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MEEKIJKEN MET...

EVEN VOORSTELLEN...

Venster is het
bewonersblad van
WonenBreburg dat
twee keer per jaar
in een oplage van
10.000 exemplaren
gratis onder alle
huurders in Breda
wordt verspreid.
Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd
en/of openbaar
gemaakt worden
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van
de redactie.
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VOLDOENDE BETAALBARE WONINGEN EN EEN
GOEDE DIENSTVERLENING ZIJN BELANGRIJKE
BELOFTES IN ONS ONDERNEMINGSPLAN.
IN 2017 LIETEN WIJ AL ZIEN DAT HET NIET BIJ
BELOFTES BLIJFT. EN OOK DIT JAAR BLIJVEN WIJ
GESTAAG SOCIALE HUURWONINGEN BOUWEN IN BREDA
EN TILBURG, IS DE HUUR VOOR RUIM 14.000 VAN ONZE
HUURDERS NIET VERHOOGD OF ZELFS VERLAAGD EN TONEN
DE KLANTTEVREDENHEIDENQUÊTES AAN DAT U ONZE
DIENSTVERLENING MET EEN 7,9 STEEDS BETER WAARDEERT.
Het allerbelangrijkste bent u. Onze huurder.
Samen maken we uw thuis.
Een ander belangrijk speerpunt: succesvolle wijken.
Want naast een prachtig eigen paleisje, zoals dat van
Annie van Oirschot op blz 16, hebben we allemaal behoefte aan een fijne leefbare buurt. Onze medewerkers
werken steeds meer in de wijk, met veel aandacht voor
het tegengaan van overlast, de aanpak van vervuiling
in en rondom de wooncomplexen en het verbeteren
van het veiligheidsgevoel.

Dit doen wij niet alleen, maar samen met onze
maatschappelijke partners. En ook u speelt hierin
een belangrijke rol. Goede contacten tussen en met
bewoners verhogen het woonplezier. Kent u uw
buren? In deze Venster enkele tips en mooie initiatieven op dit gebied.
Heeft u tips of vragen aan ons? U kunt nu ook
whatsappen met WonenBreburg. Handig en snel.
We wensen u een mooie zomer!

Leo Schuld
Hans Pars, Caroline Timmermans,
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NEE? DAN IS HET TIJD OM AAN TE BELLEN EN UZELF EENS
VOOR TE STELLEN. GOED CONTACT MET DE BUREN VERHOOGT
NAMELIJK HET WOONPLEZIER, WANT U HEBT ELKE DAG MET
ELKAAR TE MAKEN! ALS U ELKAAR KENT, DAN PRAAT U
MAKKELIJKER OVER IETS DAT MIS IS GEGAAN OF VERVELEND IS.

Tips om contact te maken

Vraag of u kunt helpen als u buren ziet verhuizen.
Breng een bosje bloemen of kaartje naar nieuwe
buren om hen welkom te heten in de straat.
Groet, glimlach en maak een praatje op straat
als u een buurman of buurvrouw tegenkomt.
Informeer uw buren als u een feestje geeft.
Of nodig hen uit om ook iets te komen drinken
om elkaar beter te leren kennen.

Houd rekening met elkaar als u:
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Wilt u in huis klussen?

Overleg dan met de buren tussen welke tijdstippen dat
kan. Als de buren weten dat er geklust wordt, ervaren
ze vaak minder overlast dan als het onaangekondigd is.

Heeft u huisdieren?

Tips voor
appartementen
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Buurtbemiddeling Breda:
Wordt

gefaciliteerd door Social Work Bred
a.
Bestaat al ruim tien jaar.
Elk jaar zijn er zo’n 200 aanmeldin
gen van
conflicten.
Driekwart van de aanmeldingen wor
dt
bemiddeld en daarvan wordt zo’n
75%
succesvol afgesloten.
Contactgegevens: telefoon 076-737
0313
en www.buurtbemiddelingbreda.n
l

Wat kunt u
doen als
u last heeft
van de buren?

niet te
met elkaar. Wacht daar
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men.
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Schakel een wijkagent

Tips voor woningen met tuin

Maai het gras of gebruik elektrisch tuingereedschap
niet meer na 22.00 uur.
Kinderen die in de tuin spelen, kunnen veel geluid maken.
Soms is het rustiger om ze naar een speeltuintje dichtbij te laten gaan.
Barbecueën is lekker en gezellig, maar veroorzaakt ook rook en stank.
Probeer dus zo snel mogelijk de kooltjes te laten smeulen en tip de buren even om de ramen dicht te doen.
Houd de stoep vrij. Parkeer auto’s in de daarvoor bestemde parkeervakken of langs de straat.
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MEEKIJKEN MET…

Onze maatschappij is anders gaan kijken naar mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.
We verstoppen geen mensen meer in een instelling in de bossen. Iedereen is een onderdeel
van onze maatschappij. Vanwege de hoge zorgkosten stimuleert ook de overheid dat mensen
gewoon in de wijk blijven wonen. Wij verhuren woningen aan hen, bereikbaar en betaalbaar.
In de Nieuwe Houw wonen niet alleen senioren,
maar ook jongere huurders met een ontwikkelstoornis.
Johan (42) is één van hen. Hij huurt zelfstandig een
woning bij WonenBreburg en kan via Zintri zorggroep rekenen op planbare en onplanbare zorg.
Een uitkomst,vindt hij: “Ik heb hier mijn eigen plekje,
waar ik mezelf kan zijn.”

Op zijn vijfentwintigste had Gerwin – nu 33 – zijn
eerste psychose. Het stond zijn droom om zelfstandig
te wonen lang in de weg.
“HET GING LANG NIET GOED MET MIJ, MAAR TOEN DE MEDICATIE
NA VERSCHILLENDE OPNAMES OP ORDE WAS, KWAM DE WENS
VOOR MIJN EIGEN STEKKIE WEER BOVEN.
Via-via hoorden Gerwin en zijn ouders over het ouder
initiatief van Stichting Wierde in Breda. Precies wat
Gerwin nodig had. Het woonzorgcomplex voor volwassenen met een verhoogde kans op psychoses, is dankzij
de inzet van een aantal gedreven ouders tot stand gekomen. WonenBreburg verhuurt de veertien woningen
rondom een binnentuin in de wijk Zandberg West.
“Nu woon ik in de leukste stad van Nederland”,
vertelt Gerwin trots. “In een mooi huis in een gezellig
en gemoedelijk wijkje. Mijn buren zijn ook psychosegevoelig. Daardoor begrijpen we elkaar, dat is heel
prettig. En we helpen elkaar. Zo heeft mijn overbuurman mijn computer gemaakt en doe ik samen met
mijn buurvrouw boodschappen, omdat zij dat liever
niet alleen doet. Bovendien is er een gemeenschappelijke eet- en zitkamer en er is 24 uur per dag zorg
en begeleiding aanwezig. Ik ben er trots op dat ik
zelfstandig ben, mijn eigen huishouden kan bijhouden
en overzicht heb.”

Johan heeft ADHD, een ontwikkelstoornis waardoor
hij kan vastlopen in het leven. Structuur is daarom
belangrijk, zodat hij weet waar hij aan toe is en wat
er van hem verwacht wordt. Hij woont in een ruim en
licht appartement op de vijfde etage van de Nieuwe
Houw. Samen met Joep, zijn blauwe grasparkiet.
“Ik vind het heel fijn hier. ’s Ochtends werk ik bij BSW;
ik schoffel en onderhoud de plantsoenen. Als ik thuiskom, doe ik de was en kook ik zelf.”
Met de buren heeft Johan goed contact. “Op mijn
eigen etage heb ik met iedereen wel contact.
En op de achtste verdieping help ik een buurvrouw
met het wegbrengen van haar vuilnis. Dan maken
we meteen een praatje of drinken we gezellig koffie.
Ik ben trots op wat ik heb bereikt; IK VERDIEN MIJN
EIGEN GELD EN WOON ZELFSTANDIG OP EEN PLEK
WAAR IK ME GOED VOEL.”
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EVEN VOORSTELLEN…

Rayonopzichter Wim Aarts
Wim Aarts is één van de zes rayonopzichters in Breda. We lopen een dagje met hem mee.
Wim en huismeester Marjolijn werken veel samen in de wijk.
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7.30 uur
Wim begint zijn werkdag op kantoor. “Ik controleer
de binnengekomen mail en ik bereid de inspecties voor
die onder andere door mijn collega’s van het klant
contactcentrum zijn ingepland”, vertelt hij vanachter
zijn computer.

kunnen maken. Toevallig wordt hier ook de badkamer
opgeknapt, dus ook daar kijkt Wim even naar.
“Wij zijn verantwoordelijk voor de controle van uit
gevoerde werkzaamheden. Om meerwerk of klachten
na afloop te voorkomen, gaan we tijdens het werk ook
een paar keer langs.”

8.30 uur

10.00 uur

Als Wim weet wat er op de planning staat deze ochtend, gaat hij op pad. De inspecties worden wijkgericht uitgevoerd. Dat betekent dat de rayonopzichters
actief zijn in één gebied. “Samen met mijn collega
Jim behandel ik de technische vragen en klachten uit
Breda Noord. Niet alleen van de huurders, maar ook
van collega’s.” Als voormalig vakman is Wim hier niet
onbekend. “Ik heb als timmerman jarenlang op de bus
gereden. Voordat ik rayonopzichter werd ben ik als
invaller ook actief geweest als uitvoerder en complexbeheerder. Ik ken dus niet alleen het stratenplan van
Breda, maar ook de organisatie op mijn duimpje.”

Een appje van de woonconsulent: foto’s van emmers
vol water. “Lekkage bij de centrale hal”, concludeert
Wim. “Daar zal ik vandaag naartoe gaan om kijken
wat het precieze probleem is en de vervolgacties te
bepalen.”

9.00 uur

11.45 uur

Wim heeft een afspraak met Ennatuurlijk in een
woning in Geeren-Noord om nieuwe mogelijkheden
voor het leveren van warm water te bekijken.

Wim en zijn collega’s zijn ook verantwoordelijk voor de
controle op de schoonmaak van de appartementencomplexen en het groenonderhoud. Als Wim een adres
op de Doornboslaan bezoekt, kijkt hij in de centrale
ruimtes dus goed om zich heen. “Netjes”, is de conclusie. “Al moeten we wel iets doen aan de gladheid
op de galerij als het heeft geregend. Dit komt op de
signaallijst, zodat het bij het volgende onderhoudstraject mogelijk meegenomen kan worden.”

9.30 uur
Bij het volgende adres dat Wim bezoekt, is sprake van
een lekkage op zolder. Wim lost dit zelf op en geeft
de bewoner uitleg om het in de toekomst zelf te

10.15 uur
“Ook als een huurder een nieuwe keuken, badkamer
of toilet wil, komen wij op bezoek”, legt Wim uit,
terwijl hij naar het volgende adres rijdt. “Dat geldt ook
voor bijvoorbeeld een schutting of dubbel glas, waar
een aanvullende huurovereenkomst voor wordt afgesloten. Wij behandelen deze aanvragen. Dat maakt
mijn baan ontzettend divers. Ik ontmoet onze huurders
dagelijks, bij de één sta ik snel weer buiten, bij de
ander ben ik langer binnen. Maar altijd is mijn doel om
duidelijkheid te scheppen richting de huurder.”

Lees verder ➜

13.00 uur
Na een kennismaking met de nieuwe contactpersoon
van het schoonmaakbedrijf, rijdt Wim naar de lekkage
die vanochtend gemeld is om de bewoners te informeren en de reparatiewerkzaamheden uit te zetten bij de
onderhoudsdienst.

14.45 uur
Terug op kantoor is het tijd voor de administratie. De
afspraken die tijdens de inspecties met de huurders zijn
gemaakt, legt Wim vast in het systeem en hij maakt
reparatieopdrachten aan.

16.00 uur
Aan het einde van de dag is Wim nog druk met de
terugbelverzoeken, die de medewerkers van het klant
contactcentrum hebben achtergelaten. “We hebben
een flinke lijst aan teamtaken, die we dagelijks bij
houden. En daarnaast houd ik me ook bezig met
het afhandelen van de legionellacontroles in onze
complexen”, besluit hij.
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VEILIG EN PRETTIG
WERKEN VOOR
MEDEWERKERS VAN
WONENBREBURG
Medewerkers met een publieke taak komen helaas weleens terecht in onveilige situaties.
Situaties waarin ze geconfronteerd worden met agressie en soms zelfs met geweld.
De gevolgen daarvan raken de medewerker en brengt de uitvoering van hun werk in gevaar.
Ook de medewerkers van WonenBreburg hebben een publieke taak. Vervelende situaties
willen we daarbij zo veel mogelijk voorkomen. Want hun welzijn, maar ook dat van u,
mag niet op het spel staan.
In de omgang met elkaar willen klanten en medewerkers van WonenBreburg zich veilig en prettig voelen en
dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan.
Hoe doen we dat? Wij verzoeken u de privacy van klanten en medewerkers van WonenBreburg te respecteren.
Houdt rekening met de grenzen die de medewerker of
klant aangeeft. Wij tolereren geen opmerkingen over
iemands afkomst, taal, huidskleur, seksuele geaardheid
of religieuze opvattingen.

Protocol
Wij hanteren een protocol om veilig en prettig werken
te waarborgen. Een hulpmiddel op papier waarin de
regels en richtlijnen staan. De hoofdlijnen:
We tolereren geen enkele vorm van agressie,
intimiderend gedrag en/of fysiek of verbaal
geweld. Niet naar onze klanten, niet naar onze
medewerkers en niet naar medewerkers die in
opdracht van ons werken. Gebeurt dit toch?
Dan zal WonenBreburg melding maken of aangifte
doen bij de politie.
Bij strafbare feiten doet WonenBreburg altijd
aangifte bij de politie. Zien medewerkers of
externe relaties van WonenBreburg strafbare feiten

in een woning? Dan hebben zij de plicht om
dat te bespreken met het management van
WonenBreburg.
Medewerkers van WonenBreburg mogen
weigeren werkzaamheden te verrichten als
zij niet veilig kunnen werken (bijvoorbeeld:
loslopende huisdieren, roken, onhygiënisch
omstandigheden). Wij verzoeken u om hier
rekening mee te houden. Is onze veiligheid of
welzijn op wat voor manier dan ook in gevaar?
Dan verlaten we de woning meteen en maken
we melding van het incident.

Afspraken
Om vervelende situaties zo veel mogelijk te voorkomen,
heeft WonenBreburg afspraken gemaakt met verschillende werkgevers, politie en Openbaar Ministerie.
Met de ondertekening van het ‘Convenant Join the Club
Veilige Publieke Taak', spreken wij uit dat verbale of
fysieke agressie tegen medewerkers niet wordt getolereerd en altijd een vervolg krijgt. Eventuele gevolgen
voor u als huurder kunnen zijn: aangifte bij de politie,
het stopzetten van de dienstverlening of zelfs juridische
stappen en uitzetting van uw woning.
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GROOT ONDERHOUD AAN
305 WONINGEN IN GEEREN-NOORD
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De binnen- en de buitenkant van 305
woningen in Geeren-Noord worden flink
aangepakt. Het groot onderhoud in de acht
flats aan de Wensel Cobergherstraat en
Joris Nempestraat is gestart, tot blijdschap
van de bewoners. “De woningen hebben
lang op de slooplijst gestaan, dus we zijn
erg blij dat er nu werk van wordt gemaakt”,
legt huurder Raymond van Beek uit.
Het is een groot project, dat naar verwachting eind
2019 is afgerond. Waar nodig worden de badkamer,
het toilet en de keuken aangepakt. De woning van
Raymond is begin volgend jaar aan de beurt.
“Mijn appartement is, net als veel andere woningen,
flink verouderd. Dat straks de woningen veel beter
geïsoleerd zijn, vind ik erg prettig. Zodat het behaaglijk is, zonder de verwarming op standje honderd te
draaien. Waarschijnlijk merken we dat ook in onze
portemonnee.” Om huurders te helpen deze energiebesparing te realiseren, zal een energiecoach de
bewoners voor langere tijd coachen. Uiteindelijk is het
de bedoeling dat huurders elkaar gaan motiveren en
coachen om zuiniger met energie om te gaan.

Gasloos
Een andere belangrijke verandering: de flats worden
helemaal gasloos. Koken op gas kunnen Raymond
en zijn buren straks niet meer. “Volgens mij heeft
niemand daar echt moeite mee. Natuurlijk zal het
even wennen zijn voor de bewoners die nog op gas
koken, maar een kok heeft ons in de modelwoning
laten zien hoe je kookt op inductie. Het blijkt helemaal
niet zoveel te verschillen van gas.” Huurders met een
gaskookstel krijgen van WonenBreburg een inductiekookplaat of -fornuis en een nieuwe pannenset.

Logo’s in plaats van kleurrijke gevels
Raymond vormt samen met twee andere huurders
de ‘Flatraad’. Een belangrijke gesprekspartner voor
WonenBreburg, die is ontstaan uit een grotere klankbordgroep van diverse bewoners. Cindy Wong is als
woonconsulent maar wat blij met de input van deze
huurders. “Ze zijn ontzettend betrokken. In het
voortraject hebben we veel gesprekken met elkaar
gevoerd en nu de werkzaamheden begonnen zijn,
blijven huurders mij voeden met informatie om het
onderhoudstraject zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bovendien kwam de flatraad met het idee
om – nu de gekleurde gevels verdwijnen – de flats te
markeren met pictogrammen die verwijzen naar het
nabijgelegen natuurgebied de Lage Vuchtpolder.”
Naast de werkzaamheden in de woningen, worden
ook de buitenkant en algemene ruimtes van de acht
flats aangepakt. Onder meer de gevels en entrees
krijgen een nieuwe uitstraling. Bovendien komt er een
nieuwe containerruimte omdat de stortkokers worden verwijderd. WonenBreburg investeert gemiddeld
46.370 euro per woning.
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WORD LID VAN ONS VERNIEUWDE
WONENBREBURG ONLINE PANEL EN
GEEF UW MENING!
Het digitale klantenpanel van WonenBreburg is in een nieuw jasje gestoken.
Als panellid krijgt u een paar keer per jaar de vraag om met ons mee te denken via
vragenlijsten. Per keer bepaalt u zelf of u meedoet, net als voorheen. Wel zijn de
vragenlijsten gevarieerder geworden en anders van opzet. Zo ziet u bijvoorbeeld een
plaatje van een brief die wij (willen gaan) versturen, waar u direct op kunt reageren.
Veel leuker dus!
Wilt u lid worden?
Fijn! Meld u aan op https://wonenbreburgonlinepanel.mwm2.nl/.

BESCHERMING VAN
PERSOONSGEGEVENS
Wij respecteren uw privacy en we behandelen uw
persoonlijke informatie vertrouwelijk. Verwerking
van uw persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen
die staan in de Algemene Verordening Gegevens
bescherming (AVG). Deze privacywet geldt in de
hele Europese Unie (EU). Wij gebruiken uw gegevens
alleen voor het doel waarvoor ze nodig zijn en
bewaren ze ook niet langer dan nodig is tenzij de
wet dit voorschrijft. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of verwijderen.
Kijk voor meer informatie op
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
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De afgelopen maanden is er
weer veel gebeurd in de wijken
en buurten van Breda…
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Nieuwe Inslat g
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MAART

Vroeg eropaf

Wist u dat er in Breda ruim 13.000
mensen
zijn die iedere maand moeite hebben
om hun
rekeningen te betalen? In maart ond
ertekende
onze directeur-bestuurder Caroline
Timmermans een convenant om mee te doe
n aan de
pilot Vroeg Eropaf Breda. Snelle hulp
bij betalingsproblemen kan veel ellende voor
komen.
Lees meer: http://bit.ly/2nIfGL4

ciale
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huurwoninge s de officiële start van het
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Op dinsdag 3 april
Het is de
d in Prinsenbeek.
or
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project Gertr
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ntwikkelingsplan
start van het hero
ningen.
n sociale huurwo
24 grondgebonde

Nieuwbouw bere
ikt
hoogste punt op
Nieuwe
Inslag. De oplever
ing van
de 62 sociale huur
appartementen is gepla
nd in de
zomer van 2018.

Hoogste punt
in het Ginneken

Van de braakliggende grond aan de
Vogelenzanglaan is niets meer over. Het nieuwbo
uwproject in het
Ginneken bestaat in totaal uit een
gezondheidscentrum
met onder andere een huisarts, apo
theek en fysio
therapeut, veertien koopwoningen
met tuin en achttien
sociale huurappartementen van Won
enBreburg.
In mei kregen 18 huurders de sleu
tel van hun nieuwe
appartement.

Oasis game in de Bredase wijk Heuvel van start
Onder de naam Heuvel Community heeft buurtbewoner Ron Visscher de
Oasis Game naar Breda gehaald. De methode wordt afgestemd op de wijk.
Met een handen-uit-de-mouwen training werkt een kerngroep van 15 tot
20 deelnemers in slechts vijf bijeenkomsten toe naar een concreet project in
samenwerking met de buurt. Ook onze woonconsulent Rosa Eversteijn sluit
aan bij de bijeenkomsten. Op onze website leest u over haar ervaring.
https://www.wonenbreburg.nl/over-ons/nieuws/oasis-game-in-debredase-wijk-heuvel-van-start-blog-van-woonconsulente-rosa/
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BOEDDHA’S

IN EEN WIT WALHALLA
16

“IK HOU VAN WIT”, ZEGT ANNIE VAN OIRSCHOT LACHEND. ZE KIJKT OM ZICH
HEEN IN HAAR – OVERWEGEND WITTE – WOONKAMER. AL 47 JAAR WOONT
DE BIJNA 70-JARIGE IN HAAR EIGEN PALEIS AAN HET HOOGEIND. NAAR EIGEN
SMAAK INGERICHT, EN ALTIJD GOED ONDERHOUDEN.

Woont u ook in een Paleisje en
wilt u dit ook aan ons laten zien?
Wij komen graag kijken!
Mail naar
contact@wonenbreburg.nl,
of schrijf naar: WonenBreburg,
t.a.v. redactie Venster,
Postbus 409,
5000 AK Tilburg.
In het witte interieur springen de Boeddhabeeldjes
direct in het oog. Annie heeft er tientallen. Stuk voor
stuk gekregen. “Je mag ze niet zelf kopen, dat brengt
ongeluk”, legt ze uit. Van vrienden, haar dochter en
haar zus krijgt ze dus op haar verjaardag - of gewoon
zomaar - een beeldje. Het mooiste exemplaar heeft ze
een plekje gegeven op een sokkeltje naast de schouw.
Verder heeft ze de Boeddha’s in alle soorten en maten.
Maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn wit.
“Ik vind wit gewoon een mooie kleur. Het is lekker
fris en schoon. Daarom is hier ook alles geverfd,
dat vind ik netter dan behang. Ik ben proper, houd
mijn woning goed bij. Iedereen die hier binnenkomt
ziet dat meteen.”

Nieuwe keuken
Het onderhoud dat recent in het appartementen
gebouw is uitgevoerd, was dan ook even slikken
voor Annie. “Wat een troep geeft dat”, verzucht ze.

Haar geliefde kachel werd vervangen
door centrale verwarming, de wc werd
opgeknapt en er kwam een nieuwe keuken.
Heel tevreden is ze ermee.

Kaarsjes aan
En hoewel de kachel verdwenen is, is de schouw –
met sierlijst - gebleven. Het past goed bij de
romantische inrichting van het appartement.
“Het is even wennen, zo zonder kachel. Maar ik
steek ’s avonds de kaarsjes aan voor de gezelligheid
en dan zit ik hier heerlijk. Door de jaren heen heb
ik steeds wat veranderd in de woning en nieuwe
spulletjes gekocht. Ik woon hier het langst van iedereen en het is me altijd goed bevallen.” Maar nu
Annie door een val van de fiets slechter ter been is,
wordt het misschien tijd om haar paleisje te verlaten.
Mét Boeddhabeeldjes, want die gaan hoe dan ook
met haar mee.
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De buren helpen, gewoon met wat klusjes die de ander niet (meer) zo goed kan.
Een lampje verwisselen, de brandmelder ophangen of een boodschapje doen.
Voor Bernard van Dongen uit de Lelystraat heel normaal. “Als iedereen dat zou
doen, zou de wereld heel wat mooier zijn.”

Bernard is net als een aantal andere bewoners van de
flats Waternimf, Waterval, Waterkristal en Waterwereld
‘burenhulp’. Een initiatief met vrijwilligers onder het
mom ‘durf te vragen, de buren doen het graag voor u’.
“Ik heb me hiervoor opgegeven omdat ik graag mijn
handen uit de mouwen steek. Voorheen heb ik vijfentwintig jaar vrijwilligerswerk gedaan in een buurthuis.
De bar, de schoonmaak, evenementen organiseren. Het
zit in de aard van het beestje. Dus toen ik hier vier jaar
geleden kwam wonen, heb ik me aangemeld. Nu help
ik buren uit de flat met allerhande kleine klusjes.”

Klusjes en karweitjes
Die buren zijn maar wat blij met zo’n behulpzame
buurman. Zoals Riet, de directe buurvrouw van Bernard.
“Hij helpt me als er een lampje stuk is”, vertelt ze.
“En hij neemt altijd het vuilnis voor me mee naar be-

neden. Ik ben zelf niet meer zo goed ter been, dus het
is heel fijn dat Bernard me zo helpt.” Naast de klusjes
en karweitjes loopt Bernard regelmatig samen met
buurman Bram een rondje om de flat. Gewapend met
vuilniszak en knijper ruimen ze het zwerfafval op dat
ze tegenkomen, wieden ze het onkruid en bespreken
ondertussen wat wel en wee.

Geen geraniums
Niet alleen de buren zijn geholpen met de uitgestoken
hand van Bernard, ook hijzelf wordt er gelukkiger van,
geeft hij toe. “Ik maak graag contact met mensen,
gewoon even een praatje maken en horen hoe het met
iemand gaat. Dat zorgt er ook voor dat ik zelf onder de
mensen blijf en niet vereenzaam. Ik heb geen geraniums op het balkon, zodat ik er ook niet achter kan
gaan zitten”, besluit hij lachend.
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Breda is een bruisende stad. Voor jong en oud is er
altijd iets te doen. In de zomermaanden trakteert de
stad en de omgeving u op talloze activiteiten.
We geven u graag een paar tips…
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BUTFF
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PLAYMOBIL
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Kopje koffie
met de buren

3 handige buurtapps

Burendag is een
jaarlijks terugker
end feest dat
u samen viert m
et uw buren. In
20
18 vieren we
Burendag op 22
september. Mel
d
uw
buurt
activiteit – van ko
ffieochtend tot
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ag of
compleet buurtfe
est –
www.burendag. aan. Via de website
nl kunt u ook een fin
bijdrage voor uw
anciële
idee aanvragen.
Zo maakt u er
samen met uw bu
ren een gezellige
dag van!

Met de app Nextdoor blijft u op de hoogte van wat er gebeurt in uw buurt.
Via de besloten, sociale buurtapp blijft u in contact met de wijk en kunt u elkaar helpen.
De app VeiligeBuurt maakt buurtpreventie nóg makkelijker. Blijf op de hoogte van
burgernet-meldingen en waarschuw uw buren voor verdachte situaties.
Met de BuitenBeter app meldt u een probleem snel bij de gemeente.
Zwerfvuil, een kapotte lantaarnpaal of losliggende stoeptegel? Open de app,
maak een foto en meld de locatie zodat de gemeente in actie kan komen.
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CONTACT
www.wonenbreburg.nl

De medewerkers van ons klantcontactcentrum beantwoorden
dagelijks uiteenlopende vragen van onze huurders aan
de telefoon, balie, per mail of online. In deze rubriek
behandelen zij de antwoorden op de meest gestelde vragen
of geven nuttig advies. Doe er uw voordeel mee!

“Ik krijg een scootmobiel.

Inschrijven voor nieuwsmail
www.wonenbreburg.nl/nieuwsmail
Klantenlijn
0900-0209 (lokaal tarief)
Woonwinkel:
Schorsmolenstraat 48
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

Wat kan WonenBreburg voor mij doen?”

Wanneer u slecht ter been bent, kan een scootmobiel uitkomst bieden. Het is een prachtig hulpmiddel waarmee ook
onze oudere huurders mobiel blijven. Een klein nadeel is
echter de stalling. Scootmobiels zijn groot en hebben vaak
een elektrisch oplaadpunt nodig om kilometers te maken.
Scootmobielruimte
In de meeste appartementencomplexen voor senioren heeft Wonen
Breburg rekening gehouden met de stallingsmogelijkheden. In deze
gebouwen is er meestal op de begane grond een ruimte gecreëerd om
de scootmobielen van de bewoners te parkeren en op te laden. In andere
flats is er wellicht ruimte voor uw scootmobiel in uw eigen berging.
En soms is er maatwerk nodig om tot een oplossing te komen.

TIPS VOOR
DE REDACTIE
Mail naar contact@wonenbreburg.nl
of schrijf naar:
WonenBreburg
t.a.v. Redactie Venster
Postbus 409
5000 AK Tilburg
Wilt u afmelden voor ontvangst Venster?
Mail uw naam + adres naar
contact@wonenbreburg.nl.

Zo komt u niet voor verrassingen te staan!
In alle gevallen is het belangrijk om vóór de aanschaf of aanvraag van een
scootmobiel eerst met de huismeester van uw woongebouw te overleggen
over de stallingsmogelijkheden. Ook wanneer er wél een aparte ruimte is,
is het niet zeker dat er ook plek is voor een extra scootmobiel. Voorkom
verrassingen en informeer de huismeester dus tijdig, zodat we kunnen
meedenken over een oplossing om uw scootmobiel te parkeren.

Aan dit nummer werkten mee: Wim Aarts, Raymond van Beek,
Bernard van Dongen, Annie van Oirschot, Carin Turi en
Cindy Wong, Gerwin en Johan.
Eindredactie:
Ontwerp:
Illustraties:
Fotografie:
Tekst:
Druk:

Ingrid van Loon (WonenBreburg)
Veldontwerp, Roosendaal.
Mariët Mocking (pagina 4, 5 en 6).
Riesjard Schropp.
Maud Robberts (Swaans Communicatie).
Moderna Printing.
23

J

damesschoen

7

toverkunst

lawaai

vanwege

16

wielerwedstrijd

bedorven

10

31

lor

uitroep
van bijval

verbouw

12

naar
omlaag
Chinese
staatsman
delven

positieve
elektrode
vlaktemaat

21

2
23

4

toestand
van rust

26

32

Europeaan

ober

24

pers. vnw.

G

1

6

•

N

R

3

9

•

J

U

N

I

2

0

1

8

De juiste oplossing van de puzzel in Venster 38 was:
‘Een heel gelukkig nieuwjaar’.
Peti Segers was blij verrast door deze prijs. Ze was haar inzending
eigenlijk al weer vergeten, dus de verrassing was extra groot.
Ze neemt 3 vriendinnen mee uit eten naar het wijkrestaurant van
The Foodbox. Veel plezier met z’n vieren, dames!
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DINERCHEQUE VOOR

4 PERSONEN IN THE FOODBOX
WIJKRESTAURANT (BRABANTPARK)
De cheque is goed voor een 3-gangen
diner en 2 drankjes per persoon.
The Foodbox opende in maart hun
wijkrestaurant in het buurthuis van
De Leystroom. Het is bijna elke dag
geopend voor lunch en diner met
wisselend menu. Kom en proef mee!
Stuur uw oplossing, met naam en adresgegevens vóór woensdag
15 augustus 2018: WonenBreburg, Redactie Venster, Postbus 409,
5000 AK Tilburg.

12

35

PUZZEL MEE VOOR EEN

36

De winnaar ontvangt persoonlijk bericht en staat volgende keer met
een foto in Venster.

