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GRATIS
JAARKALENDER!
STICHTING SYMFONIE

DE SYMFONIE ZORGT AL 25 JAAR VOOR ONTMOETING

BINNENKIJKEN IN EEN PALEISJE
MET SCHEEPSVAARTCOLLECTIE
OP PAD MET HUURINCASSO

“WE WILLEN HUURDERS MET FINANCIËLE PROBLEMEN HELPEN”

Op pad met...

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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2020 STAAT VOOR DE DEUR.

HET IS HET LAATSTE JAAR VAN ONS ONDERNEMINGSPLAN,
WAARIN WE ONZE CONCRETE AMBITIES VOOR EEN
PERIODE VAN VIER JAAR HEBBEN OPGESCHREVEN. DIE TIJD
ZIT ER NU BIJNA OP. WE WERKEN KOMEND JAAR TOE NAAR
HET EINDDOEL OP ZEVEN THEMA’S. EÉN VAN DE BELANGRIJKSTE? BETAALBAARHEID.
Ons belangrijkste doel is dat u betaalbaar woont in een prettige omgeving.
Dat betekent dat we ons best doen om de huren gemiddeld niet meer dan
met de inflatie te verhogen. Dat betekent ook dat sommige huurders géén
of minder huurverhoging krijgen. Ondanks deze inspanningen komt het
voor dat onze huurders soms moeite hebben de huur (op tijd) te betalen.
Onze medewerkers van de afdeling huurincasso (zie pagina 4) steken dan
de helpende hand uit. Ze bellen u op, sturen een herinnering of bellen bij u
aan om uw betalingsproblemen te bespreken en een oplossing te bieden.
Daar gaan we in 2020 natuurlijk mee door. Maar u kunt zelf ook iets
doen om financiële verrassingen te voorkomen. Sluit bijvoorbeeld
een inboedelverzekering af. Een ongelukje zit immers in een klein
hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. In de vraagbaak op
pagina 23 leggen we uit dat een inboedelverzekering een hoop
teleurstelling kan voorkomen bij allerlei schades.

We wensen u fijne kerstdagen
en een gezond 2020!
Het bestuur van WonenBreburg:
Hans Pars, Caroline Timmermans en Leo Schuld
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Op pad met

RACHELLE VAN BEZOUW
VAN HUURINCASSO
Betaalbaar wonen staat bij WonenBreburg op één.
Toch komt het voor dat onze huurders soms moeite
hebben de huur (op tijd) te betalen. Dan komt onze
afdeling huurincasso in beeld. We lopen een dagje
mee met Rachelle van Bezouw.
Sterk team
Bij een kop thee neemt ze haar e-mail en agenda door.
Rachelle gaat zo meteen op pad om huurders met een
huurachterstand te benaderen, vertelt ze als ze buurtbeheerder Tommy Willemsen opzoekt. Samen bespreken ze kort een van de adressen waar Rachelle straks
naartoe gaat. “Ik heb goed contact met de buurt
beheerders en woonconsulenten in mijn werkgebied.
We treffen elkaar regelmatig. Samen vormen we een
sterk team in de wijk. Zij weten het best wat er in een
wijk en bij onze huurders speelt. Die informatie helpt
mij in mijn aanpak.”
Wanneer een huurder één keer de huur niet betaalt,
start WonenBreburg een incassoproces. “We sturen
een herinnering per mail of per post, zoeken telefonisch contact en sturen een aanmaning. Als we dan
geen contact krijgen met de huurder kom ik of de

buurtbeheerder polshoogte nemen. Huurachterstand
staat namelijk vaak niet op zichzelf. Eén keer de huur
niet betalen, kan betekenen dat er meer aan de hand
is. We ondernemen direct en proactief actie omdat de
schuld die eerste maand nog behapbaar is, zodat we er
afspraken over kunnen maken met de huurder.”

Sociaal gezicht
Dat was een jaar of acht geleden, toen Rachelle begon
op de afdeling huurincasso, wel anders, herinnert ze
zich. “12,5 jaar geleden ben ik bij WonenBreburg
komen werken bij het klantcontactcentrum. Ook toen
had ik al contact met huurders met betaalproblemen.
Een interessant vakgebied, waarin ik me inmiddels heb
gespecialiseerd. In het begin was het een heel administratieve en afstandelijke functie: we stuurden huurders
vooral aanmaningen. Inmiddels hanteren we nieuw
beleid, waarin meer ruimte is voor ons sociale gezicht.”

Lees verder ➜
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De cijfers op een rij

Persoonlijk contact zoeken werkt het beste, merkt
Rachelle telkens weer. Ze is inmiddels op weg naar
een huurder die op eerdere belletjes en herinneringen
niet heeft gereageerd en daarom op het punt staat te
worden overgedragen aan de deurwaarder. “We willen
altijd een uitzetting voorkomen. Door bij huurders aan
te bellen en de helpende hand uit te steken, lukt dat
in de meeste gevallen.”

samen met Bureau Schuldhulpverlening van de
gemeente. Deze medewerkers geven bijvoorbeeld
budgetadvies. Ook gaan zij op ons verzoek langs
de adressen waar wij ons zorgen over maken.
Het doel van mijn bezoek is natuurlijk dat huurders de
achterstand betalen of een regeling met ons treffen.
Maar daarnaast houd ik ook in de gaten of er meer
hulp nodig is.”

Samenwerking Bureau
Schuldhulpverlening

Maatwerk

Helaas is er deze middag niemand thuis op het
betreffende adres. Rachelle stopt een kaart in de bus
met contactgegevens. “Als iemand wel opendoet, leg
ik uit wie ik ben en waarom ik me meld. De ene keer
mag ik binnenkomen, de andere keer doe ik aan de
deur mijn verhaal. Ik heb geleerd hoe ik mensen het
beste kan benaderen en kan informeren over de mogelijkheden die er zijn als je krap bij kas zit. Uiteindelijk
moet de huurder zelf tot het inzicht komen dat er
hulp nodig is. Ik kan alleen adviseren over welke weg
iemand kan bewandelen. Daarom werken we nauw
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Huurincasso is maatwerk, besluit Rachelle als ze naar
het volgende adres rijdt. “We kijken per persoon wat
er nodig is. Soms is één telefoontje genoeg, soms
moeten wij een ontruimingsvonnis halen om mensen
in beweging te krijgen. Zonde, want dat kost een
hoop geld dat de huurder uiteindelijk ook nog moet
betalen.” Die gevallen, waarbij Rachelle soms met de
handen in het haar zit, zijn wel de reden waarom ze
haar werk zo graag doet. “Het is mooi om mensen
uiteindelijk toch in beweging te krijgen en te zien dat
ze hun betaalachterstanden gaan oplossen met de
geboden hulp.”

Eenzaamhpeirdobleem
is een

Bijna 30% van de Nederlanders
voelt zich enigszins eenzaam
7% van de Nederlanders van
15 jaar en ouder kent sterke
gevoelens van eenzaamheid
Alleenstaande ouders ervaren
het vaakst sterke gevoelens
van eenzaamheid: 19%
Bron: CBS

De donkere maanden en de feestdagen zijn knus en gezellig, maar kunnen ook
heel eenzaam zijn. Zeker voor ouderen. Meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich
eenzaam, tien jaar later heeft bijna twee derde van de mensen gevoelens van eenzaamheid.
“Hoe hoger je leeftijd, hoe kleiner je wereld. Je raakt slechter ter been, hebt weinig energie,
verliest je gehoor, raakt je partner kwijt. Dat maakt eenzaam”, zegt ‘eenzaamheidsprofessor’ Theo van Tilburg.
Wel zijn we minder eenzaam dan vroeger: tegenwoordig hebben mensen een groter en gevarieerder netwerk
dan 25 jaar geleden.

Koester uw netwerk
Een persoonlijk netwerk beschermt tegen eenzaamheid. Koester vrienden,
familie en buren. Nodig bijvoorbeeld elke week iemand uit om te komen eten.
Een pan soep doet wonderen. Of zoek via organisaties contact met andere mensen:
ga eropuit met de Maatjes van Humanitas, schuif aan bij het buurtrestaurant of
ontmoet anderen via het Nationaal Ouderenfonds.

Een luisterend oor
Kent u de Luisterlijn al? Dag en nacht bieden deskundige vrijwilligers een luisterend
oor. In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of tijdens de feestdagen.
Voelt u zich eenzaam en zit u om een praatje verlegen? Pak gerust de telefoon en
bel naar: 013 - 544 15 44.
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HUURDERS DIE 40 JAAR BIJ ONS HUREN, ZETTEN WE ELK
JAAR TRADITIONEEL IN HET ZONNETJE. IN NOVEMBER
KWAMEN RUIM ZESTIG HUURDERS BIJ ELKAAR BIJ
BOERKE MUTSAERS OM VERHALEN UIT TE WISSELEN
ONDER HET GENOT VAN EEN HAPJE EN EEN DRANKJE.
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Directeur-bestuurder Caroline Timmermans heet de trouwe huurders op deze
eerste novemberdag van harte welkom. Ze heeft een aantal huurcontracten
opgesnord uit het jaar 1979, toen de meeste aanwezigen hun huurcontract
tekenden. Zo woonde meneer Jansen destijds voor slechts 140 gulden per
maand. Het is ook het jaar dat Margaret Thatcher werd verkozen tot de eerste
vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk, de eerste walkman op de
markt kwam en liedjes als YMCA en Paradise by the Dashboard Light in de
hitlijsten stonden. Dat Jos Brink een kus gaf aan koningin Juliana, wordt ook
door velen in de zaal herinnerd. “Dat was een leuk moment”, klinkt het.
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DeinSpari
ie Sterk
e en Annie Sparidans
dans
Anni
Mevrouw Smits-de Vrij
Herinneringen ophalen

‘Het huis kent mijn hele leven’

Dit soort herinneringen vormen de hele middag
onderwerp van gesprek. Net als de woningen waarin
de huurders wonen. Die vormen al veertig jaar een
thuis voor de aanwezigen. Annie Sparidans huurt
zelfs al een paar jaar langer bij WonenBreburg. “44 om
precies te zijn”, zegt ze na wat hoofdrekenen. En geen
haar op haar hoofd dat er aan denkt om te vertrekken
uit de Pijlijserstraat. “Nee hoor, ze mogen me tussen
vier planken naar buiten dragen. Ik heb het er fijn, het
ligt heel centraal en alles is dichtbij. Bovendien houdt
het traplopen naar de bovenverdieping me fit!”

Haar buurvrouw aan tafel, Dinie Sterke, heeft eerder wel
overwogen om te verhuizen, maar er kwam niks beters
op haar pad. En dus woont ze na 47 jaar nog steeds in de
Waterhoefstraat. Een hele tijd, maar er is altijd baas boven
baas. Mevrouw Smits-de Vrij woont maar liefst 88 jaar op
hetzelfde adres. “Het huis kent mijn hele leven”, lacht ze.
Haar ouders waren de eerste bewoners van de woning aan
de Waterhoefstraat, ze werd er 88 jaar geleden geboren
als jongste van vijf kinderen en bleef er wonen na haar
trouwen. “De woningnood was toen hoog. Ik heb er jaren
voor mijn moeder gezorgd, en later voor mijn man toen
hij ziek werd. Nooit heb ik de behoefte gehad om weg te
gaan. Laatst moest ik met twee gebroken polsen herstellen
in D'n Herdgang, ik was blij toen ik weer thuis was.”

A
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JAN VERHOEVEN (75) HEEFT ZIJN EIGEN SCHEEPSVAARTMUSEUM
GECREËERD IN ZIJN WONING AAN DE BEETHOVENLAAN. “IK BEN GEEN
VERZAMELAAR, MAAR EEN LIEFHEBBER.”

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.

33 uniformen en petten

Eens een zeeman, altijd een zeeman. Jan Verhoeven
begon met varen op z’n zestiende. En hoewel de
eerste vaart een teleurstelling was, raakte hij er al snel
aan verknocht. “Die eerste vijf dagen op zee heb ik
geen water gezien. Daarna ging ik acht maanden aan
een stuk weg: dat was het betere werk.”

JAN VERHOEVEN
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Toen hij zijn vrouw Gerrie ontmoette, stopte hij.
Maar de liefde voor de scheepsvaart is nooit voorbij
gegaan. Dat werd een jaar of twintig geleden wel
duidelijk, toen hij in een Zeeuws visrestaurant een
patrijspoort zag hangen. Hij was verkocht; zoiets moest
hij ook hebben. Het duurde nog even voordat hij er
één op de kop wist te tikken. Samen met de scheepstelegraaf en het scheepskompas behoort het nu tot
de pronkstukken van zijn scheepsvaartcollectie.

Een mini-museum noemt Jan de
verzameling in zijn woning. Op de benedenverdieping is de collectie nog bescheiden.
Maar boven kijk je je ogen uit. Twee slaapkamers zijn
ingericht met vitrinekasten vol blinkend scheepsservies
en -bestek, er staan paspoppen met uniformen aan,
overal hangen kapiteinspetten, aan de deur een
verzameling stropdassen.

Monsterboekje
Op de gang hangt de uniformknopenverzameling van
Jan. “Ik heb ze laatst geteld: 350 verschillende soorten
knopen van allerlei rederijen, waaronder de eerste
uniformknoop van de Holland Amerika Lijn”, vertelt hij
met gepaste trots. "Mijn eigen monsterboekje en wat
foto’s, dat is het enige wat ik lange tijd had.”
Waar Jan al die spullen vindt? “Soms op Marktplaats,
maar het meeste krijg ik. Op een reünie, via een oproepje in het pensioenkrantje, via-via”, vertelt hij terwijl
de zeemansliederen op de achtergrond klinken.
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De afgelopen maanden is er
weer veel gebeurd in de wijken
en buurten van Tilburg…

OKTOBER
Voor

Na!

Het straatbeeld van de
Mascagnistraat is opgeknapt.
De tien woningen hebben,
op verzoek van een aantal
huurders, nieuwe schuttingen
met poortjes in de voortuin
gekregen. De bewoners zijn
zelf aan de slag gegaan met
het onkruidvrij maken van het
pad. Is het geen plaatje?

Scharreldag

AUGUSTUS

Resto VanHarte opende in oktober de deuren van het
nieuwste restaurant in Tilburg. In wijkcentrum Heyhoef
worden net als op de andere locaties in de stad gezellige
eet-ontmoetingen georganiseerd voor jong en oud.
Het doel is om mensen van verschillende leeftijden bij
elkaar te brengen, eenmaal aan tafel ontstaan de
gesprekken vanzelf. Schuif gerust eens aan op vrijdagavond,
vanaf 17.30 uur is iedereen welkom voor een lekker en
betaalbaar driegangen menu. Het diner start om 18.00 uur.
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Ouderen uit de Reeshof met geheugenproblemen of met
een klein netwerk kunnen terecht in de Ontmoetingskamer,
in het complex Heijhoef. Het Bergmansfonds rijkt elk jaar een
Care-award uit aan projecten in de zorg die een aanmoediging
verdienen. De Ontmoetingskamer is in de prijzen gevallen om
deze vaste ontmoetingsplek in stand te houden.

Woensdag 18 septem
ber was
de eerste ‘Scharrelda
g’ in Tilburg-West.
In het kader van ‘een
schone wijk,
is een fijne wijk’ mocht
en buurtbewoners
gratis hun oude huisra
ad inleveren. De hele
wijk was uitgenodigd
om tussen de spullen
te scharrelen, iedereen
die iets leuks vond
mocht het gratis meen
emen. Alle andere
spullen verdwenen aa
n het einde van de
middag in de kraakwa
gen. Met de
Scharreldag krijgen nie
t alleen goede
spullen een tweede lev
en,
maar gaan we ook
zwerfvuil tegen!

lein een
winkelcentrum Wagnerp
Sinds 15 oktober heeft
beheerders
De stalling is gratis en
tijdelijke fietsenstalling.
mte voor
k voor 200 fietsen en rui
houden toezicht. Er is ple
llin
sta g 6 dagen
Tot 14 april 2020 is de
scooters en bakfietsen.
e proefperiode
f 9 ’s ochtends. Na dez
per week open vanaf hal
de stalling open blijft.
bepaalt de gemeente of

Foto Hein Eik
enaar

SEPTEMBER

ER
SEPTEMB

SEPTEMBER
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Net achter winkelcentrum Wagnerplein liggen drie flats aan de Mendelssohnstraat.
Al meer dan 25 jaar brengt Stichting Symfonie de bewoners van de bijna 150
appartementen samen. Tijdens het koffiemomentje, bij een potje biljart of middagje
kaarten staan ontmoeting en gezelligheid centraal.

Koffie en koersbal:
de Symfonie zorgt al 25 jaar voor ontmoeting
Corrie van der Ven, bestuurslid van het eerste uur,
weet het nog goed. In het begin was er wel wat kritiek
vanuit de huurders. Moest dat nou, zo’n stichting om
activiteiten te organiseren? “Om op te starten mochten we 25.000 gulden lenen van de woningcorporatie.
Er was namelijk helemaal niks in deze ruimte, op wat
lamellen na”, wijst ze om zich heen. “De lening hebben we in vijf jaar terugbetaald, maar huurders moesten ook 89 cent per maand meer servicekosten betalen
voor deze ruimte. Daar was wat gemor over”, lacht ze.

Contact houden met elkaar
Nu worden huurders gevraagd om donateur te worden.
Ruim zestig bewoners woningen dragen financieel
bij om de activiteiten te organiseren. Van een mossel
avond, een paasbrunch en een kerstdiner. "Ook is de
Symfonie elke doordeweekse dag geopend om een
kopje koffie met elkaar te drinken en wat bij te
praten", vertelt bestuurslid Trudy van Thillo. Dat is aan
de veelal oudere bewoners van de flats wel besteed.
“Je kunt wel achter de geraniums blijven zitten, die de

bewonerscommissie elk jaar voor alle bewoners regelt,
maar ons doel is om iedereen die dat wil daarachter
vandaan te halen. Dat is ook de reden dat ik bestuurslid ben: om contact te houden.”

Plannen voor de toekomst
Ook voor de benjamin én enige man van de groep,
penningmeester Theo Timmermans, is ontmoeting
de belangrijkste drijfveer. “Iets bijdragen aan de leef
omgeving van je medebewoners, dat vind ik mooi.
Zo hebben we dit jaar de groenstrook naast de
Symfonie omgetoverd tot tuintje. Ook zou het leuk
zijn als we de komende zomer een jeu de boules
toernooi zouden kunnen houden.”
En zo staan er al veel meer plannen op stapel. Voor
carnaval liggen al drie bandjes vast, de bingoavond
staat weer op het programma net als koersbal. Maar
het belangrijkste doel voor de toekomst? “Dat het
open blijft”, zegt voorzitter Rietje Hijstek. “De helft van
het bestuur is de tachtig namelijk al gepasseerd.”

Op de foto v.l.n.r.:
Annie van Lier (penningmeester bewonerscommissie), Corrie van der Ven (secretaris), Els van Rooij,
Theo Timmermans (penningmeester), Rietje Hijstek (voorzitter), Riekie Smets (vicevoorzitter), Trudy van Thillo.
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WONENBREBURG
NEEMT WARM AFSCHEID
VAN VERTREKKENDE
HUURDERS
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dinsdag
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woensdag

BIJ WONENBREBURG VINDEN WE EEN WARM AFSCHEID NET ZO BELANGRIJK
ALS EEN WARM WELKOM. VERTREKKENDE HUURDERS GEVEN WE DAAROM DE
MOGELIJKHEID OM, ALS DAAR BEHOEFTE AAN IS, DE SLEUTELS IN DE WONING
IN TE LEVEREN BIJ DE WIJKOPZICHTER.

woensdag
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donderdag
donderdag

14

21
vrijdag

vrijdag

15

22

DE JAAR- 23
KALENDER VAN
WONENBREBURG!
zaterdag

zaterdag
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Ook meneer Van Pruissen is blij met deze mogelijkheid.
“Ik ben slecht ter been en daarom afhankelijk van mijn
scootmobiel. Dan is het een hele opgave om naar de
woonwinkel te gaan om daar de sleutels in te leveren.
Dat zou ik met de taxi moeten doen, dus ik ben blij dat
het op deze manier kan.”
Terwijl wijkopzichter Harold Eekels in de lege woning
een kleine inspectie doet en de meterstanden opneemt,
neemt Van Pruissen afscheid van het appartement in
Zorgvlied. Hij zegt vandaag ook Tilburg gedag. “Ik heb
hier vier jaar prettig gewoond”, vertelt hij. “Nooit geen
klachten gehad. Nu ga ik iets kleiner wonen in Rijen.
Daar heb ik al eerder gewoond en daar is het wat mij
betreft toch iets gemoedelijker.”
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Flinke klus
Van Pruissen heeft de afgelopen weken hard gewerkt
om de woning naar wens op te leveren. Natuurlijk
zijn alle meubels al verhuisd naar zijn nieuwe stek,
maar ook de vloerbedekking is eruit gehaald en de
gordijnen zijn weg. Een kale, schone ruimte is alles
wat rest. Dat er hard gewerkt is, ziet ook Harold.
“Ik heb er helemaal niks op aan te merken, het is
netjes gedaan, precies zoals het hoort.”
Samen met Van Pruissen neemt hij nog even de
meterstanden door. Hij legt uit dat de huurder zelf het
gas en elektra moet afmelden, en dan zit het erop:
de sleutels worden ingeleverd en de handen geschud.
Voor de laatste keer trekt Van Pruissen de deur van
nummer 86 achter zich dicht.

WONENBREBURG HEEFT EEN NIEUWE KLANTENLIJN. U KUNT ONS TELEFONISCH BEREIKEN VAN
MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG, VAN 8.30 UUR
TOT 17.00 UUR. BEL HIERVOOR NAAR:
088 - 496 0000. VOOR NOODGEVALLEN KUNT OOK
BUITEN KANTOORTIJDEN BELLEN, U WORDT DAN
DOORGESCHAKELD.
Handig: met dit nieuwe nummer kunt u voortaan zien dat er
iemand van WonenBreburg belt. Met het oude telefoonnummer
belden medewerkers van WonenBreburg ‘anoniem’.
Bovendien kunt u ons nu makkelijker terugbellen, als u dat wilt.

Tip: zet ons telefoonnummer in uw contacten, zo kunt u ons
altijd snel kunt bereiken.

Liever WhatsAppen? Dat kan! Sla 06 51 04 49 77 op als
contact. Wij beantwoorden vragen via Whatsapp op werkdagen
tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Haal de kalender
voor 2020 gratis op
bij een van de ophaalpunten in Tilburg:
een wijkkantoor of
onze woonwinkel.
Kijk voor het overzicht met adressen
en openingstijden bij u in de buurt op:
www.wonenbreburg.nl/kalender.
U kunt de kalender tot eind januari
2020 ophalen bij uw buurtbeheerder
of medewerker in de woonwinkel.
U mag er natuurlijk ook een mee
nemen voor uw buren.
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IN STOKHASSELT WORDEN RUIM 250 WONINGEN IN ÉÉN JAAR TIJD VOORZIEN
VAN EEN NIEUW DAK. TIJDENS DIT ONDERHOUDSPROJECT ZETTEN WE NIET ALLEEN
IN OP KWALITEIT, MAAR OOK OP VERDUURZAMING. DE DAKEN WORDEN NAMELIJK
BETER GEÏSOLEERD ÉN BEWONERS KUNNEN KIEZEN VOOR ZONNEPANELEN.

Onder meer in de Componistenlaan, Puccinistraat,
Corellistraat, Bellinistraat, Mascagnistraat, Tartinistraat
en Scarlattistraat waren de daken van onze huur
woningen nodig aan vervanging toe, vertelt Koen
Keulemans, projectleider planmatig onderhoud.
“Een nieuw dak was voor veel van deze huizen
noodzakelijk. De dakpannen waren slecht, dat had
onder meer lekkages tot gevolg. Vandaar deze werkzaamheden. En als we dan toch bezig zijn, verbeteren
we direct de isolatie van de daken.”

Ruim 90% kiest voor zonnepanelen
WonenBreburg werkt aan woningen met een laag
energieverbruik. Zo dragen we bij aan duurzaamheid
én houden we de woonlasten betaalbaar. Daarom
krijgen de huurders van de 267 woningen in Stok
hasselt de keuze om acht zonnepanelen op het dak te
laten leggen. Koen: “Daar reageert het merendeel van
de bewoners erg positief op. Tijdens de huisbezoeken
van onze buurtbeheerder met de uitvoerder van dak-
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dekkersbedrijf v.d. Hurk & Doezé worden de voor- en
nadelen helder uitgelegd. Tot nu toe heeft maar liefst
94% van de huurders voor zonnepanelen gekozen.

In één dag een nieuw dak
Half juni zijn de werkzaamheden in Stokhasselt gestart.
Elke dag wordt één dak in z’n geheel vervangen.
Dat betekent dat de oude pannen verwijderd worden.
Vervolgens wordt de nieuwe isolatie, dakpannen,
zonnepanelen én het dakraam geplaatst. “Zo is de
overlast voor de huurders minimaal”, verduidelijkt
Koen. “Er wordt slechts één dag aan hun eigen woning
gewerkt. Het huis staat wel wat langer in de steigers,
want pas als alle woningen in één blok - van acht of
tien woningen - klaar zijn, worden de laatste puntjes op
de i gezet, zoals de dakgoot.”
WonenBreburg investeert ongeveer drie miljoen euro
in dit onderhoudsproject. Naar verwachting zijn de
werkzaamheden in oktober 2020 afgerond.
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Tilburg is een bruisende stad. Voor jong en oud is er
altijd iets te doen. Ook in de wintermaanden valt er
genoeg te beleven. We geven u graag een paar tips…

VOOR SPRUITJES

Ontdek van vrijdag 27 december tot en met maandag
30 december samen met de (klein)kinderen het
Spruit Kinderfestival in de binnenstad van Tilburg.
Op allerlei locaties zijn bijzondere dans- en theatervoorstellingen, concerten en films te zien.
Leuk voor iedereen van 2 tot 12 jaar én hun (groot)
ouders. Bekijk elke ochtend de beste kinderfilms
bij Cinecitta of geniet van de theatervoorstelling
waarin kinderen de baas mogen zijn in Nieuwe Vorst
(e 6,00). Het hele programma staat op

S
STIJLDANSLEStar
s en altijd al eens zo

Fan van Dancing with the
er willen schrijden?
elegant en sierlijk over de dansvlo
g kunt u stijldansles
Dit is uw kans! Elke donderdagmidda
ring is niet nodig en een
volgen in buurthuis Jeruzalem. Erva
n zijn gratis, daarna kost
partner ook niet. De eerste vier lesse
je thee of koffie.
elke les e 2,50. Dat is inclusief kop
Aanmelden kan via 013-542 47 98.

ortintilburg.nl/schaa

tsen

DE LAATSTE
GETUIGEN

www.spruittilburg.nl

Van 7 december tot en met 5 janu
ari is Tilburg
een waar winterparadijs. De Sint
Jozefkerk wordt
weer prachtig uitgelicht en er kom
t een over
dekte schaatsbaan op de Heuvel.
Het Pieter
Vreedeplein wordt ook in winters
e sferen gehuld, daar vindt u een gezellige
kerstmarkt, een
wensboom en nostalgische draa
imolen voor de
kinderen. Op www.facebo
ok.com

/
winterintilburg vindt u meer informa

tie.
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Haal de schaatsen uit het
vet en bindt de ijzers on
der, want de hele
winter kunt u terecht op
de Ireen Wüst IJsbaan.
De Tilburgse kunstijsba
is elke zaterdag en zon
an
dag van 12.00 uur tot
17.00 uur geopend voo
r
recreatieve schaatsers.
Losse entree vanaf e 6,7
0.
www.sp

BURG
DIT IS TIL
ererlander? Bestaat er zoiets als de Ned

Wie is dé Ned
erlands is Tilburg?
landse volksaard? En hoe (on)Ned
Vries en Jan Dirk
Marcel van Roosmalen, Roelof de
een poging om
van der Burg doen in Dit is Tilburg
en. Ontdek hoe
vind
de antwoorden op die vragen te
ter’ tijdens het
dme
hoog Tilburg scoort op de ‘Nederlan
in Theaters
0
202
theatercollege op zondag 2 februari
0.
Tilburg. Entreekaarten vanaf e 16,5

Het is 75 jaar geleden dat Tilburg
werd bevrijd.
Nog tot en met 5 mei 2020 is daar
om de tentoonstelling
'De laatste getuigen' te zien in het
Peerke Donders Paviljoen.
Een expositie over de bevrijding van
Tilburg aan de hand van
foto's, herinneringen en bijzondere
voorwerpen. Dertien hoog
bejaarde Tilburgers die de bevrijdin
g hebben meegemaakt staan
niet alleen centraal in de tentoonstell
ing maar ook in het
gelijknamige boek en documentaire
. Elke woensdag- en
zondagmiddag van 13 tot 17 uur.

www.peerkedonders.nl
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CONTACT
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!

“Waarom heb ik een
inboedelverzekering nodig?”
n te
heerlijk om de deuren en ramen ope
In de lente en zomer vinden we het
veel
en te laten. Maar ’s winters gaan in
zetten en de frisse lucht ons huis binn
eten
verg
de verwarming aan. Veel mensen
huishoudens de gordijnen dicht en
e lucht
friss
van
oer
aanv
e
end
tdur
winter voor
dan te ventileren. Terwijl ook in de
ters
e woning. Laat dus de ventilatieroos
belangrijk is voor een schone en friss
p in
igka
afzu
de
ruik
Geb
uit.
it
noo
ventilatie
openstaan, en zet de mechanische
pje open. Bij koken en douchen is
de keuken en zet dagelijks een raam
en dat het vocht in de woning blijft
extra ventileren nodig om te voorkom
schimmel.
hangen, dit kan namelijk zorgen voor

Vochtproblemen de belangrijkste oorz
aak zijn van schimmel?
1 op de 10 woningen in Nederlan
d heeft hier last van.
Luchten iets anders is dan ventilere
n? Meestal is 10 tot
30 minuten luchten per dag voldoen
de voor een kamer.
Ventilatieroosters vervuild raken? Maa
k ze daarom minimaal
1 keer per jaar schoon met de stof
zuiger.

Bron: MilieuCentraal
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Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben
wanneer u niet goed verzekerd bent. Stel de waterleiding bij de
bovenburen springt of er breekt brand uit in uw appartementencomplex.
Grote kans dat (water)schade aan uw plafond, muren, meubels en persoonlijke bezittingen het resultaat is. Dit heet gevolgschade.
WonenBreburg repareert alleen de oorzaak van de lekkage of de brand,
we herstellen en vergoeden geen gevolgschade. Daarvoor kunt een
beroep doen op uw inboedelverzekering. Hiermee verzekert u al uw
bezittingen, zoals de meubels en gordijnen. Maar ook alles wat u in de
woning hebt gedaan, zoals vloerbedekking en laminaat.
Een inboedelverzekering kan een hoop teleurstelling voorkomen bij
allerlei schades. Ook wanneer er schade aan uw eigendommen ontstaat
door een ander.

Kijk op: www.wonenbreburg.nl/service/
mijn-woning/woontips/ventilatie-en-schimmel

Klantenlijn:
088 - 496 0000
Woonwinkel:
Joannes van Oisterwijkstraat 35
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur
Kantoor WonenBreburg Makelaars:
Ringbaan Noord 165

TIPS VOOR
DE REDACTIE
Mail naar contact@wonenbreburg.nl
of schrijf naar:
WonenBreburg
t.a.v. Redactie Venster
Postbus 409
5000 AK Tilburg
Wilt u afmelden voor ontvangst Venster?
Mail uw naam + adres naar
contact@wonenbreburg.nl.

kamer?
Hebt u last van schimmel in de bad
o
ube-vide
Onze digitale vakman legt in een YouT
met een sopje
duidelijk uit hoe u schimmelvlekken
t hij tips
met soda kunt verwijderen. Ook geef
hoe u het beste ventileert.

Inschrijven voor nieuwsmail
www.wonenbreburg.nl/nieuwsmail

In de polisvoorwaarden omschrijft elke
verzekeraar precies welke schade wel en
welke schade niet wordt vergoed.
Lees deze dan ook altijd vooraf goed
door of laat u adviseren door een
onafhankelijk adviseur.

Aan dit nummer werkten mee: Rachelle van Bezouw,
Harold Eekels, Koen Keulemans, meneer Van Pruissen,
mevrouw Smits-de Vrij, Annie Sparidans, Dinie Sterke,
Stichting Symfonie, Jan Verhoeven en Tommy Willemsen.
Eindredactie:
Ontwerp:
Fotografie:
Tekst:
Druk:

Karin de Man (WonenBreburg)
Veldontwerp, Roosendaal.
Riesjard Schropp.
Maud Robberts (Swaans Communicatie).
Moderna Printing.
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J A A R G A N G

koninginregentes

toetsinstrument

opwelling

20

zomermaand

Russisch
heerser

5

bergpas
gelaatskleur

houten
klepper

welpenleidster

16

bazige
vrouw

• N R

4 2 •

D E C E M B E R

2 0 1 9

De juiste oplossing van de puzzel in Venster 41 was:
‘De zomer in de bol hebben’.
De prijswinnaar is Mevrouw Haanappel.
Van harte gefeliciteerd!
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1 7
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science
fiction
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dichtwerk

middaguur

voordat

18

oostzuidoost

tasto solo

welke
persoon

in orde
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De winnaar ontvangt persoonlijk bericht en staat volgende keer
met een foto in Venster.

15

onguur
gezicht

8

3

delfstof

1

Stuur uw oplossing, met uw naam en adresgegevens vóór vrijdag
31 januari 2020 naar:
WonenBreburg
Redactie Venster
Postbus 409
5000 AK Tilburg

12

op toon
brengen

bravoure

De cheque is goed voor een 3-gangendiner en een drankje vooraf
per persoon. 4Women kookt elke woensdag in het wijkrestaurant
een lekkere (halal)maaltijd. Kom en proef mee! Tijdens het diner
wordt er water geschonken.
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