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Kunstwerk H2O: vruchtbare Oogst

Samen goed wonen
Inhoudsopgave

Op vrijdag 30 september werd

en Woonstichting Valburg.

en dorp. En het verbeeldt de

project H2O in Oosterhout

Het verbeeldt het vruchtbare

oogst voor de bewoners van de
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Het is voor velen een tijd van gezelligheid.

officieel afgesloten. Speciaal

gebruik van de Hoge Hofstraat

Hoge Hofstraat en een gedeelte

– Langer Thuis Wonen &

Lekker thuis, verwarming aan, gordijnen

voor deze gelegenheid werd in

en de Oosterhoutsestraat in het

van de Oosterhoutsestraat:

De Hoge Hofstraat een kunst-

verleden, toen bewoners groen-

zij kunnen genieten van meer

– Verhuizen als u 60+ bent

overzienbaar wereldje scheppen. Heerlijk!

werk geplaatst, genaamd Oogst.

ten en fruit uit de grote tuinen

wooncomfort en een lagere
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Ik kan er ook van genieten.

Het is een transparant mandje

oogsten. Het verbeeldt ook de

energierekening.

Aandacht voor uw tuin

gevuld met Overbetuws fruit,

vruchtbare samenwerking tussen

gemaakt van cortenstaal.

huurders, bouwers, gemeente

zelfredzaamheid

dicht, elkaar opzoeken en een klein,
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Zo niet de mensen die langer in het

Onder toeziend oog van de

– Nieuwe collega Jan-Dirk

ziekenhuis blijven omdat er thuis niemand is

en woonstichting, waardoor

uitgenodigde bewoners werd

– Alle schuurdaken asbestvrij

om ze op te vangen. Het AMC maakte kort

Oogst is een ontwerp van Gé

H2O met twee nieuwbouwhofjes

het kunstwerk ter plaatse door
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geleden bekend dat ze er 24 bedden bij

Berns, gemaakt in opdracht van

en 51 gerenoveerde woningen

de kunstenaar en zijn broer

Vooruitkijken: onze plannen voor

maken omdat ze mensen niet onverzorgd naar huis kunnen laten

aannemer De Vree & Sliepen

een mooie oogst werd voor wijk

opgebouwd.

2017

gaan. Beau van Erven Dorens volgt op TV5 daklozen. Die hebben ook
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niet voor dat bestaan gekozen. Op straat gezet, eruit geschopt, schulden,

– Einde “tijdperk” Geert Polman

moeilijk gedrag.

– Mensen opnemen of uitsluiten?
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Corporaties zijn uitgevonden om mensen een dak boven hun hoofd te

– Geen 24-uurs servicedienst

bieden, betaalbaar. Waar ze zich dan hopelijk thuis gaan voelen. Wat doen

– Ouderenbeurs in Oosterhout

voor de buren en dat de buren wat voor hen doen. Bijvoorbeeld als je uit het

een succes!

ziekenhuis komt. Dan houden we het samen een beetje leefbaar en gezellig.
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In dit woonjournaal gaan we in op het langer thuis wonen. Als woonstichting

– Colofon

kan je mooie geïsoleerde woningen bieden, voor langer thuis wonen is meer

– Openingstijden Kerstmis en

nodig. Zo blijkt dat mensen best bereid zijn om een ander te helpen. Als je

Oud & Nieuw

dat weet is het al gemakkelijker om wat te vragen.
Een van de “ziek- en ongelukkig-makers” is eenzaamheid. Langer
thuis wonen leidt ook vaak tot vereenzaming. Dan is zo’n initiatief als in
Oosterhout met die ouderenbeurs zo fantastisch. Meer dan 200 ouderen

Vergeet niet om ook
onze website in de
gaten te houden
voor het meest
actuele nieuws.
www. wstvalburg.nl

kwamen eropaf! Dat is niet alleen gezellig, maar er ontstaan ook spontaan
afspraken, bijvoorbeeld voor een wandelclubje.
Vanuit ons motto "samen goed wonen" dragen wij als Woonstichting
Valburg bij aan initiatieven om het leefbaar te houden in de dorpen.. Dat
kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij ook u bij nodig. Onze dank voor uw
bijdrage, als is ‘ie maar klein!
Marc Jansen
Directeur
Woonstichting Valburg

Woonstichting Valburg
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Een hulpvraag betekent echt niet
dat je een ander tot last bent!

Langer Thuis Wonen & zelfredzaamheid
“Ik wil een ander niet tot last

Stuk voor stuk typerende uitspraken

Hulp vragen

we zelf oplossingen bedenken én

onderzoek van de HAN bleek dat

nu een haalbaarheidsstudie

zijn!” Of: “Ik weet heel goed

van 60+ers. Ze kwamen naar voren in

Het idee bij langer thuis wonen

organiseren. Zelfredzaam worden

mensen best bereid zijn om de

uitvoeren naar een Hart voor

hoe ik zelfredzaam kan blijven.”

het onderzoek dat De Hogeschool

en meer zelfredzaamheid is dat

dus. Heel veel mensen zeggen,

ander te helpen. Want een hulp-

Oosterhout, bij de kerk. Daar

Of: “Ik vind de voorzieningen

Arnhem Nijmegen (HAN) voor ons

we niet meteen bij de overheid

ook in het onderzoek: “dat komt

vraag betekent echt niet dat je een

zouden ook zo’n 24 woningen

in mijn omgeving prima en

deed naar hoe mensen aankijken

aankloppen als we wat nodig

allemaal wel goed”. Maar een

ander tot last bent!

moeten komen die geschikt zijn

goed bereikbaar.”

tegen het langer thuis wonen.

hebben. In plaats daarvan moeten

beetje doorvragen over hoe dan

voor senioren.

leert dat dat nog niet zo eenvoudig

Woonstichting Valburg

En ook in Zetten zijn wij

is. Want op de vraag “Hoe denkt

Als woonstichting proberen we

actief in het burgerinitiatief

u over uw toekomst bij het langer

mensen te helpen bij om langer

“Zicht Op Zetten”. Hier is het

thuis wonen?” is een letterlijke

thuis te kunnen blijven wonen en

motto: “Zetten 2025 - levendig

uitspraak: “Ik ben bang voor wat

zelfredzaam te kunnen blijven. Dit

en verbonden”.

de toekomst gaat brengen”. Veel

doen we op de volgende manieren:

van de ondervraagde senioren

• We zorgen de komende jaren voor

deden een vergelijkbare uitspraak.

méér sociale huurwoningen die
dichter bij voorzieningen liggen.

Hulp bieden

• We maken het verhuizen voor

Wij vinden dat zorgelijk en iets

mensen op leeftijd aantrekkelijker

wat je met elkaar niet moet willen.

door prijsvoordelen te bieden.

Dus: wat kunnen we daaraan

• We werken samen met anderen

doen? Welke hulp kunnen wij onze

aan de leefbaarheid in dorpen.

ouderen bieden? In hetzelfde

Zoals in Oosterhout, waar we

Verhuizen als u 60+ bent

De traplift van
mevrouw de Vries
zorgt voor een grote
mate van vrijheid
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Denkt u weleens na over uw

rollator niet overal kunt lopen

oude dag? Over waar u dan

of draaien.

woont? Hoe u uw boodschap-

Voorkom dat u letterlijk en figuur-

pen doet als u niet meer zo

lijk klem komt te zitten in uw eigen

vlotjes naar de supermarkt kunt

huis. Trek tijdig bij ons aan de bel

fietsen of lopen?

als u een woning nodig heeft die
beter past bij uw levensfase. Wij

Als we ouder worden, krijgen

helpen wij u graag aan een ander,

we te maken met kleine en grote

voor u geschikt thuis.

kwaaltjes. Lopen, bukken, kijken,

December 2016

Woonstichting Valburg

het gaat allemaal niet meer zo

Niet twijfelen, gewoon doen!

gemakkelijk. Voor iedere oudere

Neem voor meer informatie

komt er een moment dat er thuis

contact op met Sietske Vrieling of

aanpassingen moeten komen.

kijk op www.wstvalburg.nl op de

Bijvoorbeeld omdat je de trap niet

pagina projecten bij doorstroom-

meer op kunt. Of omdat je met de

beleid 60+.

Woonstichting Valburg

December 2016
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Aandacht voor uw tuin

Nieuwe collega Jan-Dirk
Dirk-Jan... Dirk... Jan-Jaap...
onze nieuwe vakman/opzichter
heeft al vele namen gekregen.
Van u als huurder maar ook van
ons, zijn collega’s. “Elke foute
naam kost je een euro!”, riep
Jan-Dirk als grapje naar ons
collega’s.
Het gevolg: een spaarvarkentje
met een goed gevuld buikje
chocolademunten. Want wat
hebben we toch een moeite om
zijn naam te onthouden!
Jan-Dirk
Maar alle gekheid op een

In het vorige Woonjournaal heeft

Waarom wij verzorgde tuinen

stokje… Jan-Dirk Huibers

u kunnen lezen over ons tuinbe-

belangrijk vinden:

werkt sinds 1 september voor

leid. Medio juli 2016 zijn wij hier

– Voorkomen van (huurders)

de woonstichting als vakman/

actief mee aan de slag gegaan.

ontevredenheid en klachten.

opzichter. Hij is 33 jaar, woont in

Naar aanleiding van klachten uit

– Duidelijkheid voor klagers over

Dodewaard en heeft al ruim 15

de omgeving, hebben wij tot nu
toe 19 huurders aangesproken
op het onderhoud van hun tuin.
En wat blijkt? Deze actieve

onze aanpak.

Een positief resultaat
voor iedereen!

– Duidelijkheid voor veroorzakers
over onze aanpak.
– Meer woongenot door een goed

houding werkt en werpt inmid-

verzorgde aanblik van uw straat

dels zijn vruchten af!

en/of wijk

Aan de slag

jaar ervaring in de bouwwereld.
Heeft u een reparatieverzoek bij
ons ingediend? Grote kans dat
Jan-Dirk bij u langs komt om het
voor u op te lossen!

Alle schuurdaken asbestvrij

In totaal zijn 10 huurders direct
met hun tuin aan de slag gegaan.
Hun tuinen zien er inmiddels
weer prima verzorgd uit. Ook
de overige 9 huurders hebben
aangegeven dat zij hun tuin

In november hebben wij bij

Daken asbestvrij vóór 2024

in orde zullen maken, maar zij

43 schuurdaken de asbest-

Het asbestvrij maken van daken is

hebben iets meer tijd nodig om

houdende golfplaten ver-

een wettelijke verplichting waaraan

alles te realiseren.

wijderd en vervangen door

iedere woning-eigenaar vóór 2024

Is de tuin eenmaal op orde, dan is

golfplaten zonder asbest.

moet voldoen. Met het vervangen

het een kleine moeite om het bij te

De klus werd in enkele

van alle asbesthoudende golf-

houden zodat hij er in de toekomst

weken geklaard door Aan-

platen op schuurdaken hebben

ook verzorgd uit blijft zien. Een

nemersbedrijf Hoog-

wij voor een groot deel aan deze

positief resultaat voor iedereen!

akker uit Heteren.

verplichting voldaan.
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Vooruitkijken: onze plannen voor 2017

Einde “tijdperk” Geert Polman
Wie kent onze Geert niet? Helaas moet hij
vanwege gezondheidsredenen stoppen met
zijn werkzaamheden voor onze woonstichting.
Heel graag was hij nog doorgegaan met het
werk, want dit was hem "op het lijf" geschreven.
Helaas is dit niet meer mogelijk.
Als opzichter heeft hij met bijna alle huurders in
ruim 35 jaar tijd een hele goede band opgebouwd.
Geert heeft onze huurders geadviseerd en geholpen
waar hij kon. Daarnaast heeft hij klachten verholpen,

Op technisch gebied is hij breed onderlegd en een

zorg gedragen voor structureel woningonderhoud

goed vakman. Hij wist zijn standpunten goed duidelijk te

en woningen verbeterd en verfraaid. Een mooi

maken aan wie dan ook. Hij mist de huurders, onze

voorbeeld hiervan zijn de recente renovaties in

zakelijke partners en bovenal zijn collega’s! Dit is

Oosterhout en Zetten.

wederzijds want wij missen hem ook!

We kennen Geert als iemand die met een grap en

Wij wensen Geert het allerbeste toe!

een kwinkslag de druk van de ketel kon halen. Door

S

Naast onze gebruikelijke
werkzaamheden voor het
onderhouden en verhuren van

en het toenemende beroep op

We bouwen 4 seniorenwoningen

zelfredzaamheid.

aan Venus Herveld. We voorzien

onze woningen, werken
we in
1%
2017 ook aan:

Seniorenwoningen

daarmee in een toenemende

overig

behoefte aan woningen voor

W

senioren
11% in de nabijheid van32%

Woningisolatie

voorzieningen.

B

zijn humor vond hij de luchtigheid en creativiteit om

Brian Gerdsen en Jan Dirk Huibers nemen zijn

problemen op te lossen, je zou hem een “een sociaal

werkzaamheden over, zoals velen van u inmiddels al

kunstenaar” kunnen noemen.

hebben gemerkt.

Benchmark
We doen mee aan het benchmarkonderzoek woningcorporaties. Dat
houdt in dat onze bedrijfslasten

Energetische verbetering: we

en uw huurdersoordeel over ons

Mensen opnemen of uitsluiten?

renoveren de buitenschil van 25

Ook helpen we minimaal 3

vergeleken worden met andere

80%
woningen, die daardoor
uitkomen
huren

senioren aan een voor hen beter

corporaties. Uitkomsten en verbe-

op energielabel A (EI = 1,05). Dat

geschikte woning. Dit past in ons

terpunten nemen wij mee in onze

Het is dé vraag in deze jaren: moeten we

past in ons streven om in 2022 uit

streven om meer huurders aan een

bedrijfsvoering 2018 en verder.

mensen die zich “anders” gedragen nou

te komen op een gemiddeld label

voor hen beter geschikte woning

A voor al onze woningen

te helpen.

T

Tiny Houses

A

Andere woonvormen

S

“opbossen”? Ontruimen? Opsluiten? In aso-

Statushouders

woningen zetten? Of moeten we ze juist naast

Wij huisvesten ongeveer 30 sta-

ons opnemen in de straten en dorpen?

tushouders en voldoen daarmee
aan een deel van de taakstelling.

Als woonstichting is het onze taak om mensen

naar de haalbaarheid van col-

De huisvesting van statushouders,

een dak boven het hoofd te bieden, niet om ze

lectieve woonvormen. Dat past in

vluchtelingen met een verblijfs-

dat dak af te nemen. Samen met buren, sociale

houdens. Dat past in ons streven

ons streven om een antwoord te

vergunning, past in onze missie als

kernteams, buurtbemiddeling, gemeente, politie

om op korte termijn woningen

vinden op behoeften en vragen

woningcorporatie.

en welzijnsorganisaties proberen we ook mensen

aan te kunnen bieden aan kleine

die ontstaan als gevolg van een

die zich “anders” gedragen, bij ons te houden.

huishoudens.

zich terugtrekkende overheid

Onze opzichters houden een oogje in het zeil en

We realiseren 6 “Tiny Houses”:

We doen mee aan een onderzoek

kleine huisjes van ongeveer 30 m ,

bedoeld voor 1-2 persoons-huis-

2

schakelen waar nodig andere organisaties in.
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Geen 24-uurs servicedienst
Heeft u ’s nachts een storing
of een technisch probleem?
Dan is het heel goed mogelijk
dat u ons of een van onze
samenwerkingspartners niet
kunt bereiken om het voor u
op te lossen.

24

Openingstijden Kerstmis
en Oud & Nieuw
len! Wij zullen ons uiterste best
doen om de calamiteit voor u op

U bent welkom!

In verband met de feestdagen hebben wij andere openingstijden dan
u van ons gewend bent. In het onderstaande overzicht vindt u onze

te lossen.
Bezoek

sluitingstijden tijdens de feestdagen.

Na 23.00 uur kunt u ons niet

Wageningsestraat 45

meer bereiken. U zult dan zelf

6671 DB Zetten

Wij zijn gesloten op:

een (tijdelijke) oplossing moeten

T 0488 47 33 66

donderdag

22 december 2016

zoeken, eventueel met behulp van

www.wstvalburg.nl

vrijdag

23 december 2016

maandag

26 december 2016

u, maar wij hebben nu eenmaal

een ernstig probleem is waarbij

Openingstijden

vrijdag

30 december 2016

geen 24-uurs servicedienst. Het

uw veiligheid gevaar loopt,

Maandag t/m vrijdag

maandag

2 januari 2017

Dat is natuurlijk heel vervelend voor

familie, vrienden of buren. Als het

gesloten vanaf 15.00 uur
(2e Kerstdag)
gesloten tot 10.00 uur

altijd beschikbaar hebben van een

Ik heb een calamiteit. Wat nu?

bel dan direct de gebruikelijke

Van 8:00 tot 12:00

24-uurs servicedienst zou voor u

Tot ongeveer 23.00 uur kunt u ons

hulpdiensten (brandweer, politie,

Op afspraak

Maandag 2 januari 2017 zijn wij geopend vanaf 10.00 uur.

en voor ons onbetaalbaar zijn: het

antwoordapparaat inspreken.

ambulance).

Van 13:00 tot 16:30

Daarna zijn onze openingstijden weer zoals u van ons gewend bent.

komt (gelukkig!) maar zelden voor

Vermeld daarbij duidelijk uw

dat daar gebruik van gemaakt

naam, adres en telefoonnummer,

Vanaf 8.00 uur ’s ochtends zijn

Wageningsestraat 45

Heeft u ons nodig en is ons kantoor gesloten?

moet worden.

anders kunnen wij u niet terugbel-

wij weer paraat om u te helpen.

6671 DB Zetten

Voor storingen aan uw CV of verstoppingen kunt u zelf bellen naar de

Telefoon 0488 - 473366

hiervoor gecontracteerde bedrijven. U vindt de nummers in uw verhuur-

Bericht

map of op de pagina “Ik huur” op onze website www.wstvalburg.nl
Colofon

Ouderenbeurs in Oosterhout een succes!

Jaargang 16, nummer 2

Voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten kunt u tijdens onze

‘SamenGoedWonen’ is een

sluitingstijden het antwoordapparaat inspreken. Belangrijk: vermeld

halfjaarlijkse uitgave van

duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer waarop u bereikbaar

Woonstichting Valburg

bent, anders kunnen wij geen contact met u opnemen!

Redactie
Cristel Peterse
Rond de 200 senioren uit Ooster-

Concept en basisontwerp

hout kwamen af op de Ouderen-

Brussels Lof / Antoin Buissink

beurs in dorpshuis De Schakel.

Drukwerk
Drukkerij Manta/DPN

Een gezellige sfeer, wat presentaties, muziek, een drankje en ...

Verspreiding

boerenkool! Sommige aanwezigen

Gratis voor huurders van

smaakte het zó goed dat ze drie

Woonstichting Valburg en

keer kwamen opscheppen. Want

andere belanghouders

dat kon. Gratis. Beschikbaar gesteld
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door lokale ondernemers en door

Aansprakelijkheid

een bijdrage van de gemeente.

Hoewel dit woonjournaal met de

Kort maar krachtig: de Ooster-

grootste zorg is samengesteld

houtse ouderenbeurs was een

kan Woonstichting Valburg geen

succes. Wellicht ook iets voor de

aansprakelijkheid aanvaarden

andere dorpen? In Oosterhout

voor eventuele fouten en

doen ze het in ieder geval over

mogelijke gevolgen ervan

twee jaar weer.

© Woonstichting Valburg

Woonstichting Valburg

Woonstichting Valburg

Fijne feestdagen en een
goed begin van 2017!
December 2016
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