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Mevrouw Van de Louw-Van Spaandonk

Frans en Bep Lenaerts

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.

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 Frank Sjaardema 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!

Anne-Marie Maenhout

23 VRAAGBAAK
24 PUZZEL
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IN TILBURG WONEN HONDERDEN
HUURDERS OP NUMMER 40.
In het kader van 'de 40e Venster' zochten
we er een aantal op. Zoals mevrouw
Van de Louw-van Spaandonk.

Veel heeft mevrouw Van de Louw-van Spaandonk niet met het cijfer 40.
Behalve dan dat ze al ruim twintig jaar met veel plezier op dit huisnummer woont.
“Ik kan me geen betere plek voorstellen”, glimlacht ze.

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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“Sinds het overlijden van mijn man, dertien jaar
geleden, woon ik hier alleen. Gelukkig voelt dat niet
zo: ik heb veel contact met de andere bewoners van
het appartementencomplex. Zo ga ik vaak op zaterdag met vijf buurvrouwen uit eten. En bij een andere
buurvrouw, die zelf niet meer veel buitenkomt, ga ik
regelmatig langs om een praatje te maken of om te
kijken of ik iets voor haar kan betekenen. Mensen
omschrijven me als een doe-mens. Ik sta altijd voor
anderen klaar. Dat heb ik van huis uit meegekregen.
Zolang ik in staat ben om voor anderen te zorgen,
blijf ik het doen. Ik doe het namelijk heel graag.”

Puzzelen op het balkon
In haar appartement in de wijk Oud-Noord voelt
mevrouw Van de Louw-van Spaandonk zich helemaal
thuis. “Het heeft een prettige indeling en je kunt overal

gemakkelijk bij. Ik zit graag op het balkon legpuzzels te
maken. Ook in de woonkamer zit ik veel, bijvoorbeeld
als de kinderen langskomen. In de loop der jaren is
het appartement zo aangepast dat ik er, ook nu ik op
leeftijd ben, kan blijven wonen. Er zijn bijvoorbeeld
steunen in de badkamer geplaatst en de deur gaat met
één druk op de knop automatisch open. Heel handig!”

Altijd welkom
Ook de locatie van haar nummer 40-woning is prettig.
“Den Herdgang – een locatie van De Wever – is vlakbij
en daar zijn de bewoners van ons appartementen
complex altijd welkom voor een maaltijd en wanneer er
activiteiten georganiseerd worden. Met de feestdagen
bijvoorbeeld ook weer! Maar ik ga ook regelmatig
verder van huis. Ik speel bijvoorbeeld jeu de boules en
bingo. Stilzitten is niets voor mij.”
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HET IS ONDERTUSSEN EEN TRADITIE: HUURDERS DIE EXACT VEERTIG
JAAR BIJ ONS HUREN, TRAKTEREN WE OP EEN GEZELLIGE HIGH TEA.
DIT JAAR ZIJN ER IN TILBURG MAAR LIEFST 60 HUURDERS DIE DEZE
BIJZONDERE MIJLPAAL HEBBEN BEREIKT!
Op ons kantoor aan de Joannes van Oisterwijkstraat
worden zij welkom geheten door Leo Schuld, directeurbestuurder van WonenBreburg. “Opnieuw”, begint hij.
“Want veertig jaar geleden werd u natuurlijk ook al
verwelkomd bij onze rechtsvoorganger.”

Leuk leesvoer
Hij schetst dat 1978 het jaar was van de eerste glasbak, van de opening van het Spookslot in de Efteling
en van de verloren WK-finale tegen Argentinië.
Dat er dat jaar maar liefst drie pausen waren, wat
enige verbazing oproept in het zaaltje. Dat Rivers of
Babylon van Boney M. in 1978 de bestverkochte single
was –mag wel op herkenning rekenen. Het huurcontract van mevrouw Van Berkel - een kopietje - komt op
tafel. Leuk leesvoer, noemt Leo Schuld het. “Al staan er
wat opmerkelijke passages in.” Over beddengoed dat
niet buiten mag drogen, en wie er verantwoordelijk is
voor de schoonmaak in de flat. “Ik heb geen idee dat
dat erin stond”, lacht de huurster, als de eerste gang
van de high tea wordt geserveerd. “Dat contract ligt
al veertig jaar goed opgeborgen.”

Heerlijk wonen
In de woning aan de Bachlaan, waarvoor ze veertig
jaar geleden haar handtekening zette, is het nog
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steeds goed toeven vindt ze. “Het appartement is
ruim en op de negende etage heb ik een mooi
uitzicht.” Reden om te verhuizen heeft mevrouw
Van Berkel eigenlijk nooit gehad. Dat geldt ook voor
haar tafelgenoot, mevrouw Hoedjes. Zij woont al
veertig jaar met plezier op de Offenbachstraat.
“Aan het pleintje, om precies te zijn. Dat is heerlijk
wonen. Al vind ik het wel jammer dat het moeilijker
contact leggen is met de nieuwe bewoners, veelal
van buitenlandse afkomst.”

Quiz
De high tea wordt opgeluisterd met een quiz over
Tilburg. Mevrouw Van Weegberg heeft er wat moeite
mee. “Mijn geheugen reikt tot aan de voordeur”,
grapt ze. “Daar heb ik nu dus niks aan.” Haar partner
is fanatieker en beantwoordt vragen zonder moeite.
De afgelopen veertig jaar woonden ze op de Generaal
Smutslaan in een twee-onder-een-kapwoning.
“Dat wordt veel te groot, al die slaapkamers, de tuin –
dat hebben we allemaal niet meer nodig”, vertelt ze.
Haar partner is op z’n 75e een computercursus gaan
volgen, zodat ze via Woning in Zicht op zoek kunnen
naar iets gelijkvloers. En ze na veertig jaar trouw
huren opnieuw in een woning van WonenBreburg
verwelkomd kunnen worden.
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EVEN VOORSTELLEN…

Huismeester
Frank Sjaardema
Een nieuwe huismeester in de wijken
Korvel, Sint Anna, Zorgvlied en Oerle.
Frank Sjaardema was dit najaar precies
40 dagen werkzaam bij WonenBreburg.
We lopen een dagje met hem mee!

8.05 uur
Sinds half december begint Frank op maandag met de
weekstart van het wijkteam. Verschillende collega’s uit
Wijkteam Centrum praten elkaar dan bij over wat er
speelt in de wijk. “Als huismeester werk je veel alleen.
Dit overleg is een mooie gelegenheid om ervaringen
uit te wisselen. We bespreken waar we tegenaan lopen
en hoe we het best met bepaalde zaken om kunnen
gaan.” Ook met externe partijen, zoals RIBW Brabant,
heeft het wijkteam contact om kwesties te bespreken
waarbij hulp van buitenaf nodig is.
Franks telefoon gaat. Of hij deze ochtend nog even
een lampje kan vervangen in de Korvel. “Ja hoor,
dat plan ik gelijk even in!”

9.10 uur
“Het werk als huismeester is ontzettend divers”, vertelt
Frank terwijl hij zijn fiets van het slot haalt. “Hiervoor
deed ik iets heel anders: ik was facilitair coördinator

bij een zorginstelling. Op zoek naar een baan in een
andere sector stuitte ik op de vacature van huismeester
bij WonenBreburg. Problemen oplossen en lekker veel
buiten zijn: dat sprak me wel aan.”
“Mijn eerste 40 dagen als huismeester zijn goed
bevallen, al is het ook best even wennen! In het begin
moest ik nog veel dingen uitzoeken, bijvoorbeeld wat
de procedure is bij klachten van huurders en bij welke
afdeling je met welke vraag terecht kunt. Maar inmid-

dels kan ik veel vragen van huurders direct beantwoorden. De eerste weken heb ik meegedraaid met diverse
collega-huismeesters in Tilburg. Hierdoor heb ik snel
mijn weg binnen de organisatie gevonden!”

9.30 uur
Na een korte fietstocht komt Frank aan in het wijkcentrum van Zorgvlied. Hier ontmoet hij collega’s van
andere woningbouwverenigingen, Contour de Twern,
het RIBW en de gemeente voor een vergadering
van het Innovatielab. “Onder deze naam komen we
regelmatig bij elkaar om samen oplossingen te zoeken
voor problemen in de wijk. We willen bijvoorbeeld
een evenement organiseren om eenzaamheid onder
ouderen te verminderen. Om de zichtbaarheid van het
Innovatielab in Zorgvlied te vergroten is er elke week
een spreekuur in de buurtsupermarkt, waar buurt
bewoners een kopje koffie kunnen komen drinken en
vragen kunnen stellen.”

10.45 uur
Na het overleg maakt Frank nog een rondje door de
wijk. “Vaste prik”, vertelt hij. “Ik neem vrijwel elke
dag een kijkje bij de WonenBreburg-woningen in mijn
wijken. In de loop van het rondje word ik vaak gebeld,
bijvoorbeeld wanneer er iets kapot is in een woning of
een huurder zijn sleutels is verloren. Vaak ben ik dan al
in de buurt en kan ik meteen even langsgaan. Nu ga
ik ook gelijk even dat lampje verwisselen waarvoor ik
vanmorgen werd gebeld.”
Lees verder ➜
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11.45 uur
Veel tijd om te lunchen is er vandaag niet. Frank
heeft een volle agenda. “Ik kan mijn dagen veelal zelf
indelen”, vertelt hij terwijl hij een boterham eet op het
huismeesterkantoor. “Die vrijheid vind ik heel prettig.
In mijn vorige baan had ik dat minder. Maar, er zijn ook
dagen zoals vandaag, wanneer ik wat meer afspraken
heb. Dat houdt het werk divers. Globaal weet je hoe je
dag eruit ziet, maar het kan ook zomaar anders gaan!”

12.00 uur
Frank heeft een afspraak met een huurder in de
Calandhof, zijn begeleider en de woonconsulent.
“Een aantal huurders staat onder begeleiding van een
zorginstelling. Om hen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, gaan we regelmatig met elkaar in gesprek.
We bespreken bijvoorbeeld hoe het met de huurder
gaat en of er nog zaken veranderen in zijn situatie.”

13.30 uur
De rest van de middag staat een cursus Mental Health
First Aid op de planning. Tijdens deze cursus worden
Frank en de andere deelnemers door de GGZ bijgepraat over psychische problemen en hoe je daarmee
om kunt gaan. “Erg interessant”, vindt Frank.
“Hierdoor weet ik straks bovendien beter hoe ik
mensen met psychische problemen bijvoorbeeld het
best kan benaderen. Want ook dit soort zaken kom je
tegen als huismeester.”

17.30 uur
Het einde van een drukke dag. “Als huismeester
zit je niet vaak stil”, beaamt Frank. “Gelukkig maar,
want ik ben graag actief bezig.” Franks eerste 40
dagen zitten er inmiddels op. Op naar de 40 weken?
“Als het aan mij ligt wel!”, lacht hij. “Het bevalt goed.
WonenBreburg is net als ik volop in beweging.
Werken in wijkteams is bijvoorbeeld een mooie ontwikkeling, waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.”
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IN TILBURG WONEN HONDERDEN
HUURDERS OP NUMMER 40.

In het kader van 'de 40e Venster' zochten
we er een aantal op.
Zoals Anne-Marie Maenhout.

Anne-Marie Maenhout kreeg in 2000 de sleutel van haar woning aan het Bavelpark. “Precies één jaar na mijn veertigste”, grapt ze. Haar woning op huisnummer
40 bevalt al die jaren uitstekend. “Ik blijf hier voorlopig nog wel.”
Van oorsprong komt Anne-Marie Maenhout uit
Zeeuws-Vlaanderen. “Als je daar opgroeit en je wilt
studeren, weet je dat je moet verhuizen. Via Breda en
Eindhoven kwam ik uiteindelijk voor mijn werk in de
Friese plaats Drachten terecht. Hoewel ik daar jaren
met veel plezier heb gewoond, was het wel erg ver
weg van mijn familie in Zeeland.”

Nieuwe buren
Als haar werkgever naar de provincie Brabant verhuist,
gaat Anne-Marie dus maar wat graag mee. Zo komt ze
in de B-buurt van de Reeshof terecht – op nummer 40.
“Er heeft wel altijd een 4 in mijn huisnummer gezeten,
maar verder heb ik weinig met het getal”, vertelt ze
in de woonkamer van haar appartement. Ze woont er
al bijna twintig jaar met veel plezier, al is er de laatste
jaren meer verloop in het gebouw. “Ik heb net nieuwe
buren, bijvoorbeeld. Iedereen groet elkaar wel, maar

eigenlijk zijn alle bewoners veel op zichzelf.” Vervelend
is dat niet, vindt ze: “Mijn sociale leven speelt zich ook
vooral af buiten het appartementengebouw.”

Thuis bij de parochie
Op tafel ligt een hele stapel kerstkaarten. Al in oktober
begon ze met het uitzoeken en schrijven van de bijna
150 kaarten bedoeld voor haar collega’s, medeparochianen en familie en vrienden. “Waar ik ook
neerstrijk, ik zoek een plek waar ik me thuis voel. Dat is
voor mij naast een prettige woning zoals deze, de kerk.
Ik heb me meteen aangesloten bij de parochie toen ik
hier kwam wonen. En hoewel ik me had voorgenomen
om me het eerste half jaar nog niet actief in te zetten
voor de kerk, is me dat niet helemaal gelukt. Inmiddels
ben ik als koster en lector betrokken bij de vieringen en
zet ik me daarnaast in voor de mensen in de buurt en
verder weg.”
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HEEFT U ZE AL
GEZIEN? NIEUWE
BEDRIJFSWAGENS
VOOR ONZE
VAKMANNEN!
IN TILBURG WONEN HONDERDEN
HUURDERS OP NUMMER 40.
In het kader van 'de 40e Venster' zochten
we er een aantal op.
Zoals Frans en Bep Lenaerts.

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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Ruim 40 jaar wonen Frans en Bep Lenaerts op nummer 40. “We kwamen hier
wonen met onze twee dochters, de jongste toen nog een baby”, vertelt Bep.
“Inmiddels wonen we er met z’n tweeën, dat bevalt nog net zo goed.”
Frans: “We woonden in een flat in de Nobelstraat
en wilden graag verhuizen naar een huis. Toentertijd
kwam je hiervoor in aanmerking wanneer je twee
kinderen had. Toen in 1976 onze tweede dochter werd
geboren, kregen we inderdaad een woning toegewezen, maar die sprak ons niet aan. ‘Dan kan het nog wel
even duren’, zeiden ze bij de woningbouwvereniging
– toen nog SVW. Dat viel alles mee! Drie weken later
konden we al een kijkje nemen bij dit huis in de Korenbloemstraat. Het was liefde op het eerste gezicht!”

Karakteristieke hoeken
Omdat het huis op de hoek van de straat ligt, heeft het
een bijzondere vorm. “Die hoeken zijn niet altijd even
handig, maar geven het huis wel karakter”, vindt Bep.
“Ook de gemetselde boog in de woonkamer sprak ons
direct aan. Die is er na al die jaren dus nog steeds.”

Het liefst zitten Frans en Bep in de woonkamer, ieder
op hun eigen plekje op de bank. Aan de muren hangen
schilderijen gemaakt door hun jongste dochter. “Daar
zijn we vanzelfsprekend erg trots op”, vertelt het stel.

Leuke buurt
Niet alleen de woning zelf, maar ook de locatie bevalt
Frans en Bep goed. “De Korvel is een leuke buurt,
waar ouderen, studenten en gezinnen wonen. Dat gaat
prima samen. Met de buren hebben we goed contact.
We lopen de deur niet plat, maar als er iets is staan we
voor elkaar klaar.”
Heeft het stel nog iets met nummer 40? “Jawel”,
vertelt Frans: “De ouders van Bep woonden lang op
dit huisnummer. En toen we afgelopen zomer op
vakantie gingen, verbleven we in huisje nummer 40.
Toch toevallig!”, lacht hij.
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De afgelopen maanden is er
weer veel gebeurd in de wijken
en buurten van Tilburg…

SEPTEMBER

JULI

De gemeente Tilburg is benoemd tot één van de proeftuinen van aardgasvrije
wijken. De 'proeftuin' van Tilburg wordt gevormd door delen van de wijk
Quirijnstok. Hier wordt de komende jaren gewerkt aan het aardgasvrij maken
van onder andere de Mozartflat en de Beethovenlaan. Als oplossing voor de
balkonproblematiek bij de Mozartflat zijn er plannen om een klimaatgevel te
plaatsen die de oude constructie vervangt. Hiermee worden ook de energie
lasten van onze huurders lager.

JULI

OKTOBER
Bewoners van de Mascagnistraat hebben deze
zomer alle speeltoestellen, lantaarnpalen en verbodsborden rondom de flat een wasbeurt gegeven.
Daarna was het tijd voor vertier: met allerlei leuke
(water)spelletjes. Met een barbecue en een ijsje toe
werd de gezellige buurtmiddag afgesloten.
Ruim honderd bewoners genoten tot slot nog van
muzikale optredens. Een topdag!

Goed nieuws voor woning
zoekenden: per 1 oktober
2018 heeft Woning in Zicht
het inschrijf- en verlengings
geld verlaagd. U betaalt nu
e 8 om u in te schrijven en
e 8 per jaar om uw bestaande
inschrijving te verlengen.

JULI

Soms gaan dingen niet helemaal zoal
s gepland. Zoals tijdens
het vervangen van het dak van de
flat aan de Alphonsusstraat.
Hierbij werd asbest ontdekt bij de
schoorstenen waardoor de
werkzaamheden langer duurden dan
verwacht. Uitgerekend in
die periode heeft het veel geregen
d en ondervonden de bewoners
veel overlast. Daarom hebben we
de huurders in juli, nadat alle
problemen waren verholpen, uitgeno
digd voor een gezellig
etentje bij Resto013.
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OKTOBER

De boorpalen zijn geplaatst, de vloerplaten gelegd; de bouw van
22 energiezuinige woningen mét tuin aan de Hendrik van Tulderstraat
is begonnen. De woningen worden in het voorjaar van 2019 opgeleverd.

Niet één, niet twee maar drie nieuwe commissies van huurders
zijn gestart in Tilburg. Huurders aan het Wagnerplein,
de Sweelincklaan en de Gendringenlaan (Reyshoeve) hebben
zich verzameld om mee te denken met onze corporatie.
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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 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 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
Willem II. Daarom laten we aan iedereen persoonlijk
wat u op de kalender opschrijft.
17

Terug naar 2013. In Venster 30 spraken we Frans en Karin van Morkhoven over hun
wens om in De Havenmeester te gaan wonen. Het appartementencomplex was toen
nog in aanbouw. Inmiddels zijn we vijf jaar verder. De twee wonen inderdaad in één
van de fraaie appartementen in het hart van de Piushaven. Bevalt het hen net goed
als ze destijds verwachtten?

REIKHALZEND UITKIJKEN
NAAR DE HAVENMEESTER
IN HET HART VAN DE PIUSHAVEN VERRIJST DE HAVENMEESTER. EEN REEKS FRAAIE GEBOUWEN
MET DIVERSE WONINGEN, DETAILHANDEL EN HORECA. EN DAT RONDOM EEN GROENE BINNENTUIN.
ER ZIJN AL VEEL WONINGEN VERKOCHT, MAAR DE APPARTEMENTEN DIE NA DE OPLEVERING NOG
NIET VERKOCHT ZIJN, WORDEN IN DE VRIJE SECTOR VERHUURD. KARIN EN FRANS VAN MORKHOVEN
KIJKEN REIKHALZEND UIT NAAR DAT MOMENT.
Tot net voor de oplevering is er de kans om een
woning in De Havenmeester te kopen. Daarna worden
ze in de vrije sector verhuurd. “We willen nog één
keer verhuizen, naar de voor ons ideale plek”, begint
de 60-jarige Frans. Samen met zijn drie jaar oudere
vrouw heeft hij een appartement in Spanje. Als ze in
Nederland zijn, wonen ze in de laagbouw van Westpoint. Een prima appartement, maar over de ligging
van het complex zijn ze minder tevreden. “Als je hier
naar buiten stapt, sta je op de Ringbaan-West.
Bij De Havenmeester wordt dat de Piushaven: nogal
een verschil”, vindt Frans.

A life changing moment

Wonen in rust, maar op een steenworp afstand van
het vertier. Het is die combinatie dat wonen in
De Havenmeester volgens de geboren en getogen
Tilburgers prettig maakt. “We kunnen later met de
rollator naar de stad”, lacht Frans. "De horeca die er
ontwikkeld wordt, om de hoek van het centrum en
vrienden die in de buurt wonen. Al met al maakt dat
het voor ons een ideale plek om te wonen. Weg van
het stadse kabaal waar we hier regelmatig last van
hebben, maar toch centraal in een levendig gebied.”
“We trimmen en wandelen graag," vervolgt Frans.
“Het lijkt me mooi om vanuit onze woning, langs het
kanaal, zó in natuurgebied de Moerenburg te zijn.”
Twee typen appartementen hebben de voorkeur van
het stel, vanwege de ligging en de ruimte. Hoewel het
nog niet definitief is dat het echtpaar gaat verhuizen,
heeft Frans wel al gekeken hoe de woning het beste
ingericht kan worden. “We hebben jaren gewerkt in
de wereld van kantoorinrichting, dus we kunnen ons
wel een voorstelling maken van de ruimte.”
‘De Piushaven bruist’, in die slogan kan Frans zich wel
vinden. In de boekenkast in de woonkamer nemen
flink wat boeken over Tilburg en de haven ruimte in
beslag. Frans is in de buurt opgegroeid en keert er binnenkort graag terug. De laatste verhuizing moet het
zijn voor Karin en Frans: "Dan is het cirkeltje rond.”

www.dehavenmeester.info
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“DE WONING
VOLDOET HELEMAAL
AAN ONZE
VERWACHTINGEN”
18

www.facebook.com/dehavenmeestertilburg
twitter:@dehavenmeester

Bij binnenkomst in het appartement op de elfde verdieping, valt het prachtige uitzicht direct op. “Je kunt
enorm ver kijken”, vertelt Frans. “Bij helder weer zie
je aan de ene kant de Amercentrale en aan de andere
kant het provinciehuis in Den Bosch. ’s Avonds zorgen
de lampjes van de A16 bovendien voor een prachtig
uitzicht.” Karin vult aan: “De woning voldoet helemaal
aan onze verwachtingen. Het appartement is ruim en
prettig ingedeeld en de locatie is echt perfect.
Op loopafstand van de stad én de natuur: de Moerenburg is vlakbij. En met de komst van de AaBe Fabriek is
er een volwaardig winkelcentrum in de buurt.”

Altijd iets te doen
De Piushaven heeft zich de laatste jaren enorm
ontwikkeld. “Er is ieder weekend wel iets te doen”,
zegt Karin. “Hartstikke leuk, vinden wij. Mede omdat
wij hoog wonen, hebben we wel de lusten, maar niet
de lasten. Pas wanneer je het gebouw uitloopt,

WELKE APPARTEMENTEN EN WONINGEN
KOMEN (WANNEER)
IN DE VERHUUR?
LET OP: dit is slechts een indicatie
en kan nog worden bijgesteld.
Gebouw De Veerman
(woningen, 6 slaapkamers)
Start selectie kandidaten verhuur:
eind oktober 2013
Oplevering: december 2013
Gebouw De Havenmeester
(appartementen 60-235m2)
Start selectie kandidaten verhuur:
november 2013
Oplevering: december 2013
Gebouw De Schipper
(appartementen 74-137m2)
Start selectie kandidaten verhuur:
eind december 2013
Oplevering: februari 2014

Gebouw De Brugwachter
(appartementen 92-153m2)
Start selectie kandidaten verhuur:
eind januari 2014
Oplevering: maart 2014

INTERESSE IN
HUUR OF KOOP?
Voor koop kunt u terecht in
het informatiecentrum aan de
Havendijk.
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van 10.30 tot 18.00 uur en
op vrijdag van 10.30 tot 16.00 uur.
De modelwoning is iedere zaterdag
van 11.00 tot 13.00 uur (voor kopers)
geopend.
Voor huur in de vrije sector kunt
u terecht bij WonenBreburg
Makelaars, telefoon 013 - 583 35 40.
Op 2 en 23 november en
14 december kunnen huurders
de modelwoning bezichtigen
(tussen 11.00 en 13.00 uur).
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merk je dat het druk is.” Ook wanneer er geen evenementen plaatsvinden is de Piushaven populair. “Er zit
altijd wel een bekende op één van de terrassen. Heel
verleidelijk om dan aan te schuiven voor een drankje”,
geven ze lachend toe.

Veranderingen op de huizenmarkt
De appartementen in De Havenmeester waren bedoeld
voor de verkoop. De woningen die na de oplevering
nog niet verkocht waren, zijn in de vrije sector verhuurd. “De huizenmarkt is de afgelopen jaren enorm
veranderd”, vertelt Frans. “De vraag naar koopappartementen is nu veel groter, zeker op deze locatie.
Veel appartementen zijn dan ook alsnog verkocht.
Er zijn nog maar twee huurappartementen binnen dit
complex.” Frans en Karin zitten echter goed op hun
plek in De Havenmeester. “Wij willen hier blijven huren.
Vijf jaar geleden zei ik in Venster al dat dit onze laatste
verhuizing zou worden. Zo denken we er nog steeds
over: dit is voor ons de ideale plek.”
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Tilburg is een bruisende stad. Voor jong en oud is er
altijd iets te doen. In de wintermaanden trakteert de
stad haar inwoners op talloze activiteiten.
We geven u graag een paar tips…

WINTERS
SPECIAALBIERFESTIVAL
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Het weekend voor kerst (21 en 22
december 2018) geniet u
van speciaalbieren tijdens de speciale
kersteditie van
Biergarten bij RAW in de Spoorzone.
Gratis toegang.

www.facebook.com/biergartent

ilburg

nda/

Veel kraampjes,
hartverwarmende activ
iteiten
voor jong en oud, live
muziek,
heerlijke lekkernijen en
natuurlijk de kerstman
zelf. Op 14 december vin
dt er vanaf 16 uur
een gezellige kerstmarkt
plaats op het
Ketelhavenplein bij sta
tion Reeshof.
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Dwaal door de leukste
van De Dwalerij plaats.
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ondernemers te bieden

dwalerij.nl
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KERSTCONCERT

Op vrijdag 21 dece
mber 2018 genie
t u van een
prachtig kerstconc
ert in de Heuvelse
Kerk.
Het Ridderkerks M
annenkoor en he
t
jeu
gdkoor Laus Deo
uit Amersfoort zij
n op bezoek en br
engen de kerk va
19.30 uur in kerst
naf
sfeer. Gratis toeg
ang.
www.c

hristelijkeconce

rtagenda.nl

Vanaf seizoen 18/19 is
het voor ouderen uit Tilb
urg en
omgeving ook mogelijk
om via Stichting Vier het
Lev
en een
voorstelling of concert
in Theaters Tilburg te bez
oek
en,
met persoonlijke begele
iding van een vrijwillige
r.

GRATIS LEZING

4hetleven.nl

Nog tot en met maart is er in Natuurmuseum Brabant
elke tweede dinsdag van de maand een gratis lezing.
Natuur, astronomie of geologie: het komt allemaal aan
bod. De lezingen starten telkens om 20 uur.

www.natuurmuseumbrabant.nl/
agenda/nieuw-lezingenseizoen
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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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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!

Wanneer is een spoedreparatie nodig?
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)

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.

Aan dit nummer werkten mee: mevrouw Van Berkel,
mevrouw Hoedjes, mevrouw Van Weegberg,
mevrouw Van de Louw-van Spaandonk,
Anne-Marie Maenhout, Frans en Karin van Morkhoven,
Frans en Bep Lenaerts, Frank Sjaardema.
Eindredactie: Claudia Vleeschhouwer (WonenBreburg)
Ontwerp:
Veldontwerp, Roosendaal.
Fotografie: Riesjard Schropp.
Natalie Leeuwenberg (pagina 6)
Tekst:
Maud Robberts, Kim Schoot
(Swaans Communicatie).
Druk:
Moderna Printing.
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De juiste oplossing van de puzzel in Venster 39 was:
‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’.

9

grammo- boete
foonplaat
kansspel

gemeen

1 6

eetbaar
knolletje

Nico’s mond kon niet stoppen met lachen tijdens
de fotoshoot.
Hij puzzelt graag maar wint
niet vaak een prijsvraag.
Hij beleeft volop voorpret aan de gedachte
zijn vrouw en twee
vrienden mee te
nemen voor een
gezellig diner.
Veel plezier met
de prijs, Nico!
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PUZZEL MEE VOOR EEN
DINERCHEQUE VOOR
4 PERSONEN IN WIJK
RESTAURANT DE YPELAER
(STOKHASSELT)

10

21

22

11

23

12

13

14

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
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.

