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Elk jaar treden ze op met het koor en 
het idee ontstond om een speciaal 
kerstconcert te organiseren voor de 
huurders van Woonwijze. Een magnifiek 
idee, dat Woonwijze direct omarmde. 
“Het wordt een toegankelijk kerstcon-
cert met veel liederen die iedereen 
kent”, licht Tiny een tipje van de sluier 
op. Ook verrijkt een bijzondere gastso-
liste het concert. Frans: “Mezzosopraan 
Ariane Kievits zal solo en samen met 
ons koor optreden. Iedereen die zin 
heeft mag komen luisteren en  
meezingen.” 

Gratis kaarten
Per huurwoning stelt Woonwijze twee 
vrijkaarten ter beschikking. In totaal 
zijn het er 300 dus hou de volgende 

editie van het woonjournaal in de 
gaten. Hierin staat hoe u aan de gratis 
kaarten komt! 

Ook meezingen tijdens het 
kerstconcert?
Woon dan – geheel vrijblijvend – 
vier repetitieavonden bij die elke 
maandagavond van 20.00 uur tot 
22.00 uur plaatsvinden. Locatie: 
Theater de Speeldoos, zaal 110. 
Daarna beslist u of u zich defini-
tief wilt aanmelden. Nieuwe leden 
tussen de achttien en zeventig 
jaar – zowel mannen als vrouwen 
– zijn van harte welkom.

Exclusief kerstconcert 
voor huurders

Voor in de agenda! 

Het duurt nog even, maar op 20 december 2015 verwel-
komen we u graag om 14.00 uur in Theater de Speeldoos. 
Waarom? Voor een schitterend kerstconcert van het Vughts 
gemengd koor V.Z.V. Cantare. De initiatiefnemers: onze 
huurders Tiny van Hemert en Frans Prinsen. 

Inhoud
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Hebben jullie een nieuw kastje?

Van asperges naar aardappelen

Het is een fijne buurt 
en de woonkamer is 
heerlijk ruim.
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Op een sokkel prijkt het verzilverde schilmesje. Hiermee 
hebben Harry (80) en Ine (75) Vos in veertien jaar tijd 
tonnen asperges geschild. En hun ambacht werd gewaar-
deerd. Veel koks van diverse restaurants wilden alleen 
asperges die door dit echtpaar met de hand waren geschild.

Wat ooit thuis begon met het schillen 
van een kistje met vijf kilo asperges 
– voor aspergekwekerij Erik en Lean 
Verhoeven uit Cromvoirt – eindigde met 
een gouden BAG-speld, een onder-
scheiding van het Brabants Asperge 
Genootschap. “Toen Harry 75 werd, zijn 
we ermee gestopt”, vertelt Ine. “Ook 
was het schillen met de hand niet meer 
nodig door de komst van de asperge-
schilmachine.”

Harry’s hofje
De keurige voortuin en de fleurige 
bloembakken in de patio – Harry’s 
hofje – vertellen dat hier iemand woont 
met liefde voor tuinieren. Harry: “Dat 
mis ik nog het meeste van ons vorige 
huis, de grote tuin vol met metershoge 
begonia’s en fuchsia’s. Hier ben ik in 
de voortuin zo klaar.” Als vrijwilliger 
schoffelt Harry het kerkhof in Crom-
voirt. Maar door problemen met zijn 
luchtwegen, het warme weer en de 
verhuizing is het er dit jaar nog niet 
van gekomen. Ine: “Ook hebben we 
nog helemaal niet gefietst. Maar dat 
komt vanzelf wel weer.”

Snel verhuisd
De verhuizing naar de Van Rijswijk-
straat ging heel snel. Achteraf mis-
schien iets te snel. “We hebben vijftig 
jaar met veel plezier in de Voorstraat 
gewoond”, aldus Ine. “We hadden het 
er wel eens over om, vanwege onze 
leeftijd, naar een gelijkvloerse senio-
renwoning te verhuizen. Veel aanbod 
is er niet in Cromvoirt, dus toen er 
hier een woning vrijkwam hebben we 
gereageerd. We dachten ‘als we het nou 

niet doen, dan komt die mogelijkheid 
misschien nooit meer’. Woonwijze liet 
ons snel weten dat wij de eerste keus 
hadden en dat we er meteen in kon-
den. Op maandag kregen we de sleutel 
en dinsdagnacht sliepen we hier.” 
Het echtpaar is er nog beduusd van. 
“In korte tijd hebben we veel moeten 
regelen en ruimen. Misschien zijn we te 
vlug gegaan in één keer. Maar met zo’n 
heftige verhuizing hebben wij gezien 
wat goede buren en vrienden doen. Daar 
zijn wij heel dankbaar voor en blij mee.”

Fijne keuken
Ondanks de grote verandering genie-
ten ze van hun nieuwe woning. “Het 
is een fijne buurt en de woonkamer is 
heerlijk ruim. Veel mensen die langs-
komen vragen ‘hebben jullie een nieuw 
kastje?’, maar dat hebben we al twintig 
jaar. Het komt hier gewoon veel beter 
uit. Ook is de keuken heel fijn, er kan 

een tafel staan met stoelen. We zitten 
hier graag samen koffie te drinken en 
te eten.” De schilkanjers vinden het al-
leen hinderlijk dat er geen grote ramen 
open kunnen. De kleine klepraampjes 
zorgen voor onvoldoende frisse lucht, 
waardoor het met die tropische dagen 
erg warm wordt binnen. Ine gaat hier-
over met Woonwijze in gesprek.

Onbespoten groenten
Het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan. Ook bij Harry en Ine. Zo hebben 
Erik en Lean Verhoeven naast asper-
ges een groentehofje waar mensen op 
woensdag, vrijdag en zaterdag onbe-
spoten groenten kunnen kopen. En 
het echtpaar Vos schilt nu de aardap-
pels van de moestuin. Harry: “Twee 
ochtenden per week schillen we tien 
kilo aardappels, en doen een bakkie. 
Volgens Erik en Lean horen wij gewoon 
bij het meubilair.”
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In 2003 werd de seniorenflat aan de Luybenstraat opgeleverd. Mevrouw Van Gestel (75) 
was net gescheiden en reageerde op de advertentie in het Klaverblad. “Ik schrok me  
wezenloos toen ik werd gebeld dat ik in aanmerking kwam voor een appartement.”

‘Mijn hoogtevrees was gauw over’

Vol passie kalligraferen

Als je er eenmaal door 
gegrepen wordt, houd  
je niet meer op
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Van een grote koopwoning aan de Dr. 
Mollersingel in Vught verhuisde ze naar 
het nieuwe, maar kleinere appartement. 
Al haar hobbyspullen moesten mee en 
haar kinderen zeiden bezorgd: ‘mam, 
dat past nooit’. Maar mevrouw Van 
Gestel wilde niets wegdoen. Als ze alles 
op de plek zouden zetten waar zij het 
had bedacht, dan paste het precies. En 
dat deed het. 

Liefde voor letters
In haar knusse atelier kalligrafeert ze 
teksten in verschillende lettertypes. 
“Mijn passie voor letters is er altijd 
geweest. Ik heb altijd veel gelezen. 
Kom ik mooie gedichten of spreuken 
tegen, dan zet ik die op een kladje om 
ze later op te schrijven in mijn boek. 
Ik kies er eentje uit die ik vervolgens 
in een mooi lettertype kalligrafeer. 
Ik probeer steeds andere letters. Als 
ik eenmaal bezig ben, moet ik mezelf 
ertoe zetten om te stoppen.”  

Veel ramen
De in Tilburg geboren Vughtse hoefde 
niet te wennen aan haar nieuwe onder-
komen. “Ik had een heel groot huis dat 
ik moest poetsen en had twee tuinen 
om bij te houden. Ik bleef daar aan de 
gang. Waar ik echt helemaal weg van 
ben, zijn de talrijke ramen in dit appar-
tement. Ik heb hoogtevrees, maar toen 
ik hier eenmaal woonde, was het gauw 
over.” Mevrouw Van Gestel zegt dat ze 
fijn woont. “Er zijn geen drempels, de 
slaapkamer is groot en in de badkamer 

heb ik zelf een inloopdouche laten 
plaatsen. Het enige wat ik mis, zijn de 
slager en de groenteboer dichtbij. Die 
hebben het niet gered door de komst 
van de supermarkt. Heel jammer, want 
daar kon je nog een handjevol kopen.”

Dik of dun
In haar zoektocht naar een verzor-
gingshuis voor haar moeder – halver-
wege de jaren negentig – stuitte ze op 
een folder over kalligraferen. “Als je er 
eenmaal door gegrepen wordt, houd 
je niet meer op.” Inmiddels reist ze al 
jaren elke maand naar Culemborg voor 
kalligrafieles. Hier wordt één bepaald 
lettertype besproken, waar iedereen 
mee aan de slag gaat. Wie denkt dat je 
met één pen aan de gang kunt, heeft 
het mis. Mevrouw van Gestel heeft 
tientallen pennen in haar atelier, want 
elke streep is anders. “De inkt en de 
verf bepalen de dikte van de lijn. En 
voor elke lijn moet je je kalligrafeerpen 
met een kwastje aansmeren.”

Doosjes vouwen
In september vertrekt ze voor de tiende 
keer naar Ierland, waar ze een week 
lang kalligrafielessen volgt van Neder-
landse docenten. “Naast kalligraferen 
houd ik me hier bezig met kartonnage, 
mooie doosjes vouwen van papier.” 
Haar creativiteit blijft niet onopge-
merkt. De Rode Rik heeft haar gevraagd 
om mensen te leren kartonneren. “Ik 
kan mezelf goed bezighouden.”
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Het werd tijd voor een eigen plek
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Thessa Boers (29) en haar zoontje Hayden (3) wonen nog maar een paar maanden in 
hun knusse woning aan de Emmasingel in Vught. Ze verontschuldigt zich met ‘het is 
nog niet af’, maar de klusinspanningen laten het mooie resultaat al goed zien.

‘Ik ben hier zo hartelijk ontvangen’
Een thuis voor ondernemers

De huurwoning was sterk verouderd. 
Ook de voor- en achtertuin waren he-
lemaal overwoekerd. “Woonwijze heeft 
het huis gerenoveerd en ik ben heel 
blij met de nieuwe keuken en badka-
mer. Zelf hebben we tig lagen behang 
van de muren moeten afstomen en 
sommige wanden zijn drie keer gewit 
voordat het dekkend was.”

Koffiebar Suikerburg
Gelukkig weet Thessa wat aanpakken 
is. Na haar horecawerk in Bistro Petite 
Ruelle en Eetcafé ‘t Geveltje in Vught 
runt ze nu samen met vriendin Eva 
koffiebar Suikerburg aan de Vismarkt in 
Den Bosch. Vier jaar geleden toverden 
ze – binnen een maand – een opslag-
ruimte om tot sfeervolle koffiebar met 
groot terras. De zaak is een succes. 
“We schenken kwalitatief goede koffie. 
Ook serveren we gebak en lunch. Het 
is zo leuk om te zien dat we een vaste 
gastenkring hebben opgebouwd de 
afgelopen jaren.”

Eigen plek
Destijds trok de toen zwangere Thessa 
in bij haar moeder in de Van Voorst 
tot Voorststraat in Vught om geld uit 
te sparen. Ze wist dat ze als startende 
ondernemer aan de bak moest om de 
zaak te laten bloeien. Hard werken 
voor weinig, de economische crisis 
was in volle gang. “In ons eerste 
echte seizoen moest ik met verlof, een 
spannende periode. Dat het allemaal 
gelukt is, dank ik aan mijn compagnon 
Eva. Alle credits zijn voor haar.” Na 

vier jaar werd het tijd voor een eigen 
plek. “Vooral voor Hayden vind ik het 
belangrijk dat hij een echt thuis heeft. 
Een plekje voor hem en voor mij.”

Heel gemoedelijk
Thessa wilde in Vught blijven wonen, 
dicht bij haar familie en vrienden. 
“Ik hou van het bourgondische leven 
en de sfeer in Den Bosch. Maar het is 
altijd weer fijn om naar huis te gaan, 
want Vught is een prettige gemeente 
om in te wonen. Ik ben heel blij dat 
er sociale huurwoningen zijn, ook voor 
ondernemers. We zijn hier zo warm 
en hartelijk ontvangen. Dat ken ik 
helemaal niet. De buren bieden aan 
om te helpen en er is altijd tijd voor 
een praatje. Het gaat allemaal heel ge-
moedelijk, mensen zijn echt betrokken 

bij elkaar. Ik heb dat nooit zo meege-
maakt. En Hayden is vaak te vinden 
op het pleintje hierachter. De kinderen 
komen na schooltijd altijd vragen of hij 
komt spelen. We zijn heel blij dat we 
hier kunnen wonen.”

Groot netwerk
De combinatie van werk, zorg en huis-
houden vindt de Vughtse onderneem-
ster pittig. “Het is druk, vooral met 
een eigen zaak. Gelukkig heb ik een 
groot netwerk en een heel lieve familie 
op wie ik terug kan vallen. Ze helpen 
me op alle fronten.” Waar ze nog van 
droomt? Een groter succes maken van 
de koffiebar. Misschien op een locatie 
in Vught of ergens anders in het land. 
De toekomst zal het uitwijzen.
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Al vijftien jaar zijn ze buren, de echtparen Francken en Smulders aan het Mariaplein in Vught. 
“We zijn hier dik tevreden”, vertellen de heren in het ruime appartement van de familie  
Francken. “De bewoners lopen de deur niet bij elkaar plat, maar we weten elkaar wel te vinden.”

‘We willen de entree verfraaien’

Bewoners kijken naar elkaar om

Burenhulp dat  
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Het telefoonnummer van meneer  
Smulders (87) ligt op menig nachtkast-
je in het seniorencomplex. Niet alleen 
in de negen appartementen aan hun 
kant van het gebouw, maar ook aan de 
andere kant. Hij werkte vroeger bij de 
geneeskundige dienst, kan reanimeren 
en geeft nog steeds EHBO-trainingen. 
“Ik heb er hier heel wat uit bed ge-
haald en naar bed gebracht”, vertelt 
hij nuchter. “Niks bijzonders, dit soort 
burenhulp doe je gewoon.”

Fleurige entree
Een kleine groep bewoners heeft de 
koppen bij elkaar gestoken om de hal 
te verfraaien. Ze vinden de entree 
eentonig en willen met enkele bloem-
bakken de ruimte opfleuren. “We weten 
nog niet of we voor echte of kunstbloe-
men kiezen”, aldus meneer Francken 
(82). “Echte bloemen hebben verzor-
ging nodig en die verantwoordelijkheid 
kan een probleem zijn. Ook gaan we bij 
de kringloop kijken voor schilderijen 
om de traphal aan te kleden.” Alle be

woners hebben inmiddels via Woonwij-
ze een brief ontvangen waarin ze over 
het bureninitiatief zijn geïnformeerd. 

Wat donker
De beide heren en hun echtgenotes 
wonen erg fijn in hun appartement. 
Meneer Francken: “Er is veel groen, 
het uitzicht is mooi. Als de bomen in 
de herfst hun bladeren laten vallen 
kijken we uit op de beeldentuin van de 
galerie. Van de jeugd die hier op het 
veldje voetbalt of basketbalt, hebben 
we helemaal geen last.” Tegelijkertijd 
zorgen de grote bomen ervoor dat som-
mige appartementen wat donker zijn. 
“Een paar jaar geleden zijn er door de 
storm enkele bomen ter aarde gestort. 
Toen waren we wel blij, want we kre-
gen meer licht. Nu hopen we stiekem 
op weer een storm die nog een keer 

hetzelfde doet”, lacht amateurfotograaf 
Francken.

Kleine dingen
De onderlinge burenhulp gaat verder 
dan een telefoonnummer naast het 
bed. “We zetten voor elkaar het papier 
buiten”, legt meneer Smulders uit. 
“ ’s Ochtends haal ik de krant voor een 
buurvrouw en een andere buurvrouw 
vangt weer een bewoner op die graag 
wat meer aanspraak wil hebben. Het 
zijn kleine dingen, die toch wel heel 

belangrijk zijn.” Meneer Francken knikt 
instemmend: “Vooral de mensen die 
hier vanaf het begin al wonen, we-
ten elkaar te vinden. Iedereen is erg 
behulpzaam. Als je iemand nodig hebt, 
staan ze voor je klaar.”

Blijven zitten
Wat de buurmannen missen is een 
gezamenlijke ruimte. Om elkaar te 
ontmoeten en ook om rollators, scoot-
mobielen en andere hulpmiddelen te 
stallen. “Bij de bouw destijds is daar 
geen rekening mee gehouden. Kijk nu 
maar naar het recent gebouwde senio-
rencomplex zoals De Baarzenflats met 
de Rode Rik en De Molenhoek, daar zie 
je die faciliteiten wel terug.” Maar dat 
is geen reden om te verhuizen, zeggen 
beide heren stellig. “Zolang het kan, 
blijven we zitten waar we zitten.”

Burenhulp dat  doe je gewoon
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Op aanraden van zijn ouders schreef Bas Paree 
(24) zich op zijn achttiende in bij Woonwijze. 
Een slimme zet, want toen hij reageerde op 
een vrijgekomen woning stond hij boven aan 
de lijst. Hij verhuisde van het warme nest 
thuis naar een huurwoning aan de Vendel-
straat in Vught. “Mijn vrienden zeggen dat dit 
huis echt bij mij past.”

‘Het is heerlijk om 
op mezelf te wonen’

Starters onder dak

Als klein zijstraatje van de Van Rijcke-
vorselstraat ligt het knusse hofje van 
de Vendelstraat een beetje verborgen. 
Bas kende het groene woonerf niet 
voor hij het aanbod van Woonwijze 
kreeg. Hij woont er nu bijna ander-
half jaar. “Voor deze woning kon je je 
inschrijven tot je 23e. Net voordat ik 
23 werd, kwam deze woning vrij en 
schreef ik me gelijk in.” Bas kreeg de 
woning toegewezen. “Het straatje zag 
er gezellig uit, het is hier rustig, ik heb 
een leuke tuin en een schuurtje. Ik ben 
alleen, dus aan één slaapkamer heb ik 
genoeg. En ik kan met de auto voor de 
deur komen, dat is met mijn werk wel 
een vereiste.”

Passie voor geluid
In zijn woning wordt meteen duide-
lijk waar zijn interesse ligt: muziek. 
Of beter gezegd: bij mooi geluid. Aan 
de muur hangen instrumenten, een 
glimmende contrabas prijkt in de hoek 

en een koffer voor geluidsapparatuur 
fungeert als salontafel. De Vughtenaar 
is opgegroeid met muziek. Van jongs af 
aan volgde hij muzieklessen en maakte 
zo kennis met keyboard, basgitaar, 
contrabas en gitaar. “Ik ben altijd wel 
met muziek bezig geweest, maar als 
muzikant was ik niet zo heel sterk. Mijn 
hart ligt bij wat ik nu doe, daar ben ik 
ook goed in. Mijn brede muziekervaring 
zorgt ervoor dat ik verstand heb van 
muziek en het ook kan beoordelen. 
En ik ken de termen, dus ik weet waar 
muzikanten het over hebben. Dat helpt 
me in mijn werk, want ik voel goed aan 
hoe ze willen klinken.”

Eigen sound
Na het Maurick College in Vught stu-
deerde Bas voor geluidstechnicus in 
Tilburg. Als freelancer zorgt hij voor 
het beste geluid in theaters, congres-
zalen en op evenementen. Ambities om 
het geluid te regelen bij grote poppo-

dia heeft hij niet. “In een theater kun 
je echt een eigen sfeer neerzetten met 
geluid. Het is er tijdens de voorstel-
ling stil, dus dan heb je de ruimte om 
een eigen sound te creëren. Voor mij 
persoonlijk valt er meer eer aan te 
behalen.”

Heel centraal
Bas is regelmatig aan het werk als ge-
luidstechnicus in Theater de Speeldoos. 
In zijn vrije tijd speelt hij in de cover-
band van de Vughtse zangeres Eva van 
der Donk. Ook is hij actief in het lokale 
verenigingsleven. “Het voelt lekker om 
een eigen huis te hebben. Ik kan doen 
en laten wat ik wil.  Het is heerlijk. En 
het voordeel van Vught is dat het heel 
centraal ligt. Dat is ideaal voor mijn 
werk. Of ik nog vaak naar mijn ouders 
ga? Als je het hun zou vragen, zullen 
zij vast zeggen dat ik te weinig thuis 
ben,” lacht hij.
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De centrale ligging van Vught is ideaal


