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KENT U UW BUREN? 
HOUD REKENING MET ELKAAR! 

96 WONINGEN BARTOKSTRAAT GASLOOS
'HET VOELT BEHAAGLIJKER'

BEN ER VOOR ELKAAR
'JE KRIJGT ER ZOVEEL VOOR TERUG'
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Venster is het 
bewonersblad van 
WonenBreburg dat 
tweemaal per jaar 
in een oplage van 
20.000 exemplaren 
gratis onder alle 
huurders in Tilburg 
wordt verspreid. 
Niets uit deze uit
gave mag worden 
vermenigvuldigd 
en/of openbaar 
gemaakt worden 
zonder vooraf
gaande schriftelijke 
toestemming van 
de redactie.

 
18 BEN ER VOOR ELKAAR

20 IN TILBURG IS ALTIJD IETS TE DOEN!

22 

23 VRAAGBAAK

24 PUZZEL

Paleisje van...

EVEN VOORSTELLEN...

8

16

 GROOT ONDERHOUD 14 BARTOKSTRAAT

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. 

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 initiatie
ven 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! 

Hans Pars, Caroline Timmermans, Leo Schuld

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 
Danny Frieswijk op blz 16, hebben we allemaal behoef
te aan een fijne leefbare buurt. Onze mede werkers 
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.  



 Muziek hard wilt zetten; een koptelefoon kan handig zijn.

 Een muziekinstrument bespeelt, maak afspraken over de 

tijdstippen van oefenen.

 Visite hebt gehad en zij naar huis gaan. Neem binnen  

afscheid en voorkom uitbundig toeteren in de straat. 

 De wasmachine of droger aanzet, soms is die heel goed te 

horen bij de buren.

U kunt natuurlijk niet alle geluid voorkomen, maar vooral in 

een flatgebouw kan geluid heel makkelijk door het plafond 

of muren komen. Begrip tonen voor de buren als zij overlast 

ervaren, en dit aan u vertellen. Rekening met elkaar houden is 

het minste dat u kunt doen! 

 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.

Tips om contact te maken

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.

Houd rekening met elkaar als u: 

 Zorg dat er geen spullen in gemeenschappelijke ruimtes staan, dan kan iedereen veilig 

vluchten als er brand is. Dit geldt ook voor scootmobielen en plantenbakken.

 Gooi geen spullen of afval vanaf uw balkon naar beneden. Dit kan iemand pijn doen en 

het is vies. Ook geen sigaretten!

 Maak afspraken met elkaar over het schoonhouden van de galerij of trappenhuis.

 Vraag eens aan de onderburen of zij u horen lopen in huis en daar last van hebben.  

Wellicht kunt u vaker sloffen aan doen of vloerkleden neerleggen.

 Is er in uw complex een Vereniging Van Eigenaren (VVE)? Vraag dan eens na of er 

 extra huisregels of richtlijnen zijn voor uw gebouw.

Wilt u in huis klussen?
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Heeft u huisdieren? Zorg dat de buren er geen last van hebben.  Vraag het hen eens, wellicht blaft uw hond vaker dan  u denkt als u niet thuis bent. Goedbedoeld brood strooien voor de vogeltjes,  kan ongedierte aantrekken zoals muizen, ratten of  kakkerlakken. Doe dit dus liever niet. 

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.

Lees verder ➜

Tips voorappartementen



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 persoons
gegevens in te zien en te corrigeren of verwijderen.  
Kijk voor meer informatie op  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

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/. 

      
Heeft u een vraag, klacht of  

compliment? Dan kunt u ons bellen, 

mailen of via social media benaderen 

en sinds kort ook met ons appen.  

WonenBreburg beantwoordt  

vragen via Whatsapp op werkdagen 

van 8.3017.00 uur.  

Stuur een bericht naar 

+31 6 51044977. 
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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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Buurtbemiddeling Tilburg:  
 Wordt uitgevoerd door ContourdeTwern.
 Bestaat al vijftien jaar.
 Afgelopen jaren waren er jaarlijks zo’n 

300 aanmeldingen.
 Van de aanmeldingen die in 2016 in 

behandeling zijn genomen, 
is bijna 70% positief afgesloten.

 Contactgegevens: telefoon 013549 86 46 
en www.buurtbemiddelingtilburg.nl.

Wat kunt u doen als
u last heeft

van de buren? 
Bel aan en praat erover met elkaar. Wacht daar niet te 

lang mee, om ruzie en grotere ergernis te voorkomen. 

Heeft dit geen resultaat?

 Schakel uw huismeester, complexbeheerder  

of woonconsulent in.

 Schakel een buurtbemiddelaar in.

 Schakel een wijkagent in. 
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7.30 uur 
Ruud begint zijn werkdag, net als zijn collega’s,  
op kantoor. “Ik controleer de binnengekomen mail  
en ik bereid de inspecties voor die ingepland zijn  
door het klantcontactcentrum”, vertelt hij vanachter 
zijn computer. 

8.50 uur 
“In principe ben ik de helft van de tijd buiten de 
deur”, legt Ruud uit als hij zijn spullen pakt. Wanneer 
hij weet wat er op de planning staat, gaat hij op pad. 
WonenBreburg werkt wijkgericht. Dat betekent dat de 
technisch opzichters, net als de vakmannen, actief zijn 
in één gebied. “De technische vragen en klachten uit 
Stokhasselt beantwoord ik. Niet alleen van de huur
ders, maar ook van collega’s.” Als voormalig vakman 
is Ruud hier overigens niet onbekend. “Ik ben nu tien 
jaar rayonopzichter, daarvoor heb ik op de bus gere
den. Ik heb dus genoeg praktijkervaring om te weten 
wat er zoal in onze woningen mogelijk is”, lacht hij. 

9.30 uur 
Bij het eerste adres dat Ruud bezoekt, is er sprake van 
een mankement in de badkamer. Het douchewater 
loopt niet goed weg. Hij maakt notities en informeert 
de huurders over de vervolgstappen. 

10.00 uur
Op weg naar de volgende woning, vertelt hij: “Als 
een huurder een nieuwe keuken wil, een aanbouw 
wil plaatsen of een muurtje wil slopen, kom ik op 
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EVEN VOORSTELLEN… 

Rayonopzichter Ruud van den Broek
 
Ruud van den Broek is één van de zeven rayonopzichters in Tilburg.  
We lopen een dagje met hem mee. 

bezoek. Ik beoordeel of deze zelf aangebrachte 
voorzieningen technisch mogelijk zijn. Dat geldt ook 
voor extra’s, zoals een schutting, waar een aanvullende 
huur overeenkomst voor wordt afgesloten. Dagelijks 
ontmoet ik onze huurders dus in hun woningen. Het is 
belangrijk om op zo’n moment duidelijkheid te schep
pen. Ook als ik ‘nee’ moet verkopen, omdat de verou
derde keuken bijvoorbeeld nog niet aan z’n technische 
levensduur zit. Dat betekent dat we gebreken oplossen 
met reparaties, niet met een splinternieuwe keuken. 
Dat stuit wel eens op onbegrip, maar omdat ik weet 
waarom het niet kan, kan ik het ook goed uitleggen en 
tips geven aan huurders om het zelf op te lossen.”

11.45 uur
Ruud en zijn collega’s zijn daarnaast ook verantwoor
delijk voor de controle op de schoonmaak van de 
appartementencomplexen en het groenonderhoud. 
Dus voordat Ruud bij huurders aan de Puccinistraat 

binnenstapt, kijkt hij in de centrale ruimtes goed om 
zich heen. “Netjes”, concludeert hij. Als Ruud iets treft 
dat niet goed is – een nietwerkende deur richting de 
bergingen bijvoorbeeld – noteert hij dat op de signaal
lijst. In het appartement waar Ruud voor komt, wordt 
een keukenrenovatie uitgevoerd. “Wij controleren 
de uitgevoerde werkzaamheden. Om meerwerk of 
klachten na afloop te voorkomen, gaan we tijdens zo’n 
renovatie een paar keer langs om te kijken of alles gaat 
zoals de bedoeling is.”      

Lees verder ➜
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Groeseind is gereed!Van stenige arbeiderswijk naar frisse, groene buurt.  De herstructurering van de wijk Groeseind is  na zeventien jaar helemaal afgerond. 

De afgelopen maanden is er  
weer veel gebeurd in de wijken  
en buurten van Tilburg… 
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APRIL

MEI

Opruimactie Heyhoef
Een mooi initiatief in de Reeshof: op vrijdag 20 april 

ging een groepje vrijwilligers van de winkeliers

vereniging op pad om het winkelcentrum de Heyhoef 

en het gebied eromheen zwerfafvalvrij te maken. 

Gehuld in campagnevestjes en gewapend met grijper 

en vuilniszak gingen de handen uit de mouwen.  

De opruimactie was de aftrap van  

de Bende van de Reeshof en oogstte  

lof en bewondering onder de  

bezoekers van het winkelcentrum.

www.debendevandereeshof.nl
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Alle woningen in 
Clarissenhof zijn 
opgeleverd

Nieuwe locatie Stadswinkel NoordStadswinkel Noord is verhuisd naar het Verhalenhuis aan Wagnerplein 4, waar ook de bibliotheek gevestigd is. De winkel opende op 14 mei.  De ingang van de nieuwe winkel vindt u naast sportcomplex Drieburcht.

14.15 uur
Eenmaal terug op kantoor is het – na de lunch met collega’s - tijd voor  
de administratie. De afspraken die Ruud tijdens de inspecties met de huurders 
heeft gemaakt, moeten worden vastgelegd in het systeem. “En natuurlijk on-
derneem ik waar dat nodig is actie. Zoals bij het adres waar ik vanmorgen was, 
daar zal een deel van de badkamervloer moeten worden vervangen. Daar plan 
ik nu een specialist op in, zodat het euvel verholpen wordt.”

15.00 uur
Aan het einde van de dag is Ruud nog druk met de terugbelverzoekjes,  
die onder meer door de mede werkers van het KCC zijn achtergelaten.  
“We hebben een flinke lijst aan teamtaken, die we dagelijks bijhouden.  
Die diversiteit en afwisseling maakt dat ik elke dag met plezier naar mijn werk 
ga en als ik huurders heb kunnen helpen ga ik ook vrolijk weer naar huis.”

16.30 uur
Maar voordat hij naar huis gaat, rijdt Ruud nog even langs een adres in zijn 
wijk Stokhasselt. Vanmorgen kreeg hij namelijk een berichtje van de woon-
consulent over een lekkage bij de bergingen van één van de appartementen-
complexen. “Ik ga dus eerst nog even bekijken wat het probleem is en welke 
oplossing er nodig is, voordat mijn werkdag erop zit”, besluit Ruud. 



 
Contact?
H.B.O. Wonen 99
Postbus 4011, 5004 JA Tilburg
Telefoon: secretariaat: 013 455 17 71 - 06 42 92 91 62
Bezoekadres (op afspraak): Ringbaan Noord 165, 5046 AA Tilburg
E-mail: secretaris@hbowonen99.nl
www.hbowonen99.nl
 
HBO Wonen 99 overkoepelt alle commissies van huurders van WonenBreburg in Tilburg en omgeving en bestaat uit  
leden van deze huurderscommissies. De commissies kiezen ook het bestuur. Ze voert op stedelijk niveau in Tilburg overleg  
met WonenBreburg en andere organisaties. En informeert en ondersteunt de commissies, bijvoorbeeld als er grote  
veranderingen zijn gepland in de wijk. 

Van links naar rechts: Henk Dankers, Marian Dickens, Ger Heerdink, Jan Zaunbrecher, Peter Valk, Wilhelmien van Amersfort, Harry van Baardwijk en Joke van Wensveen.

In de omgang met elkaar willen klanten en medewer
kers 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 klan
ten 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 

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 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 verschil
lende 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 geto
lereerd 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. 

VEILIG EN PRETTIG  
WERKEN VOOR  
MEDEWERKERS VAN  
WONENBREBURG 

TOE AAN INVLOED OP (WOON)ZAKEN IN UW 
WOONCOMPLEX/DIRECTE WOONOMGEVING?
 Denkt u aan het opstarten van een commissie om mee te denken over leefbaarheid, 

 schoonmaak, service(kosten) of onderhoud aan uw wooncomplex?
 Twijfelt u nog omdat u eerst wilt weten wat het inhoudt en hoeveel tijd het kost?
 Zijn er andere woonzaken waar u tegenaan loopt?

 

Het HBO Wonen 99 in Tilburg helpt u graag!

Laat uw stem horen 
en draag de belangen 
van de huurders uit 
naar WonenBreburg.

De tijd die de 
commissie kost,
valt erg mee.
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“In de winter was het hier koud. Nu we nieuwe ramen 
en kozijnen hebben, is het lekker warm. Ik ben heel 
tevreden”, vertelt Abdul Nazir. De enkele beglazing 
in de appartementen is vervangen door energiezuinig 
dubbelglas (HR++), de kozijnen zijn vernieuwd en met 
betere gevelisolatie zorgen deze maatregelen ervoor 
dat de woningen van energielabel C of D naar A gaan. 
“Een hele verbetering, die we ook echt merken.”

Nieuwe keuken, badkamer en toilet
Eind november 2017 is BAM Wonen met de werk
zaamheden in de eerste zes woningen gestart.  
Het appartement van Abdul Nazir was het eerste  
appartement dat klaar was, nog voor de kerstvakantie. 
Naast de energetische maatregelen zijn er nog een 
aantal opvallende zaken verbeterd, laat hij trots zien. 
“De badkamer en het toilet zijn helemaal opgeknapt. 
Mooi schoon en fris met onder andere nieuwe tegels. 
Ook de keuken is nieuw. Ik mocht zelf de kastjes en 
het werkblad kiezen en heb natuurlijk voor het mooi
ste gekozen”, lacht hij. 

Gasloos
Een andere belangrijke verandering: de flat is nu 
helemaal gasloos. Koken op gas kunnen Abdul Nazir 
en zijn buren dus niet meer. “Maar volgens mij heeft 
niemand daar echt moeite mee. We hebben van 
WonenBreburg een nieuwe inductiekookplaat gekre
gen en een mooie pannenset. Daarmee kook ik net zo 
makkelijk als voorheen.”

Naast de werkzaamheden in de woningen, worden 
ook de buitenkant en algemene ruimtes van beide flats 
aangepakt. Onder meer de gevels en entrees krijgen 
een nieuwe uitstraling. Bovendien moeten nieuwe 
verlichting, een camerabewakingssysteem en aan
passingen in de bergingen bijdragen aan een veiliger 
woongevoel. WonenBreburg investeerde gemiddeld 
51.000 euro per woning. 

‘Het voelt nu   veel behaaglijker’ 

96 woningen verdeeld over twee gebouwen 
aan de Bartokstraat in Tilburg zijn flink onder 
handen genomen. Tijdens het groot onder
houd hebben de appartementen onder meer 
een nieuwe keuken, badkamer en toilet 
gekregen en is de isolatie verbeterd. Enkele 
dagen nadat de vakmannen zijn woning 
hadden verlaten, merkte huurder Abdul Nazir 
Abdirizaq Haji Abdalle al verschil. “Het voelt 
nu veel behaaglijker. Dat is heel prettig.”

GROOT ONDERHOUD 96 WONINGEN 
BARTOKSTRAAT
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PALEISJE VAN…

ELK HUIS HEEFT EEN VERHAAL. DAT IS VOOR DANNY FRIESWIJK NIET ANDERS.  
IN 2014 KREEG HIJ DE SLEUTEL VAN ZIJN WONING AAN HET VERDIPLEIN.  
HET BETEKENDE VOOR HEM EEN OMMEKEER. 

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.

Een woning brengt rust
Zijn benedenwoning in TilburgNoord bracht Danny 
daarbij de rust die hij nodig had, vertelt hij. Hij woont 
via Housing First, een project dat bedoeld is voor dak
lozen met meerdere problemen. WonenBreburg heeft 
hiervoor verspreid door de stad een aantal huurwonin
gen beschikbaar gesteld. Traverse biedt de huurders de 
begeleiding die ze nodig hebben om er een toekomst 
op te bouwen. “Rust gecreëerd. Dat is wat deze plek 
voor mij heeft gedaan. In het begin kreeg ik intensieve 
woonbegeleiding. Het runnen van het huishouden en 
het ontwikkelen van sociale voelsprieten als buurman: 
het was allemaal nieuw voor mij. Inmiddels is die 
begeleiding flink afgebouwd en word ik voornamelijk 
nog financieel begeleid door Traverse. Het doel is om 
hier steeds zelfstandiger in te worden en uiteindelijk 
volledig zelfredzaam te zijn.”

Sociale buren
Danny is er trots op dat hij de kans heeft gepakt en zijn 
leven in rustiger vaarwater heeft gebracht. De span
ning zoekt hij niet meer op. “Ik heb andere dingen in 
het leven leren waarderen; vakanties, een interessante 
baan.” Samen met zijn vriend Ramon tovert Danny 
hun woning nu stap voor stap om tot hun eigen paleis. 

Danny heeft geen eenvoudig leven geleid. ‘Hectisch’, zo omschrijft hij het zelf.  
“Ik wil er liever kort over zijn, omdat ik het achter me wil laten”, vertelt hij. “Een verkeerde 
opvoeding en foute vrienden hebben er uiteindelijk toe geleid dat ik dakloos werd.  
Hierdoor ben ik de regie kwijtgeraakt over mijn leven. Met de juiste hulp en vrienden  
én omdat ik het echt wilde, kon ik de draad weer oppakken.” 

Een nieuwe laminaatvloer en de tuin  
opnieuw bestraten staan deze zomer op  
de planning. “Toen ik hier kwam wonen  
had ik geen budget om het volledig in  
te richten. De gordijnen kreeg ik bijvoor 
beeld van de buren. Dat is zo fijn in dit  
huizenblok: we hebben goed contact met 
elkaar en helpen elkaar als het nodig is.”

Geslaagd traject
In de woonkamer zijn allerlei persoonlijke spulletjes 
van Danny en Ramon te vinden. De gitaar in de hoek 
en het vloerkleed met de print van de Engelse vlag 
bijvoorbeeld. Aan de muur hangen schilderijen van 
Danny, gemaakt met zand en klei voor de juiste  
structuur. Stuk voor stuk elementen waar hij kracht  
uit heeft gehaald, symbolen van positieve gebeurte
nissen in zijn leven. Danny gelooft in de wet van de 
aantrekkingskracht. Dat wat je voor ogen hebt, 
wat je echt wilt, dat komt je ook toe. “Je krijgt wat  
je verdiend. Ik heb een kans gekregen met deze wo
ning en daar ben ik ontzettend dankbaar voor.  
Housing First is en blijft een geslaagd traject voor  
mij en ik wil iedereen bedanken die dat mogelijk  
heeft gemaakt.” 
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Natasja en Linda zijn al meer dan twaalf jaar  
vriendinnen én buurtgenoten. Linda: “In het najaar 
van 2017 vonden we dat er wel wat meer georgani
seerd mocht worden in de buurt. Een Halloweentocht 
bij voorbeeld.” Zo gezegd, zo gedaan: in slechts twee 
weken tijd heeft het duo de tocht rond. “We mikten  
op 20 deelnemers, maar uiteindelijk deden maar liefst 
130 buurtbewoners mee”, vertelt Linda trots.  
“Al snel vroegen buurtgenoten of we niet meer  
wilden organiseren.”

Elkaar ontmoeten
Inmiddels plannen de twee onder de naam ‘2gether’ 
activiteit na activiteit in de buurt. Natasja: “In het paas
weekend vond er nog een grote vossenjacht plaats.  
En nu zijn we bezig met de voorbereidingen van een 
ouderenlunch en een groot zomerfeest. Het bedenken 
en organiseren is ontzettend leuk om te doen. Boven
dien zorgen we er hiermee voor dat buurtgenoten 
elkaar ontmoeten en bieden we gezinnen de mogelijk
heid om iets samen te doen.”

Partners betrekken
Natasja en Linda proberen zoveel mogelijk maatschap
pelijke organisaties te betrekken bij de activiteiten. 
“Door samen te werken met bijvoorbeeld buurtpre
ventie en de jongerenwerkers kunnen we meer voor 
de bewoners betekenen”, legt Linda uit. “Zo deelden 
we tijdens de vossenjacht flesjes water uit in samen
werking met de GGD. Een leuk extraatje met een mooi 
doel: kinderen stimuleren om meer water te drinken in 
plaats van suikerhoudende dranken. Ook met Wonen
Breburg hebben we veel contact. De huismeester is 
regelmatig aanwezig bij activiteiten.”

Blije gezichten
Het geheim van de vriendinnen? “Enthousiasme en 
positiviteit”, denkt Natasja. “Wij denken niet in pro
blemen, maar doen het gewoon. Met veel plezier! De 
voorbereiding is soms wel even hectisch. Dan ligt ons 
hele huis vol spullen en zijn we bijna constant bezig. 
Maar als ik dan die blije gezichten van de deelnemers 
zie, is het alweer goed. Je krijgt er zoveel voor terug!”

Volg de dames op Facebook:  
zoek op 2 Gether in 'groepen'. 

Van Halloweentocht tot zomerfeest en van kinderdisco tot ouderenlunch.  
De enthousiaste Natasja van Lieshout en Linda van Berkel draaien er hun hand 
niet voor om. De twee organiseren activiteiten voor de bewoners van de  
Gesworen Hoek in de Reeshof. “Tijdens een vossenjacht of Halloween trekken 
we alles uit de kast. We houden enorm van verkleedpartijen.”

Natasja
Linda
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Tilburg is een bruisende stad. Voor jong en oud is er  
altijd iets te doen. In de zomermaanden trakteert de  
stad haar inwoners op talloze activiteiten.  
We geven u graag een paar tips… 

MUSICALHITS
Een knallende meezingavond vol musicalhits in Theaters Tilburg!  
Van The Sound of Music tot Grease en van Ja Zuster, Nee Zuster tot  
Mamma Mia, u mag ze allemaal meezingen tijdens de Nederlandse  
Musical Dagen op vrijdag 29 juni. Een dag later kunt u musicalsterren 
spotten op de rode loper voor het theater en beide dagen tonen  
Tilburgse studenten hun talenten op verschillende podia in de stad. 
Kaartjes voor de Summer Sing Along zijn verkrijgbaar vanaf e 12,50.  

www.theaterstilburg.nl  

21

Elke donderdagavond is museum De Pont open tot  

20.00 uur, vanaf 17.00 uur is de toegang gratis.  

Dwaal door het museum en de weelderige tuin en ontdek 

de prachtige kunst. Overigens kunt u zich per email  

aanmelden voor Eten wat De Pont schaft! In goed  

gezelschap geniet u voor 6 euro van een eenvoudige, 

vleesloze maaltijd in het museumcafé. Kijk voor 

meer informatie op www.depont.nl.  

 
Zelf fruit plukken, groenten oogsten en eitjes rapen.  

Het kan bij Sprankenhof in Udenhout. De openingstijden van 
de pluktuin zijn op woensdag tot en met vrijdag van 11 uur 

tot 18 uur. Kom aan het begin van de dag, voor genoeg keuze 
om te plukken en te rapen! Bij aankomst krijgt u een  

plattegrond van de tuin en staan er plukmandjes en bakjes 
voor u klaar. In de winkel laat u uw geplukte groenten en fruit 

wegen en rekent u af. 
www.sprankenhof.com/pluktuin 

Pluktuin

RONDJE RENNEN
Tijdens de Tilburgse Kermis is er dit jaar voor het eerst  

een Kermisrun, op zondagochtend 29 juli. De route van 

het hardloopevenement is 10 kilometer lang en loopt  

over het kermisterrein en door verschillende attracties.  

In mei start de inschrijving voor de Kermisrun. 

www.tilburgsekermisrun.nl 

DANCETOUR
Het Leijpark is 19 augustus weer dé locatie voor iedereen die van dance houdt. Dancetour strijkt dan namelijk neer  in Tilburg. De dj’s en live acts laten dance van urban tot eclectisch klinken in het park. En zoals altijd: gratis toegang! 

Deze herfstvakantie nieuw in Tilburg: Festival Circolo. Het circus slaat de tenten op in het Leijpark en laat het hooggeëerd publiek van 12 tot en met 21 oktober genieten van toegankelijke voorstellingen, experimentele optredens en alles daartussenin. Tickets zijn vanaf half juni verkrijgbaar via:  festivalcircolo.nl 

TERRARIUM DAGEN
Niet bang voor spinnen en slangen? Dan zijn de Tilburgse 

Terrarium Dagen iets voor u. Een reptielenbeurs met  

insecten, amfibieën en andere dieren in Dierenpark  

De Oliemeulen. Op 25 en 26 augustus van 10 uur tot  

18 uur. Wie een bezoek brengt aan de beurs kan tevens 

gratis naar ‘het vreemdste dierenpark van Nederland’,  

de kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf e 9,50. 

www.oliemeulen.nl/events/ 

tilburgse-terrarium-dagen/ 

SAMEN ONTDEKKEN Ontdek wat u samen met uw (klein)kinderen in Ontdekstation013 kunt doen! Maak een eigen film, bouw toffe kunst van scrap of leer digitaal tekenen in Vincents Tekenlokaal. Een kaartje kost 5 euro (voor  volwassenen én kinderen, vanaf 4 jaar).  Let op: bij warm weer (24 graden of meer) is het  Ontdekstation013 in de Spoorzone gesloten.  
ontdekstation013.nl 

TILBURGSE VOLKSBUURT HELE MAAND  SEPTEMBER IN THE PICTUREIn september besteedt Stichting Straat aandacht aan het gebied tussen de Oudedijk, Veestraat,  Nieuwstraat en Trouwlaan. Op basis van bewonersverhalen en geïnspireerd door de historie van deze Tilburgse volkswijk wordt een uitgebreid programma gemaakt met onder andere een tijdelijk buurtmuseum,  een boek, excursies, een fotospeurtocht en afsluitende feestelijkheden op zaterdag 29 en zondag  30 september. In dat weekend zijn er allerlei presentaties door de hele wijk, met dans, muziek, theater en zang. Ook de huurders van WonenBreburg vinden hiervoor een programmafolder op de deurmat. Op www.stichtingstraat.nl vindt u alle praktische informatie. Komt dat zien in september!



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!  

Aan dit nummer werkten mee:  
Abdul Nazir Abdirizaq Haji Abdalle, Ruud van den Broek  
Linda van Berkel, Natasja van Lieshout, Danny Frieswijk,  
Carin Turi, Malou Thomassen.

Eindredactie: Ingrid van Loon (WonenBreburg) 
Ontwerp: Veldontwerp, Roosendaal.  
Illustraties:  Mariët Mocking (pagina 4, 5 en 6). 
Fotografie: Riesjard Schropp. 
Tekst: Maud Robberts, Kim Schoot 
 (Swaans Communicatie). 
Druk: Moderna Printing.

CONTACT
www.wonenbreburg.nl

Inschrijven voor nieuwsmail
www.wonenbreburg.nl/nieuwsmail 

Klantenlijn 
09000209 (lokaal tarief)

Woonwinkel:
Joannes van Oisterwijkstraat 35

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

Kantoor WonenBreburg Makelaars:
Ringbaan Noord 165 

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.
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“Ik krijg een scootmobiel.           Wat kan WonenBreburg voor mij doen?”
Wanneer u slecht ter been bent, kan een scootmobiel uit
komst 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. 

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. 
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3 handige buurtapps
 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.  

Kopje koffie met de buren
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat u samen viert met uw buren. In 2018 vieren we  Burendag op 22 september. Meld uw buurtactiviteit – van koffieochtend tot sportdag of compleet buurtfeest – aan. Via de website  www.burendag.nl kunt u ook een financiële bijdrage voor uw idee aanvragen. Zo maakt u er samen met uw buren een gezellige dag van!  

Blijer dankzij de buurt 
Wist u dat ruim 9 op de 10 volwassenen die tevreden zijn met hun woning of woonomgeving,  

ook tevreden zijn met het leven? Een sterke binding met de buurt is dus belangrijk voor het  

geluksgevoel, weet het Centraal Bureau voor de Statistiek uit onderzoek. Van de mensen die in een  

anonieme buurt wonen is 69 procent tevreden met hun leven. Van de buurtbewoners die een veel  

contact hebben met de buren ervaren is 97 procent tevreden met hun leven.
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Stuur uw oplossing, met naam en adresgegevens vóór woensdag  
15 augustus 2018: WonenBreburg, Redactie Venster, Postbus 409, 
5000 AK Tilburg.

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

PUZZEL MEE VOOR EEN 
DINERCHEQUE VOOR  
4 PERSONEN IN WIJK
RESTAURANT DE YPELAER 
(STOKHASSELT) 

De juiste oplossing van de puzzel in Venster 38 was:  
‘Een heel gelukkig nieuwjaar’. 

Jan Mutsaers is de gelukkige prijswinnaar van de dinercheque van 
wijkcentrum De Ypelaer. Hij puzzelt bijna dagelijks met zijn vrouw, 
   waar hij al 40 jaar mee samen is.  

Ze winnen eigenlijk nooit iets,  
dit is de eerste keer! 

Gefeliciteerd  
en geniet van 
het diner  
voor 4, Jan!

De cheque is goed voor een 3gangendiner en een 
drankje vooraf per persoon. 4Women kookt elke 
woensdag in het wijkrestaurant een lekkere (halal)
maaltijd. Kom en proef mee! Tijdens het diner 
wordt er water geschonken.
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