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Wist u dat Venster ook
beschikbaar is in een speciale
versie voor slechtzienden?
19 VRAAGBAAK
20 PUZZEL

Venster is het bewonersblad
van WonenBreburg dat twee
keer 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.

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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ER IS AL VEEL OVER GEZEGD EN GESCHREVEN:
DE CORONACRISIS HOUDT ONS ALLEMAAL BEZIG.
OOK BIJ WONENBREBURG MERKEN WE DE GEVOLGEN VAN
DE MAATREGELEN. ONZE BUURTBEHEERDERS EN WOONCONSULENTEN HEBBEN DAAROM ALLERLEI CREATIEVE IDEEËN 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
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‘Mag ik meedoen?’, klinkt het terwijl Naima Niya
met twee boodschappentassen het speelparkje aan
het Fokkerspad – achter de Korvelseweg in loopt.
De buurtkinderen rennen al enthousiast op haar af.
Het is weer tijd om zwerfafval op te ruimen!

hof, sloot Naima graag aan.
Buurtbeheerder Frank Sjaardema
is blij met haar betrokkenheid: “We wilden graag
een beeld krijgen hoe onze huurders het wonen hier
ervaren. Acht bewoners reageerden op onze oproep en
met hen zijn we in gesprek gegaan. We hebben prikkers en hesjes geregeld, zodat de kinderen het zwerfvuil
kunnen opruimen.”

Picknicken

En dus staat Naima eens in de twee weken aan het
Fokkerspad. “Ik vind het belangrijk dat mijn zoontje in
een veilige en schone omgeving kan spelen. Daarom
organiseer ik dit. En de kinderen vinden het ook leuk,
ze komen vanzelf”, lacht Naima. “Ze maken er een wedstrijdje van: wie het meeste zwerfafval kan verzamelen.
Ik zorg voor wat chips en limonade en na afloop krijgen
ze een beloning: WonenBreburg heeft de kinderen als
dank voor hun inzet op chocolade getrakteerd.”

Samen met haar zoontje woont ze vlakbij. “In de zomer
picknicken we hier met een aantal moeders. Het park
ligt centraal en vormt echt het middelpunt van de
verschillende hofjes.”
Toen WonenBreburg begin dit jaar samen met ContourdeTwern een bewonersmiddag organiseerde voor de
huurders van het Calandhof, Eisingahof en Coehoorn-
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Naima

Zorgvuldig trekt Naima de kinderen uit de buurt een
felgeel hesje aan. Ze krijgen een prikker en afvalzakje
mee en gaan enthousiast aan de slag. Ze rennen de
speeltuin door en verzamelen even verderop allerlei
afval. Nog geen vijf minuten later komen ze alweer
terug met een zakje vol blikjes, glas en papier.
“Zo zonde dat het hier zo’n troep is, want het is een
gezellige ontmoetingsplek voor ouders met kinderen
uit de buurt”, vindt Naima.

Chocoladetraktatie
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HUURDERS VOOR HUURDERS

START EEN BEWONERSCOMMISSIE
OF KLANKBORDGROEP

93% VAN DE HUURDERS

IN TILBURG ZIJN RUIM TWINTIG COMMISSIES VAN HUURDERS ACTIEF. DEZE COMMISSIES
WERKEN SAMEN MET WONENBREBURG AAN FIJN WONEN IN EEN PRETTIGE BUURT.
DE HUURDERS OVERLEGGEN MET DE WOONCONSULENT EN BUURTBEHEERDER,
ORGANISEREN ACTIVITEITEN EN HEBBEN CONTACT MET GEMEENTE EN WELZIJNSWERK.

LEEST ONS BEWONERSBLAD GRAAG
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40 JAAR HUREN

OP PAD MET…

ONTMOET
ONZE HUURDERS
OP HUISNUMMER 40

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

WBB 382-17 Venster 38-Tilburg.indd 1

HOE IS HET NU MET?
08-06-18 15:33

WBB 383-18 Venster 40-Tilburg.indd 1
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23-11-18 12:19

WBB 291-19 Venster 41-Tilburg.indd 1

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.
Bijna iedereen ontvangt Venster graag en het bewonersblad 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.

6

BEWONERSBLAD WONENBREBURG • DECEMBER 2019

GRATIS
JAARKALENDER!
STICHTING SYMFONIE

DE SYMFONIE ZORGT AL 25 JAAR VOOR ONTMOETING

SAMEN TUINIEREN
GEEFT VOLDOENING
ZO REKENT U
UW HUURTOESLAG UIT

'DIT IS VOOR ONS DE IDEALE PLEK'

WBB 201-18 Venster 39-Tilburg.indd 1

•

BEN ER VOOR ELKAAR:

'EEN PLEK WAAR IK ME THUISVOEL'

28-11-17 16:28

W O N E N B R E B U R G

ONZE VAKMAN BART

TROUWE HUURDERS IN HET ZONNETJE GEZET

13-06-17 08:59

42

KENT U UW BUREN?
HOUD REKENING MET ELKAAR!
96 WONINGEN BARTOKSTRAAT GASLOOS
'HET VOELT BEHAAGLIJKER'
BEN ER VOOR ELKAAR
'JE KRIJGT ER ZOVEEL VOOR TERUG'

DE WONENBREBURG
KALENDER IS ER WEER!
HAAL ‘M GRATIS OP

2 0 1 7

40

Favoriete onderwerpen
We hebben ook gevraagd wat u graag leest in Venster.
De pagina’s met weetjes en tips staan met stip bovenaan: 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 praktische informatie en tips te geven.

BINNENKIJKEN IN EEN PALEISJE
MET SCHEEPSVAARTCOLLECTIE
OP PAD MET HUURINCASSO

“WE WILLEN HUURDERS MET FINANCIËLE PROBLEMEN HELPEN”

26-06-19 12:16

WBB 489-19 Venster 42_Tilburg.indd 1

06-12-19 15:11

De ene commissie is actiever dan de andere, maar
stuk voor stuk geven ze bij WonenBreburg aan wat
de huurders belangrijk vinden. “Zo weet WonenBreburg
wat er speelt in de wijken”, vindt Corrie Aerts. Ze is
lid van HBO Wonen 99 en overlegt vanuit de Stichting
Huurdersbelangen (SHW) met ons bestuur over het beleid van WonenBreburg. “Alleen samen maken we het
wonen in Tilburg nog prettiger en veiliger. Bovendien
zorgt een commissie van huurders voor meer saamhorigheid in de complexen en kan bij gemeenschappelijke
problemen bemiddelen.”

Klankbordgroep
“We denken graag mee hoe huurders iets voor andere
huurders kunnen betekenen in de eigen woonomgeving. Ook zetten we in op het behoud van klankbordgroepen of mensen die af en toe met ons mee willen
denken. Huurders die op welke manier dan ook met
HBO Wonen 99 mee willen doen verwelkomen we
graag”, geeft Corrie aan.

Wervingsactie
“Helaas zien we dat het aantal commissies terugloopt
en in sommige wijken, zoals in Stokhasselt, zijn helemaal
geen huurders meer verenigd.” Zonde, vindt Corrie. En
dus wil HBO Wonen 99 méér commissies van huurders
in Tilburg. Corrie: “Daar zet ik me graag, samen met
mijn medebestuursleden voor in. Er speelt zoveel, denk
aan de huurprijzen, de toewijzing van woningen, sloop
en onderhoud. Het is belangrijk om daar als huurder een
stem in te hebben.”
HBO Wonen 99 probeert als belangenbehartiger meer
huurders te enthousiasmeren. “In april zouden we aansluiten bij een evenement in Tilburg-Noord, om huurders te informeren over het oprichten van een bewonerscommissie. Helaas is dit niet doorgegaan door
het coronavirus. In plaats daarvan hebben we een
nieuwsbrief opgesteld voor de Tilburgse huurders met
uitgebreide informatie. Ook verspreiden we promotie
folders in complexen waar nog geen commissie is.”

In gesprek met HBO Wonen 99
HBO Wonen 99 ondersteunt de commissies en
klankbordgroepen, zodat huurders er niet alleen
voor staan. Zo gaat het bestuur regelmatig in gesprek
met de commissies. Corrie: “Huurders die geen
commissies in de buurt hebben, zijn welkom om
vragen te stellen of gewoon een praatje te maken.
Hiervoor kunt u een afspraak maken op dinsdagmiddag of woensdagmorgen.”
Zelf aan de slag met een bewonerscommissie
of klankbordgroep?
Neem contact op met HBO Wonen 99.
06 - 42 92 91 62
woc@hbowonen99.nl
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NOVEMBER

Het hoogste punt van het nieuwbouwproject in de Reeshof is
bereikt! De 81 duurzame en betaalbare huurappartementen
worden gebouwd aan de Overloonstraat. De bouwvakkers van
Huybregts Relou werden geheel volgens traditie getrakteerd op
een frietje voor hun harde werk!

APRIL

JANUARI
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Omdat we elkaar minder zien en niet bij elkaar kunnen zijn
organiseerden we samen met ContourdeTwern in Tilburg-Noord
een klein concert. Als cadeautje voor onze huurders. Ilke is sociaal
werker en stapte uit haar comfortzone. Samen met haar broer
gaf ze een concert. De ruim honderd bewoners en omwonenden
van de Sibeliusflat luisterden en zongen mee vanaf hun balkon of
vanuit de voordeur. Op afstand, maar nooit alleen!

Bij wijkcentrum De Ypelaer is een
boekenkast buiten neer gezet.
Wijkbewoners kunnen er boeken
uitpakken om te lezen.
Ontspanning in roerige tijden!
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Er zijn voor elkaar. In deze vreemde tijd vinden we dat
bij WonenBreburg nóg belangrijker dan anders. Daarom
hebben onze buurtbeheerders in de verschillende wijken
de afgelopen weken actie ondernomen om huurders
een hart onder de riem te steken.
1300 papieren tasjes gevuld met een kweeksetje voor
vergeet-mij-nietjes hebben de buurtbeheerders van
Tilburg-West en de Reeshof in mei rondgebracht.
“We hangen ze aan de klink van de voordeur en bellen
aan”, vertelt buurtbeheerder Jamie Maes als hij op pad
gaat met een krat vol tasjes. “Wanneer de huurder
open doet, leggen we uit dat we een kleine attentie
voor ze hebben. Als steuntje in de rug. Mochten onze
huurders vragen hebben of simpelweg behoefte
hebben aan een gesprekje, dan kunnen ze altijd even
met ons bellen. Dat staat in de brief die we in het tasje
hebben gestopt. Ook het nummer van ContourdeTwern
staat er in voor hulp of advies.”

Eenzamer

VERGEETMIJ-NIETJES
AAN DE DEUR
10

Door de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan,
ziet ook het leven van onze huurders er anders uit,
merkt Jamie. “We denken aan onze veelal - oudere huurders - die nu om een praatje verlegen zitten en
zich misschien eenzamer voelen. Ze ontvangen geen
bezoek en zijn aan huis gekluisterd. We hebben de
complexen en buurten geselecteerd, waar veel van
deze mensen wonen. Daar brengen we de tasjes rond.
Om te laten weten dat we ze niet vergeten.”
Omdat de buurtbeheerders maar liefst 1300 adressen
langs gaan, houden de mannen de vaart erin, vertelt
Jamie. “Maar als iemand op het moment zelf even iets

wil vertellen, maken we daar
uiteraard tijd voor vrij. Een luisterend
oor en persoonlijk contact is iets
dat veel van onze huurders in
deze tijd missen.”

Soep in een bakje
Dat merkt Ria Mutsaers ook. Ze is
gastvrouw van de ‘Fijn Thuisgroep’,
een clubje dames uit de S-buurt van
de Reeshof dat elke woensdagmiddag
bij elkaar komt. Ria verzorgt de soep
en de koffie. “En dan kwebbelen we
twee uur”, lacht ze. Maar ook dat
ligt stil.
“Daarom belde ik de dames
eerst op. En nu doe ik de soep in
een bakje, en dan bel ik gewoon
bij ze aan”, vertelt Ria. “Dan blijf
ik even staan om buiten bij te
kletsen. We houden netjes twee
meter afstand, maar dan is er toch
een beetje contact.”
Over de papieren tasjes aan de deur, hebben Jamie en
Ria alleen maar positieve geluiden gehoord, vertellen
ze. “Het is een héél leuk gebaar, dat in deze gezellige
buurt zeker gewaardeerd wordt”, besluit Ria.
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START PILOT
DOORSTROMEN
WOONT U IN ÉÉN VAN ONZE HUURWONINGEN, MAAR WILT U GRAAG
VERHUIZEN? NAAR EEN GROTERE OF JUIST KLEINERE WONING, NAAR EEN
ANDER WIJK OF NAAR EEN WONING MET EEN TUIN? VEEL VAN ONZE HUURDERS
HEBBEN EEN VERHUISWENS. MET DE PILOT ‘DOORSTROMEN’ WILLEN WE MEER MENSEN
EEN WONING BIEDEN DIE BIJ HUN WOONWENSEN PAST.
Veel van onze huidige huurders wonen in een woning
die niet meer aansluit op hun wensen of gezinssituatie. Deze huurders willen we laten verhuizen naar
een meer passende woning. Zo groeit het woongeluk terwijl het woningaanbod voor nieuwe huurders
hetzelfde blijft. Daarom starten we eind juni met een
proef om deze ‘doorstroming’ te stimuleren.

Hoe werkt het?
Als een woning leeg komt, adverteren wij deze woning
op Woning in Zicht. Bij deze advertentie staat een
label Doorstroming vermeld. Mensen die een woning
zoeken en ingeschreven staan, kunnen hierop reageren. Huurders die 5 jaar of langer een zelfstandige
woning huren bij WonenBreburg, komen bovenaan de
toewijzingslijst van deze woning te staan. De woning
die zij achterlaten komt weer op Woning in Zicht.
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Welke woningen doen mee?
Met de proef willen we ervaring op doen, dus in het
begin doen nog niet alle woningen mee. Is de pilot
een succes? Dan is het idee dat meerdere woningen
van WonenBreburg worden ingezet voor doorstroming
van onze huurders. Behalve woningen die we reserveren voor starters, woningen waarvoor we loten en
volledig pakket thuiswoningen. Die zijn uitgezonderd
voor doorstromers. Ook studenten die een studentenwoning achterlaten komen niet voor deze regeling in
aanmerking.

Overlast van buren?
Buurtbemiddeling helpt

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 IN. GRATIS VOOR ÁLLE INWONERS VAN DE GEMEENTE.
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.

Buurtbemiddeling aanvragen
Kijk op www.woninginzicht.nl of en hoe u mee
kunt doen als uw wilt verhuizen.

Vul het aanmeldformulier in op de website, ga naar: www.buurtbemiddelingbrabant.nl.
U kunt ook uw buurtbeheerder vragen voor een verwijzing naar Buurtbemiddeling.
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ER ZIJN VOOR ELKAAR. IN DEZE VREEMDE
TIJD VINDEN WE DAT BIJ WONENBREBURG
NÓG BELANGRIJKER DAN ANDERS. DAAROM
HEBBEN ONZE BUURTBEHEERDERS IN DE
VERSCHILLENDE WIJKEN DE AFGELOPEN
WEKEN ACTIE ONDERNOMEN OM HUURDERS
EEN HART ONDER DE RIEM TE STEKEN.

Hart luchten

In Stokhasselt (Tilburg-Noord) bedachten buurtbe
heerders Maike Elias en Franklou van de Klundert een
puzzel. Eind april ontvingen de huurders van onder
andere de Pucciniflat en De Heikant de woordzoeker
in de brievenbus. “We hebben er zo’n 800 verspreid,
ook bij huurders aan bijvoorbeeld de Mendelssohnstraat en Brucknerlaan”, vertelt Franklou. “Aan de
ene kant van het A4-tje de puzzel, aan de andere
kant de boodschap dat huurders de oplossing aan
ons door mochten bellen. Dat gaf ons de gelegenheid om meteen een praatje aan te knopen.”
Want het contact onderhouden met huurders is
in deze tijden lastiger dan normaal, merkt
Franklou. Huurders én buurtbeheerders houden
afstand. “Vaak komen huurders bijvoorbeeld even
langs om te vertellen dat er een lampje stuk is.
Al pratende kom je dan op de dingen die er
spelen in de buurt. Dat vanzelfsprekende
gesprek is er nu niet. De telefoon pakken
zonder reden is voor veel mensen een hoge
drempel, met de puzzel hebben we gezorgd
voor een reden om ons te bellen.”
14

Tientallen huurders belden de uitslag van de woord
zoeker door. De verhalen over deze gekke tijd kwamen
al snel, vertelt de buurtbeheerder. “Mensen willen even
hun hart luchten, vertellen over de sterfgevallen in
familie, over hoe ze boodschappen doen of hoe het
met de kinderen is. En we spraken ook over de puzzel,
want daar moesten de meesten wel even op puzzelen”,
lacht Franklou.
Zo ook mevrouw Waal. Ze was maar wat blij met de
puzzel in de bus, vertelt ze: “Ik vind het een hartstikke leuk idee. WonenBreburg toont hiermee hun
betrokkenheid bij ons. Normaal is iedereen druk, leven
we ons eigen leven. Maar deze situatie is niet normaal.
Fijn dat er dan op deze manier aan de huurders gedacht
wordt”, vindt ze.
Nadat ze de puzzel in de bus ontving, streepte ze steeds
een woord weg als ze er één zag, vertelt ze. Toen ze
nog een paar woorden moest, sprak ze een buurvrouw
van een flat verderop. “Zij had ‘m al klaar, maar ze
moest de oplossing nog doorgeven. Die boodschap
achterop de puzzel had ik gemist”, lacht mevrouw
Waal. “Was ik bijna de stroopwafels misgelopen, de
‘prijs’ voor de juiste oplossing. Ik heb Franklou direct
laten weten dat de koffie extra lekker was met die
koeken erbij!”
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FINANCIËLE PROBLEMEN DOOR CORONA?

NEEM CONTACT MET ONS OP!
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.
“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 hebben 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.”
16

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

Corona in
makkelijke
taal

Steffie

corona.steffie.nl alles uit
Kent u Steffie al? Steffie legt op
ijke taal en met veel beeld.
over het coronavirus. In duidel
t moet doen, zodat u
Ze vertelt wat u wel en wat u nie
website is gemaakt in
en anderen niet ziek worden. De
opdracht van de overheid.

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
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CONTACT
www.wonenbreburg.nl

Komkommer tegen mieren

udens er last van:
In de zomer hebben veel huisho
dsel komen ze uw
mieren in huis. Op zoek naar voe
deuren en ramen zoveel
woning binnen. Maak kieren bij
doorheen. Maar belangrijker
mogelijk dicht, daar komen ze
. Vooral kruimels van
nog: houd het thuis goed schoon
. Vindt u een spoor mieren?
zoetigheid trekken mieren aan
stoort u de route.
Met een schijfje komkommer ver
ter helpt ook.
Schoonmaken met azijn en wa

Knoflook tegen fruitvliegjes

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!

Horren tegen muggen

Zoemende muggen zijn een gro
te irritatie in de zomer. Vooral
’s nachts.
Er komen in ons land meer dan
dertig verschillende muggenso
orten voor.
Alleen de vrouwtjes steken en
zorgen voor die jeukende bulten
.
Wilt u muggen in uw slaapkame
r voorkomen? Horren voor de ram
en
zijn effectief. Of een klamboe bov
en uw bed. Let ook op stilstaand
water
in en om uw woning: van de reg
enton, tot een verstopte dakgoo
t of een
afvoerputje waar water in staat.
Dat zijn plekjes waar muggen gra
ag
vertoeven en eitjes leggen.
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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!

Inschrijven voor nieuwsmail
www.wonenbreburg.nl/nieuwsmail
Klantenlijn:
088 - 496 0000

“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!

Woonwinkel:
Joannes van Oisterwijkstraat 35
Openingstijden:
Kijk voor onze actuele openingstijden op
www.wonenbreburg.nl
Kantoor WonenBreburg Makelaars:
Ringbaan Noord 165
Huurdersbelangenvertegenwoordiging
HBO Wonen 99
Henk Dankers, secretaris
secretaris@hbowonen99.nl
www.hbowonen99.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.
Aan dit nummer werkten mee:
Corrie Aerts, Franklou van de Klundert, Natasja van Loon,
Jamie Maes, Karin de Man, Ria Mutsaers, Naima Niya,
mevrouw Waal.
Eindredactie:
Ontwerp:
Fotografie:
Kleurplaat:
Tekst:
Druk:

Claudia Vleeschhouwer (WonenBreburg)
Veldontwerp, Roosendaal.
Riesjard Schropp.
Lodewijk Koster, Loko Cartoons.
Maud Robberts (Swaans Communicatie).
Moderna Printing.
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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.
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De juiste oplossing van de puzzel
in Venster 42 was:
‘Een schitterend nieuw jaar’.
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De prijswinnaar is mevrouw Loomans.
Zij heeft een pakket van Boerschappen
gewonnen.
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Van harte gefeliciteerd!
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DRAF
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FILE
FLATTEUS
HOFFEEST
HUURAUTO
KARN
KERF
LEERLING
LISSABON
LONT

MENS
MIST
NOODBRUG
ORKA
PERZISCH
PLOF
POEN
POOS
RAPAILLE
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STIL
STIP
TIER
VLUG
VOLENDAM

S

WARS
WESTKUST
WILG
WINKELEN
WROK
ZITVLEES

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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