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Venster is het
bewonersblad van
WonenBreburg dat
twee keer per jaar
in een oplage van
10.000 exemplaren
gratis onder alle
huurders in Breda
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EEN FIJN EN VEILIG THUIS WAS ALTIJD AL EEN BELANGRIJKE BASIS IN HET
LEVEN. EN IN DEZE CORONA TIJD WERD UW THUIS NOG BELANGRIJKER.
WELLICHT BENT U NOG NOOIT ZO VEEL THUIS GEWEEST ALS VORIG JAAR.
DE MEDEWERKERS VAN WONENBREBURG IN IEDER GEVAL NIET, MET
UITZONDERING VAN ONZE VAKMANNEN EN BUURTBEHEERDERS.
DE VAKMANNEN HEBBEN SOMS MEER DAN FULLTIME DOORGEWERKT OM
ALLE REPARATIES UIT TE VOEREN BIJ U THUIS. EN ONZE BUURTBEHEERDERS
HEEFT U VAST GEZIEN IN UW STRAAT OF WIJK.
De medewerkers die thuis werkten, hebben zeker ook niet stil gezeten.
Er is hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe huizen in bouwprojec
ten aan de voorbereiding van groot onderhoud inclusief verduurzaming van
maar liefst 600 woningen in Breda en Tilburg in 2021.
We kijken in deze Venster ook terug op verschillende acties in de wijken.
Gelukkig konden deze met creativiteit en extra inzet van onze wooncon
sulenten en buurtbeheerders doorgaan onder veilige omstandigheden.
We kregen vaak warme, dankbare reacties van huurders. Heel fijn, soms
was het niet makkelijk, maar we deden het graag met en voor u.
Hopelijk kunnen we in de loop van dit jaar de dienstverlening weer stapje
voor stapje persoonlijker maken. We hebben u gemist en hopen elkaar
meer en meer te ontmoeten in de wijk, op de wijkkantoren en in onze
woonwinkels. De tijd zal ons leren wanneer dit weer mag. Bovenaan staat
wat ons betreft in ieder geval dat we elkaar veilig blijven zien, zodat ieder
een gezond blijft.
We wensen u een fijn en gezond nieuwjaar!
Het bestuur van WonenBreburg:
Leo Schuld, Caroline Timmermans en Hans Pars
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De coronacrisis duurt voort. Afstand houden en
zoveel mogelijk thuisblijven, betekent minder sociale
contacten. Vrijwilligerswerk en hobby’s staan op een
laag pitje of zijn helemaal weggevallen. Maar ook een
babbeltje met de buurman, of een toevallige ontmoeting bij de supermarkt zijn minder vanzelfsprekend.
Vaak wordt gedacht dat activiteiten dé oplossing zijn
om eenzaamheidsgevoelens te bestrijden. Hoe meer
mensen ondernemen, hoe minder eenzaam zij zich
voelen. Maar uit onderzoek blijkt dat we ook andere
dingen missen tijdens de coronamaatregelen. Zo is
een spontaan praatje over het weer voor veel mensen
belangrijk om zich verbonden te voelen.

U vindt er een luisterend oor. Bovendien ontdekken
de professionals samen met u waar uw eenzaamheidsgevoel vandaan komt. De telefoon pakken, is
een spannende stap en misschien makkelijker gezegd
dan gedaan. Maar als u zich eenzaam voelt, bent u de
enige die daar iets aan kan doen. Het is belangrijk dat
u leert omgaan met gevoelens van eenzaamheid:
wat werkt voor de een, is niet per se de oplossing voor
de ander. Vaak zijn de oplossingen net zo persoonlijk
als het gevoel. En het kan heel eenvoudig zijn: de een
belt een vriendin, de ander gaat met de hond wandelen om iemand tegen te komen.

Geen taboe

Bent u gewend erop uit te gaan, en kan dat door
corona niet? Ga dan op zoek naar alternatieven om
aan de behoefte tot sociaal contact te voldoen. Dat kan
van alles zijn: een spelletje spelen online, een puzzel
maken of brieven schrijven. Pak wat vaker de telefoon,
bel een oude buurvrouw op. En bedenk eens of u iets
kan doen voor een ander. Ook in coronatijd zijn er
mogelijkheden: een boodschapje doen of een maaltijd
aan de deur brengen. Gevoelens van eenzaamheid
en zingeving liggen namelijk dicht bij elkaar. Mensen
die iets betekenen voor een ander, voelen zich minder
eenzaam. Dat kan héél klein zijn, ook de post halen
voor de buurvrouw is nuttig. Daarnaast is vrijwilligerswerk helpend om nieuwe mensen te leren kennen en
talenten te ontdekken. Het zorgt ook voor structuur in
het leven. Van koffieschenken in het verzorgingshuis tot
gids bij IVN; er is zóveel. Ziet u door de bomen het bos
niet meer? Ook dan is het fijn om er met iemand over
te praten, wat er het beste bij u zou passen.

Op eenzaamheid rust een taboe. Mensen schamen
zich ervoor, maar dat is nergens voor nodig. Gevoelens
van eenzaamheid zijn net als honger, iedereen heeft
het wel eens. Het is een signaal van het lichaam dat
het verbinding mist. Eenzaamheid hoort bij het leven.
Het komt, en gaat: iedereen voelt zich wel eens kortere
of langere tijd eenzaam. Het kan op allerlei momenten
de kop op steken. Ouderen staan meer ‘aan de zijlijn’,
maar ook bij een overlijden of verhuizing kan eenzaamheid ontstaan.

Praat erover

In coronatijd is de groep eenzame ouderen verdubbeld. Ook veel
jongeren ervaren vaker eenzaamheidsgevoelens dan voor de crisis,
blijkt uit onderzoek. Wat kunt u doen als u zich eenzaam voelt?
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Beeldbank Gemeente Tilburg

Eenzaamheid is heel persoonlijk, en voor iedereen
anders. Daarom is het belangrijk om te achterhalen
waar dat gevoel vandaan komt. Ervaart u eenzaamheidsgevoelens? Praat er dan over. Dat is de belangrijkste tip. Als u met uw verhaal liever niet naar uw
naasten gaat, meld u dan bij Zorg voor Elkaar Breda.

Zorg voor zingeving

Op www.dag-eenzaamheid.nl vinden bewoners van Breda ervaringsverhalen,
links naar interessante oefeningen, artikelen en filmpjes en verwijzingen naar activiteiten.
Kijk op www.zorgvoorelkaarbreda.nl of bel op werkdagen tussen 9 en 17 uur: (076) 525 15 15 voor
een luisterend oor en tips om uw eenzaamheidsgevoelens te stillen.
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WE MISSEN DE CONTACTEN
MET ONZE ACHTERBAN
Het coronavirus brengt heel wat teweeg. Als Bewonersplatform WonenBreburg
Breda missen we door de maatregelen de fysieke contacten met onze achterban;
de huurders. Gelukkig weet u ons nog steeds te vinden via de mail en de telefoon.
Met name daar waar door WonenBreburg groot
onderhoud aan de woningen wordt uitgevoerd,
hebben we momenteel de meeste contacten met de
huurders. In de aankondiging van de voorgenomen
onderhoudsplannen hebben wij nog fysiek de klankbordgroepen mogen ondersteunen, tot het virus roet
in het eten gooide.
Gelukkig hebben de meeste bewoners begrip voor de
aangepaste maatregelen. Een karwei kan zomaar een
paar dagen uitlopen. Niet leuk, want als er onderhoud
wordt uitgevoerd in een woning, heeft dat flinke
impact. Maar helaas: het is niet anders. En als straks

de woning klaar is, hopen wij dat de overlast die
ervaren is snel vergeten is.

Contacten bewonerscommissies
We missen ook de contacten met de aangesloten
bewonerscommissies. Er is vanwege de maatregelen
geen open inloop. De overleggen met WonenBreburg
verlopen via een video-overleg, want bewonerszaken
moeten wel op de agenda blijven.

...IN MAKKELIJKE TAAL
Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u eenvoudige
uitleg over het virus en de maatregelen. Tik in de
zoekfunctie 'informatie over corona in begrijpelijke taal'.
Dan vindt u bijvoorbeeld de persconferenties van
minister-president Mark Rutte in eenvoudige taal.
En leest u meer over de mondkapjesplicht.

Afspraken
MET WONENBREBURG
WonenBreburg neemt verschillende maatregelen tegen het
coronavirus. Tegelijkertijd komen we nog steeds graag naar u
toe bij spoed en ongemakken. Helaas merken we dat steeds
meer medewerkers ziek worden of uit voorzorg in quarantaine
moeten. Voor uw en onze veiligheid vragen we u daarom:
Komt een vakman of andere medewerker naar u toe?
Ontvang hem dan terwijl u een mondkapje draagt.
Laat hem vrij de woning in en zorg dat u in een andere
ruimte bent dan de ruimte waar onze vakman moet werken.

Namens het bestuur van
Bewonersplatform
WonenBreburg Breda, Gerda Radder

www.bewonersplatformwonenbreburgbreda.nl
Het Bewonersplatform is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Corona

Gerda

Heeft u affiniteit met wonen en huren en wilt u dit delen met ons enthousiast bestuur? Dan bent u van harte
welkom. Wij doen niet aan leeftijdsdiscriminatie maar een nieuw bestuurslid die tussen 30-55 jaar is, heeft onze
voorkeur. Het kost u enkele uurtjes per jaar om mee te praten met o.a. managers van WonenBreburg over
allerlei woonzaken.

Hebt u gezondheidsklachten zoals verkoudheid, koorts of
bent u positief getest? Meld dit dan op tijd. Dan kijken
we samen of de afspraak digitaal of telefonisch door kan
gaan of verzet wordt.
Moeite met de huur?
Hebt u minder inkomsten door de gevolgen van het coronavirus?
En maakt u zich zorgen of u de huur nog wel kunt betalen?
Neem dan contact met ons op via:
088 - 496 0005 of corona@wonenbreburg.nl.

Heeft u interesse, dan kunt u een brief sturen met uw naam, adres telefoonnummer en emailadres zodat wij u
op een gepaste manier veilig kunnen uitnodigen op ons kantoor om kennis met elkaar te maken.
Bewonersplatform WonenBreburg Breda
Vaartbossen 104 | 4816 JJ Breda | gerda.radder@gmail.com
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Wonen doen we samen. In een betaalbare woning, in een schone en veilige
omgeving. Tijdens de Week van het Huren van 5 tot en met 10 oktober lieten
onze wijkteams in Breda en Tilburg daarom zien hoe ze ‘corona-proof’
werken voor onze huurders.

Maandag
Ook in deze tijd vergeten we onze trouwe huurders niet.
Bewoners die dit jaar al 40 jaar bij ons huren, verrasten we tijdens
de Week van het Huren met een attentie. Geen lunch of high tea
dit jaar, maar wel een bloemetje met een bon van het VVV,
Hema of de plaatselijke bakker óf een feestelijk ontbijtje.

Dinsdag
In en om de 51 portiekwoningen aan de Minister Kanstraat
en Van Rijckevorselstraat wordt hard gewerkt. Bewoonster
Maaike Mensing woonde daarom tijdelijk bij haar ouders:
“De vakmannen mogen vanwege de coronamaatregelen slechts
met drie personen tegelijkertijd binnen aan het werk zijn.
De planning is passen en meten, vertelde de aannemer.”

NIEUWE
FUNCTIONALITEITEN
EN VERBETERINGEN

Woensdag

Donderdag

Zo’n honderd huurders in Tilburg West en de Reeshof kregen
een kaartje van de buurtbeheerder in de bus. Om te laten
weten: we zijn er ook voor u! “Iedereen die bij ons een
woning huurt, heeft een buurtbeheerder die voor ze klaar
staat”, vertelt woonconsulent Jeun Bronnenberg.
“Bewoners met een klacht over de woning of een melding
over problemen in de wijk, weten ons goed te vinden.
Dat moet ook. Wij zijn er om te helpen en waar mogelijk
problemen op te lossen. Maar we zijn er ook voor de andere
huurders. We hopen dat zij reageren op ons bericht met ideeën,
opmerkingen of een vraag. Dat is voor ons heel waardevol.”

Bij ruim 130 huurders in Tilburg-Noord hebben buurt
beheerders een WonenBreburg-tasje aan de deur
gehangen, met daarin twee paar warme huissokken.
Eén voor zichzelf en één paar om cadeau te geven.
Zo verspreidt WonenBreburg in deze bijzondere tijden
een beetje warmte, vertelt woonconsulent Anja van
Zelst. “We gaan voor het verrassingseffect: de tasjes
hangen we willekeurig aan voordeuren. Zo zetten we
onze huurders in het zonnetje. En omdat de zon niet
in een tasje past, hebben we iets anders bedacht om
warmte door te geven.” Het idee is om één paar
sokken door te geven aan een goede buur uit de
straat of flat. Via een antwoordenveloppe horen de
buurtbeheerders graag aan wie de sokken cadeau zijn
gegeven en waarom.

Op zoek naar een nieuwe huurwoning in
Breda of omgeving? Met één inschrijving
reageert u via Klik voor Wonen op huurwoningen in heel West-Brabant. WonenBreburg
en zeven andere woningcorporaties in de
regio tonen op www.klikvoorwonen.nl
het actuele aanbod (sociale) huurwoningen.

Vrijdag

Op een aantal punten is nog winst te boeken. Zo gaan ze beter
uitleggen welke persoonsgegevens nodig zijn voor de inschrijving
en komt er in 2021 een chatfunctie op de website voor sneller
en duidelijker contact.

De 42 portiekwoningen aan de Jakob Edelstraat in de
Heuvel in Breda worden de komende maanden duur
zamer gemaakt. Huurder Isabelle Rutten grijpt het groot
onderhoud in en om haar woning aan om haar appartement verder naar haar zin te maken. Schilderen, nieuw
laminaat leggen: samen met haar vader was ze tijdens
de Week van het Huren volop bezig en verzetten ze flink
wat werk. "Ik zit nu toch al in de rotzooi", redeneerde
ze nuchter.

Woningzoekenden beoordelen Klik voor Wonen gemiddeld
met een 7,2. Ze blijven daarom op zoek naar mogelijkheden om
de website te verbeteren. Zo is het nu mogelijk om de omgeving
van de woning zien: met een druk op de knop komt u terecht in
Google Streetview.

Ook helpt Klik voor Wonen woningzoekenden voortaan
slimmer te zoeken. Zo wordt de kans op een woning die bij uw
wensen past, groter. En ze blijven zoeken naar manieren die de
wachttijd op een sociale huurwoning verkorten. Met doorstroom
en loting bijvoorbeeld.
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PALEISJE VAN...

THEA JOORE
“Thuis is hier, aan de Bilderdijkstraat”
OP HAAR DERTIENDE KWAM THEA JOORE (75 JAAR) SAMEN MET HAAR OUDERS EN
TWEE BROERS WONEN AAN DE BILDERDIJKSTRAAT IN BOEIMEER. EN NU, RUIM ZESTIG
JAAR LATER, WOONT ZE ER NOG STEEDS. “IK BEN TEVREDEN EN VOEL ME HIER VEILIG.
ZO BEN IK HET GEWEND”, ZEGT ZE.
10

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.

“Moet je je voorstellen dat je hier met vijf man
woont”, wijst ze in haar woonkamer. Waar nu de
eettafel staat, stond zestig jaar geleden het bed van
haar ouders. Thea’s moeder is 90 geworden in de
woning, daarna heeft ze nog drie jaar in het
verzorgingshuis gewoond. “Maar ik heb haar goed
verwend hoor, ze was vaker hier dan daar”, lacht Thea.

Vrij zicht
Samen maakten ze mooie reizen, óók naar familie in
Nieuw-Zeeland. Maar thuis? Thuis is hier, aan de
Bilderdijkstraat. “Mijn vader werd destijds conciërge
op de school, hier om de hoek. Daarom zijn we hiernaartoe verhuisd. We hadden vrij zicht hier achter, en
keken aan de voorkant op de grote weg.”

Er staan nu huizen aan weerszijden van
haar benedenwoning. Rouwig is Thea er
niet om. Het is zoals het is. Ze heeft sowieso
veel zien komen en gaan al die jaren. “De woningen
zouden zelfs afgebroken worden, gelukkig heeft
WonenBreburg de boel toen toch gerenoveerd.”
Zelf heeft ze altijd de woning netjes bijgehouden,
vertelt ze. “Ik moet er toch zelf in wonen.”

Tafereeltje
In de woonkamer staan nog steeds een kast en stoel
van haar ouders. “En het beeld, op dat tafeltje is ook
van mijn moeder geweest. Ze heeft een dame zeventig
jaar geholpen in het huishouden, toen ze stopte mocht
ze iets uitkiezen. Dat werd dit tafereeltje.”
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GROOT ONDERHOUD
JAKOB EDELSTRAAT, HEUVEL

In Heuvel wordt hard gewerkt aan onze woningen. Tijdens een
groot onderhoud krijgen 42 portiekwoningen een flinke opknapbeurt.
En bijzonder: huurders gaan ook zelf aan de slag.

De 42 portiekwoningen aan de Jakob Edelstraat in de
Heuvel in Breda zijn duurzamer geworden. Door de
spouwmuren en het dak te isoleren en zonnepanelen
te plaatsen, worden de woningen energiezuiniger.
De woningen zijn voor de kerst vorig jaar allemaal opgeleverd en het buitenwerk is ook grotendeels klaar.

Toen was er al sprake van dat er groot onderhoud zou
komen, dus heb ik besloten het klussen even op z’n
beloop te laten. Nu het zover is, grijp ik het onderhoud
aan om ook zelf flink wat werk te verzetten.
Schilderen, nieuw laminaat leggen: samen met mijn
vader ben ik volop bezig”, vertelt ze.

Strakke planning

Geen tocht en vocht meer

“We hebben een strakke planning gemaakt”, vertelt
wijkopzichter Corné van Leest. “Per woning zijn we
18 dagen bezig – zeker als er een nieuwe keuken,
badkamer en wc wordt gerealiseerd. Dat heeft vanzelfsprekend veel impact voor de bewoners. Maar we
liggen op schema.”

In de ‘rotzooi’ zit ze toch al, redeneert Isabelle nuchter.
“De vakmannen werken keihard en zorgen dat ons
wooncomfort verbeterd wordt. Dankzij de werkzaamheden wordt de woning vooral energiezuiniger.
Daar ben ik heel blij mee. In de oude situatie voelde
je bij de ramen altijd tocht, en in de winter hadden
we last van condensvorming. Met de nieuwe isolatie
wordt dat beter.”

Het valt Corné op dat veel huurders in de portiekwoningen ook zelf aan de slag gaan. Zo ook Isabelle Rutten.
Zij grijpt het onderhoud in en om haar woning aan om
het appartement verder naar haar zin te maken.
“Ik woon hier sinds 2017 samen met mijn zoon.
12

Kijk voor meer informatie op:

www.wonenbreburg.nl/jakobedelstraat
13

MEI 2021

MEI 2021

zondag

t e
m 23b e r
21
20
18 S e p

zondag

week

week

maandag
maandag

17

24
dinsdag

dinsdag

18

25

woensdag
woensdag

19

26

donderdag
donderdag

20

weer veel
De afgelopen maanden isurer
ten van Breda…
gebeurd in de wijken en bu

vrijdag

vrijdag

21
22

SEPTEMBER

JUNI

Sylvia verruilde deze zom
er Breda voor Prinsenbee
k, waar ze samen
met haar kinderen haar
intrek neemt in één van
de
acht nieuwbouwwoningen. In juni kreeg
ze als eerste de sleutel.
Ze hoopt er een
nieuwe start in een pre
ttige omgeving met fijn
e buren te vinden.

De kijkdagen voor het groot onderhoud in de
Scharenburgstraat, werden in september georganiseerd.
Huurders waren van harte welkom om een kijkje te
nemen en het eindresultaat vast te bewonderen.
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AUGUSTUS
Als voorbereiding op het groot onderhoud in de
Daniël Marotstraat stond zaterdag 15 augustus een
container in de straat. Huurders konden er grofvuil in
kwijt. Na een ochtendje opruimen door de bewoners,
was de container goed gevuld.

Onze projectopzichter Ben Smits en
uitvoerder André
Peters van Huybregts Relou kregen
een mooie bos
bloemen van de klankbordgroep na
het groot onderhoud aan 68 woningen in Tuinzigt
in Breda.
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JULI
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Volgt u
WonenBreburg al?

Met een kop koffie of een ijsje even tot rust komen
tijdens het groot onderhoud. Dat klinkt goed! Aannemer
Jansen Huybregts regelde het deze zomer!
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DE WONENBREBURGKALENDER
NIEUWJAARSCADEAUTJE
VOOR ONZE HUURDERS
De WonenBreburg-kalender is er weer.
Gratis en voor niets. We hebben een paar
dingen anders geregeld dan voorgaande
jaren, om het ophalen zo veilig mogelijk
te maken. Voor u en onze medewerkers.
Op onderstaande manieren hopen we
iedereen blij te maken met dit cadeautje.
Onze buurtbeheerders stoppen de kalenders in
de brievenbus van onze seniorencomplexen.
De wijkkantoren zijn gesloten, dus hier kunt u
geen kalender ophalen.
Onze vakmannen hebben kalenders bij zich.
Als ze iets bij u komen repareren, vraag ze gerust
om een kalender.
Wilt u de kalender in de brievenbus krijgen?
Vul dan het formulier op onze website in:
www.wonenbreburg.nl/aanvraag-kalender-2021.
Wij zorgen dat uw kalender op de post gaat.
Bent u toevallig in de buurt van onze woonwinkel
(Schorsmolenstraat 48), pik dan tussen 9.00 uur en
16.00 uur een kalender op. Bij mooi weer staat er
een doosje buiten. Als het regent staat de doos
binnen in de hal.
15

Aan de parkeerplaats van de L-flat aan de Roeselarestraat-Groenedijk
liggen zeven garageboxen naast elkaar. Niets bijzonders op het eerste
gezicht. Maar één van de garages is al sinds jaar en dag een clubhuis
voor een aantal flatbewoners. ‘De mannen van het cafeetje’, worden
ze ook wel genoemd. “Het is gewoon zo gegroeid”, zegt huurder
Johan Laarhoven (75).
Een beetje knutselen en praten, af en toe een potje
voetbal kijken op de tv in de hoek. Het is er kortom;
‘gewoon gezellig’. Ruim vijftig jaar woont Johan samen
met zijn vrouw in het appartement in Hoge Vucht.
Met veel plezier. De garage is er later bijgekomen,
vertelt hij. “Ik wilde wat hobbyen, omdat ik toen ook
veel mensen in de flat hielp met het opknappen van
de badkamer of toilet bijvoorbeeld.”

Helpende hand
En hoewel hij dat soort klussen nu niet meer doet,
steekt hij nog steeds de helpende hand uit als het
nodig is. Zo plakt Johan regelmatig een bandje,
vertelt hij. “En iedereen komt hier wel vragen voor het
een of het ander. Meestal heb ik het wel”, lacht hij,
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terwijl hij naar de volle kasten wijst. Er liggen allerlei
ditjes en datjes in de garagebox, van gereedschap tot
lampjes. Het is haast een museumpje. “De buren
hebben dat ook allemaal gebracht. Soms ruim ik op,
maar eigenlijk verplaats ik het alleen maar wat.”

Hangplek
Elke dag zijn Johan en de mannen wel in de garage
te vinden. Ze hebben allemaal een sleutel, dus het
kan gewoon doorgaan als Johan er een keer niet is.
Auto eruit, andere pui erin en de ‘hangplek voor de
senioren’ is een feit. “Alleen in het weekend zijn we er
niet”, besluit Johan, terwijl hij de koelkast openmaakt
voor een biertje.
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Foto Natuurmonumenten
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elkaar en de welbekende pindak
ervan kunnen snoepen.
traktatie buiten zodat de vogels

Winterse lichtjes

m

on

ad

e

Met de zachte winters in Nederla
nd hoeven we niet vaak te rekene
n
op sneeuw. En dat terwijl het voo
r zo’n prachtig plaatje zorgt.
Maak daarom eens zelf sneeuw
! Met 1 kopje bloem, ¼ kopje zou
t,
een zakje bakpoeder, een eetlep
el zonnebloem- of olijfolie en een
half kopje warm water kneedt
u samen met de (klein)kinderen
gemakkelijk een witte, kleiachtige
substantie. Maak hier bijvoorbee
ld
een sneeuwpopje van. Steek er
stokjes in als armen, doe een lint
je
om als sjaal en gebruik kraaltjes
of knopen als oogjes. Als u het
mengsel luchtdicht afsluit, dan
kunt u het lang bewaren en kne
edt
u steeds iets nieuws van de ‘sne
euw’.

dy

Le

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!

Rijg een pindaketting

Fo

to

la
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CONTACT

Dennenappels voor de vogels

? Ga dan eens
Zin in wat meer uitdaging om iets lekkers voor de vogels te maken
bos), touw, wat
het
aan de slag met dennenappels. U hebt nodig: dennenappels (uit
touwtje. Smelt de
vogelvoer en ongezouten boter. Bind elke dennenappel aan een
strooi vervolgens de
boter in een steelpan. Dompel de dennenappels in de boter en
de dennenappels
Laat
n.
vogelzaden over de dennenappel, zodat ze blijven plakke
goed drogen en hang ze buiten.

Ik heb mezelf
buitengesloten, wat nu?

Als u uw sleutels van het woongebouw of uw eigen huurwoning niet kunt
vinden of binnen heeft laten liggen, kunt u twee dingen doen:
WonenBreburg inschakelen. Onze vakmannen proberen u weer binnen
te laten. Tijdens kantooruren kost deze extra service voor de eerste deur
(dit is meestal uw eigen voordeur) €75 en buiten kantooruren €150.
U kunt een slotenmaker of sleutelservicebedrijf bellen. Zij zullen u ook een
rekening sturen.

Tip! Laat sleutels bij maken
Leg een reservesleutel bij familie, vrienden of buurman. U kunt sleutels laten
bij maken. Er zijn verschillende mogelijkheden:
Sleutels van de merken Hewi, Wilka en Nemef kunt u tegen betaling van
borg bij WonenBreburg laten bijmaken. Bij beëindiging van het huur
contract en bij inlevering van de sleutels krijgt u de borg terug.
Gewone voordeursleutels kunt u zelf bij een slotenmaker bij laten maken.
Een multilock-sleutel kan alleen bij Donders Security in Tilburg worden
bijgemaakt op vertoon van uw huurcontract.
Een gecertificeerde sleutel kan ook bijgemaakt worden. Bel met ons
klantcontactcentrum voor de mogelijkheden.
Woont u in een gebouw met VVE? Dan is de VVE uw aanspreekpunt voor
een extra sleutel.

www.wonenbreburg.nl/buitengesloten

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.
Aan dit nummer werkten mee: Thea Joore, Johan Laarhoven,
Corné van Leest, Gerda Radder, Isabelle Rutten en Liesbeth
Smedinga (Zorg voor elkaar).
Eindredactie: Ingrid van Loon (WonenBreburg).
Ontwerp:
Veldontwerp, Roosendaal.
Fotografie: Riesjard Schropp.
Tekst:
Maud Robberts, Kim Schoot
(Swaans Communicatie).
Druk:
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 43 was:
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De prijswinnaar is Mevrouw Slegers. Zij heeft
een pakket van Boerschappen gewonnen.
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Van harte gefeliciteerd!

O M E
ALGEN
ALIBI
ANIMO
BOGEN
CENTRA
CIVET
DEELS
DUWEN
ELEKTRODE
ESTHEET
FRIEZIN

E

GLANS
GUPPIE
GYMNASTIEK
HETZE
IBSEN
LEGKIP
LOTEN
MALTA
MENGELMOES
NAFTA
NASAAL

R

NITRAAT
OMELET
OOGSTEN
PARDOES
PERENTAART
PHLOX
PLOTS
PUBLICIST
RANCH
RESTSCHADE

N

E

N

RITME
SCHOOLDEUR
SLAAN
STRAKS
TOTDAT
VERLAAT
VITESSE
WASEM
ZEKER
ZUIPLAP

Als je de geur van zomer lekker vindt,
stop dan twee aardbeien in je neus

Mail uw oplossing, met uw naam,
adresgegevens en telefoonnummer vóór
maandag 1 maart 2021 naar:

contact@wonenbreburg.nl
of stuur ‘m op naar:
WonenBreburg
Redactie Venster
Postbus 409
5000 AK Tilburg
De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.
In het Venster-tje van afgelopen zomer stond een foutje in de
woordzoeker. Daardoor bleek het moeilijk speuren naar de oplossing.
Onze excuses!

