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ONDERHOUD IN BOEIMEER

Welkom Caroline!

HET BESTUUR VAN WONENBREBURG IS
SINDS 1 NOVEMBER WEER COMPLEET:
CAROLINE TIMMERMANS IS ONZE NIEUWE,
DERDE DIRECTEUR-BESTUURDER.
ZE IS DE OPVOLGSTER VAN ALINE ZWIERSTRA
DIE EERDER DIT JAAR NAAR DE GEMEENTE
EINDHOVEN VERTROK.
Caroline krijgt de afdelingen Wonen Breda,
Wonen Tilburg en Reparatieonderhoud onder zich.
Daarnaast is ze vanuit het bestuur de eerste contactpersoon voor de huurdersorganisaties Bewonersplatform WonenBreburg Breda, HBO Wonen 99 Tilburg
én Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg.
Ze heeft ook contacten met de organisaties waarmee
we samenwerken in uw wijk en bijvoorbeeld de
wethouders in Breda en Tilburg.
Caroline is geen onbekende van ons. Ze was sinds
2006 manager van de afdeling Ontwikkeling Vastgoed.
Ze stond mede aan de wieg van mooie nieuwbouwprojecten zoals Lage Kant-Leystroom, Nieuwe Inslag

Leo Schuld
Hans Pars, Caroline Timmermans,

en Driesprong in Breda en de projecten Nieuwe
Heikant, Intermezzo, Groeseind/Rosmolen, Pax,
Clarissenhof en Forum in Tilburg.
Samen gaan wij en al onze medewerkers voor u aan
de slag met de 7 beloften die we tot en met 2020
willen waarmaken:
1. huren die gemiddeld niet meer stijgen dan met
inflatie;
2. bouwen van meer betaalbare huurwoningen:
circa 1.000 woningen tot en met 2020;
3. verduurzaming van de bestaande woningen;
4. verder verbeteren van de dienstverlening;
5. werken aan succesvolle wijken: uw wijk is ons
uitgangspunt. Wij zijn aanwezig en werken actief
met u en maatschappelijke partners in de wijk
aan leefbaarheid;
6. financieel gezond blijven om ook in de toekomst
te blijven doen wat we doen, en
7. medewerkers en organisatie verder ontwikkelen
en verbeteren.
We hopen u in het nieuwe jaar weer te ontmoeten.
Een gezellige decembermaand en alvast een heel goed
en vooral gezond 2018 gewenst!
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Dagelijks werken onze huismeesters en woonconsulenten aan
veilige en leefbare wijken. Dat doen ze niet alleen. Ook de wijk
agenten spelen hier een belangrijke rol in.
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Wijkagent Donna geeft de politie
een gezicht in Haagse Beemden

Zichtbaar en onzichtbaar zorgt de politie ervoor dat
het veiliger is op straat, in de wijk en in de stad. Als
wijkagent geeft Donna Roso de politie smoel. Ze is
een bekend gezicht in de Haagse Beemden, specifieker in Asterd, Heksenwiel en Overkroeten. “Net als
veel wijken in Breda is dit op geheel eigen wijze een
dynamisch gebied. Jeugd, gezinnen en senioren wonen
hier in sociale huurwoningen, koopwoningen en villa’s.
In het winkelcentrum komen veel bezoekers van buiten
de wijk. Kortom, er gebeurt veel.”

Diepgang
Veertien jaar geleden kwam Donna bij de politie. Ze
reed voornamelijk op 112-meldingen en als lid van de
Mobiele Eenheid (ME) kwam ze in actie om verstoring
van de openbare orde te voorkomen. Inmiddels is ze al
bijna vijf jaar wijkagent. “Ik zocht naar meer diepgang
in mijn politiewerk. Noodhulp is voor de eerste opvang,
maar als wijkagent kan ik ook op de lange termijn iets
voor de buurt betekenen. En het samen met de partners en bewoners leefbaarder en veiliger maken.”

Nadat ze haar dienst op het politiebureau in Etten-Leur
is opgestart en is bijgepraat over de belangrijkste zaken
van de afgelopen 24 uur, maakt ze op het Bredase
kantoor aan de Westbroek een to do-lijst voor vandaag.
“Waar moet ik langs naar aanleiding van een melding
of wie moet ik even bellen? Waar wil ik meer van weten? Al geldt vaak dat mijn dag al anders loopt, voordat
ik mijn eerste taak heb kunnen afvinken”, lacht ze.

Warme contacten
Ondertussen stuurt Donna de politiebus behendig
door de smalle woonwijken. “Meestal rijd ik met de
bus of op mijn motor met een omweg naar afspraken
of adressen omdat ik altijd wel iets in mijn achterhoofd
heb waar ik op wil letten”, legt ze uit, terwijl ze naar
voorbijgangers zwaait. “Als wijkagent steek ik veel
energie in warme contacten. Met maatschappelijke
partners, de gemeente, huismeesters van de woningcorporaties én met winkeliers en bewoners wil ik goed
contact hebben. Zij zijn stuk voor stuk de oren en ogen
in de wijk en kunnen me vertellen wat er speelt.”
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Donna twittert via:
@waHaagseBeemden
0900-8844
Zoek op wie uw wijka

gent is:

www.politie.nl/mijn-bu

urt

Spreekuur
Als ze de bus parkeert bij Winkelcentrum Heksenwiel,
blijkt al snel dat die investering zich uitbetaalt.
Ze maakt een praatje met een bewoner op het terras,
zwaait naar winkeliers. Als ze langs de gebakkraam
loopt, spreekt de eigenaresse haar aan. Er is gerommeld aan de sloten van de kraam. Donna luistert,
inspecteert en geeft advies. Ook maakt ze een notitie,
zodat er de komende tijd ’s avonds en ’s nachts extra
surveillance komt. Dan wijst ze naar het plein.
“Hier houd ik sinds een aantal maanden elke donderdag een spreekuur. Ik zet een statafel neer, heb een
thermoskan koffie bij me en praat met voorbijgangers.
Zo hoor ik wat er leeft in de wijk. Eén van de opmerkingen laatst ging over verkeersveiligheid op
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de rondwegen. Met snelheidscontroles gaan we daar
nu extra aandacht besteden.”
Lange tijd is de jeugdproblematiek in de Haagse
Beemden een hot topic geweest. Het was voor Donna
vijf jaar geleden het aanknopingspunt om aan alle
partijen in de wijk duidelijk te maken: we hebben
elkaar nodig. “Als wijkagent kun je het niet alleen.
Voor een leefbare wijk en een prettig gevoel in de
buurt zijn alle partijen noodzakelijk.” Dat dit samenwerken loont, blijkt wel uit de cijfers. Nu de hangjeugd
een eigen plek bij het NAC-stadion heeft, is het veiligheidsgevoel in de buurt verbeterd. “Natuurlijk blijft het
een aandachtspunt, maar dit resultaat hebben we met
de héle wijk bereikt en dat geeft voldoening.”

Huurprijs:

Huurprijs:

onder e 597,30

onder e 710,68

Nieuwe Inslag

Vogelenzanglaan

Breda | Brabantpark

Breda | Ginneken

62 sociale huurappartementen

18 sociale huurappartementen

1 of 2 slaapkamers

2 slaapkamers

Servicekosten: e 20 per maand (schatting)

Servicekosten: e 20 per maand (schatting)
Huur parkeerplaats: e 13 per maand

Start verhuur:
voorjaar 2018

Oplevering:
half 2018

www.wonenbreburg.nl/nieuweinslag

Start verhuur:
voorjaar 2018

Oplevering:
half 2018

www.wonenbreburg.nl/vogelenzanglaan

Verhuur gaat via www.klikvoorwonen.nl en volgens de wettelijke regels van passend toewijzen.
Huurprijzen volgens prijspeil 2018.
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EVEN
VOORSTELLEN…
KCC-medewerker
Anne-Marie Boogaard

Anne-Marie

Wanneer u contact zoekt met WonenBreburg krijgt u in de meeste gevallen eerst te maken met
de medewerkers van ons KlantContactCentrum (KCC). Zij beantwoorden uw vragen telefonisch,
per mail, post of via social media. En ze zitten voor u klaar aan de balies van onze woonwinkels.
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Dynamiek aan de balie
Elke ochtend worden de balies in onze woonwinkels
in Breda en Tilburg bemand door medewerkers van
het KCC. “Het is telkens weer een verrassing, wat er
vandaag gaat gebeuren”, vertelt Anne-Marie Boogaard. Ze vierde onlangs haar 25-jarig jubileum KCC bij
WonenBreburg. “Er komt namelijk elke dag wel een
vraag binnen, die we nog niet eerder hebben gekregen”, legt ze uit terwijl ze achter de balie in de woonwinkel plaatsneemt. Als de computer is opgestart, is ze
klaar om huurders te helpen. In amper een uurtje tijd,
spreekt ze al drie verschillende mensen met uiteenlopende vragen. Zo helpt ze een huurder omdat de
Hewi-sleutel opnieuw geprogrammeerd moet worden,
geeft ze een dame die met spoed op zoek is naar een
nieuwe woning duidelijk advies en laat ze een student
het contract voor zijn nieuwe kamer ondertekenen.

" HET ÉCHTE PERSOONLIJKE CONTACT
MET ONZE HUURDERS BLIJF IK HET
ALLERLEUKSTE VINDEN."
Voor Anne-Marie is het baliewerk de krent uit de pap.
“Het échte persoonlijke contact met onze huurders
blijf ik het allerleukste vinden. Aan de telefoon kunnen
mensen soms onvriendelijk klinken. Daar zit de uitdaging er in om vriendelijk te blijven en de huurder te
verrassen met onze service. Aan de balie is het anders,
daar heb je meer tijd voor huurders. Mensen blijer de
deur uit laten gaan, door ze gerust te stellen: dat vind
ik het mooiste aan mijn werk.”

Continu rinkelende telefoon
De balies in de woonwinkels blijven tot het middaguur
bemand. Voor sommige medewerkers zit de dienst er
dan op, anderen – zoals Anne-Marie – gaan verder
met hun andere werkzaamheden. Zo worden er
huurdersvragen via email en post gesteld en beantwoord, en speelt social media een steeds belangrijkere

rol. Al blijft de telefoon dé manier waarop de meeste
huurders contact zoeken. Maar liefst 400 telefoontjes
verwerkt het KCC per dag.
Zodra Anne-Marie op haar plek zit, rinkelt de telefoon
dus constant. Ze vertelt: “Als het een dag flink heeft
geregend, krijgen we veel meldingen van lekkages.
Is de brief over een eventuele huurverhoging verstuurd,
dan ontvangen we daar veel vragen over.” Deze middag komen er diverse reparatieverzoeken binnen en
schakelt Anne-Marie een student door die een kamer
toegewezen heeft gekregen. “Studentenhuisvesting is
binnen WonenBreburg een vak apart, dus die sturen
we direct door naar de juiste afdeling”, lacht ze.
Maar over het algemeen zijn de 25 medewerkers van
het KCC juist generalisten; ze weten van bijna alles in
de organisatie wel iets en doen intern met elke afdeling
zaken. Ze moeten dus weten wie ze waarvoor kunnen
bereiken. "Zo helpen we huurders direct. We proberen
zo’n 80 procent van alle vragen zonder doorverwijzen
op te lossen. En dat lukt goed.”
Dat betekent dat de medewerkers reparatieverzoeken
inboeken voor huurders die dat zelf minder makkelijk
online kunnen en betalingsregelingen afspreken wanneer iemand vanwege een gegronde reden moeite
heeft de huur te betalen deze maand. “Dit laatste koppelen we uiteraard terug naar onze collega’s van de afdeling huurincasso”, verduidelijkt Anne-Marie. “Zij zijn
eindverantwoordelijk en ondernemen actie wanneer er
andere afspraken gemaakt moeten worden. Weten we
op een vraag of klacht het antwoord niet, dan maken
we een duidelijke afspraak over wanneer de huurder
bericht mag verwachten van één van onze collega’s.”

Huurder bepaalt het ritme
Uiteindelijk bepaalt de huurder het ritme van het KCC.
Een kop koffie halen of een verjaardag vieren in de
kantine, kan niet ‘zomaar’, vertelt Anne-Marie.
“De huurder staat op de eerste plaats.”
Van wie zou u wel eens een (werk)dag willen zien?
Laat het ons weten via contact@wonenburg.nl.
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Naast het schilderen van de kozijnen, ramen en liften zijn de galerijen en balkons
van tien flatblokken in Boeimeer de afgelopen maanden onder handen genomen.
WonenBreburg investeert 840.000 euro in dit project.
Ongeveer eens in de zeven jaar schilderen we onze
woningen om het schilderwerk netjes en het hout in
goede conditie te houden. “We hebben hierover met
zeven schilderbedrijven afspraken gemaakt voor de
komende vijftien jaar”, vertelt Jac Koolen, projectleider
planmatig onderhoud. “Bij de 168 etagewoningen aan
de Roland Holststraat, Bilderdijkstraat, Zaart en
Van Veldekestraat stond dit onderhoud nu op de
planning. Om de overlast voor de huurders zoveel
mogelijk te beperken, hebben we op hetzelfde
moment de noodzakelijke reparaties aan de galerijen
en balkons gepland.”

Beschermd tegen weer en wind
Inmiddels is het werk bij zeven flatblokken bijna

afgerond. De overige drie gebouwen volgen vanaf
april 2018. Jac: “Loodgieters vervangen de regen
pijpen, terwijl vakmannen het beton aan de galerijen
en balkons repareren, de brugvoegen vervangen en
alles voorzien van een coating. Deze anti-sliplaag
beschermt het beton tegen weer en wind.”
In de wintermaanden zijn de betrokken partijen helaas
genoodzaakt het werk stil te leggen. Jac: “We hadden
graag gezien dat we al klaar waren met alle woningen,
maar sommige werkzaamheden kunnen niet worden
uitgevoerd als er ook maar één drupje regen valt.
Dus gaan we in het voorjaar verder. Overigens: alle
balkons en galerijen zijn onderzocht en getest en er is
geen sprake van technische mankementen.”

Huurder Henk van Gageldonk: ‘Mooi resultaat’
De werkzaamheden worden kundig uitgevoerd, vindt Henk van Gageldonk (voorzitter bewonerscommissie Boeimeer): “De ramen en deuren moeten open staan als ze komen schilderen.
Het balkon moet leeggeruimd en je kunt enkele uren niet over de galerij lopen als de toplaag
wordt aangebracht. Natuurlijk is er overlast, maar het valt reuze mee. De vakmannen zijn
vriendelijk en ruimen netjes op. Kortom: we hebben geen klagen!”
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SOCIAAL
WIJKBEHEERDER
ANGELO GOMMEREN
Bewoners die een goed idee hebben
voor de buurt, bellen of mailen met de
sociaal wijkbeheerder om hun plan te delen.
En het voor te leggen aan het wijkplatform.
De wijkplatforms zijn ontstaan omdat bewoners het
beste kunnen aangeven of een initiatief een bijdrage
levert aan de leefbaarheid in hun wijk. Woont u in
Tuinzigt, Ruitersbos, Haagpoort, Heuvel, Princenhage
of Boeimeer? Dan bent u met uw idee bij Angelo
Gommeren aan het juiste adres. Hij is als sociaal
wijkbeheerder - nog maar net - actief in Breda ZuidWest (voorheen in Breda Noord-Oost). “Ik luister naar
het plan en doe de eerste selectie; voor de buurt
barbecue of een jubileum is het wijkplatform bijvoorbeeld niet bedoeld.”

Maak uw plan concreet
Vervolgens nodigt het wijkplatform, bestaande uit
bewoners en professionals die in de wijk actief zijn,
de bedenker tijdens een vergadering uit om het idee
toe te lichten. Ze delen hun mening en geven advies.
Angelo: “Soms komt het niet eens tot een advies voor
subsidie, maar is de bedenker al geholpen door samen
te werken met een andere partij. Of kan iemand
gebruik maken van een bestaande ruimte. Als het idee
volgens het wijkplatform een financiële bijdrage van
de gemeente nodig heeft, volg ik dit verzoek in
99,9 procent van de gevallen op.”

WIJKPLATFORMS
Wijkmanagement:

Deelnemers:

- regie deelnemers/gesprek
- afstemming en communicatie
- aanspreekpunt
- verbindend

• bewoners
• wijkprofessionals
• ondernemers
• gemeente
• onderwijs
• .....................

iedereen is
welkom!

De wijk kiest!
Angelo merkt dat de wijkplatforms kritisch zijn.
“De samenstelling en frequentie van de bijeenkomsten
verschilt per buurt. In sommige buurten ben ik haast
overbodig, op andere plekken word ik juist gevraagd
om als gespreksleider bij de vergadering te zijn.
Hoe we het ook vormgeven, het resultaat is altijd dat
de wijk zelf kiest voor ideeën die de woonomgeving
prettiger maken.”

Social sofa komt in Tuinzigt
Zo heeft de gemeente onlangs op verzoek van het
wijkplatform in Tuinzigt geld voor een sociaal sofa
toegekend. Angelo: “Zo’n bankje in de buurt is goed
voor de ontmoeting. De bewoners gaan zelf aan de
slag met de vormgeving van de sofa en bekleden het
met mozaïeksteentjes. Dat zorgt voor binding in de
wijk. Superidee van Tuinzigt!”

Informatie
www.breda.nl/subsidies-breda-doet-samen-verder
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WIJ HOREN GRAAG
HOE U OVER ONS
WERK DENKT
Wij werken voor en met onze huurders. Om ons werk goed te doen, is het belangrijk dat
we uw mening kennen. U bent van ons gewend dat u een enquête ontvangt: na telefonisch
contact, als er een vakman is langs geweest of bij een verhuizing. Daarnaast organiseren we
sinds een tijdje Live Klantenpanels en houden we al geruime tijd Digitale Klantenpanels.
Heeft u al eens met ons meegedacht? Of zou u dat graag willen doen?
Wij willen heel graag weten hoe u vindt dat wij ons werk hebben gedaan. Was de informatie duidelijk?
Werd u vriendelijk te woord gestaan? Werd uw vraag opgelost of was duidelijk hoe lang dat ging duren?
Eind september 2017 zijn we ook gestart met een korte vragenlijst nadat er bij u is geschilderd, zodat we ook
deze dienstverlening beter op uw wensen kunnen afstemmen. Dus mocht uw woning geschilderd worden dit
najaar, dan komt een collega van het schildersbedrijf daarna persoonlijk bij u langs met een korte vragenlijst.
Door uw ervaring te delen, geeft u inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening van WonenBreburg.
Zo kunnen wij u in de toekomst beter van dienst zijn.
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Live Klantenpanel op 13 november
Wellicht heeft u al eens een uitnodiging ontvangen
om deel te nemen aan ons Live Klantenpanel.
Hierin leren we de mening van een groep huurders
kennen aan de hand van een thema of dienst.
Op maandagavond 13 november was er een Live
Klantenpanel over planmatig onderhoud. Dertien
huurders hebben onder meer hun mening gegeven
over de dienstverlening rondom het schilderwerk en
de vernieuwing van het dak.

Ook Robert Kruller nam deel aan het Live Klantenpanel. Hij deed dit deels uit nieuwsgierigheid. “Ik was
benieuwd wat de avond zou brengen”, vertelt hij.
Robert wil graag zijn mening laten horen. “Ik heb de
avond als prettig ervaren. Sowieso heb ik een goede
ervaring met WonenBreburg en dat is na deze avond
niet veranderd. In de toekomst neem ik graag nogmaals deel aan een Live Klantenpanel.”

Digitaal Klantenpanel

Priscilla Marleen deed mee aan dit Live
Klantenpanel: "Ik vond het interessant en kleurrijk.
Iedere huurder heeft een andere kijk op de zaken.
De mannen zijn heel technisch, terwijl vrouwen hun
mening vormen op basis van hun gevoel. Dit samen
maakt het een sterk panelgesprek", vertelt Priscilla.
Zelf vindt ze het belangrijk om met een goed gevoel
ergens te wonen, waar ze zichzelf thuis en veilig voelt.
Voorafgaand aan het panel had ze het beeld dat de
woningcorporatie ver van haar af staat. Maar door
haar deelname heeft ze het idee dat ze daadwerkelijk
betrokken wordt en dat haar stem telt voor Wonen
Breburg. "De beste feedback haal je uit de huurders
zelf", concludeert Priscilla.

Huurders van WonenBreburg kunnen ook lid worden
van het Digitale WonenBreburgpanel. Als u lid bent
van het WonenBreburgpanel sturen wij u een aantal
keer per jaar een vragenlijst die u online kunt invullen.
Iedere vragenlijst gaat over een ander thema.
U beslist per keer of u meedoet. Zodra de vragenlijsten
ingevuld en verwerkt zijn, tonen wij de resultaten van
het onderzoek op de website www.wonenbreburg
panel.nl. Onderwerpen waarover wij de afgelopen tijd
onderzoek deden, waren bijvoorbeeld: Betrokkenheid,
Communicatiekanalen en Groot Onderhoud.

Meer informatie
Wilt u graag meer informatie over onze klanten
onderzoeken? Of wilt u zich aanmelden voor het
Digitale WonenBreburgpanel? Ga dan naar:
www.wonenbreburg.nl/over-ons/
klanttevredenheid-en-meedenken.
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ZOMER

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

JUNI

Deze zomer zijn er
twee nieuwe spee
ltuinen in
Breda geopend. Op
de Nationale Buite
nspeeldag
organiseerde Won
enBreburg samen
met aannemer
Van Wijnen, Gem
eente Breda, Bred
a Actief en Surplus
een feestelijke midd
ag om de speeltu
in in de
Epelenberg officiee
l te openen. En op
een zonnige
woensdagmiddag
genoten tientallen
kinderen in de
Gielis Beijsstraat va
n allerlei balanceeren jongleer
activiteiten van he
t circus Woenzini
.

Een eigen stek
Onder het mom ‘de bouw maakt
het’,
bezocht Tweede Kamerlid Daniel Koe
rhuis
het groot onderhoud rondom Lind
eplein.
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De eerste huurcontracten met
ouderinitiatief Stichting Wierde
zijn getekend. De huurders,
volwassenen die zelfstandig
wonen maar zorg en toezicht
nodig hebben vanwege een
verhoogde kans op psychose,
konden in augustus aan de slag
met de inrichting van hun eigen
stek aan de Leistraat!

OKTOBER

Tijdens de landelijke Dag van het Hure
n hebben we onze trouwe huurder
s
in het zonnetje gezet. Huurders die
precies 40 jaar bij ons huren zijn
getrakteerd op een gezellige high
tea. Een leuke video van deze mid
dag,
bekijkt u op YouTube. www.yout
ube.com/wonenbreburg

Op pad met onze huurders!

reburg
De personeelsmiddag van WonenB
huurders
onze
van
n
staat elk jaar in het teke
nzorgWoo
van
rs
one
en wijken. Met de bew
od
ingo
geb
ere
and
er
centrum Raffy is er ond
s
rker
ewe
med
onze
en geklust. Ook boden
een luisterend oor.

Muzikale traktatie

Huismeester Ineke de We
e zingt bij het jubilerend
e Groot Evenementen
Koor. In het kader van
hun 10-jarig bestaan, heb
ben zij een gratis
optreden aangeboden
aan onze bewoners uit
de Calandstraat en de
Lelystraat. In Buurthuis
"Ons" genoten de bew
oners hier volop van!

DE WONENBREBURG
JAARKALENDER
2018 IS ER WEER!
Haal ‘m gratis op bij een van de
10 ophaalpunten in Breda:
een huismeesterkantoor of onze
woonwinkel. Kijk voor het overzicht
met adressen en openingstijden bij
u in de buurt op:

www.wonenbreburg.nl/
kalender
Ophalen kan tot
eind januari 2018.
Waarom bezorgt WonenBreburg de
kalenders niet meer huis-aan-huis?
Omdat we hoorden dat niet iedereen blij
was met de kalender en er vorige jaren
veel exemplaren weggegooid werden.
Dat is zonde van het papier en het geld.
De huismeesters en collega’s in de
woonwinkels reiken de kalender daarom
graag uit aan iedereen die er een komt
halen. We hebben dit jaar minder
kalenders besteld én zo besparen we
een flink bedrag op de bezorgkosten.
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Henk Pluer

Al 50 jaar een warm nest

In Tuinzigt woont Henk Pluer (66) al sinds zijn tienerjaren in dezelfde woning. Eerst als gezin
van zeven kinderen, later met zijn ‘ouwelui’. Nu woont hij er alleen, al komt zijn vriendin Ria
regelmatig op bezoek. “Het is een compact huis, maar als je een beetje handig bent kun je er
wel iets moois van maken”, vindt Henk. En dat is precies wat hij heeft gedaan.
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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.
Na een carrière van op de dag af 43 jaar als onderhoudsmonteur bij een bierbrouwerij, heeft de geboren
en getogen Bredanaar nu alle tijd om aan zijn paleisje
te klussen. Het groot onderhoud, dat de afgelopen
maanden in de wijk plaatsvond, was wat hem betreft
dan ook niet per se nodig. “Als het gaat om de keuken
en badkamer had ik niet veel nodig”, verduidelijkt hij
lachend. “De isolatie van het dak levert namelijk wél
veel voordelen op: de elektrische deken hebben we
deze winter bijvoorbeeld niet meer nodig!”

Nieuw thuis
Het huis is nu - dankzij de isolerende maatregelen letterlijk warmer, maar voor Henk is de woning in de
figuurlijke zin altijd al een warm nest geweest. “Ik
heb hier vanaf mijn twaalfde samen met mijn ouwelui
gewoond. Ze zijn bijna tien jaar geleden overleden en
sinds die tijd heb ik er meer mijn thuis van gemaakt.”
Zo heeft hij de muur tussen de woonkamer en keuken
doorgebroken om meer ruimte te creëren en heeft hij
de kachel vervangen door centrale verwarming.

Ook de aanbouw heeft hij geïsoleerd en
gemoderniseerd.

Porseleinen beelden
Toch is de erfenis van zijn ouders nog duidelijk zichtbaar in de woning. De porseleinen beeldenverzameling
staat bijvoorbeeld nog prominent op het dressoir, en in
de gang hangt een mooi portret van het echtpaar. “Na
hun overlijden heb ik veel steun gehad aan mijn hondje
Jordie. Mijn ouders hebben hier altijd met plezier
gewoond. En zoals Ria zich thuis voelt in haar huis een
paar straten verderop, wil ik hier ook nooit meer weg.”

Volière vol kanaries
Als Henk niet aan het klussen is in zijn woning of in
die van vriendin Ria, is hij in het tuintje te vinden.
“Het schuurtje, waar mijn gereedschap ligt, heb ik
deels verbouwd tot volière. Ik heb hier zo’n 45 kanaries
zitten en vind het heerlijk om naar ze te kijken en te
luisteren. Met die hobby’s krijg ik mijn dagen tegenwoordig wel gevuld. Ik hoef me niet te vervelen!”
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Keuvelen met koffie:
huiskamervrijwilligers trekken de kar
Truus de Bruyn-Duiveman en Ria van Ham zijn gastvrouwen pur sang. De bewoonsters van het appartementencomplex aan de Bertelsberg in de Haagse Beemden
bemannen om beurten een aantal dagen in de week de gezamenlijke huiskamer.
Een plek om te keuvelen, een spelletje te spelen of om een kopje koffie te drinken.
18

Ria is nou eenmaal geboren als gastvrouw. Altijd al een bezig baasje geweest in
de horeca en het vrijwilligersleven, vertelt ze enthousiast. “Ik zoek graag de
gezelligheid op”, legt ze uit. “Sinds het overlijden van mijn man zorg ik er zo voor
dat ik onder de mensen blijf. Ik wil niet verpieteren tussen de vier muren van mijn
appartement. En dat wens ik mijn buren ook niet toe. Daarom zet ik me in als
huiskamervrijwilliger.”

Kartrekkers voor gezelligheid
Samen met buurvrouw Truus is ze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de
gemeenschappelijke ruimte op de begane grond van het appartementencomplex.
Waar Ria de kas bijhoudt, de boodschappen doet en op vrijdag- en zaterdag
middag de koffie schenkt, opereert Truus meer als stille kracht. Ze verzorgt met
veel plezier het koffie-uurtje op maandag en de creatieve spelletjesmiddag op
dinsdag. “Het is hier altijd gezellig”, vertelt ze. “Een vast clubje bewoners komt
een kaartje leggen of gewoon wat kletsen met elkaar. Maar ook nieuwe bewoners of buurtgenoten zijn van harte welkom.” De dames vinden het niet meer
dan logisch om de huiskamer voor hun medebewoners te runnen. “Er moet toch
iemand de kartrekker zijn”, klinkt het in koor.

Chocoladeletters voor iedereen
Ze zijn niet alleen huiskamervrijwilliger om zelf onder de mensen te blijven,
maar bovenal voor hun medebewoners. Ria: “We halen ze uit hun woning en
brengen ze bij elkaar. Daarom organiseren we regelmatig activiteiten. Daar sparren
we dan samen over en we vragen of andere bewoners kunnen helpen. Onlangs
hebben we naar idee van één van de vaste bezoekers van de huiskamer een
mosselmiddag gehouden. Hebben we hier met zestien buren zitten smullen van
pannen vol mosselen!” Ook rondom de feestdagen is er volop gezelligheid in de
huiskamer. Zo eten de bewoners met sinterklaasavond gezamenlijk erwtensoep en
pannenkoeken en dan regelen de twee vrijwilligers natuurlijk een chocoladeletter
voor iedereen.

Vriendschappen
Op de momenten dat de huiskamer geopend is, komt vaak een vast clubje
bewoners af. Zij waarderen het werk van de dames, merken Ria en Truus elke
week opnieuw. “Er ontstaan vriendschappen”, ziet Truus. “Daardoor vragen
buren elkaar ook makkelijker om hulp als het nodig is. Het is waardevol dat wij
daar ons steentje aan bij mogen dragen.”
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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…

OPEN WEEKEND
EK
IN KAARSENFABRI
n zien hoe kaarsen

Altijd al eens met eigen ogen wille
dit mooie ambacht
gemaakt worden? Maak kennis met
senfabriek: 16 & 17
tijdens de open dagen van de kaar
eren mogen zelf
december van 10.30-16.30 uur. Kind
n kaars’ naar huis!
aan de slag en gaan met ‘hun eige
Gratis toegang.

ANTON PIECK O
P HET
B
E
G
IJ
N
HOF
Op zondag 17 de
cember kunt

u weer genieten
ambachten en liv
van oude
e muziek in de Be
gijnhofkerk en de
Waalse Kerk. Allem
aal in Anton Pieck
sfeer.

Gratis toegang.

www.bredasekaarsenfabriek.nl/
open-dag

WINTERLAND BREDA

nderland? Dat kan…
Walking in a Winter Wo
20 t/m
Breda! Van woensdag
En gewoon in uw eigen
sbaan op
staat er weer een schaat
zaterdag 30 december
da
schillende plekken in Bre
de Grote Markt. Op ver
erlichting
stv
pjes en de mooiste ker
vindt u de leukste kraam
en decoratie.
ndbreda

rla

inte
www.facebook.com/w
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Op vrijdagavond 26 januari 2018
staat Breda in
het teken van cultuur. Van 19.00 tot
00.00 uur
kunt u allerlei avonturen beleven in
musea,
galeries, theaters en andere bijzonde
re plekken
die iets met kunst en cultuur te mak
en hebben.

www.cultuurnachtbreda.nl

ORGELFEEST IN DE
GROTE KERK
Ieder jaar wordt

het Orgelfeest in een and
ere
stad georganiseerd. Dit
jaar is Breda aan de beu
rt
op zaterdag 3 februari!
Verwacht een prachtig
avondvullend feestcon
cert op een van de mo
oiste
orgels van Nederland.
Ook de ‘Orgelfeest-saté
’ in
de pauze is de moeite
waard.

AL
FESsbTaaIV
F
F
O
P
t
O
he
H
n
N
HOP O 2018 vindt bij de Kunstij

ril
s,
Op 6, 7 en 8 ap
et 50 brouwer
stival plaats. M
Fe
ff
O
én allerlei
es
op
H
pj
n
ha
Hop O
benodigde
de
or
n.
vo
ks
uc
tr
kend te worde
net zoveel food
t een mooi wee
da
t
of
lo
be
t
en
leuk entertainm
ival.com

hopofffest

www.hopon

www.orgelfeest.nl

BREDA

SOUND OF EUROPE
FESTIVAL
t het

bied
Op zaterdag 3 en zondag 4 februari
over de hele
van
sten
artie
aan
Chassé Theater podium
de revue,
eren
pass
tijlen
ieks
muz
wereld. Uiteenlopende
ient.
van energieke jazz tot verstilde amb
moet kopen,
voor
tje
kaar
een
u
r
Er zijn voorstellingen waa
ma.
maar er is ook een gratis program

Alaaf! De echte feestvierders hebben
dit agenda-item
niet nodig, want die kijken hier al
maanden reikhalzend
naar uit… Van zaterdag 10 t/m dins
dag 13 februari 2018
is het carnaval. Vier dagen lang wor
dt er feestgevierd; in
kroegen, feestzalen en op straat. De
Grote Optocht is op
carnavalsmaandag 12 februari.

www.carnavalbreda.nl

www.beauxjazz.nl
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Profiteer van de vrieskou!
leeft.
Huisstofmijt is een onzichtbaar klein beestje dat in huisstoffen
,
inderen
(klein)k
uw
van
s
knuffel
Denk aan de
de sierkussentjes op de bank of bijvoorbeeld het dekbed.
Hang dit alles als het vriest één dagje buiten aan de waslijn
en de huisstofmijt is verleden tijd!

t
s
a
lk
e
o
k
e
d
e
d
lp
e
H
en vriezer een handje

Thermostaat:
maximaal op 20

lpen om
een handje he
u de koelkast
nt
ku
,
de helft
st
ie
or
vr
vo
t
s
Als he
l lege potje
Vu
.
en
ar
sp
be
ld te
plaats de
energie én ge
chtje buiten en
na
n
ee
ze
t
ze
t de koelkast
met water,
kast. Dan hoef
el
ko
de
in
s
. Ook slim:
bevroren potje
n om te koelen
ke
ui
br
ge
te
e
n. Als het
minder energi
enswaren buite
et
de
t
ze
en
r leeg
it. Dat geeft
haal de vrieze
dat dit ontdoo
jn
zi
te
ng
ba
niet
want ijs in de
vriest hoeft u
on te maken,
ho
sc
r
ze
ie
vr
st dus geld…
u de tijd om de
energie en ko
t
rp
slu
r
ze
ie
vr

Als het vriest blijft het verleidelijk om de
thermostaat naar standje sauna te draaien.
Denk aan uw portemonnee en bespaar in de
wintermaanden op uw energiekosten.
Trek een warme trui aan als u het koud heeft,
voordat u de verwarming hoger zet.
Kruip onder een dekentje op de bank en steek
uw voeten in warme pantoffels. 20 graden is
een aangename temperatuur als u stil zit,
bent u bezig? Dan is 19 graden warm genoeg!
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Heeft u last van koude voeten in de winter? Als dikke sokken
en sloffen niet helpen, kunt u overwegen een mooi vloerkleed aan
te schaffen. Dat hoeft niet duur te zijn: bij woonwinkels zijn ze
in alle soorten en maten verkrijgbaar. Een kleed is warmer
dan tegels of laminaat en werkt isolerend.
Bovendien is het een leuk accessoire in
uw woning ’s winters. Houd er rekening mee,
dat een vloerkleed op vloerverwarming
			
de warmte juist kan tegenhouden.
			
En let op: zorg dat een kleed
				
niet kan wegschuiven
waardoor u kunt
				
vallen.

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 heb mezelf
buitengesloten, wat nu?
De poorten en deuren van onze woongebouwen én uw eigen huurwoning
opent u met een sleutel of afstandsbediening. Nieuwe huurders ontvangen drie sleutels en het is ook mogelijk om tegen betaling van borg extra
sleutels te krijgen. Bij beëindiging van het huurcontract en bij inlevering
van de sleutels krijgt u deze borg terug.

Service om u binnen te laten
Die extra sleutels zijn handig voor het geval u zichzelf per ongeluk buiten
sluit, of uw sleutelbos kwijtraakt. Als u uw sleutels niet kunt vinden of
binnen heeft laten liggen, kunt u twee dingen doen:
WonenBreburg kan proberen om u weer binnen te laten. Dit doen onze
vakmannen als extra service, waar u voor moet betalen. U bent als bewoner namelijk zelf verantwoordelijk voor uw sleutels. Het is niet altijd
mogelijk om meteen langs te komen.
U kunt een slotenmaker of sleutelservicebedrijf bellen. Zij zullen u ook
een rekening sturen.

Wat kost de service bij WonenBreburg?

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

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.

Tijdens kantooruren kost deze extra service voor de eerste deur (dit is
meestal uw eigen voordeur) e 75 en buiten kantooruren e 150.

www.wonenbreburg.nl/buitengesloten
Probeer kosten te voorkomen
Leg een reservesleutel bij familie, vrienden of buurman. En controleer voordat u de deur uitstapt of uw sleutelbos écht in uw jaszak of tas zit!

Aan dit nummer werkten mee: Anne-Marie Boogaard,
Truus de Bruyn-Duivenman, Henk van Gageldonk,
Angelo Gommeren, Ria van Ham, Jac Koolen, Henk Pluer,
Donna Roso.
Eindredactie: Ingrid van Loon (WonenBreburg)
Ontwerp:
Veldontwerp, Roosendaal.
Fotografie: Riesjard Schropp, Peter van Trijen,
Storm Visual Productions.
Tekst:
Maud Robberts (Swaans Communicatie).
Druk:
Drukkerij Groels.
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De juiste oplossing van de puzzel in Venster 37 was:
‘Zonneschijn is gratis’.
Rien van der Smissen uit Breda is de gelukkige prijswinnaar van de
dinercheque. Rien is een fanatieke puzzelaar. ‘’Ik maak elke ochtend
de sudoku uit de krant”, vertelt hij met een lach. Daarnaast is hij ook
actief als mantelzorger en zwerfvuilopruimer. Samen met zijn vrouw
gaat hij genieten van een heerlijk 3-gangendiner in wijkrestaurant
The Foodbox, Lage Kant 60 in Breda.
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PUZZEL MEE VOOR EEN
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 vrijdag
12 januari 2018:
WonenBreburg, Redactie Venster, Postbus 409, 5000 AK Tilburg.
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De winnaar ontvangt persoonlijk bericht en staat volgende keer met
een foto in Venster.

