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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.
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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 bouwprojecten aan de voorbereiding van groot onderhoud inclusief verduurzaming van
maar liefst 600 woningen in Breda en Tilburg in 2021.
In oktober vorig jaar sloten we het Convenant Wonen Tilburg 2021-2024
met de huurdersorganisaties, Gemeente Tilburg, TBV Wonen en TIWOS.
De bestuursleden van HBO Wonen 99 vertellen over hun plannen en inzet
namens alle huurders op blz. 20 en 21.
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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 iedereen 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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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?
De coronacrisis duurt voort. Afstand houden en zoveel
mogelijk thuisblijven, betekenen 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.

Geen taboe
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 en komt in diverse vormen. Ouderen
staan meer ‘aan de zijlijn’, maar ook bij een overlijden
of verhuizing kan eenzaamheid ontstaan.
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Beeldbank Gemeente Tilburg

Praat erover
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, meldt u dan bij het AdviesPunt van
ContourdeTwern. 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.

Zoekt u gezelligheid?
Op T-helpt vindt u activiteiten én
Tilburgers die het leuk vinden om een
handje te helpen.
Ga naar www.t-helpt.nl.
Kijk naar elkaar om
Een klein moment van aandacht, maakt het verschil.
Bedenk daarom 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 al nuttig.
Lees verder ➜
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Zoek alternatieven

DE WONENBREBURG-KALENDER

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, brieven schrijven. Pak wat vaker
de telefoon, bel een oude buurvrouw op. 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.

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.

Informeer bij KBO-Brabant eens naar de belcirkels.
Ontstaan om ouderen met elkaar in contact te
brengen voor een fijn praatje.
Kijk op www.kbo-brabant.nl/belcirkels.
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Beeldbank Gemeente Tilburg

Onze buurtbeheerders
stoppen de kalenders in
de brievenbus van onze
seniorencomplexen.
De wijkkantoren zijn
gesloten, dus hier kunt u
geen kalender ophalen.

Mail naar adviespunt@contourdetwern.nl of bel
013 549 86 46 voor een luisterend oor en tips om
uw eenzaamheidsgevoelens te stillen.

Corona

Onze vakmannen hebben
kalenders bij zich. Als ze
iets bij u komen repareren, vraag ze gerust om
een kalender.
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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.

zaterdag

29

Bent u toevallig in de buurt van onze woonwinkel (Joannes van
Oisterwijkstraat 35), 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.

...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.
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.
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KERSTLICHTJESACTIE
BRENGT SAAMHORIGHEID
IN ROSMOLEN
Na afgelopen jaar kunnen we allemaal wel wat
‘licht’ gebruiken, merkte ook huurder Yvette
van Eekelen. Ze startte daarom begin december
namens Werkgroep Rosmolen een kerstlichtjesactie in de nieuwbouwwijk binnen Groeseind in
Tilburg. Honderd woningen zijn er voorzien van
een lichtsnoer van zes meter.

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.

Woensdag

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.”
8

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.”

Donderdag
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.

Vrijdag
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.

Het idee? De buren in contact brengen met elkaar en licht in de
duisternis brengen. Dat is gelukt! In amper vijf dagen waren de
beschikbare lichtsnoeren uitverkocht aan honderd enthousiaste
buren. Een ophangteam ging de wijk door om – voor wie niet
zelf een ladder op durfde of kon – de snoeren aan de huizen te
bevestigen. Buren die niet konden helpen, stelden hun ladders
beschikbaar. Buren brachten koffie en thee, haalden alle snoeren
uit de knoop, zochten geschikt bevestigingsmateriaal en struinden webshops af voor extra lichtjes.
Volgend jaar is het plan om nóg meer huizen te versieren en
buren met elkaar in contact te brengen.
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HOE WERKT
‘DOORSTROMING’?
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 Wonen
Breburg, komen bovenaan de
toewijzingslijst van deze woning
te staan. De woning die zij achter
laten komt weer op Woning in
Zicht. Kijk op www.woninginzicht.nl/nieuws/bericht/wonenbreburg-start-met-pilot-doorstromers voor meer informatie.

VOOR WIE IN ÉÉN VAN ONZE HUURWONINGEN WOONT, MAAR GRAAG WIL
VERHUIZEN NAAR IETS GROTERS OF KLEINERS, TESTEN WE HET PROJECT
‘DOORSTROMEN’. SINDS EIND JUNI HEBBEN AL RUIM 1.300 VAN ONZE
HUURDERS ZICH INGESCHREVEN VOOR DOORSTROMING NAAR EEN
ANDERE WONING. ZO OOK MARIA BEVELANDER (67 JAAR). ZE VERHUISDE
DEZE ZOMER VAN HAAR ENE, NAAR HAAR NIEUWE PALEIS.

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.

“Ik ben gepensioneerd en een beetje kreupel, maar verder ben ik fit hoor”, lacht Maria.
Bij het tuinieren heeft ze zich geblesseerd en ook traplopen gaat lastiger. Haar eengezinswoning
mét tuin aan de Breukelaarstraat paste dus niet helemaal meer bij haar woonwensen, schetst ze.
“Ik was toe aan iets anders. Toen zag ik deze flat. Al sinds ik met mijn ouders begin jaren
zeventig naar Tilburg kwam, woon ik in een woning van WonenBreburg. Dat bevalt me goed.
En ik zeg altijd maar: waarom iets kapot maken dat werkt?”

Brok in de keel
Het is even wennen, zegt ze eerlijk: van een woning met een tuin en riante zolder naar een appartement.
“Ik heb veel leuke dingen meegemaakt in mijn vorige huis, en er veel verdriet verwerkt. Dus met een brok
in mijn keel heb ik de sleutels ingeleverd. Maar het is niet erg, want wat moet ik nog in een groot huis?”

“Ook de kat is hier ontspannen”
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Fijn uitzicht
Het appartement aan de Salesianenstraat bevalt dan ook hartstikke goed. “Ik woon hier fijn, aan het einde van
de galerij, in alle rust. Met een heel mooi uitzicht. Aan de ene kant zie ik het zonnetje opkomen, en ’s avonds
zie ik ‘m vanaf mijn balkon wegzakken. En net als ik, is poeslief van 18 jaar oud ook ontspannen hier.”
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Ze poppen overal in Tilburg op: muurschilderingen. De een nog grootser en
kleurrijker dan de ander. In de Tjeuke Timmermansstraat boffen de bewoners.
Daar zijn niet één, maar twee appartementencomplexen van WonenBreburg
door kunstenaars onder handen genomen.
Met verschillende experimenten, zoals muurschilderingen, wil de gemeente investeren in de openbare
ruimte, om de leefomgeving van Tilburgers te verbeteren. Samen met onder andere Schônste wijk, de
woningcorporaties, wijkorganisaties en wijkbewoners
zijn er inmiddels door de hele stad zo’n tien muurschilderingen gerealiseerd. Zo zorgde kunstenaar Collin
van der Sluijs afgelopen zomer voor een metamorfose
van een grote muur in de Tjeuke Timmermansstraat.
Huurder Nellie van Huijgevoort is er maar wat blij
mee, vertelt ze enthousiast. Voordat de kunstenaar
aan de slag ging, hebben alle bewoners laten weten
wat ze graag in het ontwerp terug wilden zien.
“De wollenstoffabrieken, natuurlijk”, zegt Nellie.
“En dat is fantastisch gelukt. Het is schitterend geworden.” Het was bovendien bijzonder om de kunstenaar
van dichtbij aan het werk te zien. “Ik snap er niks van
hoe hij het voor elkaar heeft gekregen. Zo mooi.”
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WonenBreburg werkt graag mee aan het initiatief,
vertelt woonconsulent Marjolijn Zebregs. “Het fleurt
de buurt enorm op”, vindt ze. “De muurschilderingen
hebben een positief effect op de buitenruimte en
dragen bij aan de trots van de bewoners.”
Ook voor het metershoge werk van kunstenaar
Stefan Thelen even verderop aan de Tjeuke
Timmermansstraat, zijn de huurders geraadpleegd,
weet Marjolijn. “Ook zij wilden graag de
verbinding met Tilburg terugzien in het werk,
en dan met name de textielhistorie.
En ze hadden een voorkeur voor natuur.
Het resultaat - Doornroosje in een bosrijke
omgeving - is een schot in de roos.”

Een muur aanmelden voor een
schildering kan via de Fixi app.
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GROOT ONDERHOUD WONINGEN
KRUIDENBUURT

In de Kruidenbuurt wordt hard gewerkt aan onze woningen.
Tijdens een groot onderhoud krijgen 200 eengezinswoningen een
flinke opknapbeurt. En bijzonder: ze worden stuk voor stuk gasloos.

Deze zomer zijn we gestart aan het groot onderhoud
van tweehonderd eengezinswoningen rondom de
Kruidenlaan. De spouwmuren en daken worden
geïsoleerd, er komen nieuwe kozijnen en eventueel
zonnepanelen op het dak. “Bijzonder duurzaam aan
dit project is dat de woningen gasloos worden”,
vertelt woonconsulent Kelly van Hoof. “We sluiten
de huizen aan op stadsverwarming en onze huurders
koken na de werkzaamheden elektrisch. Dat zal even
wennen zijn”, weet Kelly. “Sommige huurders vinden
het spannend, maar de meesten zijn positief.”

Modern van binnen én buiten
Alle huizen zien er straks moderner uit. Het metselwerk van de muren wordt schoongemaakt en alle
woningen krijgen nieuwe voordeuren in donkerblauw,
donkerrood of okergeel. “En als het nodig is vernieuwen we het toilet, de badkamer en/of de keuken.”

Uitdagingen
De coronamaatregelen zorgen voor én tijdens de werkzaamheden voor uitdagingen, merkt Kelly van Hoof.
“Omdat er maar een beperkt aantal mensen in de
woning aan het werk mogen zijn, liepen we vast in de
planning. We vragen veel van de flexibiliteit van onze
bewoners omdat we zo’n 18 dagen ín de woning aan
het werk zijn. Dat is pittig. Daarom hebben we goed
contact met de klankbordgroep. We bespreken de
plannen met twaalf huurders. En met de app Cobee,
nieuwsbrieven en een spreekuur op afspraak houden
we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte. ”
De verwachting is dat alle werkzaamheden bij alle
woningen halverwege 2022 klaar zijn.

Kijk voor meer informatie op:

www.wonenbreburg.nl/kruidenbuurt

Opzichter Ben en projectleider Karin van WonenBreburg.
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De afgelopen maanden is ten
van Tilburg…
gebeurd in de wijken en buur
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De eerste sleutels van onze nieuwb
ouw in de
Reeshof waren deze zomer voor Ma
rco (29)
en Ilse (24). Het appartement aan
de Over
loonstraat is hun eerste eigen plekje,
vertellen ze
enthousiast bij de sleuteloverdrach
t. “We hebben nu zeven jaar een relatie en wild
en al een
poos iets voor ons samen, maar het
heeft lang
geduurd voordat we iets geschikts
vonden.”

Er staat écht iets te gebeuren in Tilb
urgNoord, dankzij de PACT-aanpak. Hie
rin
bundelen professionals van Wonen
Breburg,
de gemeente, ontwikkelaars, jonger
enwerkers, wijkagenten – maar bovenal
de
bewoners – hun krachten. Benieuw
d hoe?
Woonconsulent Jessie van Dijk pra
at u bij
in een video op onze website.
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SEPTEMBER
Duurzaam nieuws!
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De WonenBreburg-flat aan de
Salesianenstraat in Tilburg heeft
de primeur: de Social App moet
ouderen en alleenstaanden helpen
met meer gemak langer in hun
vertrouwde omgeving te wonen.

OK

TOBER
Een nieuw
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an e.o.
Op maand
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in de Kruid
enbuurt.
Ook in de flat Moleneind aan de Sibe
liusstraat
is begin november een nieuwe com
missie van
huurders gestart. Deze commissie
bestaat uit twee
leden van het bewonerspanel van
de flat, dat al
langer bestaat. De twee andere com
missieleden
zijn ‘nieuw’. De commissie en het
bewonerspanel
kunnen zonder problemen naast elka
ar bestaan
en elkaar zelfs versterken daar waa
r het kan.
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Elke week kijkt Ad Didden over het randje van de galerij, of het weer tijd is voor een
rondje afval prikken rondom de Hoge Griegflat. “Ik woon hier al bijna veertig jaar,
op vijf hoog. Dan zie je alles goed liggen”, zegt hij nuchter. Een jaar of vier geleden
begon hij ermee, inmiddels kennen zijn buren hem als ‘Ad de Prikker’.

Een advertentie van het BAT wekte vier jaar geleden
de interesse van Ad. “Er hing een blaadje op het
prikbord om een gratis prikker en rol vuilniszakken op
te halen, om afval te prikken. Nou, dat wilde ik wel
doen.” Er lag zoveel troep destijds rondom de flat aan
de Griegstraat in Tilburg-Noord, herinnert Ad zich.
“De eerste keer dat ik een rondje maakte met de
knijper, had ik zó zeven vuilniszakken vol. En nog
steeds ligt er van alles: van blikjes, sigaretten tot brood
en pizzadozen.”
Verschrikkelijk, vindt Ad het. Want het is er fijn wonen.
Daarom loopt hij elke week één of twee rondjes rond
de flat. En prikt hij al het afval op dat hij tegenkomt.
“De bosjes duik ik niet in, maar dan nog steeds heb ik
een vuilniszak vol.” Hij vindt het fijn om te doen: even
een half uurtje een frisse neus halen, wat beweging en
tegelijkertijd iets nuttigs doen voor z’n woonomgeving.
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Gouden knijper
Die rondjes van Ad blijven niet onopgemerkt. Mede
bewoner Jennifer van den Heuvel: “Toen ik hier pas
kwam wonen, zag ik hem al bezig. Tof vond ik dat.
Ik heb hem al eens een flesje wijn gegeven, gewoon om
te laten weten dat z’n inspanning gewaardeerd wordt.”
Maar ook andere bewoners zien Ad z’n wekelijkse
ronde maken. In het buurtpanel kwam het onlangs
ter sprake. En al snel is er een inzamelingsactie op
poten gezet. Samen met twee andere huurders kuiert
Jennifer de flat rond voor een kleinigheidje voor Ad.
“Dat werd iets meer”, lacht ze. “We hebben écht veel
geld opgehaald, en konden hem verrassen met een
mand vol lekkers en niet één, maar wel drie flessen
wijn”, lacht ze. Ook knutselt ze samen met een andere
bewoner een trofee in elkaar: een gouden knijper voor
‘Ad de Prikker’.
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www.hbowonen99.nl

Even voorstellen, de bestuursleden:

Henk

David

Ben

Ingrid

Nieuwe organisatiestructuur HBO Wonen 99
Door de Woningwet 2015 en veranderende omstandigheden in de maatschappij,
was het bestuur van HBO Wonen 99 in 2019 gedwongen om de organisatie anders
in te richten. Het leverde een uitgekiende organisatiestructuur op waarmee we onze
doelstelling, het ondersteunen van de huurders van WonenBreburg, realiseren.
In onze nieuwe organisatiestructuur geven we de
invloed van de huurders een duidelijke plaats. De stem
van de huurders zetten wij maximaal in om invloed uit
te oefenen op het wonen in Tilburg en op het beleid
van WonenBreburg.

Uitbreiden commissies van huurders

Nieuwe bestuursleden

We zijn ervan overtuigd dat we
hierdoor onze huurders beter
vertegenwoordigen en hun
belangen behartigen.
Mocht u nu geïnteresseerd zijn
om vanuit een Commissie van
Huurders de leefbaarheid in uw
complex positief te veranderen,
neemt u dan eens contact op met
de Werkgroep Ondersteuning
Commissies van HBO Wonen 99
via woc@hbowonen99.nl of
06-42 01 24 34. We staan voor
u klaar.

Het ontbrak ons echter nog aan voldoende bestuurs
leden om de uitvoering vorm te geven. Na de oproep
in Venster en een mailing naar alle huurders hebben
we een overweldigende respons ontvangen. Na een
uitgebreide screening en interviews (helaas veelal
online) hebben we ons bestuur uitgebreid met vier
enthousiaste aspirant-bestuursleden.
Samen met het oude bestuur vormen zij een mooie
afspiegeling van de huurderspopulatie. Niet alleen
de langdurige wens voor verjonging is hiermee in
vervulling gegaan, ook studenten en andere etnische
achtergronden zijn nu vertegenwoordigd.
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Eén van onze doelstellingen voor 2021 is het uitbreiden
van het aantal commissies van huurders. Hierin bereiken
we stap voor stap al successen. Ook het versterken van
de relatie met bestaande commissies lukt goed.

Corrie

Marian

Henk Dankers: “Betaalbaarheid en leefbaarheid zijn
belangrijke gespreksonderwerpen met WonenBreburg.
Daarnaast ondersteunen we de Commissies van Huurders om de belangen van huurders te behartigen."
David Gloudemans: “Ik hoop een bijdrage te leveren

ten goede van alle huurders en meer specifiek de huurder waartoe ik behoor: jonge en studerende huurders.
Dit bestuur zet zich met vol enthousiasme in om de stem
van de huurder gehoord en gevoeld te laten worden en
ik ben dankbaar dat ik daaraan kan bijdragen.”

Ben van Deursen: “Met mijn financiële achtergrond

Nikki

Marian Dickens: “Ik zet me in om de verschillende
Commissies van Huurders te ondersteunen en een
goede relatie met deze huurders op te bouwen. Zodat
we weten wat er leeft en speelt onder de huurders en
in de Commissies van Huurders.”
Wilhelmien van Amersfort:

“Ik ondersteun de Commissies van Huurders, door
bijvoorbeeld jaarvergaderingen bij te wonen. Daarnaast
zet ik me in voor het praktisch organiseren van bijeenkomsten; zo regel ik de locatie van de jaarvergadering
en nieuwjaarsreceptie van HBO Wonen 99.”

hoop ik als penningmeester een goede bijdrage te
kunnen leveren om de belangen van huurders bij
WonenBreburg te behartigen. Mijn drijfveer is om voor
vernieuwing te zorgen in het bestuur, zodat het HBO
een goede vertegenwoordiging blijft.”

Nikki van der Meijs: “Als bestuurslid van HBO
Wonen 99 wil ik meer jongere huurders in Tilburg
bereiken en betrekken. Zodat we ook hun stem beter
laten horen aan WonenBreburg.”

Ingrid Kraayvanger: “Ik ga mij inzetten om de

van advisering op beleidszaken. Met deze bestuursfunctie heb ik de kans gegrepen om invloed te kunnen
uitoefenen op onderwerpen die relevant zijn voor alle
huurders.”

zeggenschap vanuit de huurders te stimuleren door uitbreiding van het aantal Commissies van Huurders. En ik
ga kennis en expertise opbouwen over duurzaamheid
zodat wij de huurders daarover kunnen informeren.”

Corrie Aerts: “Ik zou het heel fijn vinden als we
Jan Zaunbrecher
Voorzitter HBO Wonen 99

Wilhelmien

meer Commissies van Huurders kunnen realiseren. Er
speelt zoveel; het is belangrijk om op zaken als leefbaarheid en onderhoud een linkje te houden naar WonenBreburg en daar als huurder een stem in te hebben.”

Zakia Al-ouessaidi: “Ik heb expertise op het gebied

Desirée Ramada: “Mijn drijfveer om in het bestuur plaats te nemen is mee te willen denken aan
verbeteringen en oplossingen die de leefbaarheid van
Tilburgse huurders ondersteunen. Ik hoop graag met
mijn open en kritische houding een positieve bijdrage
te kunnen leveren aan discussies en vraagstukken.”
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Foto Natuurmonumenten

Knutselen

in de winter
slag
oeren in de winter? Ga aan de
Vogels op een vrolijke manier bijv
aan
w
tou
grote naald en een stuk
met pelpinda’s! Rijg ze met een
e
etting ontstaat. Hang de vrolijk
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.
Bel een slotenmaker of sleutelservicebedrijf. 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:
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:
Bestuur HBO Wonen 99, Maria Bevelander, Ad Didden,
Jennifer van den Heuvel, Kelly van Hoof, Nellie van Huijgevoort,
Nicolette van Poppel (Gemeente Tilburg) en Marjolijn Zebregs.
Eindredactie:
Ontwerp:
Fotografie:
Tekst:
Druk:

Ingrid van Loon (WonenBreburg)
Veldontwerp, Roosendaal.
Riesjard Schropp.
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 43 was:
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De prijswinnaar is Mevrouw Van der Pas.
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!

