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Laat uw huis er bewoond uitzien

•	 Gebruik	een	tijdschakelaar	
zodat	lampen	op	een	vast	
tijdstip	aan-	en	uitgaan.

•	 Laat	wat	speelgoed	of	kranten	
en	tijdschriften	rondslingeren.	

•	 Zorg	ervoor	dat	post	en	
kranten	niet	uit	de	brievenbus	
steken.	Vraag	uw	buren	of	
vrienden	om	de	post	regel-
matig	op	te	halen.

Laat niet iedereen weten dat u 
weg gaat of weg bent

•	 Zet	niet	op	Facebook	of	Twitter	
dat	u	weg	gaat	of	weg	bent.	
Verstuur	ook	geen	foto’s	of	
berichten	vanuit	uw	vakantie-
adres.	Sommige	criminelen	
speuren	het	internet	af	om	te	
weten	te	komen	of	uw	huis	
onbewoond	is.

Verwijder de ladder uit uw tuin

•	 Veel	inbraken	gebeuren	via	de	
eerste	verdieping.	Verwijder	
ladders,	containers	en	groen-
bakken	of	leg	deze	aan	een	
ketting,	zodat	ze	niet	gebruikt	
kunnen	worden	om	gemakke-
lijk	bij	u	binnen	te	klimmen.

Berg gelabelde sleutels op

•	 Verberg	sleutels	met	een	label	
eraan	op	een	speciale	plek	of	
verwijder	de	labels.	Zo’n	label	
is	handig,	maar	u	maakt	het	
voor	een	inbreker	wel	gemak-
kelijker	om	zijn	slag	te	slaan.

Geen huisadres in uw navigatie

•	 Zet	geen	huisadres	in	uw	na-
vigatiesysteem	of	hernoem	uw	
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Je huis veilig achterlaten

Voor u ligt de nieuwsbrief van Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode 

(HBV). Hierin informeren wij over de activiteiten die we voor u, huurders en 

woningzoekenden van Wovesto, organiseren.

Mocht u met de feestdagen van plan zijn weg te gaan, zorg dan dat u uw 

huis veilig achterlaat, zodat inbrekers geen kans krijgen hun slag te slaan.
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huisadres	(bijv.	een	andere	
straatnaam	of	plaats	bij	u	in	
de	buurt).	Bij	diefstal	van	uw	
auto	of	navigatie	voorkomt	
u	dat	de	dief	direct	door	kan	
rijden	naar	uw	verlaten	huis.

Leen uw huis uit 

•	 Informeer	eens	bij	vrienden	
of	kennissen	of	zij	het	leuk	
vinden	om	tijdens	uw	afwezig-
heid	op	uw	huis	te	passen.	
Denk	hierbij	aan	vrienden	of	
familieleden	die	ver	weg	wo-
nen	en	die	het	prettig	vinden	
om	eens	in	een	andere	om-
geving	te	zijn.
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Vind je schrijven of fotograferen leuk? Dan zoeken we jou!
Heb	je	interesse	om	mee	te	helpen	de	nieuwsbrief	samen	te	stel-
len	en	/	of	is	foto’s	maken	je	hobby,	laat	het	ons	weten.

Heb jij iets met cijfers? Dan komen we graag in contact met jou.
Het	bestuur	heeft	dringend	een	penningmeester	nodig.

Meer	weten?	Neem	contact	op	met	Mevrouw	Konings,	De	Quay-
straat	72,	5491	CW	Sint-Oedenrode	of	stuur	een	berichtje	naar	
hbv@wovesto.nl

Redactielid en  
penningmeester gevraagd
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Je eenzaam voelen

Gevoel	van	eenzaamheid	kan	
komen	door	het	verlies	van	een	
geliefde.	Maar	dat	hoeft	niet.	
Niet	alleen	ouderen	hebben	last	
van	eenzaamheid,	ook	kinderen	
voelen	zich	vaak	eenzaam.	We	
verwarren	eenzaamheid	soms	
met	depressiviteit.	Misschien	
omdat	het	makkelijker	is	om	te	
zeggen	dat	we	depressief	zijn,	

dan	dat	we	ons	eenzaam	voelen.	
Het	helpt	al	een	beetje	om	te	
weten	dat	u	niet	de	enige	bent.

Je	eenzaam	voelen	is	niet	iets	
dat	vanzelf	over	gaat.	Je	moet	er	
iets	aan	doen.	Hoe	u	in	uw	geval	
het	beste	te	werk	kunt	gaan	
hangt	helemaal	af	van	u	als	
persoon,	van	uw	geschiedenis,	
van	uw	omstandigheden	en	uw	
karakter.	
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Als je je eenzaam voelt…
De feestdagen staan voor de deur. Voor mensen die zich eenzaam voelen 

misschien een extra moeilijke tijd. Er is hulp... u kunt daarvoor bij diverse 

instanties terecht. Bij een telefonische hulplijn kunt u uw hart luchten. Ook 

websites geven handvatten hoe met eenzaamheid om te gaan.
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Lokale hulp: Welzijn de Meierij 

Voelt	u	zich	eenzaam	of	u	heeft	
behoefte	aan	gezelschap	en	u	
weet	niet	goed	wat	u	moet	doen,	
zoek	dan	hulp.	Dat	kan	al	dicht	
bij	huis.	

U	kunt	hiervoor	terecht	bij	de	
Stichting	Welzijn	de	Meierij,	
locatie	Odendael.	U	kunt	vragen	
naar	Diny	Kuijpers	of	Janny	For-
sten,	telefoon	073 - 544 14 00	
of	stuur	een	bericht	via	e-mail:
d.kuijpers@welzijndemeierij.nl
j.forsten@welzijndemeierij.nl

Telefonische hulpdienst Sensoor

De	(telefonische)	hulpdienst	
Sensoor	biedt	een	luisterend	oor.	
De	vrijwilligers	van	Sensoor	zijn	
dag	en	nacht	bereik	baar	voor	
een	gesprek	op	afstand	per	tele-
foon	0900-0767	of	via	www.
sensoor.nl voor	een	chat-	of	
e-mailgesprek. Geheel	anoniem	
en	vertrouwelijk.
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Wie last heeft van (lang-
durige) eenzaamheid:

•	 heeft	meer	kans	om	ziek	te	
worden;

•	 heeft	een	hogere	bloed-
druk;

•	 heeft	verhoogde	cortisol-
waarden;	dat	betekent	
dat	je	permanent	stress	
ervaart;

•	 kan	minder	goed	nadenken	
als	eenzaamheid	lang		
duurt;

•	 heeft	een	verminderd	
probleem	oplossend	ver-
mogen;

•	 staat	minder	open	voor	
nieuwe	dingen	in	het	leven;

•	 heeft	eerder	kans	op	over-
lijden.

Informatie op websites

Op	internet	kunt	u	informatie	
vinden	hoe	u	beter	met	een-
zaamheid	kunt	omgaan,	zoals	
een	online	cursus.	
Veel	informatie	en	praktische	tips	
vindt	u	op	de	volgende	websites:
http://www.eenzaam.nl
http://www.eenzaamheid.info
http://mentaalvitaal.nl
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Enkele praktische tips om met eenzaamheid om te gaan

•	 Bedenk	waar	uw	eenzame	gevoel	vandaan	komt.	Bent	u	echt	
eenzaam	of	is	er	iets	anders	aan	de	hand?	Bent	u	bijvoorbeeld	on-
zeker	of	somber?

•	 Praat	met	iemand	over	uw	gevoelens,	of	schrijf	ze	op	in	een	dag-
boek;

•	 Durf	hulp	te	vragen.	Mensen	doen	vaak	graag	iets	voor	een	ander;
•	 Bied	buren	of	kennissen	uw	hulp:	oppas	van	kinderen	of	huisdie-
ren,	klussen,	huishouden	en	dergelijke;

•	 Oefen	uzelf	in	het	praten	over	koetjes	en	kalfjes	bij	het	bood-
schappen	doen.	Maak	zo	contact	met	mensen	in	de	buurt;

•	 Zoek	lotgenoten,	bijvoorbeeld	bij	een	patiëntenvereniging	of	
nabestaan	dengroep.

Bronnen: www.eenzaam.nl , www.eenzaamheid.info en www.mentaalvitaal.nl

Maandelijks spreekuur

Op	het	spreekuur	van	de	HBV	kunt	u	terecht	met	uw	vragen,	pro-
blemen	of	tips	over	het	huren.

Let op!	Het	maandelijks	spreekuur	wijzigt	met	ingang	van	januari	
2015	naar:
•	 elke	1e	donderdagavond	van	19.30	tot	20.30	uur	

Het	eerste	spreekuur	van	2015	vindt	plaats	op	8 januari 2015.

Locatie
Odendael	in	kamer	0.06	(achter	de	receptie),	Odendael	1

U	kunt	uw	vraag	of	suggestie	ook	mailen	naar:	hbv@wovesto.nl
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•	 De	HBV	er	voor	iedere	
huur	der	en	woningzoekende	
van	Wovesto	is.

•	 de	HBV	altijd	een	luiste-
rend	oor	heeft.	Als	u	vragen	
hebt,	stuur	dan	een	e-mail	
naar	hbv@wovesto.nl	

•	 u	ook	kunt	bellen	naar	
voorzitter	Jan	Smulders		
06	-	515	865	14	of		
secretaris	Elly	Konings		
06	-	215	868	26.

•	 we	benieuwd	zijn	naar	uw	
ideeën.	Ieder	voorstel	dat	
een	verbete	ring	oplevert	

voor	gezamenlijk	woon-
genot	in	uw	en	onze	buurt	
of	wijk,	is	zinvol	en	welkom.

•	 u	3	keer	per	jaar	onze	
nieuws	brief	ontvangt	die	
door	onze	vrijwilligers	
wordt	gemaakt	en	bij	u	
thuis	wordt	bezorgd.

•	 iedereen	2	keer	per	jaar	
welkom	is	op	onze	leden-
vergadering	

•	 u	voor	al	uw	vragen,	pro-
blemen	en	advies	over	
wonen	en	huren	eerst	
contact	op	kunt	nemen	met	
Wovesto.

Wist u dat…

De HBV wenst u een 
vrolijk uiteinde, een goed 
begin en een nieuw jaar, 
volkomen naar uw zin!

Prettige feestdagen en  
een gezond 2015



Huurdersbelangenvereniging 
Sint-Oedenrode

Secretariaat
De Quaystraat 72
5491 CW  Sint-Oedenrode

Telefoon secretaris  06 215 868 26
Telefoon voorzitter  06 515 865 14
E-mail  hbv@wovesto.nl
Internet  hbv.wovesto.nl

Spreekuur
• 1e donderdag van de maand: 
 van 19.30 tot 20.30 uur
 (m.i.v. 8 januari)

Locatie
Odendael kamer 0.06 
(achter de receptie)
Odendael 1
5492 CT  Sint-Oedenrode
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Jan	Smulders	>	voorzitter
Elly	Konings	>	secretaris
vacature	>	penningmeester

Jos	Wijn	>	bestuurslid/notulist
Tiny	Foolen	>	bestuurslid

Initiatiefgroep

In	de	initiatiefgroep	zit	een	aantal	huurders	en	woningzoekenden	
die	actief	meewerken	in	de	vereniging:
•	 Bert	de	Baaij
•	 Jos	van	Eck
•	 Leon	Jeuken
•	 Piet	Verheggen

Bestuur Huurdersbelangenvereniging


