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Deze keer hebben we een rebus voor u op te lossen.
U kunt uw oplossing tot 1 september 2018 opsturen naar:
Woningstichting Woensdrecht, Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide

€ 50,-

afgeven op ons kantoor aan de
Jan van der Heijdenstraat 14 te 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 gepubliceerd worden.
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Er zaten meer dan 5 verschillen in de 2 foto’s van de puzzel van
het vorige woonbulletin.
De winnaar van de waardebon ter waarde van € 50,is geworden mevrouw Wychgel.
We hebben haar gefeliciteerd en de prijs mogen overhandigen.
Succes en veel plezier met de nieuwe puzzel in dit woonbulletin.
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Gefeliciteerd
Uw Woningstichting Woensdrecht bestaat 50 jaar en dat is een felicitatie waard. De naam is in al die jaren
gewoon hetzelfde gebleven. Vanaf 1988 zijn ons kantoor en de werkplaats samen gevestigd op de voor u
vertrouwde locatie aan de Jan van der Heijdenstraat 14 te Hoogerheide. Het kantoor was voorheen gevestigd
in het gemeentehuis en daarna aan de Raadhuisstraat 78 terwijl de werkplaats was gevestigd aan de Prins
Hendrikstraat en de Minckelersweg.
De stichting is een zelfstandige organisatie met eigen rechten en verplichtingen. De stichting is niet geboren
maar is opgericht, gelukkig wordt zij wel elk jaar ouder. Daarom vieren wij op 25 juni 2018 het 50 jarige
jubileum. Als maatschappelijke organisatie is de woningstichting dienstbaar aan de samenleving en is eigenlijk
een beetje van iedereen, daarmee kunnen wij elkaar feliciteren en dus ook u. Wie jarig is trakteert en daarom
is er een leuk cadeau in de maak voor alle huurders als aandenken aan dit jubileumjaar.
Het bezit is geleidelijk gegroeid tot ongeveer 1.150 huurwoningen, 100 parkeerplaatsen en 6.000 m2
bedrijfsruimten op diverse locaties in de gemeente Woensdrecht. Er wordt voortdurend gewerkt aan het
verbeteren van de kwaliteit van het woningbezit en er wordt gestreefd naar een hoge waardering bij de huurders
voor de dienstverlening. De organisatie is opgedeeld in drie afdelingen: Wonen, Vastgoed en Financiën en
beschikt over een uitvoerende onderhoudsdienst. Dagelijks werken 14 medewerkers aan het realiseren van de
missie en voorzien zij vele inwoners van de gemeente Woensdrecht van een geschikte en passende woning.
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de veranderingen in de maatschappij en in de sector ook zijn
weerslag hebben op onze organisatie. Wij zoeken naar de juiste weg om u als klant niet alleen nu, maar ook in
de toekomst te voorzien van goede woningen en een prettige woonomgeving.
Zoals u van ons gewend bent, richten wij ons op het uitvoeren van onze kerntaken. Wij willen ons daarbij
richten naar de wensen van de klant en die zijn niet altijd eenduidig en bovendien aan verandering onderhevig.
Er wordt een sterk beroep gedaan op onze flexibiliteit en lerend vermogen.
Wij gaan op zoek naar de toegevoegde waarde van onze organisatie voor onze belanghouders en partners in
de samenleving. De huren moeten immers betaalbaar blijven en tegelijkertijd moeten de woningen duurzamer
worden. Inspelen op de vergrijzing en de veranderende zorgvraag is noodzakelijk. Het stimuleren van de
burgerparticipatie en het ondersteunen van onze partners in het realiseren van hun doelstellingen wordt steeds
belangrijker.
Niet ieder voor zich maar samen kunnen wij tot de best mogelijke oplossingen komen voor de
maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om begrip voor elkaar, inlevingsvermogen en de bereidheid om
voor elkaar iets te doen. Verder te kijken dan de grenzen van ons eigen tuinmuurtje. Niet alleen oog voor
vandaag maar vooral voor morgen. Wij zien die toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen dat u eveneens
geïnspireerd bent om samen met Woningstichting Woensdrecht te werken aan een leefbare samenleving.
In dit woonbulletin staan wij stil bij het verleden en halen wij herinneringen op uit het recente verleden en uit
lang vervlogen tijden.
Veel lees- en woonplezier.
Met vriendelijke groet,
C.A.M.J. (Con) Mol
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Kyra de Keyser woont in een jongerenwoning aan de Acacia in
Hoogerheide. De 23-jarige woont in een woning uit 1984 met haar
huisdier. “Ik zou niet weten wat ik zonder mijn kat zou moeten.”

JA
AR

Interview

Kyra woont nog maar een paar maanden op zichzelf aan de
Acacia maar ze is niet nieuw in Hoogerheide. Rond haar tiende
levensjaar kwam ze met haar moeder in Hoogerheide wonen. In
de Jef Adriaansenstraat om precies te zijn. “Het was een oud huis
waar veel aan moest gebeuren. De vorige bewoners waren oude mensen en dat was te zien ook. Met
veel klussen en schilderen hebben we het naar onze eigen smaak gemaakt. Maar het blijft natuurlijk een
huurhuis, dus echt ingrijpende verbouwingen doe je niet”, zegt Kyra.
Een van de eerste herinneringen die Kyra aan het huis heeft is de ontmoeting met het overbuurmeisje
Laura. “We kwamen bijna tegelijk in de straat te wonen. We zijn heel vaak samen naar de winkel gegaan
om snoep te halen. We zijn nog steeds goede vriendinnen en zien elkaar meerdere keren per week. Nu
niet om een snoepje te halen, maar om de stad in te gaan of om uit te gaan.”
Het oude huis is gesloopt, dit zorgde voor gemengde gevoelens. “Je hebt er zoveel meegemaakt in twaalf
jaar. Ik heb er mijn schooldiploma en rijbewijs gehaald en vriendinnen en vriendjes leren kennen”, vertelt
ze.
Kyra en haar moeder verhuisden naar de Mgr. Poelsstraat in Hoogerheide. “Beter kun je het niet
krijgen. Zo groot en mooi. Het zijn levensloopbestendige woningen met op de begane grond een ruime
woonkamer met een open keuken. Ook de slaapkamer en badkamer zitten beneden. De bovenverdieping
is één grote slaapkamer met een overloop.”
Kyra liep al een tijdje rond met het idee om het ouderlijk huis te verlaten. “Ik sprak het niet uit naar mijn
moeder omdat ik het toch moeilijk vond om haar alleen achter te laten”, geeft ze toe. Uiteindelijk zette ze
zich over dit gevoel heen en ging op zoek naar een eigen woning.
Tijdens deze zoektocht naar een geschikte woning zat haar leeftijd naar eigen zeggen niet mee. ”Veel
huizen die te huur komen zijn voor mensen van vijftig jaar en ouder. Er zijn ook huizen voor mensen tot
en met 21 jaar, daar was ik weer te oud voor.” Ze leek tussen wal en schip te vallen, totdat ze de woning
in de Acacia toegewezen kreeg.
Voordat ze eventueel gaat samenwonen met haar vriend, wil Kyra haar studie voor verpleegkundige
afronden en een baan hebben. Ze zit in het laatste jaar van haar MBO-studie aan het Kellebeek College in
Roosendaal. “Ik ga één keer per week naar school en werk verder bij zorginstelling TanteLouise in Bergen
op Zoom. Ik heb het erg naar mijn zin op locatie Moermont.”
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Tussen de leerbaan door leert Kyra voor haar examens en werkt ze aan onderzoeken voor school.
“Ik kan daarvoor het één en ander op het werk doen, maar ik ben dan over het algemeen meer
met de bewoners bezig. Echt rustig werken doe ik thuis.”

Het kleine beetje afleiding dat ze in haar rustige huis krijgt, komt van haar 6-jarige kat die Cat
heet. “Twee weken nadat ik de sleutel van dit huis kreeg, heb ik haar opgehaald bij iemand in
Roosendaal. Eigenlijk was ik op zoek naar een kitten maar het verhaal van Cat greep me erg aan.
Het katje heeft veel meegemaakt in een huishouden met andere katten en honden. Ze kwam
daar niet achter de wasmachine vandaan. Bij mij thuis kan ze lekker zichzelf zijn en kan ze niet
naar buiten. Het is ook erg fijn dat je wordt begroet door de kat als je thuiskomt. Ondanks dat ik
haar nog niet zo lang heb zou ik nu al niet weten wat ik zonder haar zou moeten.”

Te koop/Te huur Aangeboden
Te Koop

Te Huur

Te Huur

Karakteristieke tussenwoning in
een rustige straat dicht bij het
centrum met 3 slaapkamers, tuin
en berging.

In de parkeerkelder van de
“RaadhuisPassage”, het complex
gelegen in het winkelgebied van
Hoogerheide, bevinden zich 72
parkeerplaatsen.

In het het winkelcentrum
“RaadhuisPassage” zijn enkele
units te huur vanaf 200 m².

Putseweg 79,
Hoogerheide

Indeling:
Entree, toilet, meterkast,
woonkamer en keuken.
Eerste verdieping: 3 slaapkamers
en badkamer.
Vraagprijs:
€ 159.000 k.k.
Type object: tussenwoning
Bouwjaar:
1960
Perceeloppervlakte: 191 m²

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

RaadhuisPassage,
Hoogerheide

RaadhuisPassage,
Hoogerheide

U kunt daar uw eigen
parkeerplaats reserveren.

Winkelcentrum
“RaadhuisPassage” ligt op een
aantrekkelijke locatie in het
centrum van Hoogerheide.

De in- en uitgang van de
parkeerkelder is gelegen aan de
Raadhuisstraat. De parkeerplaats
is dag en nacht te bereiken.

Direct grenzend aan de Passage
bevindt zich een (gratis)
parkeergelegenheid voor
winkelend publiek.

Voor meer informatie:
WSWoensdrecht Vastgoed
Telefoon: 0164 - 613313
info@wswoensdrecht.nl

Voor meer informatie:
VP&A Makelaardij
Spoorlaan 432
5038 CX Tilburg
Telefoon: 013 - 5390000eers

Nieuwe Collega’s
Even voorstellen…
				
Mijn naam is Mark Poirters. Ik woon in Boxtel,
samen met mijn vriendin Lisa en onze hond Yoko.
Wij zijn echte filmliefhebbers en zijn dan ook vaak
in de bioscoop te vinden. Als het lekker weer is
gaan we regelmatig met de hond de bossen in.
Inmiddels werk ik 4 jaar in de corporatiesector
en heb ik bij verschillende woningcorporaties in
het hele land gewerkt. Zo ben ik onder andere in
Maastricht, Vlaardingen en Rijen geweest. Ik reis
wat af, maar het is altijd leuk om te zien wat er in
de verschillende regio’s van het land speelt.
Sinds 15 oktober 2017 werk ik bij Woningstichting
Woensdrecht als administrateur. In deze rol
ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van
verschillende (financiële) rapportages, zoals de
begroting en de jaarrekening.
Een erg leuke en uitdagende functie, waarin ik mijn
kwaliteiten kan gebruiken om de Woningstichting te
helpen om aan al haar wettelijke taken te voldoen.
Ik zie u graag bij de woningstichting!
Mark Poirters

Hallo,
Mijn naam in Raymond Schuurbiers. Sinds 1
februari ben ik begonnen in een andere functie bij
Woningstichting Woensdrecht.
Na 13 jaar, met veel zin, als medewerker bij
de onderhoudsdienst te hebben gewerkt, heb
ik de stap mogen maken naar de functie van
opzichter mutatie/onderhoud. U krijgt mij aan de
telefoon als u vragen heeft over bijvoorbeeld een
reparatieverzoek of we kunnen elkaar tegenkomen
op locatie.
Ik ben blij dat ik nog steeds contact heb met u, al
is het nu op een andere manier.
Met vriendelijke groet,
Raymond Schuurbiers
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Sjef Geers is na 50 jaar nog niet uitgekeken op zijn huurwoning
in de Pastoor van Roesselstraat in Hoogerheide. Hij kwam er in
1949 op 14-jarige leeftijd wonen.

JA
AR

Interview

Het huis van Sjef stamt uit 1948. Er tegenover staan nieuwere
woningen en ligt het voetbalveld van Meto. Destijds waren daar
nog stuifduinen. De Duintjes, heette het gebied. Binnen in het
huis lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. Toch zijn er wel degelijk dingen gemoderniseerd. “Het was een
heel koud huis. We hadden een open haard in de woonkamer en een potkachel in de keuken. De warmte
bereikte de slaapkamers op de bovenverdieping niet. We moesten ons warm houden met veel dekens.”
De kachels hebben plaatsgemaakt voor centrale verwarming, het riet onder de dakpannen maakte plaats
voor moderne isolatie en de zinken teil om in te wassen werd vervangen door een heuse badkamer.
Voordat het gezin naar Hoogerheide kwam, woonde het in Halsteren en later -toen de oma van Sjef
overleed- op de Heimolen. “Dat was een ouderwets huisje met een rieten dak. Eén deur aan de
achterkant. Aan de voorkant wat kleine raampjes en een wc en waterput in de tuin.” Sjef (toen 7 jaar) en
zijn zusje Toos (toen 2 jaar) sliepen samen in een bedstee op een zak met stro. In de bedstee daarnaast
sliepen hun ouders. “De bedsteeën waren vlakbij de plattebuiskachel, dus wij hadden daar zelfs in de
winter geen kou.” Geld voor een fiets had het gezin niet, waardoor Sjef dagelijks een half uur naar school
moest lopen.
Op de Heimolen maakte het gezin de Tweede Wereldoorlog mee. “We zaten dagen en nachten in een
schuilkelder achter het huis. Ja, we hebben daar heel wat weesgegroetjes gebeden.” Na een korte stilte
vervolgt Sjef zijn verhaal: “Honderd meter van ons huis vandaan is een bommenwerper neergestort.
Ik heb in die tijd veel dode mensen gezien. Bijvoorbeeld de parachutisten die in de wei naast de
Huijbergseweg waren gevallen. De Duitsers stonden ze daar met mitrailleurs uit de lucht te schieten en
wij stonden daar als nieuwsgierige mannetjes naar te kijken. Daar denk ik nog vaak aan terug.”
Na de oorlog heeft Sjef veel baantjes gehad. Hij werkte sinds zijn twaalfde in een suikerfabriek in
Puttershoek. Vanaf zijn vijftiende werkte hij op het land. “Voor krooibazen (loonwerkers, red.) deed ik
alles wat in het seizoen nodig was. Uien planten, onkruid wieden en aardappelen rapen bijvoorbeeld.”
Nadat hij ook een paar jaar in de steenfabriek in Hoogerheide had gewerkt, ging Sjef in militaire dienst.
“Ik werd in Amersfoort opgeleid tot militair en kreeg vervolgens een opleiding in het hospitaal in Bergen
op Zoom. Daarna werd ik gestationeerd in Oirschot. Ik had het er wel naar mijn zin.” Na zijn militaire
dienst werkte hij weer in een steenfabriek en in een betonfabriek. Uiteindelijk is hij een groot deel van zijn
arbeidsbestaan metselaar geweest.

Sjef heeft het nog altijd prima naar zijn zin in het huis. Uit gewoonte staat hij om vijf uur
's ochtends op. “Dan heb ik de meeste energie. Ik was mezelf, eet een boterham, schil de
aardappelen, verzorg de duiven in de tuin en daarna lees ik een krantje en drink ik een kop
koffie. Om zeven uur 's ochtends heb ik al een halve dag werk verricht.”

JUBILEUM
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Nellie Bakker (68) is een vrouw met vele hobby’s. Als ze tussen
al die vrijetijdsbestedingen een momentje tijd heeft, schrijft ze
aan een boek over haar leven. “Het is toch wel heel fijn voor het
nageslacht om te weten waar het begin van hun levenslijn is.”

JA
AR

Interview

Nellie en haar man kwamen via Wijk bij Duurstede, vanuit
Utrecht rond 1972 in Steenbergen te wonen. Daar namen ze
de verf- en behangzaak van Nellie haar schoonouders over. “Van huis uit was ik kapster maar ik was ook
werkzaam in de winkel”, zegt Nellie. De opkomst van de bouwmarkt als grote concurrent was voor het
echtpaar reden om na veertien jaar te stoppen met de zaak.
Zonder een plan vertrokken ze naar Oosterhout. “Daar ben ik gaan werken bij een supermarkt. Door
omstandigheden heb ik driekwart jaar bij mijn dochter in Ossendrecht gewoond. Dat is de reden hoe ik in
deze streek terecht ben gekomen. Van de Albert Heijn in Oosterhout ben ik overgeplaatst naar de Albert
Heijn in Hoogerheide.”
Op zoek naar een eigen woning kwam Nellie een kleine woning in de Mgr. Poelsstraat tegen. Nog voordat
ze de sleutel van het huis kreeg van de Woningstichting ging ze kijken. “Het voelde gelijk goed toen ik het
pleintje op kwam. Ik heb aangebeld en werd door de bewoner uitgenodigd om binnen te komen kijken. Ik
schrok binnen behoorlijk van de puinhoop en de gekleurde muren. Toch voelde het nog steeds goed want
ik kon daar doorheen kijken. Even later kreeg ik het mooie bericht dat het huis aan mij was toegewezen.”
Nellie is naar eigen zeggen erg gelukkig met de woning en de buurt. Haar huis is haar uitvalsbasis voor
de vele handwerkhobby’s. Zo gaat ze om de week naar quilt-les in Halsteren. In het Kloosterhof in
Hoogerheide bezoekt ze hobbymiddagen waarop je kunt quilten, pottenbakken en kaarten maken.
De kunstwerken in de sfeervolle tuin van Nellie zijn van eigen hand. Ze is met beeldhouwen in aanraking
gekomen dankzij beeldend kunstenares Jeanny Ritzen. “Ik was eerst een beetje sceptisch over deze
hobby maar toen ik eenmaal een speksteen in mijn handen had, was ik overstag.” De beelden die ze
maakt zijn erg divers. “Wat ik maak zijn vormen die vanzelf komen. Je krijgt een steen waarmee je aan
de slag gaat en daar komt vanzelf iets uit. De ene keer worden het dieren, de andere keer wordt het
weer wat anders.” Bij ieder werk hoort een betekenis, legt Nellie uit terwijl ze naar een beeld wijst. “Dat
beeld staat aan de ene kant voor de gladde wegen waarop het makkelijk loopt en aan de andere kant de
hobbelige wegen waarop het moeilijk gaat. Het is maar net welke weg je neemt. Ik heb een voortreffelijk
leven, maar je hebt ook momenten zoals mijn hartoperatie die moeilijk zijn. Dat zijn hobbels die je moet
nemen.”
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Sinds anderhalf jaar schrijft Nellie een boek met daarin haar levensverhaal voor haar dochter
die sinds drie jaar in Japan woont. “Ik doe dat omdat ik weleens vragen heb gehad over mijn
vader en moeder die ik niet kon beantwoorden. Daarom wil ik nu mijn dochter vertellen wat er in
mijn leven gebeurd is. Er staan zeker ook dingen in die mijn dochter nog niet weet. Ze mag het
gewoon lezen hoor”, zegt Nellie over het boek dat ze met de hand schrijft. Schrijven doet ze op
het moment dat haar iets te binnen schiet “Ik schrijf dan zo een paar bladzijdes vol. De climax
van het boek zal de geboorte van mijn dochter zijn. Dat was het belangrijkste moment in mijn
leven.”

Hoe zit dat met...

Serviceabonnement
Als huurder kunt u erop rekenen dat het meeste onderhoud aan uw woning tijdig en vakkundig wordt
uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld het schilderwerk regelmatig bijgehouden en wordt de cv-ketel
regelmatig nagekeken. Er zijn dan nog wat zaken die niet door ons als verhuurder worden gedaan, zoals
bijvoorbeeld het schoonhouden van de dakgoten, het onderhouden en eventueel repareren van hang- en
sluitwerk en het ontstoppen van de riolering.
Voor veel van die “kleine klusjes” biedt Woningstichting Woensdrecht de mogelijkheid het
“serviceabonnement huurdersonderhoud” af te sluiten. De vergoeding daarvoor bedraagt € 8,95 (prijspeil
2018) en wordt doorberekend in de bijkomende kosten en als zodanig opgenomen in het huurbedrag.
U kunt het serviceabonnement online aanvragen. De opzichter zal uw woning dan inspecteren en indien
akkoord kan het serviceabonnement direct ingaan. Dit hoeft dus niet per de eerste van de volgende
maand.
Het serviceabonnement huurdersonderhoud gaat over werkzaamheden aan de woning zoals deze was bij
aanvang van de huurovereenkomst. Zie hiervoor de folder “Wie betaalt wat?“. Deze is af te halen op ons
kantoor aan de Jan van der Heijdenstraat of in te lezen op onze website www.wswoensdrecht.nl.
Bij het serviceabonnement bent u ook verzekerd voor glasschade. Voor meer informatie over de
verzekering en de dekking bij schade kunt u contact opnemen met de afdeling wonen.
Als u via ons verzekerd bent kunt u reparatieverzoeken direct bij ons melden, via de website. Wij zorgen
dan voor snelle reparatie of vervanging.
Bij glasschade mag u dit rechtstreeks melden aan Centraal Beheer Achmea. Dit kan via telefoonnummer:
0800-0229955.

Tervoplein
Op 15 december 2017 zijn door
Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
de 25 nieuwbouw appartementen
opgeleverd aan het Tervoplein
in Putte. De appartementen zijn
gelegen op de 1e en 2e verdieping
van het complex.
Op 18 december 2017 hebben we
aan alle bewoners de sleutel van
hun nieuwe appartement kunnen
overhandigen. In het kader van
de feestdagen hebben we ervoor
gezorgd dat er bij iedereen
een verlicht kerstboompje voor
de deur stond. Dit is heel leuk
ontvangen door de bewoners.
Ons streven was om een brede
doelgroep aan te spreken
en dit is volgens ons zeker
gelukt. Hierdoor is een leuke
mix ontstaan van jongeren en
ouderen.
De appartementen zijn allemaal
per lift bereikbaar en hierdoor
ook geschikt voor mensen met
een beperking.
Alle appartementen zijn voorzien
van een mooie, open ruimte
waar de woonkamer en keuken
aanwezig zijn, een ruime
badkamer die via schuifdeuren te
bereiken is zowel vanuit de hal
als de slaapkamer en er zijn 2
slaapkamers aanwezig.
We zijn er trots op om weer een
mooi project afgerond te hebben.

KWH
Jaarlijks stuurt het KWH
vragenlijsten naar een deel
van onze huurders. Algemene
dienstverlening, contact,
woning zoeken, huur opzeggen,
reparaties uitvoeren, over alle
onderwerpen worden vragen
gesteld.
Ook afgelopen jaar hebben we
op alle onderdelen boven de
norm gescoord waarmee het
Huurlabel weer voor twee jaar is
toegekend.

Cadeau
Momenteel zijn de
voorbereidingen i.v.m. ons
jubileumjaar in volle gang. U
heeft dit al kunnen merken
door o.a. de versierde
onderhoudsbussen en de grote
fotolijst op ons kantoor, waarbij
alle 50-jarige huurders in het
zonnetje gezet worden.
Uiteraard gaan er dit jaar nog
meer feestelijke activiteiten
plaatsvinden. We kunnen u alvast
melden dat wij u een cadeau
willen uitreiken. Dit zal gebeuren
op 14 en 15 september 2018.
Enkele weken voor de uitreiking
worden alle huurders hierover
schriftelijk geïnformeerd.
Houd uw brievenbus dan goed in
de gaten!
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Tien jaar na de oprichting van Woningstichting Woensdrecht kwam
Henk de Wolf in dienst als administrateur. In 2015 nam hij als
directeur afscheid van de stichting. “De sociale volkshuisvesting is
altijd in beweging geweest. We zijn vanuit de pioniersfase tot een
professionele organisatie gegroeid.”

JA
AR

Interview

De Woningstichting is omstreeks 1968 ontstaan vanuit de
Gemeente Woensdrecht. Volgens de oud-directeur was de stichting nog lange tijd een verlengstuk van de
Gemeente. “De administratie zat ondergebracht bij de Gemeente en er waren ambtenaren werkzaam voor
de stichting. Er moest meer zelfstandigheid komen en ik moest dat waarmaken”, zegt hij.
In 1978 woont Henk in Bosschenhoofd en werkt hij als boekhouder voor een installatiebedrijf. Een
advertentie in de krant trekt zijn aandacht. “Ze zochten een administrateur voor de woningstichting.
Aan de ene kant trok de financiële kant van het verhaal me, daarnaast ook het omgaan met sociale
huisvesting.”
Als Henk in dienst komt treft hij een stalen bureau en een ladekast aan in een krap kantoor in het
toenmalige gemeentehuis. “Mijn eerste taak was om de verzelfstandiging door te voeren. We kregen een
eigen kantoor en eigen briefpapier. De administratie gingen we in eigen beheer uitvoeren. Naast deze
werkzaamheden draaiden de kerntaken van de Woningstichting gewoon door. Dat is het zorgen voor
passende huisvesting voor huishoudens die niet zelf in huisvesting kunnen voorzien.”
Het eerste grote project waar Henk mee te maken krijgt is de ontwikkeling van wijk Heiakkers in
Hoogerheide. De Rijksoverheid stimuleert in de jaren tachtig eigen woningbezit daarom worden er in de
De Tulp, De Sering en De Roos koopwoningen gebouwd. In De Anjer en De Narcis werden huurwoningen
gebouwd. Het succesvolle project ging van start in 1976. Later werden er ook koopwoningen gerealiseerd
in De Vuurdoorn en de Oostlaan. “Er was veel meer vraag dan aanbod. Ik kan me herinneren dat er
ontzettend veel gegadigden waren. We moesten de woningen via loting verkopen om zo transparant
mogelijk naar de samenleving te zijn.”
Naarmate de Woningstichting groeit, verandert ook de locatie. Van het gemeentehuis gaat de
administratie naar een pand in de Raadhuisstraat. De technische dienst zit dan in een gebouw aan de
Minckelersweg. “Het was een ruimte van vier bij vier meter. Als ze een balk moesten schaven moesten de
voor- en achterdeur open omdat het anders niet paste. Later zijn we verhuisd naar een werkplaats in de
Prins Hendrikstraat; Een gigantische vooruitgang voor de technische jongens. Ze kregen veel meer ruimte
om hun werk te doen. “
In 1988 trekt de Woningstichting in een nieuw pand aan de Jan van der Heijdenstraat in Hoogerheide.
“Het eigen gebouw was een mijlpaal. De technische jongens hadden de ruimte om hun werk te doen en
kregen opslag voor hun materialen. Wij als beheer hadden de ruimte en mogelijkheden om ons verder te
ontwikkelen en professionaliseren.”
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In de voorbije jaren ziet Henk veel ontwikkelingen. Typemachines maken plaats voor computers
en gaskachels worden vervangen voor cv-installaties. Dat laatste gebeurt in de jaren zeventig.
“In de jaren tachtig werd isolatie een hot item. Wat kunnen we doen om mensen minder energie
te laten gebruiken, vroegen we ons af. Voor elke straat werden informatieboekjes gemaakt en er
werden bewonersavonden georganiseerd met deskundigen. Bijna iedereen zag het belang van
warmte-isolatie en deed mee. Duurzaamheid is sinds die tijd steeds belangrijker geworden.”
In de jaren negentig dreigt er een tekort aan woningen voor ouderen. Na een discussie met
het gemeentebestuur worden er uiteindelijk 66 woningen voor bejaarden gebouwd; 10 aan de
Wouwbaan en 56 aan het St. Lucasplein (Lucashof).

Sinds 2015 geniet Henk de Wolf in de Mgr. Poelsstraat van zijn (pre-)pensioen. Leuk detail: In
deze straat bouwde de Woningstichting in 1971 haar eerste complex (18 woningen). Anderhalf
jaar geleden werd dit complex gesloopt om plaats te maken voor levensloopbestendige woningen.

Financiën
Serviceabonnement
Het serviceabonnement huurdersonderhoud
(waarmee kleine reparaties die normaal door de
huurder zelf moeten worden gedaan, worden
afgekocht) wordt per 1 juli 2018 geïndexeerd. De
prijs wordt dan € 8,95 (een verhoging van € 0,30)
per maand.
Voor een overzicht welke reparaties onder het
serviceabonnement vallen, kunt u onze folder “Wie
betaalt wat?” bekijken via de website, of er eentje
ophalen bij ons kantoor.

Bankrekeningnummer
Woningstichting Woensdrecht stapt geleidelijk over
naar een andere bank namelijk de BNG.
Voor alle (huur-)betalingen kunt u vanaf heden
gebruik maken van onze nieuwe banknummers;
NL28 BNGH 0285 0997 28
t.n.v. Woningstichting Woensdrecht.
Voor de huurcontracten die via WSWoensdrecht
Vastgoed lopen gelieve het volgende nummer te
gebruiken;
NL83 BNGH 0285 1696 45
t.n.v. WSWoensdrecht Vastgoed.
U heeft misschien op uw bankafschrift al gezien
dat we nu ook incasseren vanaf de nieuwe
bankrekeningnummers, u hoeft hier niets voor te
doen.
Heeft u uw bank opdracht gegeven om maandelijks
de huur over te maken, gelieve dan het
bankrekeningnummer te wijzigen.
We wijzen u erop dat u ons altijd om een
machtigingskaartje kunt vragen, dan zorgen wij
voor de incasso van de maandelijkse huurbetaling.

NIEUWbouw
Molenstraat,
Hoogerheide

Noordrand,
Ossendrecht

Aan de Molenstraat / Jef Adriaansenstraat in
Hoogerheide is Bouw- en Aannemingsbedrijf
Van der Ende uit Bergambacht bezig 11 nieuwe
levensloopbestendige woningen te bouwen. Na een
moeizame sloop van de oude woningen zit de vaart
er nu lekker in.

Nog geen jaar geleden heeft de gemeente gevraagd
of Woningstichting Woensdrecht interesse had
huurwoningen in Ossendrecht te ontwikkelen.
Het moet de eerste gasloze, duurzame woonwijk
worden in de gemeente Woensdrecht.

Voor de fundering is gekozen voor een prefab
strokenfundering. De binnenwanden van de
woningen worden opgetrokken uit gelijmde porisostenen. Beide, reeds beproefde bouwmethoden
die voor het eerst in onze nieuwbouw worden
toegepast, om daarmee later de kans op scheuren
te verkleinen.
Momenteel wordt er gemetseld aan de
buitenwanden van de begane grond. Het is de
bedoeling voor de zomervakantie de kap geplaatst
te hebben. Naar verwachting zullen de woningen
eind van dit jaar gereed zijn.

Inmiddels hebben er diverse overleggen
plaatsgevonden en ligt er een conceptplan voor de
bouw van 24 huurwoningen en 20 vrije bouwkavels.
Alle woningen moeten voldoen aan de BENG-eisen
welke vanaf 2020 als landelijke norm gaat gelden.
BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen,
en zijn strenge eisen op het gebied van isolatie,
maar ook op het gebied van energieopwekking.
Tijdens informatieavonden is er geïnventariseerd
hoe de interesse lag bij mogelijk toekomstige
bewoners en voor welke doelgroep we moeten
gaan bouwen. De reacties kwamen van jongeren,
ouderen, mensen met een smalle beurs, maar ook
mensen met een midden inkomen.
Houd onze website in de gaten voor de laatste
ontwikkelingen.

Onderhoudsprojecten
In onderstaand overzicht kunt u zien wat de status is van de uitvoering van de diverse geplande
onderhoudswerkzaamheden in het jaar 2018. De betrokken bewoners hebben of krijgen schriftelijk bericht
van de woningstichting en van de uitvoerende partij over de periode waarin de werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd.
Contractonderhoud zoals jaarlijks wordt uitgevoerd in onze appartementencomplexen is hieronder
niet apart vernoemd. U moet hierbij denken aan serviceonderhoud aan liften, noodverlichting,
brandblusmiddelen, automatische deurdrangers enz.
Werkzaamheid:

Adressen

Houtrotreparatie en buitenschilderwerk

Lucashof,
Dr. De Bruijnlaan 4 t/m 26,
Maststraat 45 t/m 55, 		
Putseweg 99 t/m 109, Acacia 1 t/m 8,
Mgr. Van Mensstraat 32 t/m 36, 40 t/m 54,
vd Zandestraat 4 t/m 16, 5, 7, 13, 15, 19, 21,
Stallaertstraat 5 t/m 11, 24, 26, 30,
Molenakkers 14 t/m 42,
Dorpstraat 76 t/m 78a, Dorpstraat 33, 35,
Raadhuisstraat 91 t/m 101d,
Hof van Holland 12 t/m 38, 17 t/m 33.
Status: opdracht verstrekt: betrokken bewoners worden schriftelijk geïnformeerd.
Vervangen badkamer en toilet en keuken De Wilg 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38.
Status: opdracht verstrekt, betrokken bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd.
Vervangen badkamer en toilet
De Wilg 18, 32.
Status: opdracht verstrekt, betrokken bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd.
Vervangen keuken en toilet
De Wilg 14, 16, 24, 25, 28, 35, 37
Status: opdracht verstrekt, betrokken bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd.
Vervangen badkamer
De Wilg 12
Status: opdracht verstrekt, betrokken bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd.

Onderhoudsprojecten
Vervangen badkamer		
De Anjer 10, 11, 14, 17, 18, 19, 27, 31, 33, 36,
		
De Narcis 12, 13, 15, 16, 18,
		
Pr. Hendrikstraat 40 t/m 42c.
Status: in voorbereiding, betrokken bewoners worden t.z.t. schriftelijk geïnformeerd.
Vervangen toilet		
De Wilg 4, 11
Status: opdracht verstrekt, betrokken bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd.
Vervanging daken (verbeteren dakisolatie)Kam. Onnesstraat 1 t/m 13, 2 t/m 38,
		
Keesomstraat 8 t/m 30, 		
		
Huijgenstraat 2 t/m 14
Status: in uitvoering, betrokken bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd.
Overlagen dakbedekking bergingen
Sondermanlaan 1 t/m 19, 25 t/m 35, 2 t/m 12,
		
Lindberghlaan 1 t/m 21, 6, 8, 14, 16, 20, 22,
		
KLM laan 39, 41, 47 t/m 57,
		
Laan Olieslagers 8, 12.
Status: in voorbereiding, betrokken bewoners worden t.z.t. schriftelijk geïnformeerd.
Vervangen cv-ketels incl. zonneboiler
Sondermanlaan 19, 23 t/m 29, 35
Status: in voorbereiding, betrokken bewoners worden t.z.t. schriftelijk geïnformeerd.
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Susan Brooijmans (38) is geboren en getogen in de gemeente
Woensdrecht. Ondanks haar sociale kring en huis in Hoogerheide
sluit ze niet uit ooit uit de gemeente te vertrekken.
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Susan wordt in 1980 in het dorp Woensdrecht geboren. Twee
jaar woont ze buiten de gemeente wegens haar masteropleiding
in Wageningen. “Ik woon hier leuk, maar ik kan niet de garantie
geven dat ik hier over vijf jaar nog woon”, vertelt ze in gesprek in haar huurwoning aan de Wilg in
Hoogerheide. “ Ik heb een lat-relatie dus het kan best dat we een keer gaan samenwonen. Mijn vriendin
werkt veel in het midden van het land en ik werk voor de gemeente Waalwijk. Waar we dan precies
zouden gaan wonen zal dus puzzelen worden.”
Susan werkt sinds 2016 voor de gemeente Waalwijk als senior beleidsmedewerker maatschappelijke
ontwikkeling. Ze houdt zich bezig met het beleidsveld wonen. Ze is daarvoor veel in overleg met
woningcorporaties, belangenverenigingen en andere gemeentes. “Elke gemeente is verantwoordelijk voor
de totstandkoming van een woonvisie. Het is vervolgens aan de woningcorporatie om te kijken wat hun
bijdrage hieraan is.”
In de periode voor haar baan in Waalwijk werkte Susan voor de gemeente Woensdrecht. Ze was daar als
beleidsmedewerker ruimtelijke ordening veel bezig met bestemmingsplannen. Omdat dit vrij dichtbij het
vakgebied wonen ligt, werd ze in 2009 gevraagd om dit taakveld op te pakken. “Ik had veel contact met
Woningstichting Woensdrecht, omdat zij de meeste huurwoningen bezitten in de gemeente Woensdrecht.
Daarnaast onderhield ik contact met Stadlander, de nummer twee qua woningbezit in Woensdrecht.”
In 2015 verandert de woningwet. Dit had veel voeten in aarde voor de woningcorporaties merkte Susan.
“Een interessante periode waarin we regionaal prestatieafspraken zijn gaan maken. We zaten met vier
gemeenten, drie woningcorporaties en alle belangenverenigingen aan tafel. In Waalwijk zijn we nog niet
helemaal zover. De ervaring die ik in Woensdrecht heb opgedaan kan ik daar inzetten”, zegt Susan.
De overstap van Woensdrecht naar Waalwijk was een bewuste keuze, zegt ze. “Ik heb ruim elf jaar bij
de gemeente Woensdrecht gewerkt. Op een gegeven moment kom je op een punt waarop je beslist of
je er blijft werken tot je pensioen of je er een keer weg gaat. Ik heb in die jaren veel gezien en gedaan,
en de tijd was rijp om ergens anders te gaan werken.” Dat ze graag bij de overheid wilde blijven werken
stond als een paal boven water. “Ik heb het idee dat je daarmee niet alleen werkt voor je centen maar ook
om iets te veranderen in de samenleving.” Los daarvan is de overheid een logische werkgever met een
afgeronde studie in de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Susan staat in haar vrije tijd vaak op rolschaatsen. Sinds haar vierde levensjaar is ze lid van
rolschaatsvereniniging SEO. Sinds haar 19e geeft ze ook les. “Ik geef nu les aan meiden in de
puberleeftijd. Tijdens de les zijn we serieus bezig met rolschaatsen, maar voor en na de les komen ze aan
met verhalen over vervelende leraren en vriendjes en vriendinnetjes.”

Rolschaatsen is voor veel van de SEO-leden, waaronder Susan een uitlaatklep. “Het kost je
energie, maar je haalt er minstens net zoveel uit.”
Ook een groot deel van haar sociale contacten heeft te maken met de vereniging. “Zeker met
de oudere leden heb je al veel meegemaakt, van het krijgen van kinderen tot het overlijden van
ouders.” Een paar meiden uit de groep gingen al vijfmaal gezamenlijk op wintersport.
Tot slot is Susan betrokken bij Jeugdland, de jaarlijkse vakantieweek voor kinderen uit de
gemeente Woensdrecht. Ze begon in 1998 als groepsleiding en zit tegenwoordig in het bestuur.
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Rinus en Jo de Weert vieren dit jaar hun gouden huwelijk. In
1968 stapten de geboren en getogen Hoogerheidenaren in het
huwelijksbootje. Rinus werkte bijna 37 jaar bij de Woningstichting
als onderhoudsmedewerker.
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Terwijl Jo (70) aan de keukentafel de koffie inschenkt vertelt
de 73-jarige Rinus hoe hij ruim 37 jaar geleden bij de stichting
terecht kwam. “Ik werkte in de bouw en pendelde naar steden als Rotterdam en Gent. Op een dag
vertelde Willem Brooijmans uit Huijbergen mij dat de Woningstichting nog een mannetje kon gebruiken.
Hoewel ik goed verdiende in de bouw koos ik daarvoor, zodat ik dichter bij huis werkte”, zegt hij in zijn
knusse arbeiderswoning aan de Pastoor van Roesselstraat in Hoogerheide. Werken bij de Woningstichting
bood hem meer zekerheid dan in de bouw. Bovendien kreeg hij meer tijd voor zijn gezin en zijn grote
passie; de duivensport.
Ook tegenwoordig is Rinus dag in dag uit te vinden in de duivenhokken in de achtertuin. Zelfs voordat hij
twaalf jaar geleden in het huis trok, hield hij zijn duiven op deze plek. Dit was destijds de achtertuin van
zijn schoonmoeder. “Ik ben alle dagen met mijn duiven bezig. Dat gaat van het koppelen en kweken tot
het onderhouden en het schoonmaken van de kooien.” De uitdaging zit hem in de duivenwedstrijden die
meerdere keren per jaar plaatsvinden. “De duiven worden dan in een vrachtwagen geladen en honderd tot
duizend kilometer verderop losgelaten. Hoe lang ze er over doen om terug te keren naar huis hangt af van
de afstand en de windrichting.” Het te verdienen prijzengeld valt volgens Rinus in het niet bij de kosten
die de hobby met zich meebrengt.
Terwijl Rinus vol passie over zijn hobby vertelt komen via de achterdeur zijn oud collega’s Martien
Schillemans en Wim Brooijmans binnen voor een kop koffie. Martien Schillemans werkt al 43 jaar als
onderhoudsmedewerker bij de Woningstichting. Martien, Willem en Rinus werkten meer dan 20 jaar
schouder aan schouder samen als de drie musketiers bij de Woningstichting. “We repareerden alles
van de grond tot de schouw. We hebben altijd veel plezier in het werk gehad en hebben dikwijls met
elkaar gelachen”, vertellen ze. Het drietal heeft er een mooie vriendschap aan overgehouden. Met enige
regelmaat gaan ze bij elkaar op de koffie of drinken ze samen een borrel.
Als het ophalen van herinneringen van start gaat, wordt er uitbundig gelachen aan de keukentafel.
Veelal blijken de situaties achteraf een stuk komischer dan op het moment zelf net als toen ze bij een
bewoner in Woensdrecht een klus gingen klaren. “Er lagen al kranten op de grond dus wij dachten dat
dit was omdat wij zouden komen. Later bleek dat op de kranten pannenkoeken lagen te rijzen. Liep ik
daar met pannenkoeken onder mijn schoenen”, lacht Rinus. Ook ging het een keer mis toen er een kozijn
vervangen moest worden. Bij het vastzetten van het kozijn viel er een handvol bouwgruis naar beneden in
de keuken. “Jammer genoeg precies in de grote pan met tomatensoep die op het vuur stond.”
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Rinus stopte dertien jaar geleden met werken door gebruik te maken van de VUT-regeling.
Naar eigen zeggen hoeft hij zich nooit te vervelen met ruim honderd duiven in de achtertuin en
twee dochters die tot zijn grote genoegen in de nabije regio wonen. Hij helpt ze waar nodig met
klussen. “Aftimmeren, tegels zetten, keuken plaatsen en vloeren leggen”, somt hij moeiteloos op.
“Ik heb alle dagen voldoende bezigheden.”
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