werk of zich 
aanmelden als vrijwilliger.

Ook dit jaar had Woonwijze op 
Koningsdag weer een kraam met 
hapjes uit de hele wereld. Dat deden 
we samen met vele vluchtelingen, 
VluchtelingenWerk en Welzijn Vught. 
Het was hartverwarmend. Zoveel 
mensen die tot diep in de nacht in de 
keuken hadden gestaan om hapjes 
te maken. En zoveel bezoekers die 
kwamen proeven en een praatje 
maken.

Eén mevrouw was net tien maanden 
in Nederland en sprak nog nauwelijks 
Nederlands. Toch maakte zij een 
grote schaal waarop ze met groenten 
‘Willem Alexander’ had geschreven. Dat 
raakte iedereen. Het is heel bijzonder 
dat Woonwijze als woningcorporatie 
mag en kan bijdragen aan dit continue 
proces van integratie en participatie.
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Kort nieuws

Glasfonds van Woonwijze

Omdat u geen 
onverwachte 
kosten wilt

Woonwijze wordt regelmatig gebeld over ramen 
die kapot zijn. Bijvoorbeeld doordat een deur 
dichtsloeg door harde wind of doordat een 
onbekende een ruit vernielde. U kunt daar dan 
zelf niets aan doen, maar de kosten zijn wél 
voor u. Het gaat vaak over grote, onverwachte 
bedragen. Een standaardruit vervangen kost al 
gauw tussen de 75 en 150 euro.

Daarom start Woonwijze, net als veel andere 
corporaties, met een Glasfonds. Na de 
zomervakantie ontvangt u hierover een brief. 
Het is handig om nu al eens te kijken naar hoe u 
verzekerd bent voor glasschade. Waarschijnlijk 
bent u via het Glasfonds goedkoper uit dan 
met uw huidige verzekering. Woonwijze betaalt 
namelijk een deel van de kosten en daarnaast 
hoeft het Glasfonds geen winst te maken.

Met een klein bedrag per maand  
voorkomt u onverwachte kosten.  
U bent dan met één telefoontje  
verzekerd van een snelle nood-  
reparatie en krijgt direct daarna  
een nieuwe ruit, inclusief montage.

‘Ik voel me weer nuttig’

Doet u mee?
“Je ziet veel mensen opbloeien als ze vrijwilliger 
worden.” Dat zegt Gerdie Jans Rat, adviseur 
Participatie & Leefbaarheid bij Woonwijze.  
“Er zijn van die momenten dat je op zoek gaat 
naar een zinvolle invulling van je leven. Je 
partner is overleden, je bent je baan kwijt, je 
gaat met pensioen; je kunt nog van alles en wilt 
niet achter de geraniums verdwijnen. En het 
mooie is: er is zoveel leuks en nuttigs te doen.” 

Bij Woonwijze is dat bijvoorbeeld helpen 
bij activiteiten, als energiecoach advies 
geven aan bewoners over energiebesparing 
en duurzaamheid, koffie schenken in de 
ontmoetingsruimtes, creatieve workshops 
geven of mensen helpen met taal of financiën. 
Voor dit laatste legt Woonwijze contact met 
VluchtelingenWerk of Welzijn Vught. “‘Ik voel  
me weer nuttig en ben onder de mensen’,  
zegt een van onze vrijwilligers die koffie  
schenkt in De Rode Rik”, vertelt Gerdie. 

“Spelen tussen de hondenpoep is niet fijn”, zegt Jeanne Kaiser, huurster van 
Woonwijze. En dat zegt ze mede namens de kinderen van de Veldhoeve. Ze 
begonnen een actie tegen hondenpoep op het veldje bij de Veldhoeve. Met 
vijftien kinderen uit de wijk en een aantal moeders kleurden ze kleurplaten 
en die hingen ze op. Dat trok veel bekijks. Ook van de hondenbezitters. 
Jeanne Kaiser: “Je merkt dat mensen zich zo bewuster  
worden van het effect van hondenpoep  
en elkaar er ook op aanspreken.”  
Wellicht ook een idee voor andere wijken? 

Leefbaarheid

Tekenen tegen hondenpoep

NIEUW

Word ook vrijwilliger

Als u ook zinvol bezig wilt zijn, word dan 
vrijwilliger. Neem contact op met Gerdie 
Jans Rat via g.jansrat@woonwijze.nl of 
bel haar op 06 - 53 854 364. Gewoon doen. 

OPROEP

‘ Het overlijden van 
een levenspartner 
brengt verdriet 
met zich mee.’ 

Als je partner 
overlijdt
Het overlijden van een levenspartner brengt 
verdriet met zich mee. En daarnaast moet 
er dan ook nog van alles geregeld worden 
en soms veranderd. Vaak op meerdere 
levensgebieden, zoals tijdsbesteding, 
financiën, sociale contacten en wonen.

Als Woonwijze weet dat de partner van 
u als huurder is overleden, neemt de 
woonconsulent na een aantal weken contact 
met u op. We vragen dan of u het fijn vindt 
als we langskomen voor een gesprek. Uit 
medeleven en belangstelling, om te horen hoe 
het met u gaat. Maar ook – als u dat wilt – om 
te helpen met het invullen van formulieren, om 
u in contact te brengen met nuttige instanties 
of om samen te bekijken wat er verder nodig 
is. Dit gebeurt uiteraard alleen als u dat op 
prijs stelt. 
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Drie nieuwe 
medewerkers 
‘ingestapt’  

Woonwijze heeft drie nieuwe medewerkers. Zij nemen 
taken over van mensen die binnen of buiten Woonwijze 
iets anders zijn gaan doen. Maak kennis met Marlinde 
van den Brok, Marian van den Heuvel en Els Tamminga.   

Marlinde van den Brok
Marlinde is sinds november manager Wonen bij Woonwijze. “Als team Wonen zetten wij ons 
met veel enthousiasme elke dag in om onze bewoners van dienst te zijn met woningtoewijzing, 
huurincasso, leefbaarheid en het beheer van de ontmoetingsruimtes. Heel uiteenlopend dus.”

De rode draad door haar carrière is Wonen. “Ik vind het steeds een mooie uitdaging om diverse 
lijntjes met elkaar te verbinden, zoals klanttevredenheid, de betaalbaarheid van woningen, het 
vergroten van de leefbaarheid en het woongenot. 
Wat ik merk is dat Woonwijze niet alleen práát over leefbaarheid en betrokkenheid, maar dat 
ook dóét. We willen het verschil maken en dat zit soms al in de kleinste dingen. Een grote 
uitdaging is de prachtige, nieuwe, duurzame Grote Zeeheldenbuurt. Het is ontzettend mooi om 
daar een steentje aan te kunnen bijdragen.“ 

Marian van den Heuvel
Sinds 1 april is Marian communicatiemedewerker bij Woonwijze. “Corporaties kunnen zó 
veel betekenen in de samenleving, en die rol wil Woonwijze ook spelen. Ik zorg ervoor dat 
iedereen betrokken blijft bij wat we doen. Er zijn veel ontwikkelingen. Allereerst natuurlijk de 
huizen betaalbaar houden. Maar ook de Grote Zeeheldenbuurt vernieuwen, vluchtelingen een 
nieuw thuis bieden, huizen energiezuinig maken, de saamhorigheid in de wijken vergroten 
en huurders en woningzoekenden goed helpen. Dat doe je samen, dus daar willen we zo veel 
mogelijk mensen bij betrekken. Communicatie is hierbij een belangrijk middel.”

Vóór Woonwijze werkte Marian bij DePetrus in Vught. “Ik was daarbij betrokken vanaf de 
opening en ik vind het mooi om te zien dat het nu al een soort dorpsplein is geworden, waar 
Vughtenaren elkaar ontmoeten. Ik zie veel overlap, want Woonwijze wil ook mensen in de 
buurten met elkaar verbinden.“

 

Els Tamminga
Els werkte eerder bij BrabantZorg en bij de Efteling. Sinds 1 mei is ze secretaresse bij 
Woonwijze. Ze werkt nauw samen met de bestuurssecretaris en de directeur-bestuurder. 
Daarnaast ondersteunt ze ook de andere collega’s. “Mijn werkzaamheden bestaan uit plannen, 
organiseren en ontzorgen. Ik vind het erg leuk om alles tot in de puntjes te regelen. Laatst 
kwam er bijvoorbeeld een andere woningcorporatie op bezoek. Samen met een collega maakte 
ik een inspiratietour waarmee we hun een kijkje in onze organisatie en buurten gaven.“
Het werken in een kleine organisatie in haar eigen woonplaats bevalt Els. “Het werk is heel 
divers en ik werk veel samen met collega’s. Je merkt hier een enorme betrokkenheid bij de 
huurders. Een belangrijk thema voor mij is de gastvrijheid binnen een organisatie. Gelukkig 
kun je daar in veel organisaties iets mee doen, ook bij Woonwijze.”

Steentje bijdragen

Verbinden

Gastvrijheid

De mensen van Woonwijze
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Fantastisch op het eerste 
gezicht

Krachten bundelen

Het stond al dertig jaar op zijn 
computer. Te wachten op dat ene 
moment. En nu was dat moment 
daar: de heropening van de 
Huiskamer, een ontmoetingsplek 
voor de bewoners van de 27 
seniorenappartementen aan de 
Helvoirtseweg. Of iemand iets 
wilde voordragen of vertellen, 
was de vraag vanuit Woonwijze. 
Bewoner Kees van der Bruggen 
(84) herinnerde zich het gedicht 
op zijn computer en zei: “Ik heb 
nog wel iets leuks.” Het was een 
schot in de roos. 

Kees las het gedicht ‘Op het eerste gezicht’ voor 
en iedereen vond het prachtig. “De reacties waren 
heel enthousiast, iedereen wilde een kopie 
hebben. De directeur-bestuurder van Woonwijze 
kwam me speciaal de hand geven. Ik was er echt 
trots op dat het zo’n impact had.”

“ In de Huiskamer zie 
je elkaar, heb je echte 
gesprekken, anders blijft 
het bij hallo zeggen in 
het voorbijgaan.”

Meer ruimte
Door samen de schouders eronder te zetten, 
ontstond vijf jaar geleden de Huiskamer in een 
garage van het appartements gebouw. De ruimte 
werd zo druk bezocht dat Woonwijze al snel het 
verzoek kreeg voor een kleine uitbreiding. En 
door opnieuw de krachten te bundelen, is dat ook 
gelukt. Er kwam een keukenblokje en net wat 
extra bewegingsruimte. Op maandag 11 februari 
heropende bewoner Tiny van Hemert - drijvende 
kracht achter de Huiskamer - samen met 
directeur-bestuurder Charlotte Beukeboom de 
verbouwde ruimte. Dit onder het genot van koffie, 
taart, muziek én poëzie.

Kees komt al jaren met veel plezier naar het 
koffiemoment op maandagochtend en de brunch 
die één keer per maand wordt georganiseerd. 

Op het eerste gezicht 

Met ons senioren is niets aan de hand.
Wij zijn nog uitstekend van lijf en verstand.
Al hebben we spijkers in heupen en knieën,
En krijgen we last van teveel calorieën,
Van zenuwen, reuma, spieren en jicht,
Wij zijn nog fantastisch op het eerste gezicht.

Het lopen op steunzolen valt echt wel mee,
En met ons gebit zijn wij ook allen te vree.
Wij willen nog veel: dat willen wij weten,
Maar wát we willen, dat zijn we vergeten.
Al groeien we krom naar de aarde gericht,
Wij zijn nog fantastisch op het eerste gezicht.

Onze jeugdige liefde was mooi en apart.
We dragen nu pacemakers onder het hart.
We denken met weemoed aan vroegere jaren,
De tijd, dat we vurige minnaars waren.
Nu voelen wij scheuten in ieder gewricht.
Wij zijn nog fantastisch op het eerste gezicht.

Wij ouderen worden wat langzaam en traag,
En slikken nu pillen voor darmen en maag.
Wij kruipen ’s avonds doodmoe in ons bedje,
En nemen voor het slapen een zenuwtabletje.
Al valt voor de bejaarden ‘t leven niet licht.
Wij zijn nog fantastisch op het eerste gezicht.

De adem wordt korter - de kelen te droog,
De pols is te snel en de bloeddruk te hoog.
De jaren gaan tellen, wij willen niet zeuren,
Ondanks de rampen, die met ons gebeurden.
We hebben teveel of te weinig gewicht,
Wij zijn fantastisch op het eerste gezicht. 

Al geven de zintuigen kommer en kwel,
Met de bril en gehoorapparaat lukt het wel.
Al brengt soms de ouderdom kleine verdrietjes,
Spontaan zingen wij steeds nog onze liedjes.
En hopen dat u zegt na onze laatste gedicht,
Wij zijn en blijven fantastisch op het eerste gezicht.
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Volgens hem helpt de Huiskamer 
tegen eenzaam heid. “De meeste 
bewoners zijn op leeftijd en alleen.  
Je kinderen kunnen ook niet altijd 
komen.  
In de Huiskamer zie je elkaar, heb je 
echte gesprekken over bijvoorbeeld 
vroeger en over Vught. Anders blijft 
het bij hallo zeggen in het voorbijgaan. 
Buren die door hun verminderde 
gezondheid hulp nodig hebben om  
te komen, helpen we. Want ook zij 
zeggen: ‘Het is zo gezellig, ik wil  
het niet missen.’”

vrijkwam, was ik tweede. Maar mijn geluk 
was, dat de mevrouw die het kreeg 
toegewezen er uiteindelijk van afzag en 
toen kreeg ik het alsnog. Het toeval wil dat 
exact op deze plek heel vroeger een oud 
huis stond, dat ik wilde kopen. Maar mijn 
vrouw wilde dat niet. En nu, na al die jaren 
woon ik hier alsnog. Het is heel mooi 
wonen, je zit overal dichtbij. En je hoeft 
maar te bellen naar Woonwijze en ze zijn 
er.”

De partner van Kees woont al negen jaar in 
het appartements gebouw. “Ik kende haar al 
via de kegelclub, waar ik voorzitter van was. 
Na het overlijden van mijn vrouw kwam ik 
haar weer tegen op een gouden huwelijks-
feest. Ik sta er versteld van dat de liefde me 
nog is overkomen. Het heeft zo moeten zijn.  
Ik ben een gelukkig man.”

Overal dichtbij
Ook Kees woont alleen. Na bijna 55 jaar huwelijk 
overleed zijn vrouw aan leverkanker. Nu zo’n 6,5 
jaar geleden. “Binnen drie maanden was het 
gedaan. Ik heb zelf voor haar gezorgd, zolang ik 
het kon.” Ze woonden in de Notenluststraat, in een 
woning van Woonwijze. “We hebben er bijna 
veertig jaar met veel plezier gewoond. Maar het 
huis was te groot voor mij alleen. Toen er in dit 
gebouw aan de Helvoirtseweg een appartement 

“ Het toeval wil dat exact 
op deze plek heel vroeger 
een oud huis stond, dat 
ik wilde kopen.”

Oog voor elkaar

‘We kunnen veel meer voor elkaar betekenen’
“Het Mariaplein is echt het mooiste plekje van Vught.” Dat zijn de woorden van de heer Van Vugt 
tijdens de lunch bij het Mariaplein. “Het is hier groen, rustig en de woningen zijn gelijkvloers.  
Ik ben niet meer zo vast ter been, dus dat is prettig.”

Veel mensen kwamen hier wonen toen hun gezinswoning te groot werd, zoals Marga: “Dat is  
ook sociaal, want zo komt er een woning vrij waar een groter huishouden veel meer aan heeft.  
Wel vond ik het belangrijk dat ik er dan iets goeds voor terugkreeg. En dat is hier echt het geval.” 
Een aantal mensen die aan het Mariaplein wonen, komen uit de Grote Zeeheldenbuurt. De heer  
Van Geel: “Woonwijze vroeg of ik nog wilde terugkeren als het opgeleverd wordt. Dat vond ik een 
heel attente brief, maar ik zit hier prima.” 

Makkelijker contact 
Om de onderlinge contacten tussen de bewoners te versterken organiseerde Woonwijze samen  
met alle bewoners een gezamenlijke lunch. Aan lange tafels in het gras. Broodjes, krentenbollen, 
iets te drinken en een bloemetje op tafel: het was zo voor elkaar. Ook de zon liet zich zien die 
middag. Een bewoner vertelt hoe fijn hij dit vindt: “We zeggen elkaar gedag in de hal en enkele 
mensen zijn bevriend, maar daar blijft het bij. Terwijl we eigenlijk allemaal ouder worden en  
elkaar nodig hebben. Dit soort activiteiten helpt om makkelijker contact te leggen. We kunnen nog 
veel meer voor elkaar betekenen.” De bewoners onderzoeken daarom samen met Woonwijze of zij 
een ontmoetingsruimte kunnen inrichten, zoals ook aan de Helvoirtseweg is gedaan. U leest daar 
meer over elders in dit Woonjournaal.

Iedere eerste maandag van de maand

Goed bezochte soepmomenten
Sinds een jaar serveert Woonwijze soep op iedere eerste maandag van 
de maand en dat is een groot succes. Veel bewoners komen een kopje 
soep eten en een praatje maken in de Woonwinkel van Woonwijze. Het 
is gezellig en er ontstaan contacten tussen bewoners die elkaar eerder 
niet kenden. Ook worden er in een ontspannen sfeer allerlei vragen 
over wonen gesteld aan de aanwezige medewerkers van Woonwijze.

Komt u langs op maandag 5 augustus? U bent van harte welkom van 
12.00 tot 13.00 uur aan de Secretaris van Rooijstraat 17 in Vught.
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Het dak ging er af bij Novalis op zaterdag 8 
juni. Woonwijze organiseerde daar een uniek 
project: My Generation. Muziekdocent Wido de 
Klein had speciaal voor Vught een supermooi 
en swingend lied gearrangeerd. Ruim 150 
aanwezigen studeerden dat lied onder zijn 
bezielende leiding in. Aan het einde werd een 
videoclip opgenomen.

Dat is al leuk, maar wat het pas écht uniek 
maakt vertelt de bedenker van het project, 
medewerker van Woonwijze Arno van der Lee.
“Er is weinig zo verbindend als zingen, en dit 
project gaat over verbinden. We zongen dit 
Vughtse lied namelijk met ruim 150 Vughtse 
mensen van 9 tot 99 jaar! In Engeland wordt 
dit al veel gedaan. Het doel voor ons is om de 
generaties van Vught met elkaar te verbinden. 
Nou dat is gelukt. Je voelde de saamhorigheid 
met de minuut groter worden. Aan het einde 
van de middag maakten we een professionele 
clip, begeleid door de enthousiaste band 
Rimpelrock.” 
Naast Rimpelrock waren ook het koor All 
Together, zangeressen Renske en Marijke, het 
koor van Maurick, dj Roos en rapper Mees van 
de partij. Samen met hen werd het een feestje 
met veel uitbundige, maar ook ontroerende 
momenten waar velen nog lang blij op 
terugkijken. 
De reacties waren laaiend enthousiast. 
“Geweldige verbinding tussen generaties”, 
“Volgend jaar weer op 8 juni?”, “Het was 
geweldig”. 

We bedanken alle deelnemers en natuurlijk 
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt:  
Heymstichting, gemeente Vught, Vughterstede, 
Theaterwerkplaats Novalis, Kindcentrum De 
Avonturier, Stichting Het Goudhaantje, Plaza 
Cultura, de Seniorenbus en vele vrijwilligers.

“Onze sportaccommodatie heeft een metamorfose onder-
gaan. Naast het vertrouwde zwembad, de groepslessen, de 
fitnesszaal, de spinningruimte en de horeca zijn er nieuwe 
faciliteiten bij gekomen, zoals de eGym. Deze eGym bestaat 
uit acht toestellen, die helemaal zijn afgestemd op je 
conditie en wensen.  
Het programma van dertig minuten is automatisch inge-
steld, dus je kunt niets fout doen. Na zes weken wordt je 
training aangepast, zodat je je conditie blijft verbeteren. En 
er loopt altijd een instructeur rond, die je actief aanspreekt 
en hulp aanbiedt.”

Zelf abonnement samenstellen
“Het aanbod is voor jong en oud en voldoet nog meer aan 
de wensen van onze gasten. Voordat mensen komen 
sporten, krijgen ze altijd een sportadvies gesprek. Dit is een 
belangrijk onderdeel van onze nieuwe aanpak. We kunnen 
je beter adviseren als we weten wat je sportdoel is. 
Verder stimuleert het concept partners en gezinnen om 
samen lid te worden. Ieder kiest dan zelf de sport die hij of 
zij wil beoefenen. Meneer gaat bijv. zwemmen en zijn 
partner doet yoga. Of vader fitnesst, moeder spint en het 
oudste kind krijgt zwemles terwijl de jongste zich vermaakt 
in de Kidsclub of Monkeytown.” 

Bedankje Puck van Helmond Marechal 

Geweldige verbinding tussen 
generaties’

Het dak er af

‘ Het was geweldig.’ 

   Sport met korting met de Woonwijze-voordeelpas

‘Meer mensen in beweging’

Huurders van Woonwijze konden al voordelig sporten 
bij Laco Sportcentrum Vught, maar eind vorig jaar 
introduceerde Laco een nieuw concept: Feel Fit Center 
Vught. Met nieuwe abonnementen, waardoor het nóg 
voordeliger wordt om te sporten. Zeker als je samen 
meedoet. Manager José Lambregts legt uit.

Verbinding In beweging

Voordeliger via 
Woonwijze-voordeelpas:
-  Nieuwe leden krijgen 100% korting op de 

eenmalige startersbijdrage van € 35.
-  Het eerste gezinslid betaalt € 23,83 per maand 

voor een basisabonnement voor 12 maanden. 
Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar.

-  Het tweede en ieder volgend gezinslid  
(partner en/of thuiswonende kinderen)  
krijgen 100% korting op het basisabonnement.

-  Ieder gezinslid beoefent een sport naar keuze  
“de upgrade”, en betaalt daarvoor per persoon  
een (kleine) maandelijkse bijdrage.

SPELREGELS: alle gezinsleden wonen op 
hetzelfde adres en de abonnementskosten 
worden via automatische incasso van één 
bankrekeningnummer afgeschreven.

OP VAKANTIE? ZET JE UPGRADE UIT
“Het abonnement is heel flexibel. Als je bijvoor-  
beeld op vakantie gaat, kun je je upgrade tijdelijk 
uitzetten. Ook kun je elke maand je upgrade 
aanpassen. Bijv. gaan zwemmen in plaats van 
fitnessen.”  

KORTING

Meer weten? 
Bel met Feel Fit Center Vught op 073-65 62 419.  
Of kijk op www.feelfitcenter.nl.
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OVER WOONWIJZE
Website: www.woonwijze.nl
Email: info@woonwijze.nl
Tel: 073 656 23 82

Bezoekadres:  
Secr. van Rooijstraat 17
5261 EP Vught

Correspondentieadres:  
Postbus 2080
5260 CB Vught

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
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:
Kemkens, 088 – 50 50 350.
Voor de Louise de Colignylaan kan  
KIN installatietechniek gebeld  
worden: 0900 - 567 1234.

Alarmnummer: 112
Politie: 0900 88 44
Brandweer: 112

Openingstijden  
tijdens de vakantie

De Woonwinkel van Woonwijze is de hele zomervakantie 
geopend volgens de normale openingstijden, behalve in 
de periode van 22 juli tot en met 2 augustus. In die twee 
weken is de Woonwinkel geopend van 8.30 tot 12.30 uur. 
Telefonisch zijn we in die twee weken wel gewoon de hele 
dag bereikbaar. 

Reparaties of cv-storingen in de vakantieperiode?
•  Voor reparaties kunt u altijd Jansen Huybregts bellen op 

088 - 02 21 421 (ook na kantoortijd en in het weekend).
•  Voor storingen aan uw cv-installatie kunt u altijd Kemkens 

bellen op 088 - 50 50 350 (24 uur per dag bereikbaar).

Zie jij de oplossing?

BAKLAVA
BRAND
BUURTBARBECUE
DIEFSTAL
DUBBELGLAS
DUURZAAMHEID
HONDENPOEP
HUISGENOTEN
INBRAKEN
KLIKO
KOFFER
KOFFIE
KONINGSDAG
LANTAARNPAAL
LOKWONING
NAAIMACHINE
NIEUWBOUW
ROET
SAMENLEVING
SOEP
SPEELTUIN
TOMPOUCEN
VAKANTIE
VOETBAL
VOORTUINTJES
VRIJWILLIGERSWERK
VUILNIS
WASMACHINE
WONING
WORKSHOPS
ZAKLAMPEN

Zoek alle woorden in deze woordzoeker. Streep ze  
weg en vul met de overgebleven letters de zin in.

Oplossing woordzoeker
Woonwijze wenst je een zonnige vakantie

Zomervakantie


