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NIEUWE LOCATIE VOOR BEPROEFD RECEPT

BINNENKIJKEN IN EEN PALEISJE
MET SOUVENIRS UIT DE HELE WERELD
OP PAD MET HUURINCASSO
“WE WILLEN HUURDERS MET FINANCIËLE PROBLEMEN HELPEN”

Op pad met...
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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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2020 STAAT VOOR DE DEUR.

HET IS HET LAATSTE JAAR VAN ONS ONDERNEMINGSPLAN,
WAARIN WE ONZE CONCRETE AMBITIES VOOR EEN
PERIODE VAN VIER JAAR HEBBEN OPGESCHREVEN. DIE TIJD
ZIT ER NU BIJNA OP. WE WERKEN KOMEND JAAR TOE NAAR
HET EINDDOEL OP ZEVEN THEMA’S. EÉN VAN DE BELANGRIJKSTE? BETAALBAARHEID.
Ons belangrijkste doel is dat u betaalbaar woont in een prettige omgeving.
Dat betekent dat we ons best doen om de huren gemiddeld niet meer dan
met de inflatie te verhogen. Dat betekent ook dat sommige huurders géén
of minder huurverhoging krijgen. Ondanks deze inspanningen komt het
voor dat onze huurders soms moeite hebben de huur (op tijd) te betalen.
Onze medewerkers van de afdeling huurincasso (zie pagina 4) steken dan
de helpende hand uit. Ze bellen u op, sturen een herinnering of bellen bij u
aan om uw betalingsproblemen te bespreken en een oplossing te bieden.
Daar gaan we in 2020 natuurlijk mee door. Maar u kunt zelf ook iets
doen om financiële verrassingen te voorkomen. Sluit bijvoorbeeld
een inboedelverzekering af. Een ongelukje zit immers in een klein
hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. In de vraagbaak op
pagina 23 leggen we uit dat een inboedelverzekering een hoop
teleurstelling kan voorkomen bij allerlei schades.

We wensen u fijne kerstdagen
en een gezond 2020!
Het bestuur van WonenBreburg:
Hans Pars, Caroline Timmermans en Leo Schuld
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Op pad met

WENDA MOLENSCHOT
VAN HUURINCASSO
Betaalbaar wonen staat bij WonenBreburg op één.
Toch komt het voor dat onze huurders soms moeite
hebben de huur (op tijd) te betalen. Dan komt onze
afdeling huurincasso in beeld. We lopen een dagje
mee met Wenda Molenschot.
Twee dagen in de week werkt Wenda in de wijk.
Vandaag begint ze haar dag op ons wijkkantoor aan
de Epelenberg. “WonenBreburg werkt wijkgericht.
Zo leren we de wijk én onze bewoners beter kennen.
Andersom weten de huurders ons ook beter te vinden”, merkt Wenda. “Zeker bij financiële problemen
moeten mensen telkens een drempel over om hulp te
zoeken. Ons hoofdkantoor aan de Schorsmolenstraat
is voor veel huurders ver weg, de balie heeft bovendien
een officiële uitstraling. Het wijkkantoor is letterlijk in
de buurt, dus beter bereikbaar en toegankelijker. Zo
proberen we de drempel zo veel mogelijk te verlagen.”

Overleg met de buurtbeheerder
Bij een kop koffie neemt ze haar e-mail en agenda
door. Wenda gaat zo meteen op pad om huurders met
een huurachterstand te benaderen, vertelt ze als buurtbeheerder Andres Broere binnenkomt. Samen bespreken ze kort het adres waar Wenda straks naartoe gaat.

“Het wijkkantoor is een prettige werkplek. Hier werken
is ook een manier om de contacten met buurtbeheerders te onderhouden. Zij weten het best wat er in een
wijk, en dus bij onze huurders, speelt. Die informatie
helpt mij weer in mijn aanpak. En bij één maand achterstand gaat de buurtbeheerder voor ons op pad.”
“Wanneer een huurder één keer de huur niet betaalt,
doorlopen we een heel proces”, verduidelijkt Wenda.
“We sturen een herinnering, zoeken telefonisch
contact en sturen een aanmaning. Studenten benaderen we per e-mail, reageren ze per WhatsApp dan
schakelen we op die manier verder. Zo kijken we steeds
wat de beste aanpak is, want huurachterstand staat
vaak niet op zichzelf. Eén keer de huur niet betalen,
kan betekenen dat er meer aan de hand is. We ondernemen direct en proactief actie omdat de schuld die
eerste maand nog behapbaar is, zodat we er afspraken
over kunnen maken met de huurder.”

Lees verder ➜
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De cijfers op een rij

Samenwerkingspartners
Daarom zijn Wenda en haar collega’s ook regelmatig
te vinden bij de inloopspreekuren in de wijkcentra van
Zorg voor Elkaar. “Maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en andere (zorg)partijen zijn zo makkelijker te
bereiken om mensen te helpen”, vertelt Wenda tijdens
het algemene spreekuur van Zorg voor Elkaar. “Wij
sluiten daarom ook regelmatig aan om huurders direct
de hulp te bieden die nodig is.”
Ook werkt WonenBreburg samen met Vroeg Eropaf.
Hier werken het IMW en alle woningcorporaties van
Breda aan mee om mensen met een huurachterstand
nóg sneller te bereiken. Wenda legt uit: “Twee keer per
maand checken wij onze systemen op achterstanden.
Dit doen wij niet alleen, ook zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterschap houden structureel een
vinger aan de pols. Het doel? Mensen met beginnende
betalingsachterstanden snel weer financieel op de rit
krijgen door er letterlijk vroeg op af te gaan.”

Op pad met schuldhulpverlening
Persoonlijk contact zoeken werkt het beste, is ook de
ervaring van Wenda in haar samenwerking met schuldhulpverlening. Samen met een schuldhulpverlener is
ze inmiddels op weg naar een huurder die op eerdere

6

belletjes en herinneringen niet heeft gereageerd en
daarom op het punt staat te worden overgedragen
aan de deurwaarder. “We willen altijd een uitzetting
voorkomen”, legt Wenda uit. “Door bij ze aan te
bellen en de helpende hand uit te steken, lukt dat in
de meeste gevallen.”
Jarenlang stond Wenda aan de ‘andere kant’. “Ik heb
altijd bij een deurwaarder gewerkt”, vertelt ze. “Dat is
heel anoniem en onpersoonlijk. Drie jaar geleden heb
ik de overstap gemaakt naar WonenBreburg, omdat
ik mensen met financiële problemen juist wil helpen.
Daar haal ik veel energie uit.”
Helaas is er deze middag niemand thuis op het betreffende adres. Wenda stopt een kaartje van zowel de
gemeente als WonenBreburg in de bus, samen met de
folder van Zorg voor Elkaar. “Als iemand wel opendoet, leggen we uit wie we zijn en waarom we ons
melden. Ik heb geleerd hoe ik mensen het beste kan
benaderen en kan informeren over de mogelijkheden
die er zijn als je krap bij kas zit. De huurder moet zelf
tot het inzicht komen dat er hulp nodig is, wij kunnen
adviseren over welke weg iemand kan bewandelen.
Zo hebben mensen bijvoorbeeld soms recht op een
uitkering, kunnen ze terecht bij de voedselbank of kan
schuldhulpverlening ze verder op weg helpen.”

Eenzaamhpeirdobleem
is een

Bijna 30% van de Nederlanders
voelt zich enigszins eenzaam
7% van de Nederlanders van
15 jaar en ouder kent sterke
gevoelens van eenzaamheid
Alleenstaande ouders ervaren
het vaakst sterke gevoelens
van eenzaamheid: 19%
Bron: CBS

De donkere maanden en de feestdagen zijn knus en gezellig, maar kunnen ook
heel eenzaam zijn. Zeker voor ouderen. Meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich
eenzaam, tien jaar later heeft bijna twee derde van de mensen gevoelens van eenzaamheid.
“Hoe hoger je leeftijd, hoe kleiner je wereld. Je raakt slechter ter been, hebt weinig energie,
verliest je gehoor, raakt je partner kwijt. Dat maakt eenzaam”, zegt ‘eenzaamheidsprofessor’ Theo van Tilburg.
Wel zijn we minder eenzaam dan vroeger: tegenwoordig hebben mensen een groter en gevarieerder netwerk
dan 25 jaar geleden.

Koester uw netwerk
Een persoonlijk netwerk beschermt tegen eenzaamheid. Koester vrienden,
familie en buren. Nodig bijvoorbeeld elke week iemand uit om te komen eten.
Een pan soep doet wonderen. Of zoek via organisaties contact met andere mensen:
ga eropuit met de Maatjes van Humanitas, schuif aan bij het buurtrestaurant of
ontmoet anderen via het Nationaal Ouderenfonds.

Een luisterend oor
Kent u de Luisterlijn al? Dag en nacht bieden deskundige vrijwilligers een luisterend
oor. In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of tijdens de feestdagen.
Voelt u zich eenzaam en zit u om een praatje verlegen? Pak gerust de telefoon en
bel naar: 076 - 521 84 50.
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HET IS ONDERTUSSEN EEN TRADITIE:
HUURDERS DIE EXACT VEERTIG JAAR BIJ ONS HUREN,
TRAKTEREN WE OP EEN GEZELLIGE HIGH TEA.
DIT JAAR ZIJN ER IN BREDA MAAR LIEFST 37 HUURDERS
DIE DEZE BIJZONDERE MIJLPAAL HEBBEN BEREIKT!
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In Theesalon de Struyck worden zij welkom geheten door Bart de Laat,
stadsregisseur Breda bij WonenBreburg. Zelf was hij pas vijf jaar oud,
vertelt hij, toen de trouwe huurders in de zaal in 1979 hun huurcontract
tekenden. In de tussentijd is er veel veranderd. Zo betaalde mevrouw
Hafti destijds 166 gulden huur. “Dat is omgerekend 75 euro”, klinkt het
vanuit de zaal. “Was dat nog maar zo!”, lachen de aanwezigen.

Echtpaar Sterken

Ad Meeuwis
Terugblik

In 1979 werd Margaret Thatcher verkozen
tot de eerste vrouwelijke premier van het
Verenigd Koninkrijk, kwam de eerste
walkman op de markt, was YMCA van
The Village People de bestverkochte single
én tekenden de 21 aanwezige huurders
hun huurcontract. Zo ook Ad Meeuwis,
die samen met zijn kleindochter van een
bladerdeeggebakje geniet. Via een tijdelijke
woning in de Hudsonstraat kwam hij in
contact met WonenBreburg. “Al snel
verhuisde ik twee straten verder, naar de
Olivier van Noortstraat. Ik woon eigenlijk al
mijn hele leven in het Heuvelkwartier en ben
niet van plan hier ooit weg te gaan. Ik heb
hier zelfs nog gevoetbald met Nico Rijnders,
die later bij NAC en Ajax speelde.”

Buurtcontact

Aan een andere tafel dri
nkt het echtpaar Sterke
n
een kopje thee. Menee
r Sterken woont zelfs al
65 jaar op bijna hetzelfde
adres. “In 1954 – toen
was ik twaalf – verhuisd
e ik met mijn ouders naa
r
een bovenwoning in de
Dr. Struyckenstraat.
Toen ik trouwde, trokke
n we een verdieping naa
r
beneden.” En daar wo
ont het stel nog steeds
.
Ook zij zitten helemaal
op hun plek in de Heuve
l,
vertelt mevrouw Sterke
n enthousiast: “Er is hie
r veel
bedrijvigheid, daar hou
ik van. En ik heb altijd
veel
contact met buurtgenote
n.”

Flatliefde

Annie de Roos
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in de Brusselstraat en is
Annie de Roos woont
ft
urder. “Eind jaren ’90 hee
een zeer betrokken hu
et
we
Ik
t.
nap
gek
flat op
WonenBreburg de hele
iten stapte om boodbu
r
naa
ik
dat
nog goed
mijn foto levensgroot op
schappen te doen en ik
, lacht ze, terwijl er een
het bouwbord zag staan”
k wordt opgeschept.
Marokkaanse pannenkoe
r geleden komen wonen
“Ik ben hier veertig jaa
iddels overleden. Frans,
met mijn man, hij is inm
,
onde hier met zijn vrouw
mijn huidige partner, wo
Nu wonen we samen.
zij is er ook niet meer.
!”
l plezier in dezelfde flat
En nog steeds met vee
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“EEN ANDER VINDT HET MISSCHIEN NIKS, MAAR VOOR ONS IS HET EEN PALEISJE”,
BEGINT ADDIE DORLANDT (75). SAMEN MET HAAR MAN LOUIS (78) WOONT ZE AL
51 JAAR IN EEN APPARTEMENT AAN DE WENSEL COBERGERSTRAAT.

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.

ADDIE EN LOUIS DORLANDT

De voormalige blauwe flat heeft na het groot onderhoud een nieuw herkenningspunt gekregen: de eend.
Toepasselijk, vinden beiden. Want als het echtpaar
niet op reis is, genieten ze van de groene omgeving
rondom de flat en fotografeert Louis de (water)vogels
die hij op zijn wandeling tegenkomt. “Soms hoef ik
m’n balkon er niet eens voor af om de Vlaamse gaai
te zien”, vertelt de vogelliefhebber enthousiast.
Niet alleen om die reden is de locatie van hun woning
goud waard. Louis: “Het ligt aan de rand van Breda,
maar toch is alles vlakbij dankzij het winkelcentrum
om de hoek. En de woning is ontzettend ruim, dat vind
je nergens meer.”

Wild van iconen
Dat het echtpaar reislustig is, is goed te zien in de
woonkamer. Overal zijn souvenirs te vinden van de
vele reizen die ze samen of met de (klein)kinderen
maakten. Zand uit de Sahara, houtsnijwerk uit
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Sri Lanka en Kenia, een rozenkrans uit
Rome. De meest recente trip? “Een cruise
over de Wolga, van Moskou naar Sint Petersburg.
Prachtig”, zegt Addie. Van die reis heeft ze een
Maria-icoon meegenomen als herinnering. “Ik ben
wild van iconen en fan van Maria”, lacht ze. En inderdaad, ook beeldjes van Maria zijn goed vertegenwoordigd in huize Dorlandt.

Vingerhoedjes
In de gang staat een andere verzameling: een vitrinekast vol vingerhoedjes uit de hele wereld. Addie:
“In de meeste landen zijn we geweest. Uit Rusland
hebben we er natuurlijk één meegenomen met een
matroesjka erop afgebeeld. Alleen in Dubai kon ik er
geen vinden.” Het is een sport geworden, vertelt Louis
om van elke reis zo’n herinnering mee naar huis te
nemen. Het enige nadeel? “Ik ben drie dagen bezig
met poetsen”, lacht Addie.
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De afgelopen maanden is er
weer veel gebeurd in de wijken
en buurten van Breda…

SEPTEMBER
Deze zomer werden er sleutels
uitgereikt aan de bewoners van
de nieuwbouw in Spring. Er zijn
21 studio's gemaakt in de lege
commerciële ruimte aan de
Verbeetenstraat. Even verderop,
in ’t Ginneken, was het feest
voor de vijftien jongeren met
een verstandelijke beperking:
zij kregen de sleutels van hun
zelfstandige woning mét 24
uurs PGB-zorg van Levin.

SEPTEMBER

JULI
Een eigen plek
voor Simone

S

AUGUSTU

Met het HBO Introfestival
trapten duizenden studenten hun studiejaar in Breda
af. Rond de 7.400 van de
twintigduizend studenten
woont op kamers in de
stad. En van kamernood is
hier gelukkig geen sprake.
Ook de internationale studenten hebben we weer
een plekje kunnen bieden
in onze woningen.

Respect voor elkaar én moeder natuur in de moestuin in Linie
Huurder Julia Lozar kijkt vanuit haar appartement uit op de buurtmoestuin
aan de Swammerdamstraat. Samen met buurtbewoners zaaien, planten en
oogsten ze volop in deze nieuwe ontmoetingsplaats in de buurt.
Lees het hele verhaal op onze website.
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AUGUSTUS

Elvira krijgt de sleutel
van haar studio

bestaan vijf jaar.
De appartementen aan het Dr. Struyckenplein
van Huurders.
Tijd voor een jubileumfeest, vond de Commissie
drankje klaar
Op zondag 8 september stond er een hapje en
gingen de ruim
bij Bread en Burgers Kitchen aan het plein en
iebag van de
70 medebewoners met een goedgevulde good
betrokken ondernemers weer naar huis.

OKTOBER

Een nieuwe Facebookpagina
voor Wijkteam Heuvel en
Tuinzigt. Volgt u de nieuwtjes
van de buurtbeheerders en
woonconsulenten hier al? Kijk
op: www.facebook.com/
WijkteamHeuvelTuinzigt
inBreda

een
ingen in Tuinzigt is gestart, tijd voor
Het groot onderhoud aan 68 won
met
ld
gevu
den
wer
t drie containers
gezamenlijke opruimdag! Maar liefs
er
s van hun zolder haalden. Aannem
rder
huu
de
dat
huisraad en ander spul
mkzaa
wer
de
met
g
in volgend jaar bezi
Huybregts Relou is tot en met beg
en
en, de huizen krijgen betere isolatie
ang
verv
den
heden. Alle daken wor
plaat
ook
ctiek
indu
een
dt vervangen voor
worden gasloos. Het gasfornuis wor
we
nieu
eel
geh
een
ig
krijgen indien nod
of -fornuis en sommige woningen
w.wonenbreburg.nl/projecten
ww
t.
toile
f
keuken, badkamer en/o
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Je zou er haast de tel van kwijtraken: in oktober opende Theesalon de Struyck 6.0.
De zesde locatie van het vrijwilligersinitiatief in de Heuvel is opnieuw aan het
Mgr. Nolensplein te vinden, precies naast het hoekpand waar drijvende kracht Marian
van Gurp jaren eerder al actief was. Op de nieuwe plek blijft al het andere bij het oude:
de Theesalon brengt nog steeds mensen van verschillende culturen samen.

Nieuwe locatie voor beproefd recept
“Ook op deze zesde locatie is iedereen van harte
welkom”, vertelt Marian terwijl ze wordt begroet en
gefeliciteerd door nieuwsgierige omwonenden.
De voormalige kapel zit bomvol mensen van verschillende komaf. Allemaal genieten ze van een kop thee
en de lekkere hapjes uit de grote keuken van Fatima en
haar kokkinnen. “Het voordeel van deze plek is dat we
de ruimte kunnen splitsen, dankzij de tussendeuren.
Zo is er ook plek om onze cursussen te geven”,
legt Marian uit. “En we zitten weer aan het plein:
een oude wens. Het is de bedoeling om weer positieve
reuring te brengen hier.”

Tweede thuis
Dat is ook de reden dat zowel de gemeente als
WonenBreburg zich heeft ingespannen om de warme
ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk te be
houden. Miriam Haagh, wethouder wijkzaken noemt
de Theesalon tijdens de officiële opening een
14

aanwinst voor het Nolensplein. “Het is veel meer dan
alleen een buurtrestaurant. Het is een ontmoetingsplek, er worden fietslessen gegeven en er komt
een textielatelier. Het is een tweede thuis voor veel
wijkbewoners.”

Vaste plek in de wijk
Dat de ontmoetingsfunctie van het pand op nummer
10 is gebleven, is iets dat ook Gonny de Roos tevreden
stelt. Als voormalig bestuurslid van de parochie komt
ze even kijken wat er van de kapel geworden is.
“Saamhorigheid, daar draait het uiteindelijk om”,
vindt ze. “Met de Theesalon staat elkaar ontmoeten
hier nog steeds centraal. Daar ben ik blij om.”
Theesalon de Struyck kan in elk geval twee jaar blijven
op de nieuwe locatie. In die tijd bekijkt Marian of er
een rol voor het initiatief is in het ontmoetingscentrum
De Vlieren. “Zodat we een vaste plek in de wijk behouden. Een wens van veel buurtbewoners.”
15

DE ELF JAAR DAT ARDY WINGENS ALS WOONCONSULENT BIJ WONENBREBURG
WERKTE, ZIJN VOORBIJ GEVLOGEN. EIND OKTOBER GING ZE MET PENSIOEN,
ONGEVEER TEGELIJK MET DE AFRONDING VAN DE (SLOOP)WERKZAAMHEDEN IN
HEUVEL. DÉ WIJK WAAR ZE DE AFGELOPEN ELF JAAR ZIEL EN ZALIGHEID IN STOPTE.
Een aandachtswijk, zo werd de Heuvel bestempeld.
Een jaar of twintig geleden al werden de eerste stappen gezet voor een wijkontwikkeling met sloop en
nieuwbouw. Een nieuwe Heuvel, met andere woningen
en meer diversiteit in bewoners. Inmiddels is de wijk
(bijna) geworden zoals ooit bedacht. En hoewel er
op sociaal vlak altijd aandacht nodig zal blijven, mag
de Heuvel wat Ardy betreft inmiddels wel van de lijst
‘slechte buurten’ worden geschrapt. “Onderdeel van
het plan was de sloop van 450 portiekflats. Afgelopen
jaren hebben deze woningen moeten wijken voor
nieuwbouw rondom het nieuwe, levendige Dr. Struyckenplein”, vertelt ze. “Slopen betekent dat mensen
moeten verhuizen. Dat is een ingrijpende gebeurtenis,
zeker als het noodgedwongen is. Dat heb ik me altijd
gerealiseerd en nooit onderschat.”

Scharrelen en verzamelen

OOK WOONCONSULTENT
ARDY NEEMT AFSCHEID
VAN DE HEUVEL
16

Voor huurder Bert (88) was het bijvoorbeeld niet
gemakkelijk. De Heuvel was zijn thuis. Daar woonde
hij vanaf 1958. Hij kende er zowat iedereen. Zijn
souterrain stond vol spullen, gereedschap, sport- en
klusmateriaal, dat hij in al die jaren had verzameld.
En hoewel hij heel tevreden is met zijn nieuwe stek in
Boeimeer, blijft er heimwee naar dat gemoedelijke van
de Heuvel. Hij is niet de enige, weet Ardy. Ze lacht als
ze terugdenkt aan de volle containers met huisraad,
als er weer een blok woningen tegen de grond ging.
“Ongelooflijk veel afgedankte spullen kwam er dan uit
de woningen. Voor verzamelaars was er natuurlijk veel
plek in de huizen.”

Zoals in de kenmerkende portiekflats van architect
Peutz, met de typische souterrains. Ze zijn tijdens de
grote woningnood vlak na de Tweede Wereldoorlog
gebouwd. Moderne appartementen voor die tijd, maar
na zoveel jaren toe aan een flinke renovatie. Door de
herstructureringsplannen kwamen ze op de slooplijst,
waardoor WonenBreburg terughoudend werd in onderhoud. “Dat leverde logischerwijs veel onzekerheid
op bij de huurders”, herinnert Ardy zich. “Er kwamen
klachten over vocht, kou en schimmel. Huurders
trommelden de politiek op, Emile Roemer van de SP
bezocht de buurt. Een dynamische periode, maar na
het definitieve sloopbesluit is er gelukkig geen kwaad
woord meer gevallen.”

Alle huurders zijn succesvol bemiddeld
Niet voor niks heeft ze altijd ingezet op persoonlijk
contact met de bewoners. “Huurders te woord staan
en kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen,
is essentieel. Dat geldt ook voor de huurders die op
basis van de leegstandswet in de leeggekomen
woningen terecht konden. Daar hebben we veel
mensen mee kunnen helpen. Er is nooit iemand op
straat komen te staan, ook niet in de laatste fase.
Dat is voor mij persoonlijk echt een hoogtepunt.”
Met de sloop van de laatste woonblokken aan het
Planciusplein en de nieuwbouwplannen is het een
mooie timing voor Ardy, om ook een punt achter haar
carrière te zetten. Al gaat ze het werk zeker missen.
“Ik kan er een boek over schrijven”, lacht ze.
“Maar het belangrijkste: ik heb het idee dat ik voor
mensen het verschil heb kunnen maken. Dat was
mijn drijfveer.”
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Woonconsulent Roger met buurtbeheerder
René en woonconsulent Maurice.

WIJKKANTOOR IN DE HEUVEL
ALS HUURDER BENT U WELKOM IN ÉÉN VAN ONZE WIJKKANTOREN.
VANUIT DIVERSE LOCATIES IN DE STAD WERKEN ONZE BUURTBEHEERDERS,
WOONCONSULENTEN EN WIJKOPZICHTERS AAN LEEFBARE WIJKEN. IN OKTOBER
OPENDE ONS NIEUWSTE WIJKKANTOOR IN DE HEUVEL.
Het nieuwe wijkkantoor is verhuisd van een klein
kantoortje in het Huis van de Heuvel, naar de overkant
van het Mgr. Nolensplein. Op nummer 17 zijn de
medewerkers van WonenBreburg voortaan een stuk
beter zichtbaar. “Letterlijk”, vertelt woonconsulent
Maurice Verschueren, wijzend naar het grote raam aan
de voorkant van het kantoor. “Dankzij de zichtbare
locatie en het grote raam, stapt u als huurder makkelijker makkelijk bij ons binnen. U kunt ons van buitenaf
namelijk al zien zitten. Wel zo handig.”
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“Zo werd ik vanmorgen al direct aangesproken door
een wijkbewoner die met zijn hondje aan het wandelen was. Dat is precies wat we willen.”
Door vanuit de wijk te werken, hebben onze medewerkers meer contact met onze huurders en andere
wijkbewoners. “We hebben hier acht werkplekken,
een spreekkamer én een ruimte om groepen huurders te ontvangen. Iedereen kan hier dus terecht voor
afspraken, met vragen of opmerkingen.”

WONENBREBURG HEEFT EEN NIEUWE KLANTEN
LIJN. U KUNT ONS TELEFONISCH BEREIKEN VAN
MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG, VAN 8.30 UUR
TOT 17.00 UUR. BEL HIERVOOR NAAR:
088 - 496 0000. VOOR NOODGEVALLEN KUNT OOK
BUITEN KANTOORTIJDEN BELLEN, U WORDT DAN
DOORGESCHAKELD.
Handig: met dit nieuwe nummer kunt u voortaan zien dat er
iemand van WonenBreburg belt. Met het oude telefoonnummer
belden medewerkers van WonenBreburg ‘anoniem’.
Bovendien kunt u ons nu makkelijker terugbellen, als u dat wilt.

Tip: zet ons telefoonnummer in uw contacten, zo kunt u ons
altijd snel kunt bereiken.

Liever WhatsAppen? Dat kan! Sla 06 51 04 49 77 op als
contact. Wij beantwoorden vragen via Whatsapp op werkdagen
tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Haal de kalender
voor 2020 gratis op
bij een van de ophaalpunten in Breda:
een wijkkantoor of
onze woonwinkel.
Kijk voor het overzicht met adressen
en openingstijden bij u in de buurt op:
www.wonenbreburg.nl/kalender.
U kunt de kalender tot eind januari
2020 ophalen bij uw buurtbeheerder
of medewerker in de woonwinkel.
U mag er natuurlijk ook een mee
nemen voor uw buren.
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Breda is een bruisende stad. Voor jong en oud is er
altijd iets te doen. Ook in de wintermaanden valt er
genoeg te beleven. We geven u graag een paar tips…

0 QUIZ tie van
TOP22000
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geïnspireerd door de lijst
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de organisatie van Quiz'm
persoon.
per
Kaartjes kosten e 7,50

RONDLEIDING
ENIS
KOEPELGEVANG
in de kerstvakantie de deuren

Haal de schaatsen uit het
vet en bindt de ijzers on
der,
want de hele winter kun
t u terecht op de schaat
sbaan aan de
Terheijdenseweg. Nog
tot en met zondag 15
maart 2020 is de
Bredase kunstijsbaan geo
pend voor recreatieve én
sportieve schaatsers.
Losse entree vanaf e 5,2
5.
www

.optisport.nl/locaties/

schaatsbaanbreda

www.mezz.nl

De Koepelgevangenis opent
dek het roemruchte
voor nieuwsgierige bezoekers. Ont
het gevangenisover
ng
leidi
verleden tijdens een rond
vleugel,
wen
vrou
l,
kape
terrein. U ziet de koepel,
chtsgebouw.
gere
e
oud
het
en
n
verschillende luchtplaatse
uturedomeevents.nl/
Entree: e 9,25. Kijk op www.f
rondleidingen voor de data.

MODDERIGE
MASTBOSCROSS

JAMMEN EN
Van 21 december tot en
met 1 januari waant u
zich in de binnenstad van
Breda in een heus
winterwonderland. Ma
ak al schaatsend pirouetje
s
op de Grote Markt, bew
onder de gigantische
kerstboom en geniet van
de intieme opzet van hét
evenement in de kerstv
akantie.

betoverendbreda.nl

EN

Bent u een jazzliefhebber en heeft
u altijd al eens graag mee willen spel
en
met een professionele jazzband? Dan
is de jazzsessie van Beaux Jazz en
Nieuwe Veste op zondag 29 decembe
r iets voor u! Onder professionele
leiding speelt u gratis een deuntje
mee in café het Hijgend Hert.
Deelname is gratis, het enige dat u
nodig hebt zijn een eigen instrume
nt
en beheersing van toonladders. Let
op: de sessies zijn openbaar, dus u
doet direct podiumervaring op!

www.hijgendhert.nl

te én meest modderige
Sportievelingen opgelet. De gezelligs
Op zaterdag 25 en
cross voor bikkels komt er weer aan.
tboscross op het
zondag 26 januari 2020 staat de Mas
voor de echte hardloopprogramma. Een uitdagend parcours
iger aan? Probeer dan
liefhebber. Doet u het liever iets rust
! Start en finish zijn in het
eens de route voor Nordic Walking
t u al mee!
bos, vlakbij AV Sprint. Vanaf e 5 doe

www.mastboscross.nl
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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!

“Waarom heb ik een
inboedelverzekering nodig?”
n te
heerlijk om de deuren en ramen ope
In de lente en zomer vinden we het
veel
en te laten. Maar ’s winters gaan in
zetten en de frisse lucht ons huis binn
eten
verg
de verwarming aan. Veel mensen
huishoudens de gordijnen dicht en
e lucht
friss
van
oer
aanv
e
end
tdur
winter voor
dan te ventileren. Terwijl ook in de
ters
e woning. Laat dus de ventilatieroos
belangrijk is voor een schone en friss
p in
igka
afzu
de
ruik
Geb
uit.
it
noo
ventilatie
openstaan, en zet de mechanische
pje open. Bij koken en douchen is
de keuken en zet dagelijks een raam
en dat het vocht in de woning blijft
extra ventileren nodig om te voorkom
schimmel.
hangen, dit kan namelijk zorgen voor

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben
wanneer u niet goed verzekerd bent. Stel de waterleiding bij de
bovenburen springt of er breekt brand uit in uw appartementencomplex.
Grote kans dat (water)schade aan uw plafond, muren, meubels en persoonlijke bezittingen het resultaat is. Dit heet gevolgschade.
WonenBreburg repareert alleen de oorzaak van de lekkage of de brand,
we herstellen en vergoeden geen gevolgschade. Daarvoor kunt een
beroep doen op uw inboedelverzekering. Hiermee verzekert u al uw
bezittingen, zoals de meubels en gordijnen. Maar ook alles wat u in de
woning hebt gedaan, zoals vloerbedekking en laminaat.
Een inboedelverzekering kan een hoop teleurstelling voorkomen bij
allerlei schades. Ook wanneer er schade aan uw eigendommen ontstaat
door een ander.

Inschrijven voor nieuwsmail
www.wonenbreburg.nl/nieuwsmail
Klantenlijn:
088 - 496 0000
Woonwinkel:
Schorsmolenstraat 48
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

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.

Vochtproblemen de belangrijkste oorz
aak zijn van schimmel?
1 op de 10 woningen in Nederlan
d heeft hier last van.
Luchten iets anders is dan ventilere
n? Meestal is 10 tot
30 minuten luchten per dag voldoen
de voor een kamer.
Ventilatieroosters vervuild raken? Maa
k ze daarom minimaal
1 keer per jaar schoon met de stof
zuiger.

Bron: MilieuCentraal

22

kamer?
Hebt u last van schimmel in de bad
o
ube-vide
Onze digitale vakman legt in een YouT
met een sopje
duidelijk uit hoe u schimmelvlekken
t hij tips
met soda kunt verwijderen. Ook geef
hoe u het beste ventileert.
Kijk op: www.wonenbreburg.nl/service/
mijn-woning/woontips/ventilatie-en-schimmel

In de polisvoorwaarden omschrijft elke
verzekeraar precies welke schade wel en
welke schade niet wordt vergoed.
Lees deze dan ook altijd vooraf goed
door of laat u adviseren door een
onafhankelijk adviseur.

Aan dit nummer werkten mee: Andres Broere,
Anique Donders, Addie en Louis Dorlandt, Marian van Gurp,
Ad Meeuwis, Wenda Molenschot, Annie de Roos,
echtpaar Sterken, Maurice Verschueren en Ardy Wingens.
Eindredactie:
Ontwerp:
Fotografie:
Tekst:
Druk:

Karin de Man (WonenBreburg)
Veldontwerp, Roosendaal.
Riesjard Schropp.
Maud Robberts en Inge Gruijters
(Swaans Communicatie).
Moderna Printing.
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De juiste oplossing van de puzzel in Venster 41 was:
‘De zomer in de bol hebben’.
De prijswinnaar is Miry Damen Karremans.
Van harte gefeliciteerd!
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Stuur uw oplossing, met uw naam en adresgegevens vóór vrijdag
31 januari 2020 naar:
WonenBreburg
Redactie Venster
Postbus 409
5000 AK Tilburg

voordat
bravoure

De cheque is goed voor een 3-gangendiner 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!
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De winnaar ontvangt persoonlijk bericht en staat volgende keer
met een foto in Venster.

