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De woorden naast de puzzel kunt u vinden in de puzzelopgave. 
De overgebleven letters vormen samen de oplossing van deze puzzel. 

M N A A L N E Z O R A A ACACIA PAPAVER

H A Z O N N E B L O E M ANJER ROOS

N A A L N E K I U R T S BERK ROZENLAAN

V L Z S O O R N A B P D BLOEMENDAAL SERING

U N E E P G E L I O A I BOMENLAAN STRUIKENLAAN

U E J R L K B S S M P N EIK TULP

R M E I U A H N N E A J HAZELAAR VUURDOORN

D E W N T I A A E N V I HORTENSIA WILG

O O U G U C R R T L E M JASMIJN ZONNEBLOEM

O L B E T A A C R A R S NARCIS

R B E I K C L I O A I A
N R E J N A N S H N G J

U kunt uw oplossing tot uiterlijk 1 april 2015 opsturen naar;
Woningstichting Woensdrecht, Postbus 54, 4630 AB  Hoogerheide,
afgeven op ons kantoor aan de Jan van der Heijdenstraat 14, 4631 NH Hoogerheide
of e-mailen naar info@wswoensdrecht.nl onder vermelding van “oplossing puzzel”.

Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mail adres. Veel succes!! Onder de juiste 
inzendingen verloten wij een waardebon t.w.v. € 50,-. De oplossing zal in het volgende woonbulletin ge-
publiceerd worden.

De oplossing van de puzzel uit het woonbulletin van mei 2014 is `reparatieveroek`. 
We hebben heel veel juiste oplossingen ontvangen. De winnaar van de waardebon 
twv 50 euro is dhr Wouter Stevens.

We hebben de heer Stevens gefeliciteerd en zijn prijs mogen overhandigen.

Succes en veel plezier met de nieuwe puzzel.

Maak kans op€ 50,- 

Puzzel



 
Op 1 maart van dit jaar heeft stichting Amarant een woonzorgcomplex op de 
hoek Bradfordstraat - St. Dionysiusstraat in Putte geopend. 

Al in 2008 kwam vanuit een aantal inwoners van Putte de vraag bij zorgaanbie-
der Amarant of er in Putte een woonvoorziening kon worden gerealiseerd voor 
jongeren met  behoefte aan zorgbegeleiding. Het heeft enkele jaren geduurd 
voordat Amarant de knoop had doorgehakt om de realisatie door te zetten en 
niet te kiezen voor financiële zekerheid maar voor bouw van een complex in de 
buurt van het netwerk van de cliënten. Woningstichting Woensdrecht, eigenaar 
van de grond, heeft het complex laten bouwen in samenwerking met stichting 
Amarant. 

De goede onderlinge contacten en intensief overleg, een dergelijk project vraagt 
immers enorm veel voorbereiding omdat er met veel verschillende behoeftes 
rekening gehouden moet worden, hebben geresulteerd in een woonzorgcomplex 
van drie verdiepingen, waar 15 cliënten wonen variërend in leeftijd van 16 tot 
40 jaar met verschillende zorgbehoeften. Op de benedenetage wonen mensen 
die meer zorg nodig hebben, op de bovenverdieping is er minder ondersteuning 
nodig. Ook is er een aparte ruimte ingericht voor de aanwezigheid van een 24-
uurs zorgteam.

Met de realisatie van dit “wozoco” wordt invulling gegeven aan de wens van de 
gemeente om een woonaanbod te creëren voor alle inwoners van de gemeente. 
Bovendien past deze opzet prima bij de visie van Woningstichting Woensdrecht, 
die als maatschappelijke onderneming speciale aandacht heeft voor mensen die, 
om welke reden dan ook, moeite hebben zelf in hun woonbehoefte te voorzien.

Voor meer informatie betreffende dit project kunt u terecht bij stichting Amarant.  

Bradfordstraat



Te huur
‘t Blickvelt,
Woensdrecht

Diverse commerciële ruimtes op de 
begane grond van het woonzorgcom-
plex aan de Dorpsstraat in Woens-
drecht, geschikt voor diverse doelein-
den. 

Totale ruimte is circa 400 m2, flexi-
bel in te delen. Ook deelverhuur is 
mogelijk. 

Parkeergelegenheid aan de overzijde 
van het complex. 

Voor meer informatie:
Van Opstal Grosfeld Makelaars
Westersingel 4
4611 HV Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 217000

Te huur
RaadhuisPassage,
Hoogerheide

Commerciële ruimte op de begane 
grond van appartementencomplex 
RaadhuisPassage in het centrum van 
Hoogerheide. 

Een modern winkelcluster met daar-
boven appartementen en voorzien 
van eigen parkeervoorzieningen. 

In de parkeerkelder zijn 72 parkeer-
plaatsen t.b.v. de winkels erboven. 
Via de lift of de trap komen de be-
zoekers in de passage uit. 

Voor meer informatie:
VP&A Makelaardij B.V. 
Hoevestein 27 
4903 SE Oosterhout 
tel 0162 - 447799

Te koop
De Acacia 24,
Hoogerheide 
 
Op een aantrekkelijke locatie gelegen 
tussenwoning. De woning is gelegen 
aan een woonerf en heeft een speel-
gelegenheid in de buurt.

Indeling, hal met toegang tot de 
meterkast het toilet en de woonka-
mer. De woonkamer is ca. 29 m2 . 
Vanuit de woonkamer is er toegang 
tot de keuken. De woonkamer heeft 
een deur naar de beschutte tuin, met 
stenen berging.

1e verdieping: via een vaste trap is 
de overloop te bereiken, deze geeft 
toegang tot de twee slaapkamers en 
badkamer.

2e verdieping: middels vaste trap is 
de 2e verdieping te bereiken. Hier is 
de opstelling voor de cv-ketel en de 
3e slaapkamer

Voor meer informatie:
Geers makelaardij
Minckelersweg 59
4631 HH Hoogerheide
Telefoon: 0164 - 616604

Te koop/Te huur Aangeboden



Kopen in plaats van huren?

Koop zeer voordelig uw eigen woning vóór eind 2014!*

Woningstichting Woensdrecht heeft in het verleden een aantal woningen aangewezen met een verkoopstrategie. 
Wanneer de huurders uit deze woningen besluiten de woning te verlaten zal de woning te koop worden aangebo-
den. Wanneer u in één van deze woningen woont is het ook mogelijk uw eigen woning te kopen. 
De tijd om te kopen is momenteel erg gunstig…

Wist u dat…

- de overdrachtbelasting momenteel nog steeds 2% is 
- de rente momenteel historisch laag staat
- de verkoopprijzen waarschijnlijk niet nog lager zullen worden
- zelf aangebrachte verbeteringen niet in de verkoopprijs worden meegenomen
- u tot eind 2014 de mogelijkheid hebt gebruik te maken van “de verruimde vrijstelling 
  voor de schenkbelasting”, mits het geld besteed wordt aan de aankoop van een woning

*) De mogelijkheid tot het kopen van uw eigen woning wordt alléén aangeboden wanneer het één van onder-
staande woningen woont.

Wouwbaan 145, 155, 161
Putseweg 65, 79, 81
De Narcis 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18
De Eik 19, 23, 24, 26, 30, 31
De Acacia 10, 13, 18, 19, 20, 21
Huijgensstraat 43, 47, 49
Laan Olieslagers 8, 12
v/d Zandestraat 5, 7, 13, 15, 19, 21
Stallaertstraat 24, 26, 30
Tuinstraat 2
 
De Anjer 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 28, 30, 31, 33, 36

Indien u interesse heeft in het kopen van uw eigen woning* informeer dan naar de mogelijkheden. Dhr. van 
Haaren (manager Wonen) is bereikbaar op (0164) 613 313 of via info@wswoensdrecht.nl. 

Meer informatie over regelingen voor de aankoop van een woning vindt u op de website van de belastingdienst, 
belastingdienst.nl of rijksoverheid.nl. 



Voor u geselecteerd uit het Jaarrapport 2013

Hieronder worden enkele resultaten belicht uit het voorgaande jaar. Op onze website kunt u in de rubriek ‘over ons’ 
het uitgebreide jaarrapport lezen onder de ‘beleidsstukken’.

Klantgerichtheid
Wij werken voortdurend aan het verbeteren van de klantgerichtheid. Om dit te 
meten zijn wij lid van het Kwaliteitscentrum voor Woningcorporaties in de Huur-
sector KWH. In 2010 behaalden we het keurmerk KWH-huurlabel en dat heb-
ben we de jaren daarna behouden. Het label is voor ons een middel waarmee 
we onze dienstverlening toetsen en inzicht krijgen in de mate van tevredenheid 
van onze bewoners. Voor 2013 hebben we sterk ingezet op de verbetering van 
communicatie en informatievoorziening, in het bijzonder bij onderhoudspro-
jecten. Uit de beoordeling van KWH blijkt dat dit een positief effect heeft, de 
beoordeling van de communicatie is gestegen van 6,8 naar 8,3. 

De gemiddelde score van Woningstichting Woensdrecht is 7,8, een score die 
boven het landelijk gemiddelde ligt. Vergeleken met alle andere deelnemen-
de corporaties komen we uit op de 18e plaats in 2013. Sinds onze start met 
het KWH-label hebben we onze prestaties zichtbaar verbeterd. Uit de figuur 
hiernaast valt af te leiden dat in 2009 meer dan 80% van de corporaties 
hoger scoorden dan wij. In 2013 is dat nog maar 12%. 

Bewonersparticipatie
Wij stellen de betrokkenheid van onze huurders zeer op prijs. Wij voeren regelmatig overleg met huurdersorganisatie 
Huurdersbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht (HBWW) en bewonerscommissies die in een aantal com-
plexen actief zijn. Ook betrekken wij onze klanten zo vroeg mogelijk bij onderhoud- en isolatieprojecten. Hierdoor zijn 
de bewonerswensen in een vroegtijdig stadium bekend en kunnen deze worden meegenomen in de uitwerking van de 
maatregelen. 

Vastgoedontwikkeling
Het jaar 2013 was een productief jaar met maar liefst 65 nieuwe woningen die werden opgeleverd. Dit zijn levensloop-
bestendige nultredenwoningen waar zorg mogelijk is. Maar ook woningen voor begeleid wonen met zorg en woningen 
midden tussen de voorzieningen met ruimte en luxe. Daarnaast hebben we de bestaande woningen in 2013 verder 
verbeterd, energiezuiniger gemaakt en met het verplaatsen van badkamers naar slaapkamers, waardoor meer kwaliteit 
mogelijk is en de woning geschikt wordt voor kleine huishoudens, is ingezet op de toekomstige woonbehoeften. 

Nieuwbouwproject  Gerealiseerd door  Woningtype    Aantal
Dr. De Bruijnlaan  Woningstichting Woensdrecht grondgebonden levensloopbestendig  26
Bradfordstraat   Woningstichting Woensdrecht woonzorgappartementen
        met begeleid wonen   15
RaadhuisPassage  WSWoensdrecht Vastgoed BV levensloopbestendige appartementen 24
Totaal             65

Duurzaam wonen
Onder het resultaatgebied “duurzaamheid en het milieu” zetten wij fors in op het verbeteren van de energieprestatie 
van de woningen. Naast voordelen voor het milieu heeft een energiezuinige woning ook voordelen voor de huurders: 
lagere energierekeningen. 

Financiën

Figuur: Score KWH-label Woningstichting 
Woensdrecht ten opzichte van landelijk 
gemiddelde (bron: Prestatie-index KWH 
Huurlabel 2009 t/m 2013)



Het resultaat is dat deze woningen weer goed ver-
huurbaar zijn voor de komende decennia, omdat ze 
aan de eisen van deze tijd voldoen en een accep-
tabel lastenniveau hebben. Daarnaast hebben we 
- door per woning te bekijken wat het isolatiepakket 
moet zijn - deze woningen naar een groen energie-
label gebracht (C of beter). De grafiek hiernaast laat 
de verdeling van de energielabels ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde zien. 

Verhuren
Een belangrijk deel van de dienstverlening heeft be-
trekking op het (opnieuw) verhuren van woningen. 
In 2013 werden in totaal 113 woningen (op)nieuw 
verhuurd. De verdeling voor bestaande woningen 
(mutatie) of nieuwbouwwoningen is in de tabel 
hieronder opgenomen. Evenals de verdeling van woningen in het sociale domein bij Woningstichting Woensdrecht en 
in de duurdere huur bij WSWoensdrecht Vastgoed B.V. 

Nieuwe verhuringen in 2013       Mutatie     Nieuwbouw         Totaal
Woningstichting Woensdrecht  62  26  88
WSWoensdrecht Vastgoed B.V.    3  22  25
Totaal     65  48           113

De 1.059 sociale huurwoningen bevinden zich in de woningstichting en deze dienen verhuurd te worden aan huishou-
dens met een inkomen beneden € 34.229. Voor 2013 geldt dat wij hierin goed zijn geslaagd daar 87 (99%) van de 
88 verhuringen toegewezen zijn aan deze primaire doelgroep. De door de overheid opgelegde regels voor toewijzing 
hebben tot gevolg dat huishoudens met een inkomen boven de € 34.229, de secundaire doelgroep, zijn aangewezen 
op de middeldure huurwoningen.  Ondanks de toevoeging van 24 nieuwbouwwoningen in dit segment bedraagt het 
aantal ultimo 2013 in totaal maar 54 huurwoningen. Deze zijn bij ons duidelijk gescheiden van de sociale huurwonin-
gen en ondergebracht in WSWoensdrecht Vastgoed B.V. Bij een normale mutatiegraad zijn de slagingskansen voor de 
secundaire doelgroep beperkt. Bekeken wordt of wij een meer evenwichtige verdeling kunnen maken zodat wij beide 
doelgroepen goed kunnen voorzien van een passende huurwoning. 

Bestedingen
De huurinkomsten zijn de grootste inkomstenpost voor corporaties, voor Woningstichting Woensdrecht bedroegen 
de huurinkomsten in 2013 € 5,9 miljoen. Voor de komende jaren is de jaarlijkse huurverhoging door beleid van de 
Rijksoverheid mogelijk hoger dan de inflatie. Door de inzet van energetische maatregelen proberen wij de stijging van 
de totale woonlasten te beperken. De huur stijgt dan wel, maar wordt gedeeltelijk gecompenseerd door lagere ener-
gielasten. 

De taartdiagram geeft een indruk van de verhoudingen en besteding van 
de huurinkomsten 2013. Hierin is onze inzet op onderhoud (inclusief de 
energetische verbeteringen) te zien: maar liefst 31% van de huurop-
brengsten wordt hieraan besteed. In 2013 zien we dat na de aftrek van 
alle benoemde kosten die direct samenhangen met de exploitatie van 
onze woningen er 34% resteert. Hieruit moeten de gedane investeringen 
terugverdiend worden en de schulden worden afgelost. Maar dit is ook 
de ruimte voor leefbaarheidsuitgaven en de maatschappelijke (onrenda-
bele) investeringen. Zo goed mogelijk met deze investeringsruimte om 
gaan is een uitdaging die alleen dankzij onze huidige gezonde financiële 
positie mogelijk is. Deze investeringsruimte neemt in de nabije  toe-
komst echter verder af. 

Figuur: Vergelijking energielabels



Nederland is een druk bevolkt land

Nederland is een klein land, waar veel mensen op relatief 
weinig vierkante meters bij elkaar wonen. Wij zijn daar 
best goed in. We maken de buurten en straten gezellig, 
hebben onderling goed contact, waar nodig wat sociale 
controle en als het erop aankomt een helpende hand van 
de buren. Omdat wij dit als Woningstichting Woensdrecht 
graag willen stimuleren, geven wij voor bepaalde activi-
teiten (bijvoorbeeld een straatfeest) een bijdrage uit ons 
“sponsorbudget”. 

Maar als het niet zo gezellig is?

Door zulke initiatieven is de sfeer over het algemeen 
goed en wonen buren prettig naast elkaar. Maar natuur-
lijk kan het met zoveel mensen “dicht op elkaar” ook wel 
eens voorkomen dat het niet zo goed gaat.

Iedereen heeft zijn eigen leven, zijn eigen gewoonten. 
Dat gaat goed zolang de gewoonten van de ene buur niet 
botsen met die van de andere(n). Luistert de ene buur 
graag naar harde rockmuziek overdag, terwijl de buur-
man vanwege nachtdiensten overdag graag wat uurtjes 
wil slapen, dan kan dat natuurlijk ergernis veroorzaken.

Hetzelfde geldt voor simpele zaken als laminaat of parket 
in een appartement: zonder juiste ondergrond is dat erg 
gehorig voor de onderburen.

Een goed gesprek kan al veel oplossen.

Heeft u te maken met overlast van uw buren, in welke 
vorm dan ook? Ga dan eerst eens met uw buren daar-
over praten. Er is namelijk een grote kans dat uw buren 
zich er niet van bewust zijn dat hun gedrag door u als 
overlast wordt ervaren. Door erover te praten kan er on-
derling begrip worden opgebracht voor de situatie en in 
de meeste gevallen is het daarmee ook opgelost.

Als praten niet helpt?

Als het erop lijkt dat praten niet helpt dan kan een be-
roep worden gedaan op Woningstichting Woensdrecht. U 
kunt bij ons terecht met uw verhaal en wij zullen daarna 
altijd de andere partij benaderen om ook die kant van 
het verhaal te horen. Wij kijken of wij iets kunnen doen 
om de situatie te verbeteren, of dat u hiervoor bijvoor-
beeld bij de gemeente of een andere instantie moet zijn.

Hierbij is het ook belangrijk te weten wat uzelf als oplos-
sing ziet, vooral ook wat uw eigen bijdrage aan de oplos-
sing kan zijn. In de meeste gevallen proberen wij in een 
gesprek met beide partijen tot een oplossing te komen. 
We maken afspraken om de overlast te stoppen of te 
beperken en controleren vervolgens of die afspraken 
worden nagekomen. 

Als blijkt dat de bemiddeling van Woningstichting Woens-
drecht geen of onvoldoende resultaat heeft, dan zal 
verder worden gekeken naar de achterliggende oorzaak 
van de overlast. Als duidelijk is wie de oorzaak is zal 
deze bewoner daarop worden aangesproken en zal indien 
nodig ook de wijkagent worden ingeschakeld om te be-
middelen.

Kan Woningstichting Woensdrecht ook echt ingrijpen?

Als afspraken niet worden nagekomen en de overlast 
gaat door, dan kan Woningstichting Woensdrecht met de 
veroorzaker van de overlast gaan spreken over maatre-
gelen als de afspraken niet worden nagekomen. 

Wij willen graag dat iedereen rustig kan wonen in een 
prettige woning en gezellige woonomgeving. Als dit door 
één iemand voor anderen onmogelijk wordt gemaakt, 
kunnen wij dat niet accepteren.

In het uiterste geval kan dit ertoe leiden dat wij de 
rechter vragen de huurovereenkomst te ontbinden. Deze 
maatregel hoeven wij gelukkig zelden toe te passen.

 

Burenbemiddeling......

Hoe zit dat met...



Mgr. Poelsstraat/Aalbersestraat,
Hoogerheide

Dinsdagavond 12 augustus vond in het gemeentehuis in Hoogerheide een 
inloop-informatieavond plaats voor omwonenden van het nieuwbouwproject 
Mgr. Poelsstraat/Aalbersestraat.

Ruim 70 belangstellenden bezochten de informatieavond, waar een impressie 
werd gegeven van de plannen. Ook waren concept-tekeningen/plattegronden 
en dergelijke aanwezig ter inzage.

De reacties waren over het algemeen zeer positief, maar belangstellenden 
moeten (helaas) nog even wachten voor ze zich kunnen inschrijven om er te 
gaan wonen. Het vergunningstraject zal naar verwachting ongeveer een half 
jaar duren, waarna de sloop en nieuwbouw kunnen beginnen.

Ongeveer een jaar na de start van de bouw zou het project opgeleverd kun-
nen worden, dat zal dus ongeveer medio 2016 zijn.

Huurprijzen of doelgroepen voor toewijzing zijn nog niet bekend.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op onze website: www.
wswoensdrecht.nl, kopje onderhoud&nieuwbouw

NieuwbouwProjecten



Sondermanlaan, informatieboekje renovatie

Sondermanlaan, vervangen toilet, keuken en badkamer K. Onnesstraat, vervangen van kozijnen

K. Onnesstraat, vervangen van kozijnen

K. Onnesstraat, vervangen van kozijnenSondermanlaan, puin afvoeren



Hieronder kunt u de status zien van de uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden gepland in uitvoeringsjaar 2014.
Waar staat “werk gereed” heeft oplevering plaatsgevonden. Hierbij kunnen mogelijkerwijs nog geconstateerde ople-
verpunten aanwezig zijn die nog niet geheel zijn afgewerkt. Dit zal in de loop van dit jaar zijn hersteld.
   

Adressen    Werkzaamheden              Status / Planning 2014

Burg. Moorsstraat 44   Vervangen badkamer en toilet     gereed 

Sondermanlaan 1t/m35, 2t/m22, Waar noodzakelijk worden badkamer,keuken,toilet  in uitvoering 
K.L.M. Laan 39,41,47t/m57,  vervangen. E.e.a. na inventarisatie (warme opname).
Lindberghlaan 1t/m21,6,8,14,16, Bewoners worden op de hoogte gebracht of en wat er
20,22     in hun woning wordt vervangen.

K. Onnesstraat 1t/m13, 2t/m 38, Vervangen van kozijnen woning, reparatie kozijnen gereed
Keesomstraat 8t/m30,   berging. Schilderwerk aan berging
Huijgenstraat 2t/14 

K. Onnesstraat 1,2,4,5,6,7,8,9,10,13, Vervangen cv ketel door hoog rendement combi-ketel gereed
16,18,20,22,26,28,30,32,34,36,38

Gravesandestraat 19t/m29,  Vervangen kozijnen woning en berging   gereed
Keesomstraat 38t/m48,
B.Ballotstraat 2t/m40

Pr. Hendrikstraat 40t/m42c  Reparatie aan kozijnen,ramen,deuren en  gereed
     buitenschilderwerk

St.Lucasplein 20t/m132  Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers, nood- in uitvoering
     verlichting, brandblusmiddelen

Oostlaan 1t/m53   Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers, nood- in uitvoering
     verlichting, hydrofoor

Heideduinstede 1t/m20   Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers, nood- in uitvoering
     verlichting, brandblusmiddelen en brandmeldinstallatie

De Acacia 1,2,3,4   Aanpassingen aan ventilatie douche   4e kw

Dorpsstraat 43t/m47g   Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers, nood- in uitvoering
     verlichting, brandblusmiddelen en brandmeldinstallatie

Bergsestraat 3t/m5e   Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,nood- in uitvoering
     verlichting, brandblusmiddelen

Raadhuisstraat 91t/m101d  Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,nood- in uitvoering
     verlichting, hydrofoor

Hof van Holland     Onderhoud aan lift, elektrische deurdrangers,nood- in uitvoering
     verlichting, hydrofoor, brandblusmiddelen en 
     brandmeldinstallatie, parkeerhekken, daktuin

Julianastraat 4    Onderhoud elektrische deurdranger   in uitvoering

Onderhoudsprojecten



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

tel. 0164 - 613313 
fax 0164 - 612116
info@wswoensdrecht.nl
www.wswoensdrecht.nl

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 08.00 - 16.30 uur
Vrijdag: 08.00 - 12.00 uur

Reparatieverzoek
U kunt uw reparatieverzoeken melden;
- via www.wswoensdrecht.nl
- middels het blauwe kaartje 
- aan de balie op ons kantoor
- telefonisch 0164 - 613313

Huurders Belangenvereniging HBWW
Voorzitter: dhr. D. van Kempen
Postbus 133, 4630 AC  Hoogerheide
tel. 0164 - 614471

Secretariaat Klachtenadviescommissie
Woningstichting Woensdrecht
Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide

Colofon
Dit woonbulletin is een uitgave van 
Woningstichting Woensdrecht
Oplage: 1200 exemplaren
Verschijning: 2 maal per jaar
Drukwerk: Présize Roosendaal

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

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT


