SeniorCompAS
Dat computers niet meer weg te denken zijn, is een feit. Ook ouderen

Klanttevredenheid
onderzoek

kunnen leren computeren: bijvoorbeeld in Asten bij SeniorCompAS

Heeft u sinds oktober 2015 een reparatie

(www.seniorcompas.nl) of in Deurne bij Seniorweb (www.sswd.nl).
Eenvoudig beginnen
‘Ouderen zijn soms bang voor de computer, hier leren ze dat dat nergens
voor nodig is.’ Jan Welten (76) geeft computerles bij SeniorCompAS. Samen
met Henk Mensink en 50 vrijwilligers helpt hij ouderen om te leren werken
met computers. De computerclub heeft een ruimte in de Beiaard in Asten.
In het seizoen gonst het hier van de bedrijvigheid. ‘We beginnen met

uit een woning van Bergopwaarts of heeft
u planmatig onderhoud laten uitvoeren?
Dan kunt u binnenkort per e-mail een
vragenlijst ontvangen of gebeld worden om
een paar korte vragen te beantwoorden.
We danken u voor uw medewerking.

eenvoudige dingen. Hoe maak je een document in Word, hoe kun je foto’s
verwerken op de computer - hele simpele zaken die we stap voor stap
uitleggen,’ vertelt Jan. ‘Dan gaan we verder met internet: hoe kun je op
internet iets opzoeken en hoe werkt e-mail.’
Steeds een stap verder
Jan ziet met eigen ogen resultaat. ‘Het leuke is dat mensen die meegedaan
hebben aan de beginnerscursus zich vaak opgeven voor een vervolgcursus.
We gaan dan een stapje verder.’ Fotobewerking en videobewerking, maar
ook stamboomonderzoek en telebankieren worden behandeld. ‘Het geeft
veel voldoening om te zien dat cursisten steeds enthousiaster worden. Ze
durven meer, ze kunnen meer. Met andere woorden: ze zijn niet langer meer
bang voor de computer!’
In september weer van start
Wilt u ook leren om te gaan met een computer? In september beginnen de
cursussen weer. Kosten e37,50 per jaar en dan mag u alle cursussen volgen.
In het lokaal staan 12 computers waarop u kunt beginnen. Weet u niet zeker
of het wat voor u is? Kom dan een keer kijken. Vanaf zaterdag 3 september
kunt u van 14.00 tot 16.00 binnenlopen in de Beiaard in Asten. Of neem
contact op met mevr. Dory Koolen, tel. : 0493-691994.
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verzoek ingediend? Bent u verhuisd naar of

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

Europastraat Deurne

Bloemrijk dakterras

de architect

De Molenberg maken van

Eugène van den Acker

dakterras een droomplek

In gesprek met

Actieve vrijwilligers in

facebook.com/Bergopwaarts
Telefoon:

(0493) 327 300

Servicelijn: (0493) 327 327
(tijdens openingstijden en voor spoedeisende zaken,
zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar)
KvK Brabant 17024192

Postadres
Postbus 301, 5750 AH Deurne

Vierduizend kilometer van huis
Van Syrië via Egypte, Italië, Duitsland, twee keer Ter Apel, een

Niet vanzelfsprekend

Dunantweg 10, Deurne

maal Budel en Venlo naar Deurne… Het gezin Kassad heeft een

De komende tijd staat in het kader van integreren: de

lange reis afgelegd om veiligheid te vinden. Wat bezielt mensen

Nederlandse taal en cultuur leren kennen. De jongens gaan al

Deze nieuwsbrief is een uitgave van

om alles achter te laten en 4000 kilometer van huis een leven op

naar school. In Syrië was Ahmad machinebankwerker en Bdour

te bouwen? We vragen het aan de familie Kassad.

werkte als kapster. Als ze mogen gaan werken, willen ze graag

Bezoekadres woonwinkel

Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Oplage 4.200 stuks
Redactie
Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Itch Creative Studio

weer aan de slag. De familie woont sinds begin april in een
Drijfveer

huurwoning van Bergopwaarts. ‘Het is hier fijn,’ zeggen Bdour

Ahmad en Bdour verlieten Syrië vanwege hun kinderen: de

en Ahmad. ‘De mensen zijn hier vriendelijk.’

kleintjes waren hun belangrijkste drijfveer. Het wordt snel
duidelijk dat zij hun zoontjes niet in een conflictgebied willen

In Nederland is vrede vanzelfsprekend, voor veel nieuwe

Itch Creative Studio, Helmond

zien opgroeien. Na drie jaar in Egypte besloten ze dat ze daar

Nederlanders is dat beslist niet zo. We wensen het gezin

niet konden blijven. Er was geen toekomst voor hen in dat

Kassad dan ook veel geluk en vrede in hun nieuwe thuisland!

Fotografie:

land, waar ze zich voortdurend onveilig voelden omdat ze als

Vormgeving/realisatie

Cindy Boselie Fotograaf, Helmond
Disclaimer

Syriërs ernstig werden gediscrimineerd. Zo mochten hun
zoontjes bijvoorbeeld daar niet naar school.

Creatieve oplossingen

Aan de informatie in de nieuwsbrief kunnen
geen rechten ontleend worden.
Vragen of suggesties?
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties
voor de nieuwsbrief van Bergopwaarts?
Mail: nieuwsbrief@bergopwaarts.nl

Jan Welten

Wij wensen u een hele fijne zomer!

(Met dank aan tolk Sama Khamis)

Na een lange reis per auto kwamen ze in een van de vele

De grote vraag naar sociale huurwoningen voor

vluchtelingencentra in Nederland terecht. ‘Hier is veiligheid

toegelaten vluchtelingen (statushouders) vraagt om

en rust,’ zegt Bdour met een blik op haar jongens. Haar man

creatieve oplossingen. Zo hebben wij recent een woning

knikt instemmend, zijn gezicht spreekt boekdelen. Na een

geschikt gemaakt voor kamerbewoning. Hierdoor kunnen

aantal verhuizingen binnen de centra kreeg het gezin

we in één woning, drie alleenreizende vluchtelingen

het groene licht: ze werden statushouders en kregen een

huisvesten. Daarmee houden we twee woningen

verblijfsvergunning.

beschikbaar in het reguliere woningaanbod.

De Peel centraal in de Europastraat

Dikke duim voor vrijwilligers Molenberg

Uit vier inzendingen won Bots Brouwgroep uit Deurne in

Het gerucht gaat dat er zich een fraai dakterras bevindt op

combinatie met Van den Acker Architecten en More for You de

de Molenberg in Deurne, aangelegd en bijgehouden door

opdracht om het al tien jaar braakliggende terrein op de Europa

vrijwilligers. Tijd dus om eens poolshoogte te gaan nemen.

straat te ontwikkelen. Wie is architect Eugène van den Acker?

Wat gebeurt daar op hoogte? Een gesprek met een kleine,
enthousiaste delegatie huurders.

‘Ik ben geboren en (gedeeltelijk) getogen in Deurne,’ zegt
Eugène (54) ‘en ook al heb ik een tijdje in Den Bosch en in

De vrijwilligers zijn al vanaf de oplevering van de bouw bezig

Boxtel gewoond, mijn roots liggen hier. Ondertussen woon ik

met het verzorgen van activiteiten. Gerard Goossens: ‘Er werd

al weer meer dan twintig jaar in Deurne.’

meteen een commissie ingesteld. Er wonen 54 mensen in het
gebouw, waaronder een groot aantal 55-plussers. Aanvankelijk

Architectuur in de genen

waren dat er in de zeventig, een koppel per woning. Als er

Na de Academie voor Bouwkunst in Tilburg werkte Eugène

iemand overlijdt, blijft de achterblijvende partner hier het

bij verschillende architectenbureaus waar hij de nodige

Eugène van den Acker

werkervaring opdeed. Toen zijn vader – ook architect – bezig

liefst wonen. Omdat ze het zo goed naar hun zin hebben.’
Het sociale vangnet binnen het complex is dan ook groot.

was met zorgcentrum De Nieuwenhof en aangaf dat hij wel

V.l.n.r. Jo van Lierop , Wim Muyzers , Nelly Middendorp , Jan Martens,
Albert Vlemmings en Gerard Goossens. Helaas ontbreekt tuinman
Martien van Grunsven, die niet bij het fotomoment aanwezig kon zijn.

wat hulp kon gebruiken, kwam Eugène in 1995 bij hem in

plek tegen het centrum aan. Het wordt een dynamisch gebied

Veel activiteiten

dienst. ‘Van den Acker Architecten bestaat al meer dan vijftig

met een hele diverse groep huurders: van jonge starter tot

Gerard, woordvoerder in deze, somt de activiteiten op.

Martien van Grunsven, de tuinman die alles verzorgt, is daar

jaar.’ Het zit dus in de genen. Eugènes vader is gepensioneerd

senior die eventueel een aangepaste woning kan krijgen. Dat

‘Koor, koffieuurtje, soep erbij in de wintermaanden, soos,

verantwoordelijk voor. Een kijkje aldaar laat meteen zien

maar loopt af en toe nog wel eens even binnen bij het

gemengde lijkt me prachtig voor het plan.’

kaartavonden, barbecue, nieuwjaarsreceptie, kienen, kerst- en

waarom de bewoners er graag zitten: zonnig en heerlijk vrij,

carnavalsactiviteiten: te veel om op te noemen.’

prachtige bloemen, veel groen, keurig in bakken en een heerlijk

Tuinstoel

Om het allemaal betaalbaar te houden, wordt een bescheiden

zitje onder een grote parasol. ‘We bekijken momenteel of we

Buitenkans

Als de bouwvergunning eenmaal verleend wordt, is er nog een

financiële bijdrage gevraagd, zodat de kosten gedekt zijn.

een jeu-de-boulesbaan op het terras mogen aanleggen. We

Eugène vindt het geweldig dat hij met het bouwteam de

fase van verder uitwerken van de tekeningen en de afronding.

opdracht heeft binnengesleept. ‘De inspiratie haal ik letterlijk

En daarna? Eugène lacht. ‘Dan pak ik een tuinstoel en ga eens

Dakterras

uit de omgeving waar ik vandaan kom. Het turfsteken

lekker in dat gebied zitten genieten van het hele plan! Want

We zijn ondertussen behoorlijk nieuwsgierig naar het terras

bijvoorbeeld is zo’n uitgangspunt dat ik gebruikt heb.’

het wordt hartstikke mooi! Prachtige locatie, prachtig project

geworden, want dat was toch de aanleiding van dit gesprek.

Vrijwilligers zoals de Molenbergse groep zijn enorm belangrijk

Daarnaast is de unieke locatie een buitenkans. ‘Waar kun je

– ja, al zeg ik het zelf: ik zou er best willen wonen!’

Alle aanwezigen beginnen te glimmen: het dakterras is

voor de leefbaarheid in een wijk. Bergopwaarts geeft deze

overduidelijk de trots van de groep.

groep dan ook graag een dikke duim!

driekoppige team aan de Spoorlaan in Deurne.

tegenwoordig nog zo’n aansprekend project opzetten? Dan is
het ook nog in mijn eigen dorp, op een fantastische centrale

Samen aan de slag!
Heeft u een goed en leuk idee om de leefbaarheid binnen

overleggen dat uiteraard met Bergopwaarts. Het contact is
heel goed, ze staan open voor onze initatieven.’

Op www.europastraat.nl kunt u het prachtige plan bekijken.

“Witte Voetjes”

Een achterdeur wagenwijd
open, terwijl de sleutels vol
in het zicht lagen en de bewoners

uw gebouw, straat of wijk te verbeteren? Bijvoorbeeld

‘Mensen zijn zich vaak niet bewust van hoe inbraak- of

‘even’ naar de buren waren. Klimmaterialen

het opknappen van een– gezamenlijke berging of een

diefstalgevoelig hun woning, tuin of schuur is.’ Wijkagent

die op voor dieven aantrekkelijke plaatsen stonden.

binnenterrein opfleuren. Als dergelijke ideeën mensen

Frank Janssen heeft met een aantal collega’s van het

Schuurtjes, campers en auto’s die niet afgesloten waren.

met elkaar verbindt en voor en door huurders worden

woninginbrakenteam Peelland, medewerkers van

Hele sleutelbossen die aan de buitendeur in het slot zaten.’

uitgevoerd, ondersteunt Bergopwaarts deze initiatieven

gemeente, woningbouwvereniging Bergopwaarts, wijkraad

Op deze locaties werd een ‘wit voetje’ achtergelaten; een

van harte. Dit kan zijn door mee te denken, door kennis

en de wijkbeheerder in het kader van het landelijke Witte

memo in de vorm van een voet met tips van de politie.

in te zetten of door middel van een financiële bijdrage

Voetjesproject de wijk Heiakker bezocht. Hier werd heel

’Bewustwording is het sleutelwoord,’ aldus Frank. Vanuit

om het idee te kunnen realiseren. Benieuwd naar de

kritisch gekeken naar inbraakgevoelige objecten. Frank: ‘We

de betrokken bewoners kwamen positieve geluiden binnen

mogelijkheden? Mail onze adviseur Wonen Anja Artz,

kwamen van alles tegen. Om maar wat te noemen: poorten

over deze actie. Frank: ‘Puur preventief. Maar zeker succesvol

a.artz@bow.nl. Zij bespreekt deze graag met u!

die openstonden, fietsen niet op slot in de tuin.

en de moeite én een vervolg waard.’

ektrische
El
grasmaaier

Hogedrukspuit

V oet bal len

Kampv uur

tv

Muziek

Bar becue
Schreeuwen

Tuinfeest
Trampoline

Vakantie, fijn! Houdt u wel een beetje rekening met uw buren?
Dan is Theo ook weer zen!

