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VENSTER IN BEELD
Ivan Bouwens

Meneer en mevrouw Clerx - Van Oers

EVEN VOORSTELLEN...

Venster is het
bewonersblad van
WonenBreburg dat
twee keer per jaar
in een oplage van
10.000 exemplaren
gratis onder alle
huurders in Breda
wordt verspreid.
Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd
en/of openbaar
gemaakt worden
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van
de redactie.

WONEN OP NUMMER 40
Jan-Hein van Bladel

Net zoals we ook elk jaar even stilstaan bij onze trouwe
huurders. Mensen die precies 40 jaar bij ons huren
trakteren we dan op een uitgebreide high tea. Telkens
weer een gezellige bijeenkomst van bewoners die al
járen blij zijn met hun woning. Dat geldt ook voor de
bewoners die we voor deze Venster in onze wijken
ontmoeten op huisnummer 40. En hopelijk ook voor u.
Want u bent voor ons het allerbelangrijkste.
Samen maken we uw thuis. Een thuis in een fijne
leefbare buurt. Daarom is ons voornemen voor 2019
om nóg meer aandacht voor u en uw omgeving te
hebben. We zetten extra in op werken in de wijk.

Onze kersverse collega Towy van Poppel vertelt er
op bladzijde 8 alvast iets meer over. Met elkaar en
onze partners gaan we overlast en vervuiling tegen,
om een prettige, leefbare wijk voor u te creëren.
Zodat u er hopelijk nog jaren (misschien wel 40?)
met veel plezier woont.

We wensen u fijne kerstdagen en een
gezond 2019!
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IN BREDA WONEN HONDERDEN
HUURDERS OP NUMMER 40.
In het kader van 'de 40e Venster'
zochten we er een aantal op.
Zoals Ivan Bouwens.

Zeven jaar geleden wilde Ivan Bouwens héél graag naar Breda verhuizen.
Binnen vijf maanden kon ze tot haar grote verbazing al terecht in een appartement
aan de Bertelsberg. Sindsdien woont ze daar met veel plezier op huisnummer 40.
“Ik woonde in Eindhoven, maar mijn dochter en
ouders in Breda”, begint Ivan haar verhaal. “Hoewel
mijn ouders in woonzorgcentrum Raffy de zorg kregen
die ze nodig hadden, wilde ik toch graag dichterbij
ze wonen. Zodoende ben ik mijn zoektocht naar een
woning gestart. Dit appartement voldeed aan de paar
eisen die ik had: dichtbij de winkels, met openbaar
vervoer in de buurt. En bovendien woont mijn dochter
ook in de buurt – wel zo praktisch omdat ik oppas op
mijn kleinkinderen.”
Vanaf de eerste editie van Venster portretteert
fotograaf Riesjard Schropp onze huurders, medewerkers
en partners. Honderden ontmoetingen. Altijd anders,
stuk voor stuk bijzonder. Op deze pagina en verspreid
door dit magazine een selectie uit veertig Vensters.
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Oogje in het zeil
Een aantal jaar geleden zijn haar ouders overleden,
maar in Raffy komt Ivan nog altijd. Ze zingt in het koor
en elke maandag bezoekt ze de Molukse en Indische

ouderen die er wonen. “Ik maak een praatje, kijk even
hoe het met iedereen gaat”, vertelt ze. “Dat doe ik hier
eigenlijk ook. Ik voel me nog te jong om aan te sluiten
bij de activiteiten die worden georganiseerd in de
gezamenlijke woonkamer, maar ik houd wel een oogje
in het zeil. En maak altijd even een praatje als ik de
buren tegenkom.”

Pukkie
“Ik heb het goed hier”, vervolgt ze. Samen met haar
hondje Pukkie voelt ze zich op haar gemak in haar
‘huisnummer 40-appartement’. Het hondje kreeg ze
van haar dochter. “Ik heb hem nu een jaartje, omdat
ik het toch wel stil vond in huis nadat mijn vorige hond
overleed. Met Pukkie is het extra fijn thuiskomen.”
5

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 TWAALF HUURDERS DIE DEZE BIJZONDERE
MIJLPAAL HEBBEN BEREIKT!
Op ons kantoor aan de Schorsmolenstraat worden
zij muzikaal welkom geheten door muziekgroep
Eigenwijfs. De dames brengen de sfeer er deze middag
meteen goed in, met hun originele muziekinstrumenten. “Geweldig leuk”, vindt Annie Deckers de muzikale
omlijsting van de high tea. Ze is samen met haar zoon
gekomen en woont al veertig jaar aan de Fellenoordstraat. “We wonen er, mede dankzij de grote renovatie
die er is uitgevoerd, nog steeds naar ons zin.
De woning is toen heel grondig opgeknapt, we
konden met ons gezin gelukkig gebruikmaken van
een wisselwoning. De ligging vind ik nog steeds ideaal:
lekker dichtbij de stad.”

Bijzonder uitstapje
In 1978 werd de eerste glasbak geplaatst, opende in
de Efteling het Spookslot én ondertekenden de twaalf
huurders die vandaag aanwezig zijn hun huurcontract.
Zo ook Joke Visser en Ria Schaap. Zij wonen al veertig
jaar met veel plezier naast elkaar in de Brusselstraat.
Het is er goed toeven, vinden ze. “Onze woningen liggen vlakbij een overdekt winkelcentrum”, verduidelijkt
Ria. “Het is er bovendien ruim en alles is gelijkvloers.”
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Huren bij WonenBreburg bevalt beide buurvrouwen
ook goed. Er wordt snel gehandeld als er bijvoorbeeld
iets kapot is in huis, schetst Joke. “Dat is wel zo prettig
en makkelijk.” Dat de dames nu zijn uitgenodigd voor
de high tea met sandwiches van Theesalon de Struyck
wordt door ze allebei erg gewaardeerd. “Dit is voor
ons echt een bijzonder uitstapje.”

Vriendschap
Aan een andere tafel zitten toevallig ook twee
buurvrouwen te genieten van de hapjes en drankjes.
Jolanta van Nispen en haar buurvrouw Ad Willemsen
wonen – nog steeds naar hun zin - naast elkaar in de
Kasterleestraat. Ze zijn bovendien goed bevriend geraakt in de afgelopen veertig jaar. “We kennen elkaar
inmiddels heel goed”, vertelt Jolanta. “Door de jaren
heen hebben we samen natuurlijk veel meegemaakt,
waardoor er een goede vriendschap is ontstaan tussen
ons. We staan altijd voor elkaar klaar en kunnen bij
elkaar terecht. Zo’n fijne en goede buurvrouw als Ad
is mij veel waard.”
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EVEN VOORSTELLEN…

Financial controller
Towy van Poppel

8.05 uur

10.15 uur

De dag van Towy begint op kantoor in Breda. In ‘haar’
stad, vertelt ze - terwijl ze opstart op een flexwerkplek
aan de Schorsmolenstraat. “Ik ben hier geboren en
getogen. Ik houd van Breda en ben blij dat ik in deze
functie iets voor mijn eigen stad kan betekenen”, legt
ze uit. Tot voorkort werkte Towy als concerncontroller
bij het openbaarvervoerbedrijf RET in Rotterdam.
“Ik was toe aan iets nieuws”, legt ze uit. “Eigenlijk
wilde ik meer de commerciële, zakelijke kant op maar
toen de vacature bij WonenBreburg voorbij kwam,
was ik toch nieuwsgierig. Ik zie hier een kans om het
wijkgericht werken tot een succes te maken. Als er
onderling in de teams meer contact is met elkaar en er
meer wordt uitgewisseld, gaan we slimmer werken.”

Daarna is het tijd voor het eerste overleg van deze dag.
Towy sluit aan bij een afspraak met enkele collega’s
van de Bedrijfsadministratie en haar eigen team om de
overheadkosten van WonenBreburg te bespreken. “Een
duur woord voor alle kosten die te maken hebben met
de organisatie als geheel”, legt Towy uit. “Denk aan
de salarissen van de medewerkers, de kosten voor de
kantoren maar ook de kosten voor papier en paperclips
bijvoorbeeld. In het kader van betaalbaarheid is het
belangrijk dat we hier scherp op blijven.”

De afdeling Financiën, Control en Waarde
sturing zorgt ervoor dat WonenBreburg
er nu en in de toekomst, financieel goed
voor staat. Towy van Poppel is hier als
financial controller ook verantwoordelijk
voor. Ze was dit najaar precies 40 dagen
werkzaam bij WonenBreburg. We kijken
een dagje met haar mee.
Als financial controller is ze een wijkgerichte medewerker: ze ondersteunt de collega’s in de twee wijkteams
in Breda in hun werkzaamheden. “Ik geef bijvoorbeeld
de huismeester, woonconsulent en mutatieopzichter
inzicht in de consequenties van hun beslissingen.
WonenBreburg staat voor betaalbare woningen,
we willen dat de huren gemiddeld met niet meer
dan de inflatie stijgen. Daarover hebben we met onze
huurdersorganisatie afspraken gemaakt. Om dit doel te
bereiken, moeten we scherp zijn op onze kosten. Dan
is het belangrijk dat alle collega’s efficiënt en effectief
werken. Dat kan alleen als ze inzicht hebben in de juiste
informatie en begrijpen welke invloed hun keuzes hebben op het grotere plaatje”, legt Towy uit terwijl ze zich
buigt over de onderhoudsbegroting van ons vastgoed.
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11.30 uur
Na het overleg pakt ze de draad weer op waar ze
vanmorgen was gebleven. Al ligt haar focus nu op de

verbeteracties in de meerjaren onderhoudsbegroting.
“Ik kijk waar en op welke manieren de processen
verbeterd kunnen worden. WonenBreburg wil verder
professionaliseren en nog efficiënter werken.
Daarom nemen we ook het inkoopbeleid en de
inkoopprocessen onder de loep.”
“Alles wat we doen bij WonenBreburg doen we voor
onze huurders en onze wijken”, vertelt Towy als ze
weer achter haar computer plaatsneemt. In haar eerste
veertig dagen bij WonenBreburg heeft ze daarom met
allerlei collega’s meegelopen. Na een dagje op de bus
met een vakman, heeft ze met een huismeester door de
wijk gewandeld en de woonconsulenten ontmoet.
“Het viel me op dat zoveel collega’s hart voor de zaak
én dus voor de huurders hebben. Het heeft me bovendien geholpen om een beter beeld te krijgen van hun
werk. Als ik snap waar zij mee bezig zijn, kan ik ze beter
voorzien van de noodzakelijke (financiële) informatie.”

Lees verder ➜
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IN BREDA WONEN
HONDERDEN HUURDERS
OP NUMMER 40.
In het kader van 'de 40e Venster'
zochten we er een aantal op.
Zoals Jan-Hein van Bladel en zijn vrouw.

Het zicht op dé toren van Breda, was voor Jan-Hein van Bladel en zijn vrouw reden
om te kiezen voor hun appartement op huisnummer 40. “Toen we het uitzicht door
de grote raampartijen zagen, waren we direct verkocht.”

14.15 uur
Na de lunch sluit ze deze kantoordag af met het
controleren van het proces van inkoopfacturen
invoeren. “Natuurlijk moeten wij als woningcorporatie aan algemene wetten en regels voldoen.
We moeten verantwoording afleggen over ons
beleid en de financiële keuzes die we maken.
Interne controle is daarom ook belangrijk.” Als
die taak erop zit, is het tijd om in de auto te stappen. Er staat namelijk een leuke afsluiting van
deze werkdag op haar te wachten. In de Heuvel
ontmoet ze alle collega’s die betrokken zijn bij het
wijkteam Breda Zuid West. “Natuurlijk kende ik er
al een aantal, maar met deze bijeenkomst starten
we het wijkteam officieel op. Na een inhoudelijke
kennismaking, doen we een teambuildingsactiviteit en sluiten we af met een etentje. Daar heb ik
zin in! Het is een mooie start van de wijkteams.”
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Met gepaste trots staat Jan-Hein in het uiterste puntje
van zijn appartement. De glazen punt in woonkamer
is de blikvanger van de woning aan het Dr. Struyckenplein en biedt ruim zicht op Breda. Vijf jaar geleden
kregen ze de sleutels. Ze waren officieel de eerste
huurders van het gebouw met honderd appartementen. “We zitten op de zesde etage. Daardoor hebben
we wel nog zicht op wat er op de straat en het plein
gebeurt, maar horen we amper iets van het verkeer en
winkelend publiek.”

Zoektocht
De twee woonden jaren in Zundert. Maar toen de
kinderen de deur uit waren, kwam de vraag: ‘willen we
hier oud worden?’. ‘Nee’, bleek het antwoord en dus
startte een twee jaar durende zoektocht naar hun nieuwe thuis. “We wilden ‘aan deze kant’ van Breda wonen,

zodat we makkelijk naar ons werk in Zundert konden”,
vertelt Jan-Hein daarover. “Toen we hier binnenstapten,
hebben we direct onze handtekening gezet.”

Vriendschappen
Tijdens het verhuizen bleek dat een aantal bewoners
met bestuurservaring er wel oren naar had om een
bewonerscommissie op te richten. “Het gebouw is
tot in de puntjes opgeleverd door NBU. Dat willen we
graag zo houden”, legt Jan-Hein uit. “Samen houden
we het leefbaar, zo ruimt een clubje wekelijks de kassa
bonnen op de stoep rondom het gebouw op.”
De bewonerscommissie is een van de actiefste clubs
binnen WonenBreburg, weet de voorzitter. “Het is
vooral ook heel gezellig hoor. De vergaderingen duren
altijd veel langer dan nodig en er zijn in de afgelopen
vijf jaar echt vriendschappen ontstaan.”
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HEEFT U ZE AL
GEZIEN? NIEUWE
BEDRIJFSWAGENS
VOOR ONZE
VAKMANNEN!
IN BREDA WONEN HONDERDEN
HUURDERS OP NUMMER 40.
In het kader van 'de 40e Venster' zochten
we er een aantal op. Zoals meneer en
mevrouw Clerx - Van Oers.

WonenBreburg heeft bewust een eigen
onderhoudsdienst. Dagelijks rijden 46 vak
mannen door Tilburg en Breda om grote en
kleine klussen bij onze huurders te klaren.
Tegelijkertijd hebben ze dan persoonlijk
contact met u. De vakmannen weten zo,
net als al onze andere medewerkers in de
wijken, wat er leeft bij onze huurders.
De vakmannen zijn duidelijk herkenbaar op de weg, dankzij
hun WonenBreburg-bussen. Deze worden vernieuwd, omdat
het oude wagenpark aan vervanging toe was. Een aantal bussen is al nieuw, de rest volgt binnenkort. De investering voor
de nieuwe bussen verdient zich terug omdat de kosten verminderen en er nieuwe contractafspraken zijn gemaakt voor
het onderhoud van het wagenpark. Een ander pluspunt is dat
de nieuwe bussen zelf een stroomvoorziening hebben.
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In 2002 werden in de wijk Kroeten in de Haagse Beemden diverse huur- en koop
appartementen opgeleverd. Meneer en mevrouw Clerx – Van Oers wonen er vanaf
de eerste dag met veel plezier. “Het is hier heel fijn wonen”, vinden ze.
“Onze drie kinderen zijn opgegroeid op de Lieve de
Keystraat in Geeren-Zuid. Dat was een mooie woning
met een groot grasveld voor de deur. Toen we vanwege gezondheidsredenen zo’n zestien jaar geleden
naar dit appartement verhuisden, was dat natuurlijk
wel even wennen. Maar we hebben niet veel eisen, en
deze woning is ruim en heeft ook een mooi uitzicht”,
vertelt Corrie opgewekt. Ze wijst naar de flat aan de
overkant waar mooi verzorgde bloembakken aan de
balustrades hangen. “Elk seizoen komt er iets nieuws
in, heel leuk vind ik dat.”

Levenswerk
Ruim vijftig jaar heeft het echtpaar op alle markten van
Breda gestaan met hun groente- en fruitkraam. Inmiddels wordt het familiebedrijf en levenswerk voortgezet
door één van de drie zonen Clerx. “Wij zijn op deze

leeftijd meer aan huis gebonden”, vertelt Corrie.
Als mantelzorger voor haar man krijgt ze hulp van de
thuiszorg en als het nodig is, staan ook de buren uit
het appartementengebouw voor het echtpaar klaar.
“We hebben het nog goed samen, hoor”, wil ze maar
zeggen.

Op het hoekje
Meneer en mevrouw Clerx mochten in 2002 een voorkeur voor een woning in het appartementengebouw
uitspreken. “Doe mij maar op het hoekje – dacht ik”,
herinnert Corrie zich. “Lekker vrij en maar aan één
kant buren, dat leek me wel prettig.” Zodoende komt
het echtpaar op huisnummer veertig terecht, maar
dat is dan ook de enige relatie die ze hebben met dat
getal. “Ach, ik zou het nog wel willen zijn”, grapt de
79-jarige bewoonster.
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De afgelopen maanden is er
weer veel gebeurd in de wijken
en buurten van Breda…

SEPTEMBER

JULI

AUGUSTUS

JULI

Huismeester Pascal en woonconsulent Annet
hebben deze zomer samen met de bewoners van
het Edisonplein geklust. Het resultaat? Een mooie
picknicktafel in elke gezamenlijke tuin. Vakman
Henk heeft de bewoners een handje geholpen met
het in elkaar zetten van de houten tafels.

Deze zomer ontvingen 31 huurder
s de
sleutels van hun nieuwbouwappartem
ent
aan de Nieuwe Inslag. In septemb
er zijn
nog eens 31 woningen opgeleverd.
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Onze huismeester Bart
kreeg een kaartje toegestuurd als bedankje voor de
goede zorgen. Dat vinden
wij nou leuk!
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NOVEMBE

R

1 november was voor de ouders van
Stichting ZES en hun volwassen kinderen met
een verstandelijke beperking een feestdag.
Die dag begon officieel de bouw van de vijftien
appartementen met gezamenlijke woonruimte,
waar de jongvolwassenen zelfstandig en toch
samen (met zorg) gaan wonen.
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De eerste Venster lag in februari 2004 bij onze
huurders in Breda en Tilburg op de mat. Al vanaf die
eerste editie heeft het blad z’n vierkante formaat.
In de beginjaren verscheen Venster drie keer
per jaar, nu bundelen we twee keer per jaar de
verhalen van onze huurders, medewerkers en
samenwerkingspartners in een magazine.
Ook online leest u Venster: via onze website
bieden we bovendien een rustigere editie voor
slechtzienden.

PALEISJE VAN…

De rubriek ‘Het Paleisje van…’ waarin we binnen
kijken bij huurders is al sinds nummer 7 (2006)
onderdeel van het bewonersblad.

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.”

Hal

Keuken

Gang

Elke editie van Venster gaan we in gesprek met flink
wat huurders. In alleen deze uitgave komen er al
10 aan het woord.

520

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.

Zo goedkoop mogelijk leven

Krijn Hurkmans

‘Alles wat ik nodig heb op 40 vierkan
te meter’

Een voorbeeld voor mensen met weinig
ruimte! Krijn Hurkmans creëerde zijn
‘paleisje’ op slechts
40 vierkante meter in de Bouwmeesterb
uurt. “Mijn appartement is niet groot,
maar mede door de
efficiënte indeling van de leefruimte
woon ik hier heel prettig.”
16

“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
als een uitdaging om zo goedkoop
het
mogelijk te leven”, vertelt hij. “Zo
gebruik ik bijvoorbeeld ook zo min
gas en elektriciteit. Mede door de
mogelijk
goede isolatie van mijn appartement,
is dat helemaal niet zo lastig. De warmte
blijft hier binnen en de kou buiten.”

Al op veertig vierkante meter een paleisje, het kan
bij WonenBreburg! Dat laat Krijn Hurkmans zien in
Venster 38.

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
fijn dat ik geen hoge lasten heb. Het
heel
appartement heeft bovendien een
handige locatie: rustig, maar wel dicht
de supermarkt, sportschool en het
bij
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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… Het Engelse woord voor veertig, forty, in die taal
het enige getal is waarvan alle letters in alfabetische
volgorde staan?
… Hello Josephine van The Scorpions maar liefst 40
weken in de Top-40 heeft gestaan? Huilen is voor
jou te laat van Corry en De Rekels hield het nog één
weekje langer vol en Happy van Pharrell Williams
stond het langst in de muzieklijst: 49 weken!
… Een 40-jarig jubileum ook wel een robijnen jubileum
wordt genoemd?

16

… 40 ook een belangrijk getal is binnen het
Christendom en de Islam? Zo zitten er altijd
40 dagen tussen Carnaval en Pasen, bleef Mozes
volgens de Bijbel 40 dagen op de berg Sinaï
waar hij de 10 geboden kreeg van God en was
Mohammed 40 jaar toen hij voor het eerst de
openbaring ontving van de aartsengel Gabriël.
… Uit Brits onderzoek van kinderzender Nickelodeon
blijkt dat mannen op hun 40e nog steeds niet
volwassen zijn? Gemiddeld gebeurt dit pas op
hun 43e.

… ‘Het leven begint bij veertig’ een bekende uitdrukking is? Dat belooft veel goeds voor Venster.

… Een standaard Monopolybord 40 vakjes telt?

… Een bekend Arabisch spreekwoord is: ‘Om mensen te
begrijpen, moet je 40 dagen met ze samenleven’?

… 40 het hoogste getal is waar in Sesamstraat tot
geteld wordt?

HAAL DE
JAARKALENDER
VAN
WONENBREBURG
GRATIS OP!
Haal de kalender voor 2019 gratis op bij een
van de ophaalpunten in Breda: een huismeester
kantoor 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 2019.

Waarom bezorgt WonenBreburg de
kalender niet meer thuis?
Omdat niet iedereen een kalender van ons wil ont
vangen. De huismeesters en medewerkers in de
woonwinkels reiken de kalender daarom graag uit aan
iedereen die er één komt halen. U mag er natuurlijk
ook een meenemen voor uw buurman of -vrouw.

Waarom staan de stadsevenementen en
voetbalwedstrijden er niet meer in?
Omdat we nooit volledig kunnen zijn in de opsomming
van evenementen in de stad én er nog zoveel meer
sportwedstrijden zijn naast de wedstrijden van NAC
Breda. Daarom laten we aan iedereen persoonlijk wat
u op de kalender opschrijft.
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Terug naar 2013. In Venster 30 spraken we Anja Frijters en Natasja Nollen over de
opening van het Annafrij huis. Aan de Sterrenkroos biedt het duo de helpende hand
aan mantelzorgers van dementerende ouderen. Hoe is het nu met ze?

E
MENTEREND
IS BIEDT DE
ANNAFRIJ HUEEDE THUIS
OUDEREN TW

EEN CAKE BAKKEN OF SAMEN EEN UITGEBREIDE MAALTIJD OP TAFEL ZETTEN. RUSTEN OP DE
KAMER, DE KRANT LEZEN OF GEWOON TELEVISIE KIJKEN: HET MAG EN KAN ALLEMAAL IN HET
ANNAFRIJ HUIS IN BREDA. HET ANNAFRIJ HUIS IS EEN OPVANGHUIS VOOR DEMENTERENDE
OUDEREN VAN WIE DE MANTELZORGER EVEN TIJD VOOR ZICHZELF NODIG HEEFT. HET HUIS IS
NU EEN AANTAL MAANDEN OPEN VOOR GASTEN. AAN INTERESSE GEEN GEBREK.
“WE MOGEN NIET MOPPEREN”, BEGINT NATASJA. “HET IS EEN NIEUW CONCEPT, IETS DAT TIJD
NODIG HEEFT OM BEKEND TE RAKEN. TENMINSTE, DAT DACHTEN WE. MAAR SINDS DE OPENINGS
WEEK IN MEI DIT JAAR ZIJN ER GASTEN GEKOMEN EN DAT IS NIET MEER OPGEHOUDEN.”
De helpende hand

Sterrenkroos 9/29

De dames hebben plek voor zeven logees
en voor tien ouderen die een dag(deel)
komen. Wanneer de mantelzorger van
een dementerende oudere even ruim
te nodig heeft voor zichzelf, bieden
Anja en Natasja de helpende hand.
In hun ‘woning’ aan de Sterrenkroos
worden de ouderen met veel liefde
opgevangen, zodat de mantelzorger
een periode ontlast kan worden of,
heel praktisch, een bezoek aan de huis
arts kan brengen of op verjaardagsvisite
kan gaan.

Gasten uit de omgeving
Veranderingen zijn voor dementerenden niet prettig.
Een keertje ‘proefdraaien’ bij het annafrij huis is dan
ook geen probleem. Natasja: “We zien dat mantelzor
gers het eerst willen proberen, maar dat de oudere al
snel vaker komt. Dat wisselende bezoek maakt het zo
leuk.” De gasten komen uit de wijde omgeving; Breda,
Ulvenhout, Chaam, Oosterhout. “Inmiddels komen
ze ook op vaste momenten, zodat de mantelzorger
bijvoorbeeld iedere vrijdagochtend kan zwemmen.”

Sterrenkroos
De ruimte aan de Sterrenkroos noemen de dames een
geschenk uit de hemel. Samen met WonenBreburg
vonden ze het geschikte pand voor hun plan. “Wonen
Breburg heeft ons geadviseerd bij de verbouwing en

staat nu nog steeds voor ons klaar als we hulp nodig
hebben met een kleine klus bijvoorbeeld. Uiteraard
blijft de monteur dan nog even voor een kop koffie”,
lacht Natasja.

Mooi initiatief
“Ook wij zagen het gat in de markt voor Anja en
Natasja”, vertelt vestigingsdirecteur Franklin van
Rhoon. “Ze hebben goed nagedacht over het concept.
We hebben in hen een goede huurder gevonden en
we hebben hen zo goed mogelijk geadviseerd, zoals
bij het verbouwen van het pand. Zo is er bijvoorbeeld
een bestaande badkamer ingeleverd voor een extra
slaapkamer en hebben we hen op weg geholpen met
de brandweervoorschriften, legionellavoorschriften en
dergelijke. We zien het als onze maatschappelijke taak
om zo’n mooi initiatief op weg te helpen.”

Terug naar de basis
Niets moet, alles mag lijkt het motto van Anja en
Natasja. Natuurlijk wordt er gezorgd voor drie maal
tijden, rustmomenten en medicatie, maar verder
luistert het duo vooral naar de wensen en behoeften
van de mantelzorger en de oudere. Terug naar de
basis, noemen ze dat. “Regels heb je nodig, ook wat
betreft medicatie en voeding, maar daarna gaan we
samen ontdekken waar de behoeftes liggen. Een
oudere hoeft echt niet de hele dag beziggehouden te
worden. Soms willen ze juist even een krantje lezen,
een televisieprogramma kijken en dat wanneer ze er
zelf zin in hebben. Niet omdat wij het zeggen.”
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Anja en Natasja zijn er in 2013 van overtuigd dat de
ouderenzorg anders kan en moet. Hoe? Door de
dementerende oudere en zijn of haar mantelzorger
centraal te zetten, in plaats van de regels. Een luisterend oor te bieden. En de zorg die nodig is, zodat de
mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Vijf jaar
geleden was het motto van de oprichters al ‘niets moet,
alles mag’ en dat is tot op heden niet veranderd.

Pittige weg

“ TROTS OP WAT
WE HEBBEN BEREIKT”

“Terug naar de basis. Dat was ons idee”, vertelt
Natasja. “En het is fantastisch om te zien dat dit gelukt
is. We hebben neergezet wat we voor ogen hadden.
Het was een pittige weg om dit te bereiken, maar dat
was het zeker waard. We bieden dementerende ouderen een tweede thuis.”
In het pand aan de Sterrenkroos in de wijk Kroeten is
plek voor tien logees en daarbij één of twee ouderen
die er een dag(deel) verblijven. Wanneer de mantelzorger even ruimte voor zichzelf nodig heeft, krijgt de
dementerende oudere er de zorg die nodig is. Dat is
altijd tijdelijk. Hoe lang een oudere in het Annafrij huis
verblijft, bepalen Anja en Natasja samen met de gast
en de betrokken familie.
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Begrip in en om Breda
Het Annafrij huis is inmiddels als opvanghuis een
begrip in Breda en ver daarbuiten, merken de oprichters. “Het feit dat nagenoeg elke avond de bedden
bezet zijn, geeft wel aan dat er vraag naar is.
Bovendien krijgen we dagelijks de bevestiging van
onze gasten, hun mantelzorgers, en van doorverwijzers
en collega’s uit het vak dat ouderenzorg ook volgens
onze visie kan.”

Plannen voor een tweede huis
Dat is ook de reden dat er plannen zijn voor een
tweede huis. Hoewel nu nog op een laag pitje, zijn de
dames vastbesloten om er in 2019 serieus werk van te
maken. “Dit pand van WonenBreburg noemden we
vijf jaar geleden een geschenk uit de hemel”,
herinnert Natasja zich. “En hoewel ik denk dat toeval
niet bestaat, hebben we er echt geluk mee gehad.
Het heeft ons de ruimte gegeven te realiseren wat we
voor ogen hadden. Op ons vijfjarig bestaan hebben we
samen geproost met de gasten, en toen we om ons
heen keken kwam het besef dat we daar best trots op
mogen zijn.”
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Breda is een bruisende stad. Voor jong en oud is er
altijd iets te doen. In de wintermaanden trakteert de
stad en de omgeving u op talloze activiteiten.
We geven u graag een paar tips…

KERSTMARKT
GINNEKEN
zondag

Op zaterdag 15 en
tijd voor de
16 december 2018 is het
arkt Ginneken.
25e editie van de Kerstm
arkt en
Op en rond de Ginnekenm
geschenken,
vol
n
-weg verschijnen krame
r de
voo
n
versieringen en lekkernije
g.
feestdagen. Gratis toegan

INTERMAR16KdecTember
BELCRUMopW
zaterdag 15 en zondag

en.nl

De Belcrum organiseert
Belcrum
r de gezellige jaarlijkse
2018 voor de vijfde kee
ps voor
ho
rks
wo
ve
tredens, creatie
Wintermarkt. Er zijn op
door
ampjes. Georganiseerd
kinderen en gezellige kra
g.
gan
toe
buurtbewoners. Gratis

KATTENKOPJditESnajaar een kattencafé

Op de Nieuwe Haagdijk is
s en ondertussen
geopend. Wilt u knuffelen met katje
Familie Snorhaar.
de
bij
kan
Dat
kopjes koffie drinken?
iseerd worden zoals yoga,
Hier zullen ook activiteiten georgan
gen over kattengedrag.
film- en spelletjesavonden en lezin

www.bruisendginnek

arkt.com

www.belcrumwinterm

NACHTELIJKE CULTU

UR

familiesnorhaar.nl

WINTERSPOOR

Winterspoor is de allernieuwste kers
tkadomarkt van Breda!
U vindt in het weekend van 8 en 9
december 2018 op het Centraal
Station van Breda diverse kraampj
es met (kerst)cadeautjes, hapjes
en drankjes - zoals oliebollen en erw
tensoep - in een gezellige
winterse sfeer met muziek en thea
ter. Gratis toegang.

www.facebook.com/winterspo

or

OPEN WEEKEND
KAARSENFABRIEK

Nachtelijke avonturen die
ook nog eens cultureel
verantwoord zijn. Op zat
erdag 26 januari 2019
vanaf
19.00 uur openen musea
, galeries, theaters en and
ere
cultuurinstellingen de deu
ren voor bijzondere act
ivit
eiten.
www.cultu

urnachtbreda.nl

Voor de 40e keer organiseert de Bredase
Kaarsenfabriek een open dag! Benieuwd hoe
kaarsen gemaakt worden? Op 15 en 16 december
2018 krijgt u via demonstraties zicht op het decoreren,
kleuren en bewerken van kaarsen. Gratis toegang.

www.bredasekaarsenfabriek.nl/
open-dag

BETOVEREND BREDA
Het nieuwe winterevenement Betoverend Breda is de opvolger
van Winterland Breda. Van 14 december 2017 tot en met 6 januari
2018 tovert Citymarketing in samenwerking met ondernemers de
binnenstad om in een winters sprookje. Er komt onder andere een
ijsbaan en een sprekende kerstboom.

betoverendbreda.nl

WINTERS SPECIAALBIERFESTIVAL

ts
slaan de handen ineen voor een groo
Biergarten Breda en Beers & Barrels
8
rdag
en & Barrels Winterfestival. Op zate
winters speciaalbierfestival: Biergart
van
ieten
u (speciaal)bierenproeven en gen
en zondag 9 december 2018 kunt
er andere de wintertuin.
fijne muziek en gezelligheid in ond

sbreda

www.facebook.com/beersbarrel
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CONTACT
Komen familie,
buren of vrienden eten
met kerst maar heeft u niet
genoeg stuks van hetzelfde servies?
Geen nood! Vraag of uw gasten wat
bordjes, kopjes en glazen meebrengen
en zet de verschillende serviessets
verspreid over de kersttafel.
In combinatie met een neutraal
tafelkleed en servetten wordt
het één geheel.

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!

“Wat moet ik doen bij een
spoedreparatie?”

Is er een storing of defect in of om uw woning? U kunt uw probleem
telefonisch, online, per e-mail of aan de balie melden. Vervolgens lossen
we het zo snel mogelijk voor u op. Ons klantcontactcentrum is geopend
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Als u toch al in de natuur bent:
raap dan ook wat dennenappels
op. Was ze thuis met water en
azijn en laat goed drogen (buiten
in
of eventueel op lage temperatuur
n
uite
besp
ze
u
t
kun
de oven). Daarna
n van de
bbe
schu
de
rijk
best
of
met nepsneeuw
oi er zout op voor
dennenappels met hobbylijm en stro
koortje als guirlande
een glinstereffect. Hang ze aan een
voor een feestelijk effect!

Veertjes in de boom

Geef uw kerstballen een nieuw jasje! Bent u uitgekeken op uw
kerstballen of zijn ze een beetje beschadigd? Gooi ze niet weg,
maar beplak ze met servetten of cadeaupapier met een
kerstmotiefje. Met hobbylijm (zoals Mod Podge) en in
stukjes geknipt papier zijn uw kerstballen in een
handomdraai weer als nieuw!

U heeft ze misschien wel gezien in het tuincentrum: veren als kerstdecoratie
voor de kerstboom. Ga in het park of bos op zoek naar mooie vogelveren,
liefst zo groot mogelijk. Maak ze schoon en verf de topjes met een kwastje voorzichtig
in een kleur naar keuze. Strooi er voor een extra feestelijk effect wat glitters op, en klaar!
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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

Heeft u buiten kantoortijden te maken met een storing of defect en
kan dit niet wachten tot de volgende dag? Dan kunt u contact opnemen
met onze storingsdienst via het telefoonnummer 0900-0209 (lokaal tarief).
Bel dit nummer alleen wanneer een spoedrepartie noodzakelijk is.
Zo houden we samen de kosten laag en zorgen we voor een optimale
bereikbaarheid bij noodgevallen. Dat komt al onze huurders ten goede!

Mail naar contact@wonenbreburg.nl
of schrijf naar:

Wanneer is een spoedreparatie nodig?

Wilt u afmelden voor ontvangst Venster?
Mail uw naam + adres naar
contact@wonenbreburg.nl.

Kapotte verwarming (alleen in de winter)
Grote scheur of breuk in raamglas
Rioolverstopping in de woning
Kapotte lift
Leg een sleutel bij de
Grote waterlekkage of gaslucht
buren neer. Zo voorkomt u dat u onze
storingsdienst moet bellen wanneer u
Stroomuitval in de hele woning
buitengesloten bent of uw sleutel bent
Geen toegang door een kapot slot
kwijtgeraakt.
of kapotte wandlezer
Geen toegang tot parkeerkelder
Geen toegang door verloren sleutels
of buitensluiting (kosten voor eigen rekening)

WonenBreburg
t.a.v. Redactie Venster
Postbus 409
5000 AK Tilburg

Aan dit nummer werkten mee: Annie Deckers,
Joke Visser, Ria Schaap, Jolanta van Nispen, Ad Willemsen,
Rosa Eversteijn, Anja Frijters, Natasja Nollen, Ivan Bouwens,
Jan-Hein van Bladel, meneer en mevrouw Clerx,
Towy van Poppel.
Eindredactie:
Ontwerp:
Fotografie:
Tekst:
Druk:

Claudia Vleeschhouwer (WonenBreburg)
Veldontwerp, Roosendaal.
Riesjard Schropp.
Maud Robberts, Kim Schoot
(Swaans Communicatie).
Moderna Printing.
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J A A R G A N G

Griekse
letter
hard
materiaal

4

oogvocht

9

grammo- boete
foonplaat
kansspel

gemeen

7

4 0
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D E C E M B E R
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insect

18

11

tropische
vrucht

N R

Ans was zeer verrast toen ze gebeld werd met het blije nieuws dat ze
gewonnen had. Deze cheque komt zeker van pas en ze kijkt uit naar
een gezellig diner voor vier. Gefeliciteerd Ans!

kier
uitdraai

•

De juiste oplossing van de puzzel in Venster 39 was:
‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’.

kei

woud

brandgang
grondsoort

1 6

hemelsblauw

2

heksenwerk

lacune

13

21
klank

deel van
Nederland

primitief
huisje

6

op grote
afstand

eetbaar
knolletje

1

bezittelijk vnw.

deel v.e.
mast

glorie

poos
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water in
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5

respect
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kledingstuk
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kauwtje
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PUZZEL MEE VOOR EEN

DINERCHEQUE VOOR

decibel

plechtige
gelofte

sint
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11
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12

13
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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
18 januari 2019: WonenBreburg, Redactie Venster, Postbus 409,
5000 AK Tilburg.
De winnaar ontvangt persoonlijk bericht en staat volgende keer met
een foto in Venster.

