Proefperiode
openingstijden

Algemene informatie

Bergopwaarts heeft een proefperiode ingesteld tot het einde van 2013

Twitter@Bergopwaarts

om ’s middags alleen op afspraak te werken. Van 09.00 – 12.30 uur zijn

Telefoon: (0493) 327 300

wij normaal geopend. De telefooncentrale is ook tijdens deze ochtend-

KvK Brabant 17024192

Website: www.bergopwaarts.nl
E-mail: mail@bergopwaarts.nl
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uren bereikbaar én u bent van harte welkom in onze woonwinkel, een
afspraak is dan niet nodig. Wilt u liever ‘s middags komen? Maak dan

Postadres

telefonisch een afspraak.

Postbus 301, 5750 AH Deurne
Bezoekadres woonwinkel

Reparatieverzoek indienen

Dunantweg 10, Deurne

Bel onze servicelijn, te bereiken van 09.00 – 12.30 uur. Ook kunt u 24 uur
per dag een reparatieverzoek via www.bergopwaarts.nl indienen.

Openingstijden woonwinkel

Voor spoedeisende zaken blijft ons servicenummer (0493) 327 327 dag

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur

en nacht bereikbaar.

tot 12.30 uur.

Contact

Deze nieuwsbrief is een uitgave van

Voor meer informatie gaat u naar onze contactpagina. Hier vindt u

Woningbouwvereniging Bergopwaarts

naast onze contactgegevens ook algemene afdelingsnummers, zodat u

Oplage 4.900 stuks

Openingstijden

Zandbosweg

tijden tot eind 2013.

centrum van Deurne.

Proefperiode openings-

Mooi wonen in het

de juiste afdeling en/of persoon bereikt.
Redactie

Woningaanbod eerder live!

Woningbouwvereniging Bergopwaarts

In verband met de gewijzigde openingstijden gaat het woningaanbod

Itch Creative Studio

voortaan elke donderdag om 09.00 uur live op onze website
www.bergopwaarts.nl (in plaats van 12.00 uur). U kunt dus eerder

Vormgeving/realisatie

reageren! De aanbodronde sluit zoals gebruikelijk op maandag om

Itch Creative Studio

Burendag 21 september:
wat doet u?

Disclaimer

terugkerende feest, een dag waarop je gezellig samenkomt

Een avondje theater

Aan de informatie in de nieuwsbrief kunnen

met je buren en waarbij mensen iets goeds doen voor elkaar

Bergopwaarts is een van de hoofdsponsors van het Cultuur-

geen rechten ontleend worden.

en de buurt. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts organiseren

centrum Martien van Doorne. Dat stelt ons in de gelegenheid

Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden

om een aantal kaarten aan te bieden tegen een sterk geredu-

Vragen of suggesties?

als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun

ceerde prijs van € 7,50 per kaartje, speciaal voor onze huur-

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties

buurt. Het Oranje Fonds heeft zich daarbij ten doel gesteld de

ders! Zin in een avondje theater? Er is keuze uit een drietal

voor de nieuwsbrief van Bergopwaarts?

betrokkenheid in de samenleving te bevorderen en mensen

gevarieerde voorstellingen. Op pagina 2 vindt u meer infor-

Mail: nieuwsbrief@bergopwaarts.nl

dichter bij elkaar te brengen.

matie over de voorstellingen.

Op zaterdag 21 september 2013 is het Burendag, het jaarlijks

23.59 uur.

In 2012 vierde Nederland massaal Burendag! In het hele land zijn
duizenden ideeën uitgevoerd. Van kunstwerken tot houten ban-

Ga naar www.bergopwaarts.nl/actie. Daar kunt u de kaarten

ken en van buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen. Of zoals in

bestellen. Let op: maximaal 2 per persoon en op is op!

de wijk Walsberg in Deurne een tuinopknapdag met aansluitend
een barbecue!

Wat doet u op Burendag? Heeft u een idee of initiatief? Nodig
uw buren uit op de koffie, steek de koppen bij elkaar, bedenk

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen?

een goed plan. Op www.burendag.nl vindt u handige tips voor

Meer informatie vindt u op

de voorbereidingen. Organiseert u een leuke activiteit? Laat het

www.bergopwaarts.nl/nieuwsbrief.

ons weten!
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28 september 2013

The Winehouse Show
Tribute to Amy Winehouse

Voor € 7,50 naar
het theater?

Een handige service van het klantenportaal

in het zoekprofiel. Voor meer informatie, de voorwaarden én

aan een van de meest invloedrijke persoonlijkheden in

Via het klantenportaal op www.bergopwaarts.nl geeft u een

het reageren op woningaanbod, verwijst het tipbericht naar

de muziek van deze eeuw. Sara Antonelli is de vrouw die

wijziging in uw gegevens door, reageert u op woningaanbod of

de website. Het zoekprofiel wordt uitsluitend gebruikt als filter

sprekend lijkt, zingt en zich gedraagt als de echte Grammy

dient u een reparatieverzoek in. Wist u dat u via het zoekprofiel

voor uw tipberichten. Er wordt niet gecontroleerd of u voldoet

Winnaar Amy Winehouse. Sara may not be ‘Amy’ but Sara is

ook automatisch tipberichten kunt ontvangen over het actuele

aan de gestelde voorwaarden om voor de woning in aanmer-

absolutely ‘Winehouse’!

woningaanbod?

king te komen. Dit vindt plaats op het moment dat u reageert

De Winehouse Show brengt een geweldige tribute show

Ga naar www.bergopwaarts.nl/actie voor meer informatie

Tipberichten voor woningzoekenden

via de ‘reageer’-knop in de advertentie.
Zoekt u een woning in een specifieke plaats of wijk of heeft
u een voorkeur voor een bepaald woningtype? Geef bij
‘zoekprofiel’ op wat u zoekt én vink aan dat u tipberichten
wilt ontvangen.
Elke donderdag controleert het systeem of er aanbod is
gepubliceerd dat voldoet aan uw zoekprofiel. Als dat het geval
27 oktober 2013

Ernst, Bobbie en de rest
Doe je mee op zee show (3+)
De belevenissen van Ernst en Bobbie op het cruiseschip
‘De Toet 4’ is weer één groot avontuur. Daarnaast komt ‘de
rest’ op verrassende wijze in beeld. In
elke voorstelling zit een optreden van
een kind dat zijn of haar talent mag
laten zien. Daarvoor kan een filmpje
ingestuurd worden. Kijk op:
www.ernstbobbie.nl.

12 januari 2014

On Golden Pond

is, krijgt u daarover bericht per e-mail. Een tip via twitter
(@-vermelding) kan ook. Geef daarvoor uw twitternaam door

Tip!

Bekijkt u het overzicht actueel aanbod terwijl u bent
ingelogd? Dan ziet u ook een filteroptie ‘voldoet aan
zoekprofiel’. Daarmee krijgt u het aanbod in beeld
dat aan uw zoekprofiel voldoet.

Theatergrootheden Bram van der Vlugt en Jenny Arean
staan voor het eerst samen op de planken in een indrukwekkend toneelstuk over liefhebbend ouder worden, mede
gebaseerd op de met drie Oscars bekroonde wereldberoemde film. On Golden Pond, sprankelend vertaald door Paul
van Vliet, laat op ontwapenende wijze zien hoe krachtig en

Zandbosweg: mooi wonen, in het centrum
van Deurne

belangrijk familiebanden zijn en wat er kan veranderen in
slechts één zomer. Een prachtig toneelstuk mede naar de
indrukwekkende film, neergezet door topacteurs.

Acht woningen voor jongeren
aan ’t Hofke in Liessel

In april 2013 is de eerste schop de grond ingegaan voor het

Heeft u belangstelling voor een van deze appartementen?

In 2009 werd een deel van Woonservicezone Liessel aan

Ze worden op 24 oktober 2013 aangeboden via het reguliere

realiseren van acht nieuwe (sociale) huurappartementen,

Naar verwachting worden deze aangeboden op 24 oktober 2013

‘t Hofke gerealiseerd. Daarbij kwam een achttal woningen vrij,

lotingsysteem op www.bergopwaarts.nl aan jongeren die

bestemd voor 55-plussers aan de Zandbosweg te Deurne.

via het reguliere woningaanbod op www.bergopwaarts.nl. Kijk

waar tot dan toe senioren hadden gewoond. In afwachting van

een huishouden voeren met maximaal twee personen tot

vDe appartementen, ongeveer 75 m groot, beschikken alle over

voor de voorwaarden en informatie op www.zandbosweg.nl.

nieuwbouw op deze locatie werden die woningen gebruikt als

en met 29 jaar met een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen tot

twee slaapkamers, een woonkamer met open keuken en royaal

niet-permanente uitvalsbasis voor onder meer tijdelijke bewo-

€ 34.229,-.

balkon, vloerverwarming en standaard een tweede toilet op de

Royale patiowoningen

ning en activiteiten voor ouderen.

badkamer. Met daarbij een eigen parkeerplaats voor de deur

In deze rustgevende en groene omgeving worden naast de

De huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen

van het gebouw.

acht huurappartementen ook elf royale patiowoningen te

2

hebben ertoe geleid dat op de plek waar de acht woningen

koop aangeboden. Het is mogelijk de woning aan uw wensen

staan, voorlopig geen nieuwe planontwikkeling plaats zal

De huurprijs bedraagt maximaal € 681,02 per maand (prijspeil

vinden. Daarom is besloten de woningen vooralsnog te laten

juli 2013), exclusief servicekosten, waarbij huurtoeslag mogelijk

staan en ze een doelgerichte opknapbeurt te geven.

is. Naar verwachting worden de appartementen in het eerste

Op deze manier kunnen de woningen weer jaren mee.

kwartaal van 2014 opgeleverd.
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aan te passen. Er zijn nog enkele patiowoningen beschikbaar.
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