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Populair Jaarverslag...

Nieuwe website live...

doen met het jaarverslag.

van deze tijd.

Terugblikken, dat is wat we

Aangepast aan de eisen

Eerste (digitale)
nieuwsbrief !
Om op tijd in te spelen op de behoefte van u als lezer, brengt
Bergopwaarts voortaan nieuwsbrieven uit. Daarmee wordt
het bewonersblad De Sleutel, dat in april 2013 voor het laatst
is uitgebracht, vervangen. Met het versturen van nieuwsbrieven houden wij u graag op de hoogte van nieuws, acties en
actualiteiten.
Chris Theuws
Wilt u voortaan deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Log
dan vandaag nog in op uw account via het klantenportaal van
www.bergopwaarts.nl, en pas daar uw gegevens aan. Ook als u
de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen (zowel digitaal
of per post) kunt u dat daar aangegeven.

Populair Jaarverslag 2012
Terugblikken, dat is wat we doen met het Jaarverslag 2012.
Elk jaar geven wij transparant en helder inzicht in onze prestaties van het voorgaande jaar. Onze missie blijft, ondanks de
veranderende economische omstandigheden, onvoorwaardelijk zorgen voor die mensen die zelf niet kunnen voorzien in
huisvesting. Dat is wat wij willen laten zien met het Populair
Jaarverslag 2012, een samenvatting van de vele activiteiten die
wij hiervoor ondernomen hebben. 2012 was geen gemakkelijk
jaar maar de resultaten zijn nog steeds geruststellend. Wel
blijft alle aandacht gericht op het waarborgen van de conti
nuïteit van onze organisatie: we willen er zorg voor dragen dat

Kijk op onze website www.jaarverslagbergopwaarts2012.nl

onze klanten tevreden kunnen wonen in een goede woning en

voor het online lezen van het digitale Populair Jaarverslag of

in een plezierige woonomgeving.

voor het downloaden van een pdf-versie.

Meidenvoetbalmiddag 24 april 2013

Op 24 april j.l. organiseerde de Stichting Move (F)it, in samen

Sport. Met allerlei spelvormen, behendigheidsoefeningen en

werking met Bergopwaarts, SV Deurne en Voetbalschool

coaching van de professionals, konden de meiden kennisma-

4 Skills, een Meidenvoetbalmiddag in het kader van de

ken met de voetbalsport! Het was een drukbezochte middag

Nationale Sportweek 2013. Op het zonovergoten sportpark

met 75 enthousiaste meiden die met een goed gevulde goodie-

De Kranenmortel werden meiden van 6 t/m 13 jaar begeleid

bag naar huis gingen. Voor meer foto’s zie:

door bovengenoemde sportclubs én voetballers van Helmond

www.bergopwaarts.nl/meidenvoetbal_2013

Interesse in huurappartement De Eeuwsels:
bezoek onze stand!
Verenigingen en organisaties die actief zijn in de wijk, presenteren zich in kraampjes en met optredens op het podium tijdens de jaarlijkse wijkmanifestatie in Helmond-Noord. Er vindt
een speelgoedbeurs plaats en hobbyisten uit de wijk mogen
zelfgemaakte artikelen verkopen. Bergopwaarts is dit jaar ook
vertegenwoordigd op de wijkmanifestatie. In onze stand treft
u informatie aan over de 70 huurappartementen die op dit
moment gebouwd worden in Helmond-Noord. Heeft u vragen
over deze appartementen? Kom naar onze stand. U bent van
harte welkom.
Heeft u interesse in een huurappartement in ‘De Eeuwsels’? Zorg dat u bent ingeschreven als woningzoekende bij
Bergopwaarts. Van donderdag 13 juni 2013 12:00 uur tot maandag 17 juni 2013 23:59 uur kunt u reageren via de woningaanbod-advertentie op onze website www.bergopwaarts.nl.
De oplevering van de appartementen is gepland eind 2013.
Kijk voor meer informatie op www.eeuwsels.nl of volg ons via
Twitter en Facebook (Woneneeuwsels).

Wijkmanifestatie Helmond-Noord
Wanneer: zondag 9 juni 2013
Tijd:
13:00 – 17:00 uur
Locatie: Nieuwveld – Noorderpoort

Website live met nieuw klantenportaal
Goed, helder en vriendelijk klantcontact is voor Bergopwaarts

Bezoek de nieuwe website! Wanneer u voor de eerste keer in-

heel belangrijk. Met de lancering van onze nieuwe website

logt, wordt u verzocht om uw wachtwoord aan te passen. Ook

hebben wij daarvoor veel meer mogelijkheden, aangepast

vragen wij u dan uw gegevens te controleren en aan te vullen.

aan de eisen van deze tijd. Wij kunnen u daardoor nog beter

Doe dit snel en maak kans op een geschenk! Elke week wordt

van dienst zijn. Sinds 23 april 2013 is de nieuwe website actief.

één nieuwe gebruiker van het klantenportaal beloond met een

Daarmee is ook het nieuwe klantenportaal in gebruik geno-

VVV cadeaubon van €20,-. Deze actie is verlengd en loopt tot

men. Een belangrijke wijziging is bijvoorbeeld dat er voort-

en met 30 juni 2013.

aan per huurovereenkomst en/of inschrijving één account is.
Aanvrager/huurder en partner loggen dus in met dezelfde

Winnaars tot nu toe:

gegevens. En reageren op het woningaanbod gaat voortaan

Week 17: Mevrouw Gielens uit Neerkant

via het klantenportaal/uw account.

Week 18: De heer Linders uit Deurne

De mobiele website is inmiddels ook gelanceerd. Zo heeft u

Week 19: Mevrouw Wijnen uit Ommel

via een mobiele telefoon of tablet ook direct én overzichtelijk

Week 20: De heer Heesakkers uit Someren

toegang tot de belangrijkste toepassingen van de website.

Week 21: Mevrouw Krol uit Helenaveen

Thuishuis De 7-sprong,
tentoonstelling
Willibroduskerk Deurne

Algemene informatie
Website: www.bergopwaarts.nl
E-mail: mail@bergopwaarts.nl
Telefoon: (0493) 327 300
KvK Brabant 17024192
Postadres
Postbus 301, 5750 AH Deurne
Bezoekadres woonwinkel
Dunantweg 10, Deurne
Openingstijden woonwinkel
Maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Op zaterdag 15 juni wordt in de Willibrorduskerk in Deurne de

Deze nieuwsbrief is een uitgave van

tentoonstelling ‘Geloven met HART en handen’ geopend.

Woningbouwvereniging Bergopwaarts

U kunt hier onder meer fotomateriaal bezichtigen van het

Oplage 5800 stuks

Thuishuis De 7-sprong.
Bent u alleenstaand, ouder dan 60 jaar en wilt u op een leuke

Redactieadres

manier samenwonen met leeftijdsgenoten? Dan is Thuishuis

Postbus 301, 5750 AH Deurne

De 7-sprong in Deurne misschien wel iets voor u!

E-mail: nieuwsbrief@bergopwaarts.nl

Thuishuis De 7-sprong ligt centraal in het centrum van Deurne

Tekstproductie

en is een ideale uitvalsbasis voor de actieve senior. De gezellige

Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Markt ligt om de hoek en u loopt zo naar de supermarkt voor

Leanne Arts | Copywriting

een boodschap. Hier wonen betekent samenleven met ande-

Els Ruiters | Itch Creative Studio

ren. Zijn de kinderen uit huis, is uw partner overleden? U hoeft
niet alleen te blijven!

Fotografie

Voor meer informatie kijk op www.thuishuisdeurne.nl

Liane Manders Fotografie

Winnaars puzzel

Eindredactie
Hetty Meijer | Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Els Ruiters | Itch Creative Studio

De winnaars van de laatste puzzel uit
bewonersmagazine De Sleutel (april 2013):

Vormgeving/realisatie

Kruiswoordpuzzel: J. van Houts uit Asten

Itch Creative Studio

Kinderrebus: Sannah van Lieshout uit Deurne

Aan de informatie in de nieuwsbrief kunnen
geen rechten ontleend worden.

Vragen of suggesties?

Vragen of suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor

voor de nieuwsbrief van Bergopwaarts?

de nieuwsbrief van Bergopwaarts? Mail:

Mail: nieuwsbrief@bergopwaarts.nl

nieuwsbrief@bergopwaarts.nl

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties

