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De bestuurstermijn van Tanja Liebers–van Rooy is  
per 1 september afgelopen. Tot bekend is wie haar 
opvolger wordt, neemt Paul van Roosmalen haar  
taken tijdelijk over. Hieronder stelt hij zich aan u voor.

‘De publieke sector zit écht in mijn hart. Mijn gehele 
carrière heb ik in deze sector gewerkt. De laatste jaren 
was ik directeur-bestuurder van een woningcorporatie 
in Nijmegen. Daarnaast ben ik landelijk actief. Zo was ik 
onder andere betrokken bij de klimaattafels van politicus 
Diederik Samsom.

Interim bestuurder 
Paul van Roosmalen
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Nu ik bijna 60 ben, durf ik te stellen dat 
ik de nodige kennis en ervaring heb opge-
daan. Die wil ik nu inzetten om corporaties 
verder te helpen. De komende maanden 
doe ik dat dus bij Bergopwaarts.

Mijn eerste weken zitten er inmiddels op 
en het enthousiasme is alleen maar toege-
nomen. Bergopwaarts is een solide orga-
nisatie die een belangrijke bijdrage levert 
aan het wonen in dit natuurrijke gebied. 

Er zijn een aantal onderwerpen waar ik 
de komende maanden mee aan de slag 
ga. Zo staan er mooie projecten op stapel 
die de komende jaren bijdragen aan het 
oplossen van het huisvestingsvraag-
stuk. Met onze nieuwe strategie – dat 
inmiddels in de steigers staat - zetten 
we de koers voor de komende jaren uit. 
Tot slot heb ik de opdracht gekregen om 
de huidige verenigingsstructuur tegen 
het licht te houden. Daarover ga ik met 
verschillende betrokkenen in gesprek, 
zoals met de leden van de Ledenraad.

Het werven van een nieuwe directeur- 
bestuurder is inmiddels in gang gezet. 
Naar verwachting start hij of zij komend 
voorjaar. De volgende keer dat u dit 
magazine leest, hebben we hopelijk al 
een goede vervanger op het oog. Tot die 
tijd doe ik er alles aan om tot een goede 
overdracht te komen.’

Mail en telefoon  
Wij blijven bereikbaar via de mail of telefoon. 
Op de contactpagina op onze website staan alle 
directe telefoonnummers van de medewerkers. 
Algemene vragen of een vraag waarvan u niet
weet wie die het beste kan beantwoorden, kunt 
u sturen naar mail@bergopwaarts.nl. 

Reparatieverzoek?  
Dat kan eenvoudig via onze website: Reparatieverzoek 
melden. Hier kunt u 24/7 een reparatieverzoek in-
dienen. Liever telefonisch contact? Tussen 9.00 uur
 en 10.00 uur kunt u bellen met 0493 – 327 327. 
Is er sprake van spoed of een calamiteit die niet tot 
de volgende werkdag kan wachten? Bel dan ook 
met 0493 – 327 327. U wordt dan doorgeschakeld 
naar onze nooddienst. Dit nummer is 24 uur per dag 
bereikbaar.  

Bereikbaarheid  
Door corona pasten wij onze bereik-
baarheid aan. Bezoek is voorlopig nog 
steeds alleen mogelijk op afspraak. 
Het grote voordeel hiervan is dat
, afhankelijk van de reden waarom 
u naar ons kantoor wilt komen, altijd 
de juiste persoon aanwezig is. En dat 
deze persoon tijd voor u heeft.  

Teams en Zoom  
Corona versnelde ook het gebruik van 
het werken met Teams en/of Zoom: 
op afstand tóch een persoonlijk contact. 
Vindt u dit ook prettig? Vraag dan aan 
onze medewerkers of de afspraak ook 
digitaal kan. 
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Het grootste appartementengebouw 
van Bergopwaarts is bijna klaar. De 
115 appartementen van De Eeuwsels 
zijn te vinden aan de Nachtegaallaan 
in Helmond. De bewoners krijgen in 
november de sleutel. Ad en Leny Swin-
kels (allebei 82) kunnen niet wachten. 
Ze werden onlangs door architect Chris 
Franken rondgeleid. 

De Swinkels’ verhuizen liever vandaag 
nog dan morgen. Leny ziet het al helemaal 
voor zich als ze voor het eerst in haar, nu 
nog kale, nieuwe appartement is. ‘Kijk 
Ad, dan zetten we de televisie tegen deze 
muur’, zegt ze. ‘En hier wil ik zo’n lichtstrip, 
weet je wel’, wijst ze aan bij de keuken-
kastjes.  
 
Meer rust en ruimte  
Het stel kijkt uit naar hun nieuwe woning. 
Ze wonen nu midden in het centrum en 
verlangen naar rust. Ad: ‘Fijn om hier nu 
echt rond te lopen. We kijken straks veel 
mooier weg. Ook ben ik blij met de grote 
badkamer. Dan kan ik Leny makkelijker 
helpen. In onze huidige flat is die veel te 
krap.’ 
 
Gasloos  
Het echtpaar krijgt over twee maanden 
de sleutel en is al volop met de verhuizing 
bezig. De verhuisdozen staan klaar, de 
nieuwe meubels zijn besteld en ook zijn 
er nieuwe potten en pannen aangeschaft. 
Het stel gaat gasloos wonen en dus wordt 
er straks op inductie gekookt. ‘Dat hebben 
mijn kinderen ook, dus dat komt helemaal 
goed’, vertelt ze. Het goede serviesgoed 
is al ingepakt’, grapt Leny. ‘Dat hebben we 

‘We staan te trappelen’ 

Daken woningen 
Bergopwaarts 
asbestvrij! 

De daken van de woningen van Bergopwaarts zijn asbestvrij. Daarmee 
zijn we een van de eerste corporaties in Nederland die dit voor elkaar 
heeft gekregen. De afgelopen jaren pakten we honderden daken aan. 
Niet alleen is het asbest verwijderd, ook zijn veel woningen als het 
gaat over duurzaamheid, verbeterd. 

‘Het verwijderen van asbestdaken staat al jarenlang hoog op onze 
agenda’, vertelt Frank Maréchal, projectleider Onderhoud. ‘We hebben vrij 
veel naoorlogse woningen. Bij de bouw van die huizen is in veel gevallen 
gebruik gemaakt van asbest. Totdat dat in 1993 werd verboden. Zo’n vier 
jaar geleden zijn we gestart met het saneren. Begin deze maand zijn de 
laatste asbestplaten uit de daken verwijderd. Een mijlpaal!’

Wooncomfort
Bergopwaarts combineerde de sanering in veel gevallen met het verduur-
zamen van de woningen. ‘Zo ervaarden bewoners maar één keer over-
last’, legt Frank uit. Afhankelijk van het type woning zijn er onder andere 
dakplaten vervangen, nieuwe kozijnen of HR++ glas geplaatst én zonne-
panelen geïnstalleerd. ‘Door deze duurzame verbeteringen neemt niet 
alleen het wooncomfort toe, ook dalen bij gelijk energieverbruik de woon-
lasten’, aldus de projectleider. ‘Doordat de woningen beter geïsoleerd zijn 
en in sommige gevallen zelfs energie opwekken, ziet de energierekening 
er een stuk vriendelijker uit. Daar komt bij dat we voor dit alles geen huur-
verhoging doorvoeren.’

Positieve reacties
De reacties van bewoners zijn over het algemeen positief. ‘Onze huur-
ders zijn heel blij dat we het asbest hebben weggehaald. En dat snap 
ik wel. Hoewel het materiaal zonder het te bewerken weinig kwaad kan, 
geeft het toch een gerust gevoel als het dak asbestvrij is.’ 

Bewoner Adri Isbouts 
over de aanpak:

‘Voor mijn gevoel woon ik in een 

gloednieuw huis! Vorig jaar zijn 

de muren en plafonds gestuukt. 

Dit jaar is het asbest uit de daken 

verwijderd en zijn er zonnepanelen 

geïnstalleerd. Het was alles bij 

elkaar een flinke operatie. Maar 

overlast heb ik niet echt ervaren. 

Alles verliep netjes volgens 

schema. De komende tijd houd 

ik via een app de opbrengst van 

de zonnepanelen in de gaten. 

Zo kan ik zien wat het me maan-

delijks oplevert. Als ik de eerste 

cijfers mag geloven, belooft het 

veel goeds!’

Veel details   
Ook Chris Franken van VFO-Architects | Urban Design is 
blij met het gebouw. ‘Naast de kaders die er al lagen, zoals 
de richting van het gebouw, de duurzaamheidseis en een 
groen karakter, was het voor ons vooral belangrijk dat het 
gebouw oproept tot contact’, legt hij uit. ‘Zowel door de 
posities van de balkons als door de grote vides met lange 
zichtlijnen wordt contact met directe buren en bewoners 
van andere verdiepingen mogelijk.’ Daarnaast kenmerkt 
het gebouw zich door de vele details en rustige kleuren. 
‘Hoe dichterbij je komt hoe meer details je ziet. Zo blijft 
het een interessant gebouw om naar te kijken.’

Ook op zoek naar een nieuwbouwwoning? 
U vindt informatie en al het nieuws over de 
nieuwbouwprojecten van Bergopwaarts op 
www.bergopwaarts.nl/woningzoekende/ 
nieuwbouw.
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voorlopig toch niet nodig.’ Ad vindt het klimaatsysteem er 
nog wat ingewikkeld uit zien, maar gaat ervanuit dat hij er 
na een goede voorlichting prima mee uit de voeten kan.



Het v-vormige appartementengebouw aan de 
Europastraat in Deurne heet voortaan Oranjehof. 
De naam werd bedacht door bewoner Noortje. 
Op 25 augustus werd de naam bekend gemaakt.

Zowel bewoners van het gebouw als bekenden 
van Noortje waren aanwezig om het bijzondere 
moment bij te wonen. De Deurnese is trots dat 
‘haar’ naam op het gebouw komt te staan.  

Oranje deuren 
Hoe is Noortje op deze naam gekomen? Ze vertelt 
enthousiast: ‘Het gebouw heeft een v-vorm en alle 
voordeuren zijn oranje. Het balletje is gaan rollen 
toen ik in een gesprek met andere bewoonsters 
hardop zei: ‘ik vind het echt zo’n oranje hofje’. 
Leuk en speciaal dat dit idee is opgepakt.’ 

Binnen de muren van Rijksmonument De Koning 
zijn verschillende zorginstellingen te vinden. Zo vangt 
SMO er jongeren en jongvolwassenen op, met of 
zonder kinderen. Verder is in het voormalige klooster 
een crisisopvang voor vrouwen met kinderen én 
tienermoeders te vinden. Tot slot heeft Reinier van 
Arkel er een vestiging. Vanuit locatie De Koning biedt 
de organisatie ondersteuning aan kinderen met een 
zorgbehoefte. Direct naast het voormalige klooster 
bevindt zich een school voor speciaal onderwijs. 

Plekje gevonden
Anja Artz, projectleider Wonen bij Bergopwaarts 
was bij de bekendmaking aanwezig. Ze vertelt: 
‘Noortje woont hier vanaf het begin. Mooi om te 
zien dat ze hier haar plekje heeft gevonden. En 
hoe bijzonder is het om in een gebouw te wonen, 
dat ‘jouw’ naam draagt!?’ 

Appartementengebouw aan de Europastraat heeft nieuwe naam

Opknapbeurt voor binnentuin ORO

Van V-gebouw naar Oranjehof

‘We zijn razend enthousiast’ 

Nieuw dak voor  
‘De Koning’ 
Wie van Helmond naar Deurne rijdt (en andersom) 
passeert één van de markantste gebouwen van Zuid-
oost-Brabant: De Koning. Op dit moment wordt het 
dak van het Rijksmonument vervangen. Projectleider 
Elianne Hoogenraad vertelt over de vorderingen.

Het voormalige klooster is sinds 2008 in het bezit van 
Bergopwaarts. ‘Het is altijd ons doel geweest om de 
uitstraling van het monument te behouden. Tegelijkertijd 
moet het historische pand wél voldoen aan de technische 
eisen van vandaag de dag. Daarom besloten we het dak 
te vervangen. Uiteraard houden we daarbij rekening met 
de monumentale status.’ 

Ecologisch onderzoek
En dat was niet de enige uitdaging voor Bergopwaarts. Zo 
is er veel tijd gaan zitten in het ecologisch onderzoek. ‘Het 
oorspronkelijke plan was om vorig jaar te starten met 

de werkzaamheden. Maar uit het onderzoek kwam naar 
voren dat er beschermde vleermuizen huisden onder de 
dakrand. Daarom zijn de werkzaamheden tijdelijk uitge-
steld, zodat de dieren de tijd kregen om zich elders te 
vestigen. Hiervoor zijn in de omgeving van het gebouw 
speciale vleermuiskasten opgehangen.’

Vijf fasen
In april is gestart met de werkzaamheden. In totaal 
moet er 2590 vierkante meter aan dakpannen worden 
vervangen! Om te voorkomen dat er tijdens de werk-
zaamheden opnieuw vleermuizen invliegen, wordt het 
dak gefaseerd vervangen. Op dit moment vindt de vijfde 
en laatste fase plaats. ‘Als alles volgens planning blijft 
verlopen, ronden we de werkzaamheden in november af. 
Hopelijk vinden de 
vleermuizen daarna 
hun weg weer terug!’ 

Sinds twee jaar bundelen verschillende maatschap- 
pelijke partners, waaronder Bergopwaarts, in Deurne 
hun krachten. Onder de noemer Proeftuin Deurne 
worden hulpvragen van inwoners gezamenlijk opge-
pakt. Dat gebeurt niet door óver mensen te praten, 
maar juist door samen en mét hen in gesprek te gaan. 
Ingrid Bloemers, wijkwerker bij Zorg in Deurne, is 
mede-aanjager van dit initiatief. ‘De inwoner kent 
zijn situatie het beste.’

Tijdens de zogenaamde ‘Proeftuin overleggen’ worden 
de zaken waar inwoners mee worstelen besproken. 
Die zaken kunnen heel divers zijn. ‘Denk bijvoorbeeld 
aan een mantelzorger die wel wat hulp kan gebruiken 
of een alleenstaande ouder die het financieel niet kan 
bolwerken’, vertelt Ingrid Bloemers. ‘Tijdens een overleg 
bij de mensen thuis stellen we vragen als: wat wil je, 

wat kun je zelf bijdragen en 
wat heb je nodig? Misschien 
wil je meer financiële vrij-
heid, of hulp bij school of 
heb je ondersteuning van je 
buren nodig? Zulke vragen 
geven heel snel overzicht én 
brengen de mogelijkheden  
in beeld.’ 

De beste oplossing 
Als de hulpvraag duidelijk is, 
gaan de verschillende maatschappelijke 
partners sámen met de inwoner en zijn of 
haar netwerk op zoek naar een oplossing. 
‘We kijken per vraag welke maatschappelijke 
partners aanschuiven. Dat kan een huisartsof fysio- 
therapeut zijn of bijvoorbeeld Savant Zorg of Bergop-
waarts. We vragen ons af: als werkelijk alles mogelijk 
is, wat is dan de beste oplossing? Door écht naar de 
inwoner te luisteren en samen naar een oplossing te 
zoeken, helpen we eerder en beter. En dat is waar we  
het uiteindelijk allemaal voor doen.’   
Kijk voor meer informatie op www.proeftuindeurne.nl

Samen zoeken 
naar oplossingen

Nieuwe bankjes, parasols, bomen en planten. De 
binnentuin van de ORO locatie Keltenstraat in Deurne 
heeft een flinke opknapbeurt gehad ook dankzij 
Bergopwaarts. De bewoners van het gezinsvervangend 
tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking 
zijn razend enthousiast. ‘We genieten er iedere dag 
van.’ 

Ze hebben een roerig jaar achter de rug bij locatie Kelten-
straat. De bewoners hebben veel thuisgezeten vanwege 
corona. Ook de ORO-vakanties die normaal gesproken 
ieder jaar plaatsvinden, gingen voor de tweede keer niet 
door. Dan maar wat gezelligheid dichter bij huis, dachten 
begeleiders en vrijwilligerscoördinatoren Jolanda van 
de Valk en Rina van Kemenade. Ze wilden de binnentuin 
eens aanpakken.

‘De cliënten zijn heel eenzaam geweest’, vertelt Jolanda. 
‘Het enige wat ze hebben was die gezamenlijke binnen-
tuin. Zowel de bewoners als de professionals en vrij- 

willigers maken er veel gebruik van. Maar de planten 
waren dood en de parasols versleten. Dat kon niet 
meer.’ De vrouwen gaven zich daarom op voor NLdoet, 
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Een mooie 
manier om klussen geklaard te krijgen.

Jolanda besloot ook Bergopwaarts even te bellen. Ze 
kon zich nog herinneren dat de woningbouwvereniging 
een leuke schommelbank had geschonken bij de opleve-
ring van het appartementengebouw. Projectleider Anja 
Artz kwam langs om een kijkje te nemen en snapte het 
meteen. ‘Er moest iets gebeuren.’ 

Bergopwaarts regelde parasols en drie bankjes, waar de 
bewoners fijn samen kunnen zitten.  Ook de wijkraad, 
de plaatselijke supermarkt en bouwmarkt sponsorden 
de opknapbeurt. De bewoners schilderden mooie vogel-
huisjes om op te hangen. ‘We hebben er al gebarbecued. 
We drinken er lekker koffie. Het geld is dus zeer goed 
besteed’, aldus Jolanda.  



www.bergopwaarts.nl 

De herfst 
woordzoeker!

BEUKENNOOTJE
BINNEN
BLAADJES
BOEK
BOOM
BOS
BOUWEN
BRUIN
EGEL
EIKELTJES
FIETS
GEEL
GUUR
HAARDVUUR
HERFST
HUIS
HUREN
KAAL
KASTANJES
KOUD
LAARZEN

Wel of geen recht 
op huurtoeslag?
De huurtoeslaggrens is gewijzigd vanaf 1 januari 2020. Vroeger 
verviel het recht op huurtoeslag als uw inkomen al met € 1,- 
boven de grens raakte. Dat is nu niet meer zo. Voor het recht op 
huurtoeslag gelden geen inkomensgrenzen meer. Uw huur, uw 
leeftijd en de samenstelling van het huishouden maken of u wel 
of niet recht heeft op huurtoeslag. Dé manier om uit te vinden 
of u (nu wel) recht hebt op huurtoeslag, is de rekenhulp op de 
website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl. 

E-mail uw oplossing naar 
communicatie@bow.nl. En loot mee voor 
één van de drie Budget kookboeken vol 
met heerlijke recepten en tips. Lekker eten 
hoeft niet duur te zijn. 

Oplossing
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Bent u benieuwd hoe het ervoor staat met uw gezondheid? 
En bent u 55 jaar of ouder? Dan is er de gratis fittest van Leef 
Deurne. Tijdens de test worden onder andere uw bloeddruk, 
longvolume, conditie, fijne motoriek, lenigheid en BMI bekeken. 

De coronacrisis heeft niet alleen impact op onze mentale, maar ook 
op onze lichamelijke gesteldheid. ‘Voldoende bewegen is belangrijk. 
Het houdt je fit en mentaal scherp’, vertelt consulent seniorensport 
Anika Kanters van Leef Deurne. Om senioren uit de omgeving te 
stimuleren om aan hun gezondheid te werken, organiseert Leef 
Deurne een gratis fittest voor 55-plussers. ‘We willen er zo voor 
zorgen dat mensen zich bewust zijn van hun gezondheid.’ 

Gratis vervolgtraject
De resultaten worden direct na de test besproken. Ook kunnen 
deelnemers op de testdag een presentatie over leefstijl bijwonen. 
Geïnteresseerden kunnen zich daarna aanmelden voor een gratis 
vervolgtraject. ‘Senioren onderzoeken dan onder begeleiding welke 
beweegactiviteit ze leuk vinden. Het doel? Aansluiting vinden bij een 
vereniging of sportclub.’ 
 
Deelnemen?
Bent u benieuwd hoe het ervoor staat met uw gezondheid? 
Maak dan een afspraak voor de fittest. Dat kan op woensdag 
6 oktober in het Gerardushuis in Deurne. Meld u daarvoor aan 
via www.leefdeurne.nl. Bellen kan ook: 06 516 408 25.

Gratis fittest en 
bewegingsadvies 
voor 55-plussers 

LEZEN
PADDENSTOEL
REGEN
REGENJAS
ROOD
STORM
STRUIK
THEE
THUIS
VOGELS
WANDELING
WIND
WONEN
WORM


