Grip op Schuld

Bergopweetje: wilt u de nieuwsbrief
liever digitaal ontvangen? Ga dan naar uw

Soms kunnen de financiën een steeds

klantportaal op www.bergopwaarts.nl en

grotere (wordende) bron van zorgen worden.

meld u daar aan.
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Wie daarbij hulp wil, kan zich wenden
tot de Stichting Grip op Schuld Deurne.
Deze vrijwilligersorganisatie (voorheen
Schuldhulpmaatje) begeleidt personen
en huishoudens in de gemeente Deurne

Algemene informatie
Website: www.bergopwaarts.nl
E-mail: mail@bergopwaarts.nl
twitter.com/Bergopwaarts

die moeite hebben om hun financiële
administratie op orde te krijgen of in de
schulden (dreigen te) raken.

facebook.com/Bergopwaarts
Telefoon:

(0493) 327 300

Servicelijn: (0493) 327 327
(tijdens openingstijden en voor spoedeisende zaken,

Samenwerking Bergopwaarts
Piet Boumans (73) is schuldhulpmaatje. ‘Iemand die in de schulden is geraakt,
komt vaak via de gemeente bij Grip op Schuld terecht. Ook Bergopwaarts
stuurt cliënten met (soms ernstige) betalingsachterstand naar ons toe.
Deden alle schuldeisers dat maar! De meesten doen dat vaak veel te laat.’
Samen met de schuldenaar wordt een aflossingsvoorstel gemaakt. Piet:
‘Wij nemen contact op met de schuldeisers. De voorstellen die wij opstellen,
in samenwerking met de client, worden vaak geaccepteerd. Gelukkig is
Bergopwaarts heel coulant. Ze denken mee en willen graag helpen.’
Dieperliggende problemen
In het begin heeft Piet wekelijks contact met de schuldenaar. Daarna wordt
de frequentie minder. Het is de bedoeling dat een cliënt uiteindelijk geen
hulp meer nodig heeft. Piet: ‘Schulden zijn vrijwel altijd een symptoom
van dieperliggende problemen. Als buitenstaander zijn we ons daar vaak
helemaal niet van bewust.’ Zo zijn verslavingen, werkloosheid en scheidingen
bekende oorzaken. De voormalig docent Klassieke Talen houdt zich gemiddeld
vier uur per week bezig met de begeleiding. ‘Hoe schrijnend de zaken soms
ook zijn, het geeft me veel voldoening om dit werk te doen, om mensen te
helpen om uit de schulden te komen.’ Piet is trots op cliënten die zich door
de financiële ellende heen weten te worstelen. ‘Een cliënt die afstand heeft

zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar)
KvK Brabant 17024192

Postadres

Merensteinplein

Grip op Schuld

naar haar roots

helpen bij problemen

Yvonne gaat terug

Schuldhulpmaatjes

Postbus 301, 5750 AH Deurne
Bezoekadres woonwinkel
Dunantweg 10, Deurne
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Oplage 4.200 stuks
Redactie

Na twintig jaar terug naar Beek en Donk
Yvonne Steijvers (43) kreeg op 21 juli 2015 de sleutel van haar

Medebewoners

nieuwe woning op het Merensteinplein in Beek en Donk.

Ondertussen kent ze al aardig wat medebewoners, en door

‘Terug naar de plaats waar ik vandaan kom,’ antwoordt ze op

de barbecue die door Bergopwaarts bij de officiele ‘opening’

de vraag of ze een band heeft met het dorp. Begin september

werd aangeboden aan de nieuwe bewoners van dit project,

verhuisde ze naar haar nieuwe stek. ‘Het project en de

werden die banden verder versterkt. ‘Niet iedereen kreeg

woningen zien er prachtig uit. Ik keek er echt naar uit om hier

tegelijk de sleutel, want sommige nieuwe bewoners waren net

Liane Manders Fotografie, Deurne

te gaan wonen!’

op vakantie,’ vertelt ze. ‘Maar nu loopt iedereen af en aan om

Disclaimer

Terug naar de roots

anderen kennen. Nu nog gezamenlijk iets regelen voor de

Door privéomstandigheden genoodzaakt zocht Yvonne met

erfafscheiding tussen de tuinen.’ Ze lacht vol vertrouwen.

spoed naar betaalbare woonruimte. Haar werd aangeraden

‘Dat zal best lukken.’
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Fotografie:

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

het nieuwe huis op orde te brengen. Dan leer je snel genoeg

gedaan van zijn geliefde auto om te vermijden dat hij opnieuw in de schulden

Vragen of suggesties?

om zich in te schrijven bij Bergopwaarts. Dat deed ze, ze

belandt, verdient alle respect. Ik ben echt trots op zo’n actie.’

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties

reageerde meteen op de nieuwe huurwoningen in Beek

We wensen Yvonne, Bas en Anouk en de overige nieuwe

en Donk en tot haar grote blijdschap werd ze ingeloot voor

bewoners aan het Merensteinplein, heel veel woonplezier!

Voor meer informatie www.gripopschulddeurne.nl

voor de nieuwsbrief van Bergopwaarts?
Mail: nieuwsbrief@bergopwaarts.nl

het Merensteinplein. Zo keerde ze na twintig jaar wonen
in Helmond terug naar het dorp van haar jeugd. Yvonne is
postbode in Dierdonk, maar ze krijgt een andere bezorgroute

Wist u dat u via www.bergopwaarts.nl onder andere:

in Beek en Donk. ‘Post bezorgen in mijn buurt: ideaal!’

• de huur kunt opzeggen? We kunnen dan sneller op zoek naar een nieuwe huurder.

Samen met haar zoon Bas (16) en dochter Anouk (13) heeft

• een reparatieverzoek eenvoudig kunt indienen? Een verzoek ingediend na werktijd wordt de eerst volgende werkdag in

ze een hoekhuis betrokken van een van de tien sociale

behandeling genomen.
• een betalingsregeling kunt aanvragen, indien u het niet (tijdig) lukt om uw huur op tijd te betalen?

huurwoningen van dit project. ‘Ik heb de zolderkamer door
middel van een wand veranderd in twee slaapkamers voor de
kinderen, zo hebben ze allebei een plekje voor zichzelf.’

Sloop LTS-gebouw Haspelweg

Eén jaar De Stip

Delen van het voormalig LTS-gebouw, ook bekend als De Uitkomst, aan de Haspelweg in Deurne worden gesloopt. Het hoofd

Op 28 augustus 2014 werd in Asten op het Boletenplein het

gebouw, de gymzaal en de aula blijven staan. De sloop wordt uitgevoerd door A. van Liempd Sloopbedrijven BV uit Sint-Oedenrode

wijkondersteuningspunt De Stip geopend. Een jaar later blikken

en start in september 2015. Op korte termijn zijn er geen nieuwbouwplannen voor het gebied. Nu slopen is in verband met de

we met sociaal wijkondersteuner Moniek Hoeve terug op de

veiligheid al wel noodzakelijk. Samen met de omwonenden wordt gekeken naar een voorlopige invulling van het braakliggend

afgelopen periode. ‘Ik ben heel positief gestemd over De Stip!’

terrein. Omwonenden kunnen hiervoor ideeën aandragen.
Moniek, werkzaam bij Onis Welzijn: ‘Tijdens het inloopuur
komen bezoekers even binnen voor een kopje koffie, een
krantje en een babbeltje. Vaak zijn dit alleenstaanden en zeker
voor deze groep is het sociale aspect van De Stip van groot
belang. Op dit moment bestaat die groep uit zo’n vijftien
personen van verschillende leeftijden.’
Naast ‘koffie & krantje’ wordt De Stip ook gebruikt om
bijvoorbeeld vergaderingen te beleggen of activiteiten te

€

Hennepteelt
Wat is het gevaar van hennepteelt?

organiseren. Moniek noemt onder meer overleg voor de

Heeft Moniek nog wensen?

Zeskamp Asten, een barbecue voor de vaste bezoekers van

‘De tuin van De Stip – daar zou nog wel meer mogen gebeuren.

De Stip, ondersteuning voor Burendag en een soepuurtje.

Nu is dat nog de heg knippen en het gras maaien, maar het
zou leuk zijn om daar bijvoorbeeld een moestuin op te zetten

Op dinsdag springt vrijwilliger Hans Rijnders bij. Moniek: ‘Heel

met de bewoners.’

fijn om iemand erbij te hebben die activiteiten onderneemt
waarmee iets bijzonders voor bewoners gedaan kan worden.’

De Stip is op dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 10.00 tot 11.30 uur

Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan
loopt u risico op brand door kortsluiting en waterschade door
lekkage. De schade die de hennepteelt veroorzaakt is groot. Voor

Bespaar op uw energiekosten!

ons dan ook reden om hier streng tegen op te treden. In onze
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk aangegeven dat
wij overtredingen van de Opiumwet, zoals een hennepkwekerij,

Cul-Turen in Neerkant

WoonEnergie levert voordelige groene stroom en gas

in geen enkel geval toestaan. Wij voeren hiervoor, indien

In Neerkant werd op 13 september Cul-Turen georganiseerd. Deze interactieve wandeltocht voor alle leeftijden leidde langs

aan huurders van woningcorporaties, ook bij

noodzakelijk, een juridische procedure om de huurovereenkomst

diverse culturele verenigingen, die zich hier van hun beste kant lieten zien en horen. Zo konden de wandelaars (opnieuw)

Bergopwaarts Huurders zijn altijd verzekerd van een

te beëindigen. Help mee hennepkwekerijen te bestrijden!

kennismaken met het cultuuraanbod in Neerkant. Leef! ondersteunde in de voorbereiding van dit evenement. De stichting
Leef! bevordert cultuur en beweging en wil dit bereikbaar maken voor alle inwoners van Deurne en omstreken.

top 3-prijsgarantie. Nu en in de toekomst. Dit betekent
dat het tarief behoort tot de drie voordeligste van

Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

Bergopwaarts vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van maatschappelijke doelen. Cul-Turen

Nederland, in de markt van vergelijkbare aanbiedingen.

• Aanwezigheid van hennepgeur.

past uitstekend in die filosofie. Hieronder een impressie van de zeer geslaagde dag.

• Illegale aanpassingen in de meterkast of
Interesse? Brief en infobijeenkomst

elektriciteitsaansluiting.

Binnenkort ontvangen huurders van Bergopwaarts

• Constant zoemend of ronkend geluid.

een brief met meer informatie. Op woensdag 21

• Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.

oktober 2015 van 16.30 – 18.00 uur kunt u uw vragen
ook persoonlijk stellen aan de medewerkers van

Melden

WoonEnergie. U bent dan van harte welkom in de

Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennep

woonwinkel van Bergopwaarts (Dunantweg 10,

kwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel

Deurne).

de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem,
0800-7000. Melden bij Bergopwaarts kan natuurlijk ook
via 0493-327381.

