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DE WONENBREBURG
KALENDER IS ER WEER!
HAAL ‘M GRATIS OP
BEWONERSBLAD WONENBREBURG • DECEMBER 2017

‘ALLES WAT IK NODIG HEB OP
40 VIERKANTE METER’
GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD
IN DE MOZARTFLAT
NIEUWE DAKEN VOOR FLATS
RONDOM REITSE HOEVENSTRAAT

Welkom Caroline!

REPORTAGE

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.
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EVEN VOORSTELLEN....
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 uitgave mag worden
vermenigvuldigd
en/of openbaar
gemaakt worden
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van
de redactie.
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ONDERHOUD
REITSE HOEVENSTRAAT

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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Wijkagent Kim geeft de politie
een gezicht in Tilburg-Noord

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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Zichtbaar en onzichtbaar zorgt de politie ervoor dat
het veiliger is op straat, in de wijk en in de stad.
Als wijkagent geeft Kim van Geffen de politie smoel.
Ze is een bekend gezicht in Tilburg-Noord, specifieker
In de Heikant en De Schans. “Net als veel wijken in
Tilburg is dit op geheel eigen wijze een dynamisch
gebied. Er wonen hier veel culturen naast elkaar,
mensen met verschillende achtergronden en verschillende leeftijden. Dat maakt het divers.”

Nadat ze haar dienst op het politiebureau aan de
Brucknerlaan is opgestart en is bijgepraat over de
belangrijkste zaken van de afgelopen 24 uur, maakt
Kim 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.

Achter de schermen

Ondertussen fietst de wijkagente richting ons nieuwe
wijkkantoor aan de Bartokstraat. Als biker doet ze veel
op de mountainbike. “Het is snel en efficiënt, en ik
ben makkelijker aanspreekbaar”, legt ze uit terwijl ze
naar een voorbijganger zwaait. “Als wijkagent steek
ik veel energie in warme contacten. Met maatschappelijke partners, de gemeente en medewerkers van de
woningcorporaties wil ik goed contact hebben.
Zij zijn net als de bewoners de oren en ogen in de wijk
en kunnen me vertellen wat er speelt.”

Tien jaar geleden kwam Kim bij de politie. Veel facetten van het politiewerk heeft ze gezien, voordat ze
twee jaar geleden wijkagent werd. Ze heeft twee vaste
dagen voor ‘haar wijk’, en draait daarnaast onder
andere noodhulp- en evenementendiensten. “Als ik
bijvoorbeeld een nachtdienst heb, ben ik natuurlijk
minder zichtbaar en bereikbaar. Toch ben ik dan achter
de schermen ook bezig met de wijk door per mail af
spraken te plannen of te reageren op vragen.”

Warme contacten
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Kim twittert via:
@wa_tilboost01
0900-8844
Zoek op wie uw wijka

gent is:

www.politie.nl/mijn-bu

urt

MEER AANBOD VAN HUURWONINGEN

Net als WonenBreburg (Tilburg) adverteren woningcorporaties Leystromen en
Casade hun verhuuraanbod voortaan ook via Woning in Zicht (WiZ).
Woningzoekenden in de regio kunnen zo via één systeem reageren op woningen
in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Udenhout en Waalwijk.
De voordelen van één systeem
Kim stopt eerst nog even bij een adres voor nazorg,
waar ze bij vertrek wordt aangesproken door een
andere huurder. Hij vertelt haar over een zwerver die in
zijn flat voor overlast zorgt. Ze hoort zijn verhaal aan,
geeft advies en maakt een notitie voor haar c ollega’s
om hierop actie te ondernemen. “Ik werk in een
drukke wijk, waar elke dag wel iets gebeurt – ook als
ik geen dienst heb. Dat vind ik soms het lastige, omdat
ik betrokken wil blijven: dingen loslaten en overdragen
aan de collega’s van handhaving.”

Collega van andere organisatie
In ons wijkkantoor luncht Kim deze vrijdag samen met
huismeester Tim van Ierland en woonconsulent Malou
Thomassen. Ze werkt hier regelmatig, om de lijntjes
kort te houden. “Ook voor bewoners is het handig”,
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merkt Tim op. “Als de politiefiets van Kim voor de deur
staat, komen huurders met vragen voor haar binnen.”
Malou vult aan: “Kim is een collega van een andere
organisatie. In de maandelijkse vergaderingen met
onder andere de gemeente bespreken we casussen en
gaat het over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
Soms informeren we elkaar alleen, de andere keer
trekken we echt samen op.”
Als Kim weer op haar fiets zit, legt ze uit: “De politie
wordt vaak gezien als eerste aanspreekpunt als er iets
speelt in de wijk, maar eigenlijk zijn wij maar een klein
onderdeel in het netwerk. Samenwerken met partners
is essentieel om te ontdekken waar de pijn zit. En
omdat de meldingsbereidheid in Tilburg-Noord laag is,
is elke informatiebron extra van waarde.”

Ruim een derde van de woningzoekenden gaat breder
dan het eigen woongebied op zoek naar een woning.
Met één systeem ontstaat er een ruimer zicht op het
huuraanbod in de regio. Door te werken vanuit één
website wordt bovendien de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid voor woningzoekenden vergroot.

Veranderingen voor woningzoekenden
Voor woningzoekenden van WiZ wordt het door de
aansluiting van Leystromen en Casade makkelijker om
in de gemeenten rondom Tilburg op zoek te gaan naar
een woning. De woningen van Leystromen staan
7 dagen online. Dat is langer dan de woningen van de
overige corporaties. Die staan 3 ½ dag op de website.
Woningzoekenden die zowel bij Leystromen of Casade
als bij WiZ staan ingeschreven, namen de langste
inschrijftijd mee.

www.woninginzicht.nl
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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."

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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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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NIEUWE DAKEN VOOR FLATS RONDOM

REITSE HOEVENSTRAAT
Vijf flatblokken rondom de Reitse Hoevenstraat zijn de afgelopen tijd voorzien van een
compleet nieuw dak. WonenBreburg investeert 450.000 euro in deze verbetering. De daken
zijn vervangen, geïsoleerd en het asbest is gesaneerd.
De flats met elk 24 woningen hadden tot voor kort
een niet-geïsoleerd, licht hellend dak met asbest
golfplaten. “Dat is niet meer van deze tijd”, legt Koen
Keulemans, projectleider planmatig onderhoud uit.
“Vandaar dat we hebben besloten om deze daken
onder handen te nemen. Zo dragen we ook bij aan de
ambitie van de regering om in 2024 geen asbestdaken
meer in Nederland te hebben.”

Veilig en volledig
Als asbest een risico is voor de gezondheid, laat
WonenBreburg het direct verwijderen. Van dat risico
is hier geen sprake, verduidelijkt Koen. “Het gaat bij
deze daken om vast materiaal. Dat is niet direct gevaarlijk, maar we verwijderen het wel bij onderhouds
trajecten. Om de dakconstructie naar de maatstaven
van nu te brengen, moest dus eerst het asbest
gesaneerd worden. Daarvoor volgen we een vaste
procedure. We werken hierin samen met een
10

gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Zij verwijderen het asbest veilig en volledig.”

Ingepakt
Het gaat per flat om ruim 800 vierkante meter dak
dat in slechts één dag wordt gesaneerd. “Een aardige
operatie, waar de bewoners ook wel iets van merken
natuurlijk. Het hele flatgebouw wordt voor het verwijderen van het asbest namelijk afgezet en ingepakt
met zeil. De huurders kunnen hierdoor korte tijd het
balkon niet gebruiken en het uitzicht is voor even weg.
Pas na groen licht van de deskundigen gaan we verder
met het isoleren van het dak om vervolgens de nieuwe
dakbedekking te plaatsen.”
Het hele traject heeft per flatgebouw maximaal vijf
weken in beslag genomen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Dankzij het onderhoud zijn de flats
duurzamer en energiezuiniger.

Ze zijn de ogen en oren van WonenBreburg en huurdersbelangenorganisatie Wonen 99:
de leden van de huurderscommissie Heyhoef. In en om het winkelcentrum in de Reeshof
is het zelden rustig. De commissie heeft er dan ook genoeg te doen. Voorzitter Eddy Timmermans: “We houden ons bezig met alles wat speelt in de gemeenschappelijke ruimtes en de
omgeving van het appartementencomplex. Zo dragen we bij aan een plek waar het voor alle
huurders fijn wonen is.”
Eddy Timmermans vormt de huurdercommissie samen
met Jurgen Nouwens (secretaris), Ad van Laarhoven
(penningmeester), Riet Leemans (lid) en Dré van Spaen
donk (lid). Zo’n acht keer per jaar komt het vijftal samen
om te vergaderen. Daarnaast bezoekt de commissie regelmatig bijeenkomsten van WonenBreburg en de huurdersbelangenorganisatie en lopen de leden twee keer
per jaar een inspectieronde door het gehele complex.

Serieus genomen
Ad vertelt: “We hebben regelmatig contact met de
wijkagenten, wijkregisseur en de gemeente. We ver
tellen wat er speelt en melden het wanneer er bijvoorbeeld niet goed is schoongemaakt of als er overlast
is door hangjongeren.” Riet vult aan: “We nemen
onze taak serieus en worden daardoor ook serieus
genomen. En met resultaat! Mede dankzij onze
commissie zijn er maatregelen genomen om het
winkelcentrum schoon te houden en is er een extra
wijkagent ingezet voor meer veiligheid.”

Volle agenda
De vergaderingen van de commissie gaan er officieel
aan toe. Jurgen: “We vergaderen met een agenda,
waar altijd heel wat op staat. Van maatregelen om de
veiligheid te verbeteren en overlast te beperken tot het
onderhoud van de plantenbakken. We bespreken heel
diverse onderwerpen. Ook bespreken we de bewonersvergadering en de nieuwjaarsreceptie die we jaarlijks
organiseren om huurders te informeren en de betrokkenheid te vergroten.”

Ook in het weekend
Deze zondag staat er geen vergadering op de planning,
maar bezoekt de commissie de verenigingenmarkt die
plaatsvindt in de Heyhoef. Dré: “We nemen graag een
kijkje bij dit soort evenementen, om binding met de
buurt en bewoners te houden. En na afloop checken we
altijd nog even of er netjes opgeruimd is. Ons werk als
huurdercommissie gaat altijd door, ook in het weekend.
Gelukkig doen we het allemaal heel graag!”
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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.

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.

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.

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

OKTOBER

JUNI

Op zondag 8 oktober was op het Wagnerplein de jaarlijkse
herfstbraderie. Deze keer stond WonenBreburg er ook met
informatie over 43 nieuwbouwhuurwoningen die in 2018 in
de verhuur gaan. In januari 2018 worden de appartementen
op www.woninginzicht.nl geadverteerd.

SEPTEMBER

WonenBreburg stelde een blinde muu
r aan de
Wingerdhoek beschikbaar voor straa
tkunst van
graffiti-artiest Erik Veldmeijer. Het
kunstwerk
van 6 bij 6 meter wordt onderdeel
van de street
art-route in Tilburg!
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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 getr
akteerd op een gezellige high tea. Een
leuke video van deze middag,
bekijkt u op YouTube. www.yout
ube.com/wonenbreburg

JULI

JULI

Gemeente Tilburg
en de woningcor
poraties hebben
om de komende
het doel
drie jaar 800 beta
albare huurwonin
leveren. De bouw
gen op te
van de eerste 40
nieuwbouwwonin
een feit: aan het
gen is in juni
Paletplein wordt
in 2018 een appa
complex voor 1- en
rtementen2-persoons huish
oudens opgelever
d.

Lodewijk Asscher bracht
een bezoek aan Tilburg-Noord
en sprak onder andere met
huismeester Hans en
woonconsulent Malou.

Wist u dat

uw huis
sommige elektrische apparaten in
rekening
e
hog
een
zo
En
zijn?
rs kunnen
stiekem grote elektriciteitsverbruike
gienota
der energie te gebruiken en de ener
kunnen veroorzaken? Tips om min
site.
laag te houden leest u op onze web
ieuws/grote-energieslurpers
ns/n
er-o
l/ov
rg.n
ebu
nbr
www.wone
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Balkon

Woon/slaapkamer

6330

Krijn vertelt: “Toen ik in 2014 dit appartement toegewezen kreeg, ben ik meteen gaan nadenken over
een handige indeling. Mijn woning bestaat uit een badkamer, een keuken en een leefruimte. Een bed
midden in de woonkamer leek me niets en ik wilde ook een fijne plek om te werken. Samen met mijn
vader heb ik dit bouwwerk gemaakt: een muurtje in de leefruimte met daarachter aan de bovenkant een
bed en aan de onderkant een kantoorruimte. We zijn allebei handig, dus die klus was zo geklaard.
Ik ben nog steeds erg tevreden met het resultaat.”

Keuken

Hal

Gang

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.
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Zo goedkoop mogelijk leven

Krijn Hurkmans

‘Alles wat ik nodig heb op 40 vierkante meter’
Een voorbeeld voor mensen met weinig ruimte! Krijn Hurkmans creëerde zijn ‘paleisje’ op slechts
40 vierkante meter in de Bouwmeesterbuurt. “Mijn appartement is niet groot, maar mede door de
efficiënte indeling van de leefruimte woon ik hier heel prettig.”
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“Toen ik hier kwam wonen moest ik flink wat spullen wegdoen”, geeft Krijn toe. “Maar dat vond ik
niet zo erg. Ik heb alles wat ik nodig heb. Rust vind ik belangrijker dan spullen.” Krijn liet zich inspireren door
de tiny house movement, een beweging waarbij mensen kiezen voor een kleine woonruimte, waardoor ze meer
financiële vrijheid hebben en alleen die spullen om zich heen verzamelen die ze echt belangrijk vinden. “Ik zie het
als een uitdaging om zo goedkoop mogelijk te leven”, vertelt hij. “Zo gebruik ik bijvoorbeeld ook zo min mogelijk
gas en elektriciteit. Mede door de goede isolatie van mijn appartement, is dat helemaal niet zo lastig. De warmte
blijft hier binnen en de kou buiten.”

Klein maar fijn
Krijn heeft het prima naar zijn zin in zijn woning in Oud-Noord. “Het is hier klein maar fijn. En ik vind het heel
fijn dat ik geen hoge lasten heb. Het appartement heeft bovendien een handige locatie: rustig, maar wel dicht bij
de supermarkt, sportschool en het station. En nog een voordeel: in een kwartier heb ik heel mijn huis schoongemaakt. Wat mij betreft ga ik hier nog lang niet weg!”
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De grote tafel in de centrale hal van de Mozartflat wordt goed gebruikt. Elke dinsdagmiddag
genieten de flatbewoners er van een kop koffie en een praatje met elkaar. Initiatiefnemer Cees
den Teuling ziet het tevreden aan. “Het loopt altijd uit, omdat het zo gezellig is”, lacht hij.

De Mozartflat in Tilburg-Noord telt 256 appartementen. En hoewel er een goede sfeer hangt, vonden
Cees en zijn vrouw het tijd voor meer contact met
hun medebewoners. “Voor de leefbaarheid in zo’n
groot wooncomplex is dat belangrijk. Iedereen begroet
elkaar hier al wel op de galerij of in de lift, maar het
contact mocht wat ons betreft intensiever. Vandaar dat
we samen met buurvrouw Carla het koffie-uurtje op
dinsdagmiddag hebben geïntroduceerd.”

Topfit afval prikken
En met succes, want wekelijks schuift er een club van
twintig tot vijfentwintig bewoners aan in de centrale
hal voor een vers gezet kopje koffie en gezellige
gesprekken. Om het rondom de flat ook leefbaar te
houden, loopt Cees daarnaast elke week mee met de
prikploeg. “Afval opruimen en ondertussen aan je conditie werken”, grapt hij. “Zo blijf ik fit!” Die prikploeg
‘is zo geboren’, vertelt hij. “We zijn een tijd slechts
met z’n drieën geweest, maar inmiddels helpen veel
bewoners weer mee om de parkeerplaats en de stoep
schoon te houden van afval en bladeren.”
Betrokken bij de flat en de bewoners is Cees altijd
geweest. Sinds 1972 woont hij in een appartement op
de negende etage. In die 45 jaar heeft hij zich onder
18

meer ingezet als bestuurslid van de bewonerscommissie/VVE en de technische commissie. En de Commissie
Leefbaarheid mag altijd bij het echtpaar aankloppen
als er ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld bij het
organiseren van de paasbrunch, nieuwjaarsborrel en
jaarlijkse barbecue voor de bewoners.

Maatje voor ouderen
Maar toen de bouwkundige met pensioen ging, vond
hij deze activiteiten niet voldoende om zijn dagen mee
te vullen. Daarom heeft Cees gereageerd op een advertentie van ContourdeTwern in de krant. Er werden
‘maatjes voor ouderen’ gezocht. Sindsdien gaat hij
wekelijks op bezoek bij Tilburgse senioren om ze gezelschap te houden. “Soms doe ik een boodschapje, de
andere keer drink ik alleen een kopje koffie en bied ik
een luisterend oor. Het mooie is dat ik zo ook onder de
mensen blijf en me niet hoef te vervelen.”
Op de vraag waarom Cees zo actief is in de flat en
voor anderen, heeft de kwieke huurder eigenlijk geen
duidelijk antwoord. “Zoiets gebeurt gewoon, daar rol
je in. Mijn vrouw staat er overigens hetzelfde in, is ook
een actieve vrijwilliger. Dat doen we nou eenmaal”,
besluit hij lachend.
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Tilburg 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…
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CHRISTMAS EDITION

Lekker snuffelen tussen stijlvolle snuisterijen in de
Wagenmakerij van de Spoorzone.
Perfecte gelegenheid om nog even dat laatste originele
kerstcadeautje te scoren! Gratis toegang.
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DE WONENBREBURG
JAARKALENDER
2018 IS ER WEER!
Na het succes van vorig jaar verande
rt de Tilburgse
binnenstad van 8 december t/m 1
januari weer in een
sfeervol winterlandschap. Dertig attra
cties, een gezellige
markt en heerlijke hapjes en drankjes
zorgen voor een
bijzondere Kerstsfeer.

Op 4 januari 2018 om 13.30 uur draait de film
"Dummie de Mummie en de Sfinx van Shaka
ba"
in het VerHalenHuis, in Bibliotheek Wagnerplei
n.
Leuk met de (klein)kinderen vanaf 6 jaar!
Kaartjes kosten e 2,- inclusief popcorn en ranja.

www.facebook.com/winterkerm

istilburg

www.bibliotheekmb.nl

Haal ‘m gratis op bij een van de
30 ophaalpunten in Tilburg:
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.

VOCAPELLA IN KERSTSFEER

Op zondagmiddag 17 december gen
iet u in Cultureel
Centrum Jan van Besouw in Goirle
van een prachtig
kerstconcert van de veelz ijdige zang
groep Vocapella.
Toegang is gratis. www.janvanbesouw.nl/

vocapella-in-kerstsfeer

in de schouwburg!
Anderhalve week feest
op
staat de Tilburgse Revue
Van 19 t/m 28 januari
in
urg
Tilb
nes
3 zet in 13 sce
de planken. De TóP 01
or
do
en
r
voo
productie
het zonnetje. Een mooie
matineevoorstellingen
de
r
voo
en
Tilburgers. Kaart
e 13,-.
zijn voordeliger en kosten

.nl

www.tilburgserevue
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IN KRUIKENSTAD

Alaaf! De echte feestvierders hebben
dit agenda-item niet nodig, want
die kijken hier
al maanden reikhalzend naar uit…
Van zaterdag 10 t/m dinsdag 13 febr
uari 2018 kleurt
Tilburg weer Groen-Oranje. Vier dag
en lang wordt er feestgevierd; in kroe
gen,
feestzalen en op straat. D’n Opstoet
is traditiegetrouw op carnavalszon
dag
.
ww

w.tilburg.com/pleinen/carnaval/

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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Profiteer van de vrieskou!
leeft.
Huisstofmijt is een onzichtbaar klein beestje dat in huisstoffen
,
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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!
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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!

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.

Inschrijven voor nieuwsmail
www.wonenbreburg.nl/nieuwsmail
Klantenlijn
0900-0209 (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.

Wat kost de service bij WonenBreburg?
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,
Kim van Geffen, Krijn Hurkmans, Koen Keulemans,
Gilbert Korremans, Ad van Laarhoven, Riet Leemans,
Jurgen Nouwens, Dré van Spaendonk, Kees den Teuling en
Eddy Timmermans.
Eindredactie:
Ontwerp:
Fotografie:
Tekst:
Druk:
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Ingrid van Loon (WonenBreburg)
Veldontwerp, Roosendaal.
Riesjard Schropp, Natalie Leeuwenberg.
Maud Robberts, Kim Schoot
(Swaans Communicatie).
Drukkerij Groels.
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besloten
club
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De juiste oplossing van de puzzel in Venster 37 was:
‘Zonneschijn is gratis’.
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Jeanneke Langerwerf is de gelukkige prijswinnaar van de dinercheque
van wijkcentrum De Ypelaer. Ze neemt haar man en twee zussen mee
uiteten. Jeanneke puzzelt graag en is al wekelijks te vinden in het
wijkcentrum voor een potje bingo. Zes vrijwilligers koken elke woensdagavond een driegangendiner voor iedereen die wil aanschuiven.
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PUZZEL MEE VOOR EEN
DINERCHEQUE VOOR
4 PERSONEN IN WIJK
RESTAURANT DE YPELAER
(STOKHASSELT)
De cheque is goed voor een 3-gangendiner 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.
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.

