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Het weer, de prijs van een pak koffie, uw besteedbaar inkomen, uw woonwensen, het woon-
bulletin dat nu voor u ligt, kortom: alles verandert. Niet altijd is een verandering eenvoudig te 
verklaren, laat staan dat wij dit kunnen voorspellen. Gelukkig vertelt de weerman of -vrouw 
wat voor weer wij kunnen verwachten, weet de caissière aan de kassa precies wat de prijs 
van koffie is en wordt na prinsjesdag duidelijk dat de inkomensplaatjes veranderen. Maar wie 
vertelt ons hoe uw woonwens zich ontwikkelt? Of blijft die altijd dezelfde? Nee toch? 

Vanzelfsprekend is de levenscyclus van invloed op uw wensen op woongebied. Jongeren die 
zelfstandig gaan wonen willen duidelijk iets anders dan een gezin met opgroeiende kinderen. 
Alleenstaande ouderen hebben ook heel andere behoeftes. De afhankelijkheid van zorg kan 
bij wonen kan op een bepaald moment een belangrijke rol gaan spelen. Daarnaast zorgen  
demografische (vergrijzing) en economische ontwikkelingen (werkgelegenheid) voor een  
veranderende vraag waarop de totale woningvoorraad aangepast moet worden.

Maar ook op andere gebieden verandert u in de loop van de tijd. Wat u vroeger als luxe  
beschouwde, vindt u tegenwoordig heel gewoon. U wordt kritischer als het gaat om de  
energieprestatie van uw woning. En wonen in een fijne en leefbare buurt is een voorwaarde!

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vinden we het belangrijk dat u ons laat weten wat 
uw wensen zijn en wat u van onze dienstverlening vindt. We doen regelmatig onderzoek om 
uw mening te kennen. Zo is het kwaliteitscentrum KWH momenteel druk bezig om de kwaliteit 
van onze dienstverlening te meten. Met informatie is het tweerichtingsverkeer: we vragen u 
van alles, maar geven u ook weer veel informatie terug. Centraal punt hiervoor is de compleet 
vernieuwde website (www.wswoensdrecht.nl). We zijn nu druk in de weer met het herzien 
van ons folder-materiaal. Een voorbeeld hiervan is dit woonbulletin wat zowel qua inhoud als 
uiterlijk compleet is vernieuwd. 

U ziet, er verandert nogal wat. Maar niet alles, gelukkig! De wijze waarop uw corporatie  
midden in de samenleving staat verandert dus niet. We vervullen onze taak met een bijzonder 
oog voor ouderen en mensen die extra aandacht nodig hebben bij het invullen van hun woon-
wens. Klantgerichtheid, ondernemerschap en bijzondere aandacht voor duurzaamheid zijn in 
onze ogen kenmerken die het verschil maken in de komende jaren.
Woningstichting Woensdrecht, en die naam dragen wij al geruime tijd, blijft gewoon Woning-
stichting Woensdrecht. Wat goed is, mag behouden blijven, maar wij moeten wel met onze 
tijd meegaan om uw woonwens te kunnen vervullen.  

Uw team van Woningstichting Woensdrecht
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Prijsvraag
Geef dit nieuwe woonbulletin een nieuwe naam.
Wij dagen u uit om een leuke pakkende naam te verzinnen voor ons nieuwe woonbulletin.
Het moet een naam zijn met enige referentie aan de omgeving Woensdrecht en/of aan wonen.

Als de keuze valt op uw inzending en we gaan uw ingezonden naam of een afgeleide daarvan 
gebruiken dan belonen wij u met een *attentie ter waarde van e 50,-!!!

Stuur of e-mail uw voorstel vóór 1 december 2009 naar: 

Woningstichting Woensdrecht, 

Postbus 54 

4630 AB  Hoogerheide.

E-mail: info@wswoensdrecht.nl 

Wij zijn heel nieuwsgierig naar uw reactie. Succes!!!

De juiste oplossing van de puzzel uit het 
woonbulletin van april 2009 was : 

ENERGIELASTENVERLAGER

Uit de juiste inzendingen is een winnaar getrokken. Het is mevr. Franken

Zij heeft intussen haar attentie t.w.v. e50.- en een mooie bos bloemen in  
ontvangst mogen nemen.

Succes met de opgave van deze keer en misschien bent u de volgende winnaar.

e50,-

Alles verandert, ook onze klant

*

Maak kans op

VoorWoord
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Te koop
De Acacia 14, 
Hoogerheide
Verkocht (o.v.)

In een kindvriendelijke omgeving 
gelegen, zeker voor STARTERS 
aantrekkelijke eengezinswoning. 
Ruime tuingerichte woonkamer met 
laminaatvloer en deur naar zonnige 
beschutte achtertuin en dichte keuken. 
Eerste verdieping met 2 ruime 
slaapkamers en eenvoudige 
badkamer met douche en vaste 
wastafel. Vaste trap naar 2e verdieping 
met ruime afgewerkte slaapkamer. In 
de achtertuin gelegen stenen 
buitenberging. De onderhoudstoestand 
buiten is goed en binnen redelijk. 

Voor meer informatie:  
Huijgens & Markestijn makelaardij
Dahliastraat 94
4613 DP  Bergen op Zoom
www.huijgens.nl
T 0164 246499
E info@huijgens.nl

Te koop/Te huur Aangeboden

Te huur
Bergsestraat 5,
Huijbergen

Representatieve commerciële ruimte in 
appartementencomplex De Meulenberg

Commerciële ruimte
Bouwjaar : 2000
Oppervlakte : 87 m²

Voor meer informatie :
Woningstichting Woensdrecht
Dhr. H.J. de Wolf
T 0164 613313

Te huur
’T Blickvelt
Woensdrecht

Ruime representatieve commerciële 
ruimte(s) in multifunctioneel complex  
‘t Blickvelt.

Bouwjaar 2006
Totale oppervlakte 380 m2

Ook in gedeeltes te huur
Parkeergelegenheid
Etalageruimte
Overdekte entree

Voor meer informatie :
Woningstichting Woensdrecht
Dhr. H.J. de Wolf
T 0164 613313

U kunt reageren door de woonkeuzebon uit de adver-
tentie in te vullen. U vindt deze ook op onze website  
(www.wswoensdrecht.nl). Als de sluitingstermijn is verstre-
ken worden alle bonnen verwerkt in ons computersysteem. 
Vervolgens worden de correcte bonnen gerangschikt op  
basis van criteria. De starters worden gerangschikt op basis 
van geboortedatum en de doorstromers op basis van woon-
duur in de huidige woning. De potentiële huurders die dan  
bovenaan de lijst staan, worden uitgenodigd voor een  
gesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of alle gegevens 
kloppen en of het inderdaad degene is aan wie de woning 
kan worden toegewezen. Indien alles klopt, krijgt men de toe-
wijzingsbrief waarin ook in de meeste gevallen het telefoon-
nummer van de huidige huurder vermeld staat. De potentiële 
huurder kan een afspraak maken en de woning bekijken. 

Binnen een termijn van 3 dagen zal de potentiële huurder 
moeten beslissen. Als voor de woning is gekozen, wordt een 
bevestiging met daarin de datum van contractondertekening 
en de sleuteloverdracht toegestuurd.
Het moment van contractondertekening kan soms wel even 
duren. Zodra iemand de huur opzegt, houden we rekening 
met een opzegtermijn van minimaal een maand. Ondertus-
sen gaan wij wel op zoek naar een nieuwe huurder. Het kan 
ook gebeuren dat we nog onderhoud moeten plegen aan de 
woning. Indien potentiële huurders besluiten om de woning 
niet te aanvaarden, nemen we contact op met de volgende 
op de lijst. 

Wij geven de vertrekkende huurder, indien mogelijk, altijd de 
mogelijkheid om goederen ter overname aan te bieden aan 
de nieuwe huurder. De vertrekkende huurder ontvangt bij de 
bevestiging van de huuropzegging een zogenaamd overna-

meformulier. Bij overeenstemming dient dit formulier zowel 
door vertrekkende als nieuwe huurder ondertekend te zijn. 
Het is echter een zaak tussen oude en nieuwe huurder. De 
woningstichting staat buiten de gemaakte afspraken. Ook 
wanneer de goederen tegen een bepaalde vergoeding wor-
den overgenomen gaat dit buiten de woningstichting om.

Op het moment van ondertekening van het huurcontract en 
eventueel het contract voor het serviceabonnement worden 
ook de sleutels uitgereikt. Bij deze uitreiking is ervoor ge-
zorgd dat de cilinders omgewisseld zijn. Op deze manier is 
gewaarborgd dat er na het uitreiken van de sleutels niemand 
anders toegang tot de woning heeft dan de nieuwe huurder. 
Gelijktijdig wordt ook de machtiging voor de automatische 
incasso geregeld en de betaling van de eerste huur met de 
bijbehorende administratiekosten. 

Wij bieden alle nieuwe huurders de mogelijkheid om bij de 
woningstichting verhuisdozen af te halen. Tijdens een eer-
der gesprek wordt al gewezen op deze mogelijkheid en bij 
het accepteren van de woning, kunnen deze verhuisdozen al 
meegenomen worden.
Tevens kunt u voor enkele dagen kosteloos gebruik maken 
van de verhuisaanhanger. Deze aanhanger moet wel vooraf 
gereserveerd worden. Door de belangstelling hiervoor is het 
raadzaam om deze tijdig te reserveren.

Als u besluit een woning te gaan huren is het verstandig om 
u niet alleen bij Woningstichting Woensdrecht te laten infor-
meren. 
Op onze website vindt u ook de andere woningcorporaties 
die woningen te huur hebben in de gemeente Woensdrecht.
Succes !

Ik wil een woning huren!
Alle woningen die beschikbaar komen voor verhuur worden gepubliceerd op kantoor, in de ‘Woensdrechtse bode’ 
en komen op onze website te staan. Dit huuraanbod wordt elke twee weken vernieuwd. Bij de betreffende woningen 
kunt u ook alle selectiecriteria vinden. Voldoet u niet aan de criteria van een bepaalde woning, dan heeft het geen zin 
om op deze woning te reageren.  

Hoe zit dat met...



 

In het woonbulletin van april heeft u kunnen lezen welke  
woningen dit jaar in aanmerking komen voor het buitenschil-
derwerk. Waar dit nodig was, zijn de meeste kozijnen, ramen  
en deuren gerepareerd (houtrotsanering). We zijn op dit  
moment bezig met de laatste 10%. Momenteel is schilders-
bedrijf Liebreks schilderwerken BV bezig met het geplande 
schilderwerk voor 2009. 

Bij de woningen in de Rozenlaan worden de voordeuren die 
vernieuwd moeten worden op dit moment vervangen. Dit 
project is voor 95 % gereed.

De opdracht voor het vervangen van de kozijnen in de Suijker-
buijkstraat, Mgr. van Mensstraat en de Van der Zandestraat 
is toegekend aan de firma Cuypers Kozijnen BV. U ontvangt 
binnenkort een uitnodiging van ons voor een informatiebij-
eenkomst.

De keukens in de woningen aan de Berglaan zijn geïnven-
tariseerd, opgenomen, opgemeten en besteld. In november 
gaan we starten met dit project.

De deurintercom-installatie in het Lucashof wordt half okto-
ber vervangen. 

Naast deze geplande projecten voeren we natuurlijk nog 
meer onderhoudswerken uit. Zo houden we een volledige 
inspectie als een woning door de huurder wordt verlaten. 
Het kan gebeuren dat we dan alsnog de keuken of een toilet 
vervangen. 

OnderhoudsProjecten
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Het bestuur van de Huurders Belangenvereniging Wonings-
tichting Woensdrecht zet zich in om namens de leden van de 
Huurdersbelangenvereniging Uw belangen te behartigen bij 
de Woningstichting Woensdrecht. 

Wij zijn van mening dat we, gesteund door de landelijke 
Woonbond, van grote betekenis kunnen zijn voor de leden van 
onze vereniging op een heel breed terrein. 

Door onze opgedane kennis en ervaring als bestuur van de 
belangenvereniging kennen wij de weg binnen het huurderbe-
stel en kunnen wij U met raad en daad bijstaan bij allerhande 
vragen op het gebied van rechten en plichten van zowel de 
verhuurder als U als huurder van een woning van Woning-
stichting Woensdrecht. 

Alleen als collectief kunnen wij sterk staan in onze onderhan-
delingspositie richting Woningstichting Woensdrecht. Daarom 
is het van groot belang dat zoveel mogelijk huurders zich aan-
melden als lid van onze vereniging! 

Het lidmaatschap van de vereniging is gratis en verplicht U 
tot niets! 
Indien U nog geen lid bent, dan kunt U zich eenvoudig aan-
melden door een telefoontje naar een van de bestuursleden. U 
ontvangt dan een aanmeldingskaart in de bus en deze wordt 
enige dagen later persoonlijk bij U opgehaald. 

Op de website van Woningstichting Woensdrecht vindt u on-
der “huurdersinformatie” de namen en adressen van het be-
stuur van de Huurdersbelangenvereniging. 

Bij hen kunt U dagelijks terecht met alle vragen en opmerkin-
gen op het gebied van uw rechten en plichten ten aanzien van 
het huren van een woning van Woningstichting Woensdrecht. 

Huurders Belangenvereniging 
Woningstichting Woensdrecht 



Tuinonderhoud

Het is vaak een echte blikvanger: een 
mooi aangelegde, goed onderhouden 
voortuin. Bij een rondje door de buurten 
en wijken van de gemeente Woensdrecht 
valt op hoeveel moeite veel bewoners 
doen om hun tuin netjes te houden.

Natuurlijk heeft niet iedereen de tijd, de 
zin of de ‘groene vingers’ om een 
prachtige siertuin aan te leggen en te 
onderhouden. Maar ook een nette 
border met wat onderhoudsarme planten 
erin, een mooi gazon of goede 
bestrating zorgt voor een vriendelijke 
en nette uitstraling. Veel meer dan met 
enige regelmaat het onkruid verwijderen 
en maaien of snoeien hoeft er dan niet 
te gebeuren. 

Een slordige (voor)tuin met veel onkruid 
of rotzooi erin wekt vaak veel irritatie 
bij de buurt. Zeker als anderen wel veel 
moeite doen om de tuinen netjes te 
houden. Daarom is in de 
huurovereenkomst met iedere 
huurder van Woningstichting 
Woensdrecht afgesproken dat de tuinen 
‘aangelegd, gebruikt en onderhouden 
worden als siertuin’. Nu is ‘siertuin’ een 
breed begrip, want iedereen heeft een 
andere smaak. 
Hoog opgeschoten onkruid, woekerende 
heggen of roestende kapotte tuinstellen 
vallen echter duidelijk buiten de 
categorie ‘siertuin’. Als er door 
Woningstichting Woensdrecht wordt 
geconstateerd dat het tuinonderhoud 
wordt verwaarloosd, dan zal de huurder 
hierop worden aangesproken. Als de 
situatie niet verbetert dan kan het in het 

WSW Nieuws
uiterste geval zo zijn dat de tuin op 
kosten van de huurder wordt 
‘opgeknapt’ tot een aanvaardbaar 
niveau. 

Vaak is de oplossing echter 
gemakkelijker te vinden. Er zijn veel 
mensen die graag tuinieren en die best 
af en toe eens een uurtje in andermans 
tuin bezig willen zijn. Dit heeft veel 
voordelen: je krijgt meer contact met je 
buren, verbetert de uitstraling van de 
buurt en bent bovendien zinvol bezig 
met een hobby. Andersom zijn er dan 
vast wel zaken te bedenken waar de 
ander mee kan helpen, zoals kleine 
klusjes in en om het huis bijvoorbeeld. 
Zo kan uiteindelijk iedereen zijn steentje 
bijdragen aan een mooie 
woonomgeving.

Woon en leefbeurs

Woningstichting Woensdrecht 
organiseert samen met Castria Wonen, 
Soomland, Woningstichting Dinteloord 
en Wonen West Brabant de beurs ‘Woon 
en Leef’. Deze beurs is het vervolg op de 
erg succesvolle eerste editie in 2007. 
De beurs ‘Woon en Leef’ maakt de 
bezoeker bewust van het nieuwste 
woningaanbod (huur en koop), het 
woongenot én de woon- en 
zorgmogelijkheden in de gemeenten 
Bergen op Zoom, Tholen, Woensdrecht 
en Steenbergen. Op de beurs vindt u 
allerlei organisaties en bedrijven zoals 
woningcorporaties, projectontwikkelaars, 
gemeenten, bouwbedrijven, makelaars, 
(financiële)adviesbureaus en 
zorginstellingen uit de regio die zichzelf 

presenteren aan een gerichte doelgroep. 
Wilt u op de hoogte zijn van het 
totale woningaanbod, woningcomfort en 
woongenot? Dan bent u op de Woon en 
Leef 2009 op de juiste plaats. Experts op 
het gebied van wonen en leven voorzien 
u van de gewenste informatie en advies, 
of het nu gaat om kopen of huren, 
wonen of leven! 

Openingstijden
Vrijdag 30 oktober 2009:
van 14.00 uur tot 20.00 uur. 
Zaterdag 31 oktober 2009:
van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Locatie
Sportcentrum Boulevard
De Boulevard 6
4617 HA Bergen op Zoom
U kunt op onze website terecht voor een 
uitnodigingskaart voor “de woon en leef 
beurs” of u kunt een kaart afhalen op 
ons kantoor.
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Bij het tekenen van de huurovereenkomst heeft u verklaard 
zich aan deze overeenkomst te houden. Eén van deze af-
spraken is het tijdig betalen van de huurprijs voor uw woning 
en wel vóór de eerste dag van elke maand. Dit kunt u op 
verschillende manieren doen:

• Automatische incasso
• Internet bankieren
• Acceptgirokaart
• Via de betaalautomaat op ons kantoor.

Betalen via automatische incasso biedt veel voordelen:
- u vergeet nooit de huur te betalen;
- u bespaart uzelf de moeite van het regelen van steeds 
 terugkerende betalingen;
- indien u het niet eens bent met de afschrijving, kan 
 deze binnen een bepaalde termijn worden teruggestort
- bij verhuizing stopt de automatische incasso vanzelf;
- u kunt op ieder moment uw machtiging intrekken.

Voor een automatische incasso moet echter wel toestem-
ming verleend worden. U kunt hiervoor een machtigings-
kaartje invullen dat te vinden is op onze website of op ons 
kantoor.

Door omstandigheden kan het voorkomen dat u problemen 
heeft met het betalen van de huur. Indien u in dit geval tij-
dig contact opneemt met de medewerker huurincasso van 
de woningstichting, zal in de meeste gevallen in overleg een 
betalingsregeling afgesproken kunnen worden. In andere  
gevallen kan er in samenwerking met andere instanties  
gezocht worden naar een oplossing. Op deze manier kan 
voorkomen worden dat een vordering uit handen wordt  
gegeven aan de deurwaarder en dat de achterstand met  
extra kosten wordt verhoogd. 
Een betalingsregeling wordt in principe voor maximaal 6  
termijnen afgesproken en schriftelijk vastgelegd. Aan het  
afsluiten van een regeling zijn geen kosten verbonden.

Heeft Woningstichting Woensdrecht de huur niet op tijd  
ontvangen, worden de betalingsafspraken niet nagekomen 
en heeft u verder geen contact gezocht met Woningstichting 

Woensdrecht, dan gaan we verdere stappen ondernemen. 
U ontvangt nog eenmaal een herinnering en daarna zal de  
vordering doorgegeven worden aan de deurwaarder. Alle 
extra kosten zijn voor uw rekening, dus is het zeker in uw 
belang om te voorkomen dat de stap naar de deurwaarder 
gemaakt moet worden.

De laatste en meest ingrijpende maatregel is ontruiming. U 
ontvangt daarover een brief van de deurwaarder. Wij zetten 
u niet zomaar op straat. Wij gaan pas over tot ontruiming 
als alle eerder genoemde maatregelen geen enkel resultaat  
hebben opgeleverd. Een deurwaarder, een rechtszaak, een 
ontruiming, het zijn heel nare ervaringen die zijn te voor-
komen. Meldt daarom snel wanneer u betalingsproblemen 
heeft. In de meeste gevallen komt u er samen met Woning-
stichting Woensdrecht wel uit.

Financiën
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RaadhuisPassage,
Hoogerheide

Het meest concrete plan op dit moment is het project wat voorheen bekend was als 
“Kerkpad” aan de Raadhuisstraat in Hoogerheide. Recent werd de definitieve naam 
van het complex gepubliceerd: de RaadhuisPassage zal bestaan uit een parkeer- 
garage, circa 2350 m2 commerciële ruimte en 24 appartementen. Naar verwachting 
kan voor het einde van het jaar begonnen worden met de bouw.

Nieuwbouw Projecten

De Huismeester
Mevrouw Koolen is sinds 2003 huismeester van het Lucashof. Zij beheert de  
recreatiezaal, de twee logeerkamers, de vergaderkamer en de verjaardags- 
kamer. Daar steekt ze zeker 40 uur per week in. Er worden diverse bijeenkomsten  
gehouden voor alle bewoners van het Lucashof zoals een feestje met oudjaar, 
een paasactiviteit en de bingo. Daarnaast kan er wekelijks biljart en panbiljart 
worden gespeeld en natuurlijk kan er ook een kaartje gelegd worden. De meeste 
bewoners zijn wel een of meerdere keren te vinden in de recreatiezaal. 

Natuurlijk zijn er ook veel verenigingen die gebruik maken van de ruimtes om te verga-
deren of te exposeren. Dan staat mevrouw Koolen klaar met koffie, thee en de diverse 
hapjes.

Een van de leukste herinneringen is het 10-jarig bestaan van het Lucashof. ’s Middags 
was er een receptie en om 6 uur was er een buffet met 75 gasten. Als afsluiting was er 
een optreden van cabaretgroep “Kwik Kwik Zilver”. Daar praten we soms nog over.

Als we praten over de toekomst geeft mevrouw Koolen aan dat het huismeesterschap 
best een stempel zet op het gezinsleven. De heer Koolen wordt vaak opgetrommeld 
om klusjes in het complex te doen en vaak worden zij ook privé benaderd als er proble-
men zijn. Soms kan dat wel eens te veel zijn maar zolang ze beiden in volle gezondheid 
zijn, zal ze nog wel even doorgaan. Ook de vakantie schiet er vaak bij in, “ik zou graag 
nog eens naar Benidorm willen gaan, daar zijn we vroeger een aantal jaren op vakantie 
geweest” . 

“De meeste mensen vinden het leuk als er verschillende dingen worden georganiseerd, 
er zijn altijd mensen die wat te mopperen hebben. Dat is ook typisch Woensdrechts 
denk ik. Wat ook Woensdrechts is, is de mooie omgeving van de Brabantse Wal. We 
stappen vaak op de fiets om een toertje te rijden in de omgeving van Woensdrecht”. 
Aldus mevr. Koolen.

10 11 

Interview

Mevrouw Koolen 
Huismeester van het Lucashof
Voorzitter bewonerscommissie
Geboren in Halsteren
Getrouwd
Moeder van 3 kinderen
Oma van 6 kleinkinderen

Lucashof
Hoogerheide 
aan het St. Lucasplein 
gebouwd in 1993 
56 appartementen 
ontmoetingsruimte 
vergaderkamer 
2 logeerkamers 
verjaardagskamer

Kerk Woensdrecht

De samenwerking tussen Stichting Ama-
rant en Woningstichting Woensdrecht 
bleek dusdanig goed te gaan voor beide 
partijen dat inmiddels ook voor de locatie 
Sint Jozefkerk in Woensdrecht is afgespro-
ken om hier samen de kar te gaan trek-
ken. Op deze locatie is het behoud van de 
kerk en de pastorie het uitgangspunt, ook 
moet de functie van de kerk blijven. Om dit  
mogelijk te maken is een opzet gemaakt 
van tenminste 16 wooneenheden, de 
aanwezigheid van 24-uurs zorg en enkele 
ruimtes die verhuurd kunnen worden voor 
diverse doeleinden.

Woningstichting Woensdrecht is continue in beweging. Dat is niet altijd direct  
zichtbaar (zoals bouwactiviteiten) maar veel meer terug te zien in samen- 
werkingen die worden opgestart of plannen voor nieuwe projecten die langzaam 
maar zeker vastere vormen krijgen. 

Bradfordstraat,
Putte

Op dit moment zijn er vergevorderde 
plannen om in Putte (hoek Bradfordstraat 
- St. Dionysiusstraat) een woonzorg-
complex te realiseren waarin ruimte is 
voor 15 mensen met een beperking die 
(al dan niet) intensieve begeleiding en/of  
zorg nodig hebben. In dit plan neemt  
Woningstichting Woensdrecht het vast-
goed voor haar rekening terwijl zorgaan-
bieder Stichting Amarant het zorgdeel 
regelt.



WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 

HuurdersBelangenvereniging HBWW
Voorzitter: dhr. D. van Kempen
Secretaris: dhr. D. Schuit
Postbus 133, 4630 AC Hoogerheide

Secretariaat Klachtencommissie 
Woningstichting Woensdrecht
Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide

Colofon
Dit Woonbulletin is een uitgave van 
Woningstichting Woensdrecht
Oplage: 1200 exemplaren
Verschijning: 2 maal per jaar
Vormgeving: Buro PRACHT, Dongen
Druk: Présize Roosendaal

Aan de inhoud van dit woonbulletin kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Woningstichting Woensdrecht
Jan van der Heijdenstraat 14 
4631 NH Hoogerheide.
Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide.

tel. 0164 - 61 33 13
fax 0164 - 61 21 16
info@wswoensdrecht.nl
www.wswoensdrecht.nl

Openingstijden 
Maandag t/m donderdag: 08.00 - 16.30 uur.
Dinsdagavond: 18.00 - 19.30 uur.
Vrijdag: 08.00 - 12.00 uur.

Reparatieverzoek
Graag melden middels blauwe kaart of via 
www.wswoensdrecht.nl, kopje “Onderhoud”, 
bij ‘Reparatie doorgeven’. 
Urgente storingen: tel. 0164 - 61 33 13


