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MEEZINGEN 
IN DE BINNENTUIN 

OPROEP BEWONERSPLATFORM:  
START EEN 
BEWONERSCOMMISSIE

FINANCIËLE PROBLEMEN  
DOOR CORONA? 
NEEM CONTACT MET ONS OP! 
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BIJZONDERE TIJDEN, 
BIJZONDERE VENSTER

3

ER IS AL VEEL OVER GEZEGD EN GESCHREVEN:  
DE CORONACRISIS HOUDT ONS ALLEMAAL BEZIG.  
OOK BIJ WONEN BREBURG MERKEN WE DE GEVOLGEN VAN 
DE MAATREGELEN. ONZE BUURTBEHEERDERS EN WOON-
CONSULENTEN HEBBEN DAAROM ALLERLEI CREATIEVE IDEE-
EN BEDACHT OM TOCH MET U IN CONTACT TE BLIJVEN. 
ONDANKS DE AFSTAND. EN OOK ALS HUURDERS EN BUREN 
STAAT U VOOR ELKAAR KLAAR. DAAR ZIJN WE BLIJ OM. 

Deze Venster is, vanwege de maatregelen, anders dan normaal.  
Zo ontbreekt de populaire rubriek ‘Paleisje van’ en de agenda met  
activiteiten in de stad is deze editie geschrapt. Omdat het voor onze  
jongste huurders ook een vreemde tijd is (geweest), hebben we in  
een speciale bijlage extra aandacht voor hen. 

Speciale aandacht is er ook voor onze huurders die het financieel zwaar 
hebben. Velen van u hebben inkomen uit bijvoorbeeld een pensioen of 
AOW. Maar er is ook een groep die door de gevolgen van corona mogelijk 
minder of geen inkomen heeft. Komt u door de coronamaatregelen in  
financiële problemen? Laat het ons weten. Ons huurincasso-team staat 
voor u klaar, zoals u kunt lezen op bladzijde 16.

In deze rare tijd kreeg u van ons de jaarlijkse huurverhogingsbrief. Omdat 
we betaalbaarheid belangrijk vinden, kiezen we al jaren voor een gematigd 
huurbeleid: dit jaar krijgen 10.000 huurders géén huurverhoging. Met de 
huurinkomsten investeren we in onze woningen, die we comfortabel en 
duurzaam maken. Voor u én voor onze huurders in de toekomst.

Blijf gezond! 

Het bestuur van WonenBreburg:
Hans Pars, Caroline Timmermans en Leo Schuld

 

HUURDERS VOOR 
HUURDERS

BLIJ MET VENSTER

TERUGBLIK

MEEZINGEN IN 
DE BINNENTUIN

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

Wist u dat Venster ook  
beschikbaar is in een speciale  
versie voor slechtzienden? 

Op www.wonenbreburg.nl kunt u alle  
edities terugvinden. Kent u iemand in uw  
omgeving die slechtziend is en Venster  
graag wil lezen? Zou u deze persoon  
daar dan op willen attenderen?
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ELKE WEEK GEZELLIG NAAR  

COMPUTERLES

elkaar Breda en Stichting Lezen  
& Schrijven. We kennen het aanbod  
dus afhankelijk van de vraag, kijken we wat het beste 
bij iemand past. In een groep of alleen. Gratis of voor 
een kleine bijdrage. Het kan allemaal.” Rinske en haar 
team geven informatie en persoonlijk advies. Sinds 
corona zijn meer mensen thuis aan de slag, want 
zelf online oefenen kan ook. En er is een telefonisch 
spreekuur voor als dat nodig is. 

Online de route opzoeken 
Kitty ging elke week trouw naar de les en ze kijkt 
ernaar uit om weer naar Nieuwe Veste te gaan.  
Want de lessen zijn gezellig en er neemt altijd wel  
iemand koekjes mee. Nu, tijdens corona oefent ze 
meer thuis, omdat ze beseft hoe belangrijk het is.  
Wim ziet de vooruitgang bij zijn vrouw. Als ze op pad 
gaan, zoekt Kitty op de smartphone al de route op.  
“Ik wil er gewoon handiger mee zijn en meer durven. 
Dan hoef ik niet voor ieder dingetje bij Wim aan te 
kloppen.” Inmiddels kan ze steeds beter overweg met 
de digitale wereld, zoals ze het zelf noemt. “Het gaat 
misschien niet snel, maar ik ben trots op elke stap!” 

DE COMPUTER WAS NIET AAN KITTY BERKHOUT (72) BESTEED, ZE WIST ER NIKS 
VAN. “MIJN MAN IS WÉL DIGITAAL VAARDIG, HIJ DOET VAN ALLES MET DE  
COMPUTER, MAAR IK VOND HET DOODENG. IK WAS BANG OM HET VERKEERDE 
KNOPJE IN TE DRUKKEN, DUS DEED IK HET GEWOON NIET”, VERTELT ZE BIJ HAAR 
KENNISMAKING MET TAALHUIS BREDA. 
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Haar man Wim (72), regelde alles online. Hij weet  
hoe belangrijk het is om digitaal vaardig te zijn.  
“Als je niet handig met de computer bent, sta je met 
je rug tegen de muur. Je moet gewoon beginnen”, 
stimuleerde hij zijn vrouw daarom. 

Kitty is niet de enige: in Breda hebben meer dan 
35.000 mensen moeite met de computer. Vooral veel 
ouderen hebben de digitale boot gemist. Taalhuis 
Breda zet zich in voor deze groep. Coördinator Rinske 
Faas is trots op het werk van Taalhuis Breda: “Het is  
belangrijk om mensen te helpen met de computer 
en het internet. De eerste stap is vaak het moeilijkst, 
maar als ze eenmaal over de drempel zijn, gaat er een 
wereld voor ze open.”

De juiste hulp voor iedereen
Taalhuis Breda biedt hulp om handiger te worden  
met de computer. Voor beginners en voor gevorderden 
zijn er internetcursussen en oefenmomenten.  
De activiteiten vinden plaats in Nieuwe Veste,  
bibliotheek centrum. Rinske: “We werken veel samen 
met partners in de stad zoals SeniorWeb, Zorg voor  

Door Irene Lodewick

Kitty & Wim

Ook handiger worden met de computer,  
mobiele telefoon en internet? 

www.taalhuisbreda.nl  

06 - 52 81 38 07  
(maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 - 16.00 uur)

taalhuis@nieuweveste.nl
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BURENRUZIE? 
BUURTBEMIDDELING HELPT! 

‘HEEL NORMAAL DAT EEN MENS IETS 
DOET VOOR EEN ANDER’

NIEUWE DAKKAPELLEN VOOR WONINGEN 
RONDOM LINDEPLEIN

WBB 199-17 Venster 37-Breda.indd   1 13-06-17   09:02
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GOED IDEE?  
STAP NAAR HET WIJKPLATFORM! 
KEUVELEN MET KOFFIE IN HUISKAMER  
HAAGSE BEEMDEN 
SCHILDERWERK EN BETONREPARATIE  
IN BOEIMEER

DE WONENBREBURG  
KALENDER IS ER WEER!

HAAL ‘M GRATIS OP

WBB 382-17 Venster 38-Breda.indd   1 28-11-17   16:20
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KENT U UW BUREN? 
HOUD REKENING MET ELKAAR

GROOT ONDERHOUD GEEREN-NOORD 
'WE KIJKEN ERNAAR UIT'

PALEISJE VAN: 
BOEDDHA'S IN EEN WIT WALHALLA

WBB 201-18 Venster 39-Breda.indd   1 08-06-18   15:30
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40 JAAR HUREN
TROUWE HUURDERS 
IN HET ZONNETJE GEZET
 

ONTMOET  
ONZE HUURDERS  
OP HUISNUMMER 40
'HET WAS LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT'
 

HOE IS HET NU MET?
'WE HEBBEN BEREIKT WAT WE VOOR OGEN HADDEN'

40

WBB 383-18 Venster 40-Breda.indd   1 23-11-18   11:29
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OP PAD MET…

ONZE VAKMAN BART
PALEISJE VAN…

MARIE-LOUISE CREËERDE  
EEN OASE VAN RUST

ZO REKENT U  
UW HUURTOESLAG UIT

WBB 291-19 Venster 41-Breda.indd   1 26-06-19   12:15
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GRATIS
JAARKALENDER! 
 

THEESALON 
DE STRUYCK
NIEUWE LOCATIE VOOR BEPROEFD RECEPT
 

BINNENKIJKEN IN EEN PALEISJE 
MET SOUVENIRS UIT DE HELE WERELD
 

OP PAD MET HUURINCASSO
“WE WILLEN HUURDERS MET FINANCIËLE PROBLEMEN HELPEN”

42

WBB 489-19 Venster 42_Breda.indd   1 06-12-19   15:11

6

Favoriete onderwerpen
We hebben ook gevraagd wat u graag leest in Venster.  
De pagina’s met weetjes en tips staan met stip boven-
aan: maar liefst 80% van de mensen die aan ons 
lezersonderzoek meedeed, leest deze bladzijden graag. 
Ook het Paleisje van, waarin we een kijkje nemen bij 
één van onze huurders thuis, is populair: bijna de helft 
(49%) slaat dit verhaal niet over. Huurders geven ook 
aan meer te willen lezen over onze onderhoudsplannen 
en onze ideeën over duurzame woningen. Niet alleen 
een terugblik, maar vooral ook: wat we van plan zijn 
om te gaan doen. De komende Vensters hebben we 
daarom meer aandacht voor de thema’s duurzaamheid 
en onderhoud. Daarbij proberen we u ook veel prakti-
sche informatie en tips te geven. 

Bijna iedereen ontvangt Venster graag en het bewo-
nersblad wordt nog altijd erg gewaardeerd door een 
groot deel van onze huurders. Maar liefst 93% van de 
mensen die onze vragenlijst heeft ingevuld, is blij om 
Venster in de bus te krijgen. Ruim de helft (55%) vindt 
het prima dat het bewonersblad twee keer per jaar 
verschijnt, 35% zou Venster liever vaker (vier keer per 
jaar) ontvangen. Sommige huurders willen graag zelf 
kunnen aangeven of ze Venster wel of niet ontvangen. 
Daarom onderzoeken we of het mogelijk is om in Mijn 
WonenBreburg hiervoor een keuzeoptie te plaatsen.

VENSTER VALT TWEE KEER PER JAAR BIJ ONZE HUURDERS OP DE DEURMAT. MET HET  
BEWONERSBLAD HOUDEN WE U OP DE HOOGTE VAN ONS WERK. MAAR WAT VINDT  
U DAAR EIGENLIJK VAN? DE AFGELOPEN TIJD HEBBEN WIJ DE LEDEN VAN ONS ONLINE 
KLANTENPANEL GEVRAAGD OM HUN MENING OVER ONS BEWONERSBLAD.  
EN BIJ DE VORIGE UITGAVE (EDITIE 42) HEBBEN WE EEN ENQUÊTEKAART MEEGESTUURD. 
RUIM 1.100 HUURDERS HEBBEN ONZE VRAGEN BEANTWOORD. 

93% VAN DE HUURDERS  
LEEST ONS BEWONERSBLAD GRAAG

Blij met Venster

De ene commissie is actiever dan de andere, maar stuk 
voor stuk geven ze bij WonenBreburg aan wat onze 
huurders belangrijk vinden. “Helaas zien we dat het 
aantal commissies terugloopt”, vertelt Gerda Radder. 
Ze is secretaris van Stichting Huurdersbelangen Wonen-
Breburg en overlegt vanuit de Stichting Huurders-
belangen met ons bestuur. 

Wervingsactie
“Veel commissies worden opgeheven, omdat het lastig 
is om jongere huurders hiervoor enthousiast te maken. 
Ook bij huurders van 50 jaar en ouder is er weinig 
belangstelling. Dat is zonde, want het is belangrijk  
dat WonenBreburg goed contact heeft met de huur-
ders en zo weet wat er speelt in de wijken.”

Het bewonersplatform is gestart met een wervings-
actie. “We hebben allerlei promotiemateriaal.  
Bij winkelcentra en huismeesterposten in de wijken 
waar geen commissie meer actief is, willen we huur-
ders hiervoor enthousiasmeren. Helaas ligt dit stil door 
het coronavirus.”

Klankbordgroep
Huurders die hier interesse in hebben, hoeven overigens 
niet direct met een commissie te starten, verduidelijkt 
Gerda. “Een commissie is een officieel gebeuren.  
Dat is een drempel voor veel huurders, er zijn nu 
eenmaal voorwaarden aan verbonden. Daarom zetten 
we ook in op het behoud van klankbordgroepen die 
bijvoorbeeld met groot onderhoud ontstaan.” Zo’n 
klankbordgroep is een stuk vrijblijvender, en kan altijd 
nog uitgroeien tot een commissie, hoopt Gerda. 

Zo is de klankbordgroep in Princenhage na het groot 
onderhoud actief gebleven. De huurders wilden graag 
een speeltuin en hebben dat ook voor elkaar gekregen, 
vertelt Gerda. “Maar tijdens zo’n overleg met Wonen-
Breburg komen ook andere dingen naar voren over de 
buurt en de woningen, waar bijvoorbeeld de buurt-
beheerder mee aan de slag kan. Als huurders hun stem 
laten horen, verbeteren we samen met WonenBreburg 
de leefbaarheid en woonomgeving.” 

HUURDERS VOOR HUURDERS

START EEN BEWONERSCOMMISSIE 
OF KLANKBORDGROEP
IN BREDA ZIJN EEN TIENTAL BEWONERSCOMMISSIES ACTIEF. DEZE COMMISSIES  
WERKEN SAMEN MET WONENBREBURG AAN FIJN WONEN IN EEN PRETTIGE BUURT.  
DE HUURDERS OVERLEGGEN MET DE WOONCONSULENTEN, ORGANISEREN ACTIVITEITEN  
EN HEBBEN CONTACT MET GEMEENTE EN WELZIJNSWERK. 
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Vrije inloop
Bewonersplatform WonenBreburg Breda ondersteunt de commissies 
en klankbordgroepen, zodat huurders en niet alleen voor staan. 
Tijdens de vrije inloop kunnen huurders vragen stellen of een praatje 
maken met het bestuur van het platform. Elke eerste woensdag van 
de maand (behalve in augustus) van 13.30 tot 15.30 uur op het  
kantoor aan Vaartbossen 104. Gerda: "Als we vanuit de overheid 
weer groen licht krijgen, starten wij alles weer op en zijn huurders 
van harte welkom voor meer informatie en een kop koffie!”

Zelf aan de slag met een bewonerscommissie  
of klankbordgroep?  
Neem contact op met Bewonersplatform Wonen Breburg Breda.  

06 - 38 65 28 51  

info@bewonersplatformwonenbreburg-breda.nl 



APRIL

Hartje centrum, in het oude  
postkantoor, komen op termijn 
huur- en koopappartementen.  
Het gebouw zou tot die tijd leeg-
staan. Zonde! Daarom maakten 
we er 44 tijdelijke studentenkamers. 
De kamers zijn gemeubileerd en  
de keuken, badkamer en toilet  
delen de bewoners met elkaar.
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Het hoogste punt van de sociale huurappartementen van  

project Driesprong is bereikt. Op een bijzondere manier dit keer…  

Het hoogste punt zijn namelijk de zonnepanelen op het

dak van het appartementencomplex. Met deze betaalbare en  

CO2-neutrale woningen is weer een stap gezet in dit verborgen  

pareltje in Breda. De bouwvakkers van NBU werden geheel volgens 

traditie getrakteerd op een frietje voor hun harde werk. En het 

woongebouw is zelfs al opgeleverd! Lees meer op blz. 13 waar  

Marinda vertelt over de sleutels van haar eerste eigen appartement.

De afgelopen maanden is er weer v
eel  

gebeurd in de wijken en buurten v
an Breda… 

MAART 

JANUARI

Onze directeur-bestuurder Caroline Timmermans 

gaf voor één dag het stokje over aan Alfa en Nealy. 

De twee scholieren namen plaats in de stoel van 

Caroline. Ze waren voor even 'de baas van morgen'. 

Dit is een project van Jinc, dat met bliksemstages en 

trainingen kinderen met het bedrijfsleven verbindt. 

Alfa en Nealy kregen van ons een leuke opdracht en 

ze gaven hun kijk op onze wijken.  

Kijk voor meer informatie op www.jinc.nl

Het zijn de kleine dingen die het doen. Halverwege maart, toen duidelijk werd  dat sociale afstand de komende tijd de norm zou zijn, hebben onze medewerkers chocolade en tulpen uitgedeeld aan onze huurders, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Want eenzaamheid ligt op de loer, als we ons werk anders moeten doen. Meer acties volgden, u leest erover in deze Venster! 

Theesalon De Struyck in de Heuvel heeft een eigen 

moestuin. Ze ontvingen een cheque van de Lidl-super-

markt op het Dr. Struyckenplein om de moestuin nog 

mooier en lekkerder te maken.De theesalon zoekt nog 

vrijwilligers! Kijk voor meer informatie op  

www.theesalondestruyck.nl

APRIL

In de Heuvel gaan we samen met de bewoners 

voor meer groen. Met behulp van het initia-

tief TuinierStudent gaan we aan de slag in de 

oude moestuin achter het Thorbeckeplein.



Vanwege de coronacrisis zijn veel ouderen aan huis 
gekluisterd. Zo ook de bewoners van het ouderen-
complex Ir. Lelyhof aan de Lelystraat in Breda. Half april 
kwamen ze even naar buiten om op gepaste afstand te 
genieten van een muzikaal intermezzo in de binnen-
tuin. “Hier woont een hechte groep huurders, het zijn 
betrokken bewoners”, vertelt woonconsulent Annet 
den Hollander in de binnentuin van het appartemen-
tencomplex in Geeren-Zuid. “Dat zie je vandaag ook 
goed, er is veel animo voor het optreden. Hoewel op 
afstand, beleven ze dit samen.”

Mini-concert
Bekende meezingers als ‘t Was aan de Costa del Sol 
en Daar bij de waterkant zorgen direct voor sfeer in de 
binnentuin. Een handvol bewoners zit, op anderhalve 
meter afstand van elkaar, in de tuin en klapt gezellig 
mee met de liedjes. Een tiental andere bewoners staat 
op de galerijen en heeft vanuit daar goed zicht op het 
zangduo Paulien Ongering en Eugene Breukers. Zij 
geven deze middag geheel vrijwillig een mini-concert. 

Vanuit Stichting Kleurke treden de artiesten regelmatig 
op voor ouderen, vertelt Paulien na afloop: “Professi-
onele muzikanten verzorgen vanuit deze stichting 
een muzikale activiteit voor vaak demente bewoners 
in zorg- en verpleeghuizen. Daarmee wordt het brein 
geprikkeld en ontstaat er contact en plezier; zodat er 
weer gelachen kan worden.”

Er zijn voor elkaar. In deze vreemde tijd vinden we  
dat bij WonenBreburg nóg belangrijker dan anders. 
Daarom hebben onze buurtbeheerders en woon-
consulenten in de verschillende wijken de afgelopen 
weken actie ondernomen om huurders een hart  
onder de riem te steken.  
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Zinnen verzetten
Ook in deze tijd kunnen onze  
oudere huurders wel wat vrolijkheid 
gebruiken, vond woonconsulent 
Annet den Hollander. Daarom 
organiseerde ze op deze zomerse 
aprildag het concert op afstand. 
Tot blijdschap van de huurders. 
Jan Baelemans, voorzitter van 
de bewoners commissie in het 
wooncomplex, is erg blij met de 
muzikale middag: “Super vind ik 
dit. Iedereen is enthousiast”,  
vertelt hij. “Zo kunnen we  
even de zinnen verzetten, want 
veel ouderen hier komen nu niet 
meer buitenshuis vanwege het coronavirus.”

Betrokken publiek
Eén van de bewoners op de bovenste galerij heeft 
ondertussen de pannendeksels uit de keuken erbij 
gehaald, en slaat ritmisch mee met het refrein van  
Sonnevelds Nikkelen Nelis. Even later bij ’t was aan  
de Costa del Sol, zorgt hij met een belletje voor een 
gezellig ‘tingelingeling’ op het juiste moment.  
Het zijn die dingen waar de betrokkenheid van het 
publiek uit blijkt, vertelt muzikant Paulien. “Daarom  
is het heel belangrijk om dit soort momentjes te  
organiseren. Juist in deze tijd”, besluit ze. 

MEEZINGEN  
IN DE BINNENTUIN 



Conflicten zijn er in vele soorten en maten. Dat vraagt om verschillende oplossingen.  
De bemiddelaars brengen buren met elkaar in gesprek en helpen bij conflicten tussen 
buren, of bij ruzie in de straat, complex, portiek of galerij. 

 De bemiddelaars zijn onafhankelijk en geven geen oordeel.
 Alle bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn vertrouwelijk. 
 Buurtbemiddeling bemiddelt niet in conflicten met instanties of als er sprake is van 

strafbare feiten, alcohol- en drugsgebruik of zware psychiatrische problematiek.
 Ruim 75% van de conflicten wordt positief afgesloten. 

Buurtbemiddeling aanvragen kan op verschillende manieren:

076 - 73 703 13

buurtbemiddeling@socialworkbreda.nl

www.buurtbemiddelingbreda.nl  

Vraag uw buurtbeheerder voor een verwijzing

Overlast van buren? 
HET SAMENLEVEN IN EEN STRAAT OF BUURT KAN HEEL PRETTIG ZIJN, MAAR KAN 
OOK LEIDEN TOT BOTSINGEN: GELUIDSOVERLAST, OVERHANGENDE TAKKEN, DE 
ROOK VAN DE BARBECUE... VAAK KOMEN BUREN ER SAMEN WEL UIT ALS ER EEN 
MENINGSVERSCHIL OF OVERLAST IS. TOCH LUKT DAT NIET ALTIJD. LUKT HET NIET 
ER MET ELKAAR OVER TE PRATEN? SCHAKEL DAN BUURTBEMIDDELING BREDA IN. 
GRATIS VOOR ÁLLE INWONERS VAN DE GEMEENTE.  
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Uitzicht op parkachtige wijk
De nieuwbouw was populair bij woningzoekenden.  
Er waren maar liefst 2.000 geïnteresseerden voor de  
17 appartementen. Met het gebouw rondt Wonen-
Breburg de herontwikkeling van de wijk af. Driesprong 
is een ruime, parkachtige wijk geworden waar de 
afgelopen jaren bijna 270 huur- en koopwoningen zijn 
gerealiseerd. Marinda heeft vanuit haar appartement 
op de bovenste verdieping mooi zicht op de buurt. 
“Als ik uit het raam kijk is het lekker groen, door de 
vele bomen. Dat vind ik mooi.”

Nu de handtekeningen zijn gezet en de sleutels aan  
de sleutelbos hangen, kan het klussen beginnen. 
Samen met haar vader gaat Marinda aan de slag in het 
nu nog kale appartement. “We beginnen met verven, 
de vloeren leggen en tot slot natuurlijk inrichten.  
Ik heb er heel veel zin in om iets moois van mijn eerste 
huisje te maken.” 

DE SLEUTELS VOOR DE 17 DUURZAME NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN IN  
DRIESPRONG ZIJN BEGIN JUNI UITGEDEELD. MARINDA VOETEN (24) IS ÉÉN 
VAN DE GELUKKIGEN. “VOOR M’N VIJFENTWINTIGSTE WILDE IK GRAAG  
HET HUIS UIT. DAT IS GELUKT”, LACHT ZE. 

Marinda verruilt haar ouderlijk huis in Bergen op Zoom 
voor het nieuwbouwappartement in Driesprong.  
En daar is ze maar wát blij mee, vertelt ze als de  
sleutels krijgt van onze opzichter Wim Aarts.  
“Zo’n zes jaar gelden heb ik me ingeschreven voor 
een huurwoning, omdat ik graag een plek voor mezelf 
wilde. Begin dit jaar ben ik serieus naar een woning op 
zoek gegaan door te reageren op advertenties.  
Dit apparte ment in Driesprong is voor mij de ideale 
combinatie: nieuw en fris, dichtbij het centrum van 
Breda, maar wel in een rustige omgeving.”

 APPARTEMENTEN IN DRIESPRONG OPGELEVERD 

‘ ALS IK UIT HET RAAM  
 KIJK IS HET LEKKER GROEN’

BUURTBEMIDDELING HELPT



Eindelijk had Diana van Oers een thuishaven gevonden 
voor haar stichting ‘Het Komt Goed’. Vanuit buurthuis 
De Brink in De Heuvel organiseert ze er sinds januari 
onder andere activiteiten voor onze bewoners van het 
naastgelegen seniorencomplex. De vrijwilligers knapten 
de boel op, er kwam een mooie muurschildering en 
de eerste koffieochtenden werden gepland. Er werd 
een naaiclubje opgestart en een bingomiddag georga-
niseerd. “Er was direct veel belangstelling voor onze 
activiteiten”, vertelt Diana trots.

Contact op afstand
Maar dat kwam half maart allemaal abrupt tot stilstand 
door het coronavirus. Toen de huurders niet meer naar 
de gezamenlijke ruimte konden vanwege het virus, 
pakte Diana het direct anders aan. “We hebben in 
die korte tijd dat we bezig waren een goede band 
opgebouwd met de buurtbewoners. En juist nu willen 
we er voor ze zijn.” 

Kijk voor meer informatie op  
www.stichtinghetkomtgoed.com

Er zijn voor elkaar. In deze vreemde tijd vinden we dat  
bij WonenBreburg nóg belangrijker dan anders.  
Daarom hebben onze buurtbeheerders en woon consulenten   
in de verschillende wijken de afgelopen weken actie  
ondernomen om huurders een hart onder de riem te steken. 
Maar ook onze huurders staan voor elkaar klaar. 
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Want veel ouderen maken zich zorgen, merkte ze.  
“Ze vinden het spannend om naar buiten te gaan. 
Tegelijkertijd missen ze het sociale contact. Daarom 
doen wij vanuit de stichting boodschappen voor ze. 
We zetten de tassen voor de voordeur en maken dan 
op afstand een kort praatje.”

Bovendien koken Diana en de andere drie vrijwilligers 
van ‘Het Komt Goed’ vier keer per week voor zo’n 
twintig tot dertig huurders van WonenBreburg.  
“Op woensdag is het frietjesdag. Dan bakken we op 
veler verzoek van de bewoners frietjes. De andere 
dagen maken we iets gezonds. Aardappeltjes met 
groenten of bijvoorbeeld nasi of macaroni. Er staan 
flinke pannen bij ons op het vuur”, lacht ze.

In één woord: geweldig
“Toen we in januari de sleutel kregen van de ruimte in 
het buurthuis hebben we tegen de bewoners gezegd: 
we zijn er voor jullie. We vinden het niet meer dan 
logisch dat we dat in deze tijd waarmaken.” Toch 
vinden de bewoners het bijzonder. Mevrouw Papillon 
is één van de huurders die vier dagen in de week 
een verse maaltijd bezorgd krijgt. “Ik vind het in één 
woord geweldig wat ze doen. Ze staan echt voor 
ons klaar. Ze denken aan ons. Het is jammer dat alles 
gesloten is en stilligt. Ik mis het dat we nu niet naar 
de koffieochtenden kunnen, maar op deze manier is 
er toch contact. Ik ben er heel blij mee.” 

VAN 
KOFFIE-
OCHTEND 
NAAR 
MAALTIJDEN  
BEZORGEN



Coronaregels in een andere taal
Is Nederlands niet uw moedertaal? Dan zijn de adviezen en maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan soms lastig te  
volgen. Op pharos.nl/coronavirus kunt u in twaalf talen de informatie 
lezen. Onder andere in het Arabisch, Pools en Turks.  

Handige video’s 

Kent u Steffie al? Steffie legt op corona.steffie.nl alles uit 

over het coronavirus. In duidelijke taal en met veel beeld. 

Ze vertelt wat u wel en wat u niet moet doen, zodat u 

en anderen niet ziek worden. De website is gemaakt in 

opdracht van de overheid. 

Steffie
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Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie  

over het coronavirus moeilijk zijn. Daarom heeft Stichting Lezen en Schrijven 

animaties gemaakt in begrijpelijke taal. Zodat iedereen kan helpen de  

verspreiding te stoppen door de tips van het RIVM op te volgen. Bekijk de  

video’s op www.lezenenschrijven.nl. Hier vindt u ook de persconferenties  

van minister-president Mark Rutte in eenvoudige taal. En leest u bijvoorbeeld 

over wat weer wel mag, de komende maanden.

“Het aantal huurders dat bij ons aan de bel trekt 
omdat ze moeite hebben met het betalen van 

de huur als gevolg van corona, valt nu nog 
mee. We hadden er meer verwacht”, geeft 
Natasja aan. “Ouderen en mensen met 
een uitkering worden financieel minder 
hard geraakt door de maatregelen. En 

van de huurders die werken, zijn er veel in 
loondienst. Omdat hun baas door de overheid 

wordt gecompenseerd voor de loonkosten, vallen 
de problemen nu nog mee. De grootste problemen zien 
we bij zelfstandigen en studenten; zij hebben vaak een 
0-urencontract of flexwerk.” 

Huurverhoging
Het moment is ongelukkig, maar onze huurders heb-
ben in april toch bericht ontvangen over de jaarlijkse 
huurverhoging. “Dat valt ons niet gemakkelijk”, 
verduidelijkt Natasja. “We weten dat er huurders zijn 
die nu minder inkomen hebben of voor wie de situatie 
onzeker is. Hierover kunnen ze met ons in gesprek. 
Misschien komen ze in aanmerking voor een huur-
verlaging of kunnen we onze huurders helpen door 
tijdelijk uitstel van betaling te geven.”

Altijd in gesprek
Huurders die minder inkomsten hebben door de 
maatregelen rondom het coronavirus, kunnen contact 
opnemen met WonenBreburg. “Dat kan door te  
bellen of door ons een e-mail te sturen. We zoeken dan 
samen naar een oplossing”, legt Natasja uit.  
Dat is eigenlijk niks nieuws, verduidelijkt ze: “We gaan 
altijd – corona of niet - in gesprek met huurders die 
problemen hebben met het betalen van de huur.”

Toch is dat contact in tijden van corona lastiger, merkt 
het Huurincasso-team. “Als huurders één maand de 
huur niet betalen, gaan we al aan de slag. Ook nu. 
We sturen een herinnering per post, bellen op of gaan 
langs de deur. Dat laatste kan nu niet. We merken dat 
we daardoor lastiger in contact komen met huurders 
met een betalingsachterstand.”

Luisterend oor
“Aan de andere kant hebben veel huurders in het 
begin van de coronacrisis juist direct contact met ons 
gezocht. De paniek sloeg toe, in die eerste weken dat 
de maatregelen van kracht waren. Onze huurders  
zaten met zorgen: heb ik straks nog een baan, kan ik 
de huur nog betalen? Met die mensen zijn we in  
gesprek gegaan. We hebben geprobeerd de zorgen 
weg te nemen door soepele betalingsregelingen af  
te spreken.” 

Maakt u zich zorgen of u de huur nog  
wel kunt betalen door de coronacrisis? 
Neem dan contact met ons op via 
 

 088 - 496 0005  

 corona@wonenbreburg.nl 

Wilt u meer weten over de huurverhoging  
of bezwaar maken? Kijk op: 

 www.wonenbreburg.nl/huurverhoging

DE CORONAMAATREGELEN HEBBEN EEN FLINKE INVLOED. WERKGEVERS HEBBEN MINDER WERK 
VOOR HUN MEDEWERKERS EN VEEL MENSEN MAKEN ZICH ZORGEN OM HUN BAAN TE VERLIEZEN. 
WONENBREBURG GAAT MET U IN GESPREK ALS U MOEITE HEEFT OM DE HUUR TE BETALEN.  
“WANT IEDERE HUURDER DIE DOOR HET CORONAVIRUS FINANCIEEL IN DE PROBLEMEN KOMT,  
IS ER ÉÉN TE VEEL”, VINDT NATASJA VAN LOON, TEAMLEIDER HUURINCASSO.

FINANCIËLE PROBLEMEN DOOR CORONA?
NEEM CONTACT MET ONS OP!

Corona in Corona in 
makkelijke makkelijke taaltaal



Aan dit nummer werkten mee:  
Jan Baelemans, Rinske Faas, Annet den Hollander,  
Natasja van Loon, Karin de Man, Diana van Oers,  
Paulien Ongering, Mevrouw Papillon, Gerda Radder.

Eindredactie:  Claudia Vleeschhouwer (WonenBreburg)
Ontwerp:  Veldontwerp, Roosendaal.
Fotografie:  Riesjard Schropp.
Kleurplaat:  Lodewijk Koster, Loko Cartoons. 
Tekst:  Maud Robberts (Swaans Communicatie).
Druk:  Moderna Printing.

CONTACT
www.wonenbreburg.nl

Inschrijven voor nieuwsmail
www.wonenbreburg.nl/nieuwsmail 

Klantenlijn: 
088 - 496 0000

Woonwinkel:
Schorsmolenstraat 48

Openingstijden:
Kijk voor onze actuele openingstijden op  
www.wonenbreburg.nl

Huurdersbelangenvertegenwoordiging

Bewonersplatform WonenBreburg Breda 
Gerda Radder, secretaris
info@bewonersplatformwonenbreburg-breda.nl
www.bewonersplatformwonenbreburgbreda.nl

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 Venster niet ontvangen? 
Mail uw naam + adres naar  
contact@wonenbreburg.nl.
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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 kan ik zelf regelen  op jullie website?”
Op onze website regelt u al uw woonzaken eenvoudig online. Zoals het  
betalen van uw huur via iDeal. Ook kunt u er een reparatie aanvragen.  
Als de deur klemt, een kraan lekt of een ruit kapot is, plant u zelf via de  
website een afspraak in, op een tijdstip dat u uitkomt.

Via Mijn WonenBreburg past u ook makkelijk uw persoonlijke gegevens 
aan. Heeft u bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres, telefoonnummer  
of bankrekeningnummer? Dit kunt u allemaal online invullen op uw  
persoonlijke pagina. 

Via de website geeft u ook gemakkelijk aan ons door wanneer er iemand 
(tijdelijk) bij u in huis komt wonen. Wilt u de huur van uw woning opzeggen? 
Ook dat kan online. Kijk dus snel op www.wonenbreburg.nl. 

Bij het tekenen van uw huurcontract heeft u  
een code ontvangen om een account aan te maken.  
Heeft u nog geen account? Bel ons: 088 - 496 00 00 en  

we maken het samen met u in orde! 

KnoflookKnoflook  tegen fruitvliegjestegen fruitvliegjes

Horren tegen muggenHorren tegen muggen
Zoemende muggen zijn een grote irritatie in de zomer. Vooral ’s nachts.  Er komen in ons land meer dan dertig verschillende muggensoorten voor.  Alleen de vrouwtjes steken en zorgen voor die jeukende bulten.  Wilt u muggen in uw slaapkamer voorkomen? Horren voor de ramen  zijn effectief. Of een klamboe boven uw bed. Let ook op stilstaand water  in en om uw woning: van de regenton, tot een verstopte dakgoot of een  afvoerputje waar water in staat. Dat zijn plekjes waar muggen graag  vertoeven en eitjes leggen. 
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Komkommer tegen mierenKomkommer tegen mieren
In de zomer hebben veel huishoudens er last van:  

mieren in huis. Op zoek naar voedsel komen ze uw  

woning binnen. Maak kieren bij deuren en ramen zoveel  

mogelijk dicht, daar komen ze doorheen. Maar belangrijker  

nog: houd het thuis goed schoon. Vooral kruimels van  

zoetigheid trekken mieren aan. Vindt u een spoor mieren?  

Met een schijfje komkommer verstoort u de route.  

Schoonmaken met azijn en water helpt ook. 

De naam zegt het al, fruitvliegjes houden van fruit. Maar alleen van fruit dat begint 
te rotten. Niet zo gek dus dat de GFT-bak zeker in de zomermaanden een populaire 
plek is voor fruitvliegjes. Ze komen af op de schillen en restjes van aardbeien en 
ander zomerfruit. Zet deze container daarom als het kan op een koele plek, uit de 
(volle) zon. Daarmee beperkt u de overlast. Heeft u in huis last van fruitvliegjes? 
Leg een paar teentjes knoflook in de fruitschaal, daar houden ze niet van! 



De juiste oplossing van de puzzel  
in Venster 42 was:  
 
‘Een schitterend nieuw jaar’. 

De prijswinnaar is mevrouw Loomans. 
Zij heeft een pakket van Boerschappen 
gewonnen. 

Van harte gefeliciteerd!

Mail uw oplossing, met uw naam,  
adresgegevens en telefoonnummer vóór  
maandag 31 augustus 2020 naar:

contact@wonenbreburg.nl
of stuur ‘m op naar:

WonenBreburg
Redactie Venster
Postbus 409
5000 AK Tilburg
 
De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in  
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AANGAPEN
ACHT
BERM
BOOT
COMPUTER
DOGE
DOLE
DRAF
EREN

FILE
FLATTEUS
HOFFEEST
HUURAUTO
KARN
KERF
LEERLING
LISSABON
LONT

MENS
MIST
NOODBRUG
ORKA
PERZISCH
PLOF
POEN
POOS
RAPAILLE

REIN
REUS
RIEM
RITWINST
STIL
STIP
TIER
VLUG
VOLENDAM

WARS
WESTKUST
WILG
WINKELEN
WROK
ZITVLEES

 


