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Stralend
De zomer is er en we genieten van de stralende zon. Maar
ook mensen stralen: de maatschappij gaat steeds meer
open en er kan steeds meer. Vooral dat we elkaar weer
makkelijker kunnen ontmoeten is ongelooflijk fijn!
Ook in onze dienstverlening aan u is steeds meer mogelijk.
We zijn blij u weer makkelijker op te kunnen zoeken als dat
nodig is. En ook onze deuren staan weer voor u open. Natuurlijk blijven we wel voorzichtig. Verderop in dit blad leest u
hoe we u in deze nieuwe corona-fase van dienst zijn. Ik wil u
hartelijk danken voor uw begrip in de afgelopen tijd waarin
we u misschien niet altijd konden helpen zoals u wenste.
Ook dit zomernummer van In de Buurt straalt de zomer uit.
Zo leest u hoe bewoners in de Wijk Kasteel blij zijn met
zonnepanelen en hoe onze nieuwe onderhoudsbussen
dankzij het tekentalent van onze lezers er stralend uitzien.
Hartverwarmend is ook het prachtige initiatief van de Geheugenwerkplaats die mooie activiteiten biedt voor mensen die
te maken krijgen met geheugenproblemen of dementie.
Met veel plezier deel ik deze pagina met mijn collega’s
Catalina en Samantha, twee basisscholieren die een dag mijn
werk overnamen tijdens het JINC-project Baas van Morgen.
Met enthousiasme gaven ze ons mooie adviezen. En ook voor
u hebben ze hiernaast mooie tips. Als we
zo met alle generaties samen de
schouders eronder zetten, ziet de
toekomst voor onze wijken en
dorpen er stralend uit!
Paul Kouijzer
Baas van Vandaag
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Onze tips om je thuis
te voelen in de buurt
Als Bazen van Morgen waren wij een dag de baas bij TBV
Wonen. We hebben veel gezien en gehoord over wonen.
Ook hebben we onze ideeën gegeven over hoe je je thuis
kunt voelen. We gaven tips aan TBV Wonen om daarvoor
te zorgen binnen TBV Wonen. We geven u als bewoner ook
graag tips om er samen voor te zorgen dat iedereen in uw
buurt zich thuis kan voelen.
1. Aardig doen tegen elkaar, behandel iedereen zoals jij
behandeld wilt worden.
2. Rekening houden met elkaar, afspraken maken.
3. Meng je niet in de ruzie van iemand anders,
zo maak je hem groter.
4. Werk samen en los samen dingen op
5. Respect tonen voor elkaar, nee is nee bijvoorbeeld.
6. Iedereen moet de ruimte krijgen, fouten maken mag.
Als wij nog eens de baas van TBV Wonen mochten
zijn, dan zouden wij naast huizen ook
andere gebouwen willen bouwen zoals
zwembaden, winkels en (overdekte)
speeltuinen.
Groetjes,
Catalina en Samantha
Bazen van Morgen

Actueel
Glasvezelaansluiting: helpt u mee?

Om onze regio klaar te maken voor de toekomst legt KPN NetwerkNL in stad en dorpen glasvezelverbindingen aan. Fijn voor wie thuis stabiel en snel internet wil. Maar ook voor bedrijven
en andere organisaties is het belangrijk. Zij kunnen u zo op lange termijn goed van dienst zijn.
Ook u krijgt (of kreeg) per post een oproep om uw woning aan te laten sluiten op glasvezel.
Misschien is (glasvezel)internet voor u niet zo belangrijk. Toch vragen we u om toestemming te
geven voor het aansluiten van uw woning op het glasvezelnetwerk. KPN NetwerkNL trekt dan
kabels naar uw huis en maakt een aansluiting in uw woning. U betaalt daar niets voor. U bent
ook niet verplicht een abonnement te nemen. Het is handig voor de toekomst. Wilt u of een
toekomstige bewoner later toch gebruik maken van een glasvezelverbinding, dan is het fijn als
de aansluiting er alvast ligt. Op dat moment hebt u een abonnement nodig. Dit kunt u afnemen
bij verschillende internetaanbieders. Hiervoor moet u natuurlijk wél betalen. KPN Netwerk NL
legt het netwerk aan in samenspraak met de gemeente, TBV Wonen heeft hier geen rol in.
Voor vragen en meer informatie verwijzen wij u naar www.kpnnetwerk.nl.

Wijkcirkel Udenhout, Berkel-Enschot en
Biezenmortel

Ben jij tussen de 25 en 75 jaar en heb je behoefte aan contact, gezelschap, vriendschap
of een goed gesprek? Dan ben je van harte welkom bij de Wijkcirkel. Hier ontmoet je
dorpsgenoten met wie je leuke dingen kunt ondernemen. Jij kunt anderen helpen met
dingen waar je goed in bent en die je leuk vindt, of juist anderen om hulp vragen bij
dingen die je lastig vindt. De vrijwilligers zorgen voor een gezellige ochtend en bieden
je een luisterend oor. De wijkcirkel vindt plaats op donderdag van 10:30 tot 12.00 uur in
het Kruisgebouw (Zeshoevenstraat 31) te Udenhout. Natuurlijk houden wij ons aan de
actuele coronamaatregelen zoals voldoende afstand. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Jose van der Heijden, dorpsondersteuner bij ContourdeTwern: 06 23861506
josevanderheijden@contourdetwern.nl

Vastgoedfotografen leggen woningbezit vast

Het kan zijn dat u binnenkort iemand met een fotocamera ziet rondlopen die complexen en
woningen fotografeert. We begrijpen dat dat op het eerste gezicht een verdachte situatie kan
lijken. Maar geen zorgen: deze fotografen zijn sinds kort onderdeel van het adverteren van
de woningen van de Tilburgse Woningcorporaties op Woning in Zicht. Deze fotografen dragen
een veiligheidsvest met daarop het logo van Blinqlab voor de herkenbaarheid. Ze dragen ook
een brief en pasje bij zich waarmee zij kunnen aantonen dat zij in opdracht van Woning in
Zicht, Leystromen, TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg complexen fotograferen. De fotografen
maken alléén foto’s van de buitenzijde van woningen/complexen en zullen u nooit vragen om
binnen te mogen fotograferen.
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Werken aan wonen

Bewoner in
het zonnetje

in coronatijd

Stap voor stap terug naar de normale
dienstverlening
Nu de corona-ontwikkelingen de goede kant op gaan, kunnen wij ook de maatregelen rondom onze dienstverlening
afbouwen. We zijn blij u weer persoonlijk te kunnen ontvangen en helpen. Enkele belangrijke stappen in het verruimen van
onze dienstverlening leest u hieronder.*

1. Woonwinkel Tilburg en kantoor Udenhout:
wij ontvangen u graag op afspraak
Onze woonwinkel in Tilburg is vanaf 1 juli 2021 weer open.
Wij ontvangen u graag op afspraak. Die maakt u eenvoudig
online op www.tbvwonen.nl/afspraak-maken of door te
bellen naar 013 - 594 05 94.
Is het voor u toch handiger om zonder afspraak te komen,
dan kan dit op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur.
Op ons kantoor in Udenhout kunt op maandag en donderdag
van 9.00 - 12.00 uur vrij binnenlopen.
Zorgt u wel dat u altijd 1,5 meter afstand houdt? Ook vragen
wij u om bij verkoudheidsklachten uw bezoek uit te stellen.

2. Reparatie-afspraken bij u thuis

Sjef de Wit woont al 34 jaar in de wijk ‘t Kasteel. Al die tijd
was hij heel actief voor de wijken Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt. Hij zette zich vooral in tegen armoede. Zo
kwam hij ook op het idee voor Het Huis van de Wijk. Hij
zocht een laagdrempelige alternatief voor de Poorten,
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In Het Huis van
de Wijk komen veel mensen die onder de armoedegrens
leven. Ze zoeken elkaar op en kunnen er hun verhaal
kwijt. Hij zorgde er ook voor dat de wijkraad mensen die
het financieel moeilijk hebben met de Kerst een extraatje
geeft in de vorm van een boodschappenpakket.
Het is inmiddels een jaarlijks terugkerende activiteit.
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Speciale aandacht heeft hij voor de kinderen in de wijk.
“Als ik zie dat kinderen het moeilijk hebben, raakt me
dat”, zegt hij. Hij zorgde ervoor dat ze konden spelen, met
initiatieven als kampen en Kindereiland, en organiseerde kledingbeurzen waar ze gratis kleding en ondergoed
konden krijgen. Sinds kort heeft Sjef een stapje teruggedaan. Wat hij voor elkaar heeft gekregen, heeft een onuitwisbare indruk gemaakt in de buurt en daarom zetten wij
hém deze keer in het zonnetje.

Wij voeren alle reparaties weer gewoon uit. U kunt uw
reparatieverzoek telefonisch aan ons doorgeven via de
reparatielijn: 013 – 594 05 55. Natuurlijk werken wij ook bij
onze reparaties veilig en vragen wij u om de afspraak alleen
door te laten gaan als u en uw huisgenoten klachtenvrij zijn. Ook hier vragen
we u om ons de ruimte te geven om het
werk uit te voeren. Scan de QR-code
hiernaast en bekijk ons stappenplan
veilig repareren.

3. Verhuur-afspraken bij u thuis
Verhuur-afspraken in woningen zijn weer mogelijk.
Inspecties, bezichtigingen, kennismakingsgesprekken en
sleuteluitreikingen kunnen weer plaatsvinden.
Ook groepsbezichtigingen kunnen doorgaan, als 1,5 meter
afstand mogelijk is. Ook hier geldt dat u bij klachten niet
mag deelnemen, neem dan contact met ons op.
Corona is nog niet helemaal voorbij. Daarom blijft bij alles uw
en onze gezondheid en veiligheid voorop staan. Nog altijd
geldt daarom:

1. zorg voor goede hygiëne, was regelmatig uw handen,
2. houd 1,5 meter afstand,
3. stel ontmoetingen uit als u of een huisgenoot klachten heeft.
Ook wij blijven onze verantwoordelijkheid nemen voor een
veilige dienstverlening.
We zijn blij u weer te kunnen ontmoeten!

013 – 594 05 55
* In onze maatregelen sluiten wij aan bij de actuele corona-situatie en de regelgeving van de overheid. Onze werkwijze kan in
de loop van de tijd worden bijgesteld. Actuele informatie leest u
altijd op www.tbvwonen.nl/corona

Ontwikkeling
appartementen
Ringbaan Zuid
De komende jaren gaan we met bewoners aan de
Edisonlaan en de Generaal Smutslaan aan de slag met
de ontwikkeling van de buurt. We waren al gestart met
ideeën ophalen totdat corona roet in het eten gooide.
Nu corona een beetje is opgetrokken, kunnen bewoners
weer ideeën over hun woning of buurt geven, die horen
we graag. Eind juli openen we ook een wijkkantoor aan
de St. Lorentzstraat 12a. Daar zijn bewoners van harte
welkom.
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Werken aan het geheugen
in de Clarissenkapel
Mensen die de diagnose dementie krijgen, staan voor een grote uitdaging. Net als hun
omgeving. De dementieconsulenten van De Wever denken met hen mee en bieden oplossingen. Een nieuw initiatief daarin is de Geheugenwerkplaats, een plek waar mensen met
geheugenproblemen, hun partners en mantelzorgers, terecht kunnen voor informatie,
lotgenotencontact en stimulerende activiteiten. Om van start te kunnen gaan zocht de
Geheugenwerkplaats naar een geschikte locatie. Dat werd de Clarissenkapel.
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Ruimtegebrek

Beweging, creativiteit en gespreksgroepen

Heidi van Tuel, Phil Mutsaers en Willeke Sloot zijn de dementieconsulenten van De Wever. Ze werken vanuit de Geheugenwinkel aan de Burgemeester Brokxlaan. Mensen kunnen
daar terecht voor hulpmiddelen en advies. Maar ruimte voor
groepen is er niet. “Vooral de mantelzorgers die de cursus ‘Hoe
om te gaan met dementie’ hebben gevolgd willen elkaar blijven
ontmoeten na de cursus. Ze begrijpen elkaar”, vertelt Heidi. “Het
contact hoeft niet altijd zwaar te zijn, het kan ook over luchtige
dingen gaan zoals een leuke dementievriendelijke plek om op
vakantie te gaan.”

Zo ontstond de Geheugenwerkplaats, bedoeld om mensen
die met dementie te maken hebben met elkaar in contact te
brengen. Er zijn allerlei activiteiten voor mensen met dementie, voor hun partners of voor beiden. “Thuis heb je een ander
contact met elkaar dan wanneer je hier beweegactiviteit
meedoet”, zegt Heidi. “De lol die je dan samen hebt brengt een
heel andere dynamiek en maakt het onderlinge contact wat
luchtiger. Bewegen is sowieso belangrijk. Daarom hebben we
een beweegprogramma met oud-balletdanser Andrew Greenwood. Hij krijgt iedereen in beweging. Er is ook een gespreksgroep voor mensen die net de diagnose dementie hebben
gekregen. We willen graag uitbreiden met
creatieve activiteiten zoals schilderen
waarbij buurtbewoners welkom zijn,
ook als ze geen geheugenproblemen hebben. We hopen dat
daardoor het taboe rondom
dementie verdwijnt.”

V.l.n.r. Heidi van Tuel, Willeke Sloot,
Phil Mutsaers en Monique Ophorst

Op zoek naar een locatie

Geheugenfitness

De initiatieven waren er, de locatie nog niet. De Wever ging op
zoek en stelde een wensenlijst op. Het was bijvoorbeeld belangrijk dat de nieuwe locatie centraal en niet te ver van de Geheugenwinkel lag. Een aantal locaties kwam in beeld, de Clarissenkapel sprong eruit omdat die aan alle eisen voldeed. Het
contact met TBV Wonen was snel gelegd. De Wever is al jaren
een maatschappelijke partner. De klik bleek er ook dit keer te
zijn en daarom is de Geheugenplaats sinds 1 januari 2021 in de
Clarissenkapel gevestigd. “In coronatijd was het ook fijn dat de
cursussen door konden gaan. Anderhalve meter afstand houden
en genoeg ventileren waren hier geen probleem”, zegt Heidi.

In september is de officiële opening van de Geheugenwerkplaats. De Geheugenfitness gaat binnenkort van start. Het is
een preventieve activiteit die het geheugen prikkelt door het
actief te houden. Ook heel geschikt voor de wijkbewoners.
Die zijn dan ook van harte uitgenodigd om mee te doen,
dinsdagochtend van half 10 tot half 11. Graag opgeven via
geheugenwinkel@dewever.nl of 013-5492606.

Verbinden met vastgoed
Namens TBV Wonen is consulent bijzonder vastgoed Monique
Ophorst bij de totstandkoming van het contract betrokken: “Bij
TBV Wonen willen we graag de verbinding maken in de wijk
met dit soort vastgoed. Ik kijk vooral of het initiatief past in het
vastgoed en in de wijk. We vinden dit een mooie invulling van
een monument als de Clarissenkapel, ook omdat een andere
maatschappelijk partner, Sterk Huis, een ander deel huurt. Het
is altijd mooi als twee partijen elkaar versterken. In dit geval is
dat zeker zo. Er ontstaat een mooie samenwerking.”
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De voorpret
Dat ze in aanmerking zou komen voor een appartement in één van de
nieuwe gebouwen, had ze niet verwacht. Te weinig inschrijftijd en veel
interesse, dacht ze. En toch kreeg ze op een dag bericht dat ze één van
de gelukkigen was. Via haar nieuwe partner Jan, die een appartement
had ergens anders in Tilburg, wist ze inmiddels wat het was om in een
flat te wonen. De voorpret kon beginnen. Alle toekomstige bewoners
werden vanaf het begin nauw betrokken bij de bouw. Ze werden ingedeeld in werkgroepen. Corrie bij de klusgroep waar ze beschikbaar is
voor naaiwerk aan gordijnen en overtrekken. Maar door corona kwam
daar niet zo veel van. Het voortraject vond ze heel interessant, vooral
als het over de energetische maatregelen ging. Helemaal nieuw waren
die voor haar niet. “Ik heb jarenlang op mijn kleinkinderen gepast in
de Reeshof, dus aan elektrisch koken en vloerverwarming was ik al
gewend.”

Stukje voor de linnenkast
Ze kreeg ook inspraak in de indeling van haar eigen appartement. “Ik
heb een stukje van de keuken af laten halen. Daar staat nu mijn linnenkast. Omdat ik al op leeftijd ben, heb ik het verder bewust standaard
gehouden”, zegt ze. “Ik hoef niet zo veel speciaals meer.” In december 2020 kreeg ze de sleutel van haar nieuwe woning. Haar koophuis
verkocht ze aan haar dochter, die op dat moment bij haar in woonde. In
vier dagen tijd was ze met de hulp van haar familie verhuisd, blij dat ze
weer een eigen stek had.

Een nieuw begin

Thuis in…
Corrie van der Steen is thuis in de Tobias Asserlaan. 47 jaar lang woonde ze in een koopwoning
op Korvel. Haar man wilde er voor geen goud weg. Maar toen hij 9 jaar geleden overleed,
schreef ze zich met het oog op de toekomst in bij Woning in Zicht. “Toen ik alleen kwam te
staan, begon ik na te denken”, vertelt ze. “Wat als ik op een dag geen trappen meer zou
kunnen lopen? Mijn huis had boven geen toilet. Stel dat ik midden in de nacht van de trap
zou vallen als ik naar de wc ging. Dan is gelijkvloers toch wel makkelijk.” De eerste jaren was
verhuizen nog niet aan de orde, maar toen ze hoorde dat er nieuwbouw kwam in de Tobias
Asserlaan wist ze: daar wil ik wonen.
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Een gloednieuw, modern en energiezuinig appartement. Maar Corrie
was het vooral om de locatie doen. Hoewel ze aan de andere kant van
de stad woonde, kende ze dit deel van Tilburg al vrij goed. “Ik heb lang
bij de Rooi Pannen gewerkt”, vertelt ze. “En ik kwam hier ook vaak in de
winkels en op de markt. Ik heb totaal niet hoeven te wennen. Integendeel. Ik zit graag op de bank bij het raam naar buiten te kijken. Daarom
ben ik blij dat ik gekozen heb voor een klein balkon. Nu kan ik overal
naartoe kijken en heb ik mooi uitzicht op de bedrijvigheid die zich hier
afspeelt.” Een nieuw begin voor Corrie van der Steen. Helaas verloor
ze in april 2020 haar partner Jan aan corona. “Het klinkt misschien
gek, maar mijn nieuwe thuis geeft me troost”, zegt ze. Na alles wat ze
heeft meegemaakt, is mevrouw Van der Steen nu echt thuis in gebouw
Bernard.
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Jada onthult
nieuwe onderhoudsbus
HBO-TBV Wonen/Samen
Oprichting van een nieuwe HBO
In het bewonersblad van afgelopen voorjaar las u dat we een volgende stap zetten in de organisatie van de huurdersorganisatie. Het plan is om eind 2021 een nieuwe HuurdersBelangenOrganisatie (HBO) te hebben gerealiseerd.
Graag praten we u bij over het proces en het vervolg

Eén nieuwe HBO voor stad
en dorpen

Eind december 2020. Het bewonersblad van TBV Wonen valt
op de mat, met daarin de teken-oproep: “Wat betekent fijn
wonen voor u en jou?” Een uitnodiging om bij te dragen aan
het ontwerp van onze nieuwe onderhoudsbussen. Diverse
bewoners gingen zelf aan de slag en stuurden hun tekening
of zelfs knutselwerk in. Ook de oma van Jada zag de oproep
en vroeg haar kleindochter iets moois te maken. Samen
stuurden ze de tekening in. Wij vonden de tekening van
Jada de allermooiste. Daarom vroegen we haar om onze
nieuwe bus te komen onthullen!
Op 21 april kwam Jada met haar oma, mama en papa naar
onze werkplaats. Ze wist dat haar tekening gebruikt was op
onze nieuwe bus. Maar hoe dat er precies uit zou zien, dat wist
te niet. Met een druk op de knop opende ze de roldeur waarachter de eerste nieuwe bus stond te wachten. Binnen ging ze
direct op zoek naar stukjes uit haar tekening. “Kijk, daar is mijn
kat! En daar mijn huis.”
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De tekeningen van Jada en andere deelnemers zijn door onze
vormgever gecombineerd tot een vrolijk geheel. Daarin is
te zien wat fijn wonen voor hen betekent. Dat alles gecombineerd met een flink groen accent. Want onze bussen zijn
letterlijk én figuurlijk groen: ze rijden geheel elektrisch.
Daarmee dragen ze bij aan schonere lucht in uw buurt. Zo
verduurzamen we niet alleen woningen, maar de manier
waarop we voor u werken.
Behalve Jada vielen ook enkele andere tekenaars in de prijzen.
De feestelijke onthulling van de bus vroeg om een lekker stuk
taart waarop Jada opnieuw haar tekenwerk terug zag. Daarna
ging Jada met een mooie beloning voor haar tekenwerk weer
naar huis. En de bus? Die reed geruisloos de werkplaats uit, op

De afgelopen 2 jaar bestonden er 2 HBO’s
naast elkaar. In januari hield de HBO
TBV Wonen/Tilburg-Stad op te bestaan.
De HBO TBV Wonen/Kleine Kernen bleef
over als officiële huurdersvertegenwoordiging. Omdat de HBO/Kleine Kernen
vanuit haar statuten specifiek verbonden
is aan het gebied van de kleine kernen,
is er dus niet langer sprake van vertegenwoordiging van alle bewoners. TBV
Wonen wil graag een evenredige vertegenwoordiging van alle huurders uit stad
en dorpen. Daarom is besloten om een
nieuwe HBO op te richten, die als stichting aan de slag gaat en zich richt op het
gehele werkgebied van TBV Wonen: stad
en dorpen.

van de HBO/Kleine Kernen zich demissionair verklaard. Daardoor is er alle ruimte
is voor aanmelding van kandidaten en
een gelijkwaardige nieuwe start. Inmiddels hebben zich al enkele kandidaten
gemeld. De demissionaire bestuursleden en aspirantleden hebben samen een
kerngroep van 8 personen gevormd die
zorgt voor de vorming van de nieuwe
HBO. Aanmelden als kandidaat kan nog
tot 31 augustus 2021 per e-mail via
j.vangestel12@gmail.com of per post:
Slimstraat 2a, 5071 EJ Udenhout.

teur-bestuurder. Ook hebben we al
gesprekken gevoerd met enkele
bewonerscommissies.

Samen

Vriendelijke groet,

Als kerngroep hebben we inmiddels
kennisgemaakt met de huurderscommissarissen van de Raad van Commissarissen en met Paul Kouijzer, de direc-

Kerngroep van HBO-TBV
Wonen/Samen

We geven hieraan graag een vervolg
met andere bewonerscommissies. Zo
willen we samen komen tot een nieuwe
HBO van en voor alle bewoners van
TBV Wonen. Om met elkaar en met TBV
Wonen te werken aan fijn wonen in stad
en dorp. Niet voor niets wordt juist dát
de naam van onze HBO: HBO-TBV Wonen/
Samen.

(in oprichting)

Statuten en bestuur

Wist u dat wij tijdens reparaties

in buurten met betaald parkeren/parkeervergunningen onze bussen niét op gewone
parkeerplaatsen mogen zetten, maar ze van
de gemeente op de stoep moeten parkeren?
Natuurlijk doen wij ons best u daarbij zo weinig
mogelijk te hinderen. Wij hopen op uw begrip!

Het opzetten van een stichting voor het
gehele gebied vraagt om diverse formele
stappen, zoals het aanpassen van statuten. Ook de invulling van het bestuur is
een belangrijke stap. Het bestuur van
de nieuw op te richten HBO bestaat uit
7 personen. Om een brede en objectieve
invulling van de nieuwe HBO te kunnen
realiseren, kiezen we er niét voor om
de huidige 5 bestuursleden van de HBO
door te schuiven naar het nieuwe HBObestuur en 2 vacatures in te vullen. In
plaats daarvan hebben de bestuursleden

Jaarverslag 2020

“Een jaar op afstand en toch dichtbij”. Dat is de
titel van ons Jaarverslag 2020. Hierin kijken we
terug op een bewogen jaar, waarin fysieke afstand nodig was, maar we deden wat mogelijk
was om toch dicht bij u als bewoners te staan.
De publieksversie van het jaarverslag 2020
leest u op document.tbvwonen.nl/jaarverslag
Ook kunt u het jaar in één oogopslag bekijken
in een infographic of eerdere jaarverslagen
inzien. Hiervoor gaat u naar www.tbvwonen.
nl/jaarverslag.
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Huurders in de wijk Kasteel
profiteren van een zonnige
energierekening
Zonne-energie heeft de toekomst. Het is niet alleen
een duurzame manier van energie opwekken, het is ook
kostenbesparend. Een huishouden bespaart al gauw een
paar tientjes per maand. Al onze nieuwbouwprojecten
krijgen daarom standaard zonnepanelen. Maar wat doen
we met bestaande woningen? Om die huurders ook te
laten profiteren van een ‘zonnige energierekening’ zijn we
een pilot gestart met zonnepanelen in de wijk Kasteel.
De eerste panelen werden eind april in gebruik genomen.

Energierekening omlaag
We hadden er een aantrekkelijke aanbieding van gemaakt: voor
ieder zonnepaneel eentje gratis erbij op onze kosten. Een zonnepaneel kost € 2,50 per maand. Met 6 panelen op het dak en de
1 + 1 gratis actie zijn huurders dus € 7,50 per maand kwijt. Dat
lijken extra kosten, maar dankzij die investering gaat wel de
energierekening omlaag. De zonnepanelen betalen zichzelf dus
terug. In de meeste gevallen leveren ze zelfs meer op, tot een
paar tientjes per maand, afhankelijk van het stroomverbruik en
de positie van het dak. Om de interesse te peilen gingen we met

deze aanbieding langs de deuren. Ook kregen bewoners als zij
wilden advies van een energiecoach.
Mevrouw en meneer Franken

De primeur
Meneer en mevrouw Franken hadden de primeur. Als eerste
bewoners van het Kasteel namen zij hun zonnepanelen in
gebruik. “Toen TBV Wonen aan de deur kwam en vroeg of we
mee wilden doen, zeiden we meteen ja. Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden. We hadden gedacht dat het niet mooi
zou staan op het dak, maar dat valt reuze mee. En de installatie
is heel netjes gedaan. Ze hebben alles keurig opgeruimd, dus we
hebben er geen omkijken naar. De panelen zijn nu aangesloten
en alles werkt zoals het hoort. Daarin merken we geen verschil.
Het is allemaal perfect geregeld. De kosten verdienen we terug
op de energierekening. Wij zijn heel positief.”

over wat ze konden verwachten en te bekijken welke werkzaamheden er moesten gebeuren. “Mensen hoeven zelf niets te
doen, wij doen dat voor hen”, zegt hij. “Ze hoeven de panelen ook
niet schoon te maken. Er zit een coating op die ze zelfreinigend
maakt. Ze zijn dus volledig onderhoudsvrij.”

Onderhoudsvrij

Geschikt?

Installateur Robin van Herp nam het vervolgtraject voor zijn
rekening. Hij ging samen met een medewerker van TBV Wonen
bij de huurders die wilden meedoen langs om ze te informeren

Er zijn veel verschillende daken in de wijk Kasteel. Zijn ze allemaal geschikt? “De meeste wel”, zegt installateur Robin. “Ligt
een dak alleen op het noorden, dan wegen de kosten niet op
tegen de baten. Maar zo’n dak heeft meestal een tegenoverliggende zijde op het zuiden en dat is juist heel gunstig. Daken op
het oosten en het westen hebben in de ochtend en middag zon.
Dan is het ook rendabel.”

Interesse? Het kan nog!
De kop is eraf in het Kasteel. De eerste huurders die van de
aanbieding profiteerden zijn blij met hun zonnepanelen. Woont
u in het Kasteel en hebt u ook interesse? Laat het ons weten.

Binnen twee weken nadat u zich hebt gemeld, komt er iemand
bij u langs om al uw vragen te beantwoorden. Zegt u ja, dan
kunt u op korte termijn al profiteren van zonne-energie en
de aanbieding die nog steeds loopt. Belangrijk voor uw portemonnee en ook belangrijk voor de verduurzaming van de wijk.
Doet u mee?

Bent u huurder van TBV Wonen in de wijk Kasteel en hebt u
interesse in zonnepanelen op uw dak? Lees meer en meld u aan
via www.tbvwonen.nl/zonnepanelen of scan de QR-code
12
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Persoonlijke
gegevens
hou ze veilig!
Als verhuurder van uw huis is het logisch dat we
informatie over u als bewoner bewaren. We moeten
immers weten wie in welk huis woont. Ook bewaren
we uw contactgegevens om u te kunnen bereiken.
En kiest u voor huurbetaling via automatische
incasso, dan slaan we ook uw bankrekeningnummer
op. Die gegevens beschermen we natuurlijk zorgvuldig en geven we niet door aan anderen.

Soms geven we uw contactgegevens
aan een onderaannemer
Wij geven uw gegevens niet zomaar aan anderen door. Een
uitzondering vormt het verzenden van brieven uit naam
van TBV Wonen door onderaannemers. Zo kan het zijn dat
wij een afspraak maken met een aannemer die in opdracht
van TBV Wonen onderhoud aan uw huis komt uitvoeren.
Om u daarover goed vooraf te kunnen informeren, kunnen
wij de afspraak maken dat de aannemer zelf een brief aan
u stuurt. Hiervoor geven wij dan wél contactgegevens door.
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In dat geval maken wij goede afspraken over het gebruik
van contactgegevens: deze worden na het project door de
aannemer vernietigd. Dit doen wij volgens privacyregels uit
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wees voorzichtig met uw eigen
gegevens!
We vragen ook u om oplettend te zijn als het gaat om
persoonsgegevens. Geef nooit zomaar vertrouwelijke gegevens af. Wees ook gewaarschuwd voor zogenaamde betaalverzoeken via sms of e-mails met het verzoek om bijvoorbeeld bankgegevens online te controleren. Krijgt u sms’jes,
appjes of e-mails met linkjes van adressen of nummers die
u niet kent? Klik niet op de link.
Twijfelt u of een bericht van ons afkomstig is, neemt u dan
gerust contact met ons op!

Nu de Bazen van Morgen het werk overnemen, heeft
de Baas van Vandaag eindelijk tijd voor een krantje.

Baas van Morgen:
jong gedaan is oud geleerd
Een steuntje in de rug op de arbeidsmarkt voor kinderen die dat goed kunnen gebruiken. Daarvoor zet de
organisatie JINC zich in met verschillende projecten.
Hoe leerzaam zou het zijn om kinderen voor één dag
de baas te laten zijn van een organisatie? Dat is de
gedachte achter het project Baas van Morgen. Op 10
juni namen Catalina en Samantha voor één dag de plek
in van onze Baas van Vandaag Paul Kouijzer.

Tussendoor geven ze nog even een interview af aan een journalist van het Brabants Dagblad.

11.15 uur – Met een flip-over gaan de Bazen van Morgen
aan de slag om hun adviezen op te schrijven voor de Baas van
Vandaag. Ze vinden dat er eigenlijk niet veel verschil is tussen
school en de werkvloer. Je thuis kunnen voelen heeft te maken
met hoe je met elkaar omgaat.

8.30 uur - Bij de Hubertusschool in Tilburg-West is het

12.30 uur – Wie hard werkt, moet ook goed eten. Een

druk. Enthousiaste groep 8’ers staan te wachten om mee te
gaan met hun collega-bazen van verschillende Tilburgse organisaties. Catalina en Samantha treffen Paul en na een groepsfoto vertrekken ze naar kantoor. De directiekamer wacht.
9.00 uur - Aan de directietafel maken ze verder kennis. Voor
volgende kennismakingen krijgen de meiden hun eigen visitekaartjes. Daarna gaat het al snel over de inhoud. Wat vinden
de Bazen van Morgen belangrijk aan wonen en hoe moeten
nieuwbouwwoningen eruit zien? De Baas van Vandaag wil
graag leren van het talent van de toekomst, dus hij vraagt om
advies: Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers zich nóg
beter thuis voelen bij TBV Wonen en iedereen de kans krijgt
om te groeien? Tijdens een rondje door het kantoor spreken ze
enkele medewerkers en horen ze waar die mee bezig zijn.
10.30 uur – Een werkbezoek aan de modelwoning in de Kruidenbuurt is voor de Bazen van Morgen een ‘thuiswedstrijd’.
Kritisch kijken ze naar de plannen, stellen ze vragen en geven
ze hun ideeën over wat zij belangrijk vinden aan een huis.

gezellige lunch met een terugblik op de ochtend, in aanloop
naar de eindsprint: het adviseren van de Baas van Vandaag.

13.00 uur – De Bazen van Morgen geven hun ideeën en
adviezen over hoe TBV Wonen medewerkers zich goed thuis
kan laten voelen. Tijdens een goede presentatie is er genoeg
om mee te schrijven voor de Baas van Vandaag. Zo begint
het bij respect voor de ander, is het belangrijk elkaar ruimte
te geven, moet je fouten mogen maken en is het belangrijk
persoonlijke ervaringen met elkaar te delen.

14.00 uur – De werkdag zit erop. Met een mooi bedankje
op zak worden de Bazen van Morgen weer teruggebracht naar
school. Het was een leerzame dag. Voor Bazen van Morgen,
maar zeker ook voor de Baas van Vandaag: jong gedaan is oud
geleerd! Luisteren naar kinderen, hun goede ideeën en hun
wensen is belangrijk. Voor nu en voor de toekomst!
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Quilt

Groot onderhoud

een kijkje in de keuken
Mevrouw Martens woont momenteel nog aan de Dolomietenlaan, maar eind van het jaar verhuist zij naar haar
nieuwe appartement op de begane grond in Quilt. Zij en
haar dochter Chantal mochten bij wijze van uitzondering
alvast een kijkje nemen. En bij binnenkomst wordt er
meteen al druk gepuzzeld waar kasten komen te staan.
Mevrouw Martens: “ik was eigenlijk niet op zoek naar een
andere woning. Het was mijn dochter die het voorstelde om
meer levensloopbestendig te gaan wonen, waarop ik reageerde:
hoezo?! Ik ben toch nog niet oud?! Eerst was ik pissig! En toen
dacht ik okay. Ik was gecharmeerd van de Heikant en daar had
ik mijn zinnen opgezet! Maar dat lukte niet. Dus zijn we eens
hier langs gereden. Toen dacht ik: dat heeft wel zijn voordelen!
Nu kan ik nog veel zelf doen en verbouwen, maar of dat ook zo
blijft?!”

Een fijne keuken
Mevrouw Martens houdt wel van een potje koken. De keuken zit
nog in de dozen maar ze verheugt zich erop lekker in een nieuwe
keuken aan de slag te gaan. Het liefst pakt ze hem meteen uit.
Dochter Chantal schuift graag aan bij haar moeder aan de
keukentafel voor de Hollandse pot. Ze vindt het fijn dat haar

16

moeder straks op een plek woont die op de fietsroute naar haar
eigen huis ligt. Chantal: “ik heb mijn plek bij mijn moeder aan de
keukentafel al gereserveerd”.

Koken zonder gas
Quilt is gasloos en dat betekent dat mevrouw Martens voor
het eerst elektrisch gaat koken. Dat heeft ze nog nooit eerder
gedaan en ze vindt dat een beetje spannend. Maar ze denkt wel
dat ook dat goed komt.

Over Quilt
In 2008 vormden gemeente Tilburg, zorginstelling De Wever, DAT
Architecten en TBV Wonen gezamenlijk een plan voor herontwikkeling van zorglocatie St. Jozef. Nadat in 2013 de complexen
Brokaat en Satijnhof (fase 1) en in 2017 Denim (fase 2) werden
opgeleverd, volgt nu de laatste stap in het plan. Quilt bestaat uit
82 nieuwbouwappartementen voor sociale huur, bestemd voor
diverse doelgroepen. Eind dit jaar worden de appartementen
opgeleverd.
De keuze voor de naam Quilt (spreek uit ‘kwilt’), een textielsoort
lag na Brokaat, Satijn(hof) en Denim in de lijn der verwachting.
Maar het is geen willekeurig gekozen textielsoort. De naam
symboliseert verbondenheid in diversiteit. Zoals verschillende
stukken stof samen het geheel van een quilt vormen, zijn ook de
bewoners in al hun diversiteit een leefgemeenschap. Die onderlinge verbondenheid, het prettig samenwonen in complex en
buurt, zijn voor TBV Wonen minstens zo belangrijk voor een
fijn thuis, als het gebouw zelf. Om die reden werken we
aan een mooi sociaal woonconcept waarin bewoners een
actieve rol hebben in het naar elkaar omkijken. U leest
hierover meer in een volgend bewonersblad.

Goudsbloem
Begin maart zijn we van start
gegaan met groot onderhoud
van de 32 appartementen in
de Goudsbloem in Udenhout.
Zo ook in het appartement
van mevrouw Van de Brand.
Zij is een echte Udenhoutse en
woont nu 10 jaar in de Goudsbloem.
Het was best gezellig met de mannen
van onderhoudsbedrijf Caspar de Haan op
bezoek. “Ze hebben ook herrie gemaakt, maar dat
nemen we voor lief,” aldus mevrouw Van de Brand.
“Ik heb in mijn woning nieuwe ramen, vensterbank, radiatoren, ventilatie en een nieuwe afzuigkap gekregen. De berging
is behoorlijk kleiner geworden, daar is een warmtepomp in
gekomen. Ik had veel spullen staan in de berging die nu gedeeltelijk naar mijn zoon en dochter zijn gegaan.”

Verhuizen
Tijdens het onderhoud logeerde mevrouw Van de Brand in een
andere woning van TBV Wonen. Voor het project waren er enkele
logeerwoningen in de Goudsbloem en aan de Slimstraat ingericht voor de bewoners.
“Ik had geen last van het onderhoud zelf. Wat wel een beetje
hinderlijk was, was dat ik moest verhuizen, want ik had gehoopt
om gewoon thuis te kunnen blijven. En dat was net in die twee
weken dat het zo vreselijk warm was.”
In de periode dat ze in de wisselwoning logeerde, vierde ze ook
haar verjaardag met haar familie. Een grote familie met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. “Het was de mooiste
dag die er kon bestaan. Het was rustig weer, lekker warm en we
konden buiten zitten, maar dat deden we dan bij mijn zoon in
de tuin. En hij had een ijscokar geregeld. Vrijdags mocht ik weer
naar huis en ik wil benadrukken dat het allemaal goed gegaan
is. En ik vind het belangrijk dat de woning goed onderhouden
wordt.”

Fijn contact in de Goudsbloem
“Ik heb heel goed contact gehad met de andere bewoners in het
logeercomplex tijdens het onderhoud. Dat was echt heel leuk.
Omdat ik een Udenhoutse ben, ken ik heel veel mensen hier. Van
jongs af aan al; als je iets moet weten van wie of wat dan moet
je het maar aan mij vragen! En er woont familie van mij hier,
mijn zus en neven en nichten. Vroeger woonde een nicht naast
mij en gingen we samen naar school. En nu wonen we weer hier
bij elkaar.”

Onderhoud
Het was een puzzel om in coronatijd dit onderhoud te kunnen
doen. Toch is het ons gelukt zonder direct contact met bewoners
het werk te kunnen doen. We hebben:
- gevels geïsoleerd;
- de onderzijde van de begane grondvloer geïsoleerd;
- HR++ glas aangebracht;
- ramen en balkondeur vervangen;
- alle kozijnen, ramen en deuren geschilderd;
- een rookmelder aangebracht in de woning;
- leidingwerk en radiatoren vervangen;
- iedere woning voorzien van een eigen ventilatie-warmtepomp,
waardoor bewoners eigen verwarming en ventilatie kunnen
regelen. Dat betekent dat ze ook hun eigen verbruik afrekenen.
Vóór de bouwvak is het onderhoud afgerond en kan de
Goudsbloem weer voor lange tijd mee.
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Koningsvoorde
opgefleurd

MENSenWERK

V.l.n.r. Frits Ruis, mevrouw Krijnen, meneer Krijnen,
meneer Lorenz en Sandra Kampmann.

Ons sociale incassobeleid heeft er een nieuw gezicht
bij. En een nieuwe stem. Sinds 1 juni krijgt iedereen die
te laat is met de betaling van de huur Mariëlle van den
Broek aan de telefoon. Ze is onze nieuwe medewerker
incasso.
Koningsvoorde is vernieuwd. De witte muren zijn verleden
tijd. Wie nu binnenkomt ziet een kleurrijk en warm geheel.
En enthousiaste bewoners.
“Koningsvoorde was aan een schilderbeurt toe. Van de bewonerscommissie kregen wij berichten dat de bewoners wat
huiselijkheid misten”, zegt TBV Wonen-opzichter Frits Ruis. “In
overleg met De Wever, onze partner in Koningsvoorde, hebben
we besloten toen we toch moesten schilderen daar iets aan te
doen. We hebben Studio Fien uitgenodigd om een ontwerp te
maken voor een kleurrijker interieur dat warmte en huiselijkheid uitstraalt.”

Familie kijkt de ogen uit
Studio Fien maakte een uitgebreid plan dat vervolgens voorgelegd is aan de huurderscommissie, TBV Wonen en De Wever.
“We waren meteen enthousiast”, zegt Sandra Kampmann van
De Wever. “En nog belangrijker: de bewoners waren dat ook.”
Iedere verdieping heeft een andere kleur gekregen, in verschillende schakeringen, van licht naar donker. Meneer Lorenz is
één van de bewoners. Hij is vol lof over de make-over. “Mijn
familie vindt het hier net een hotel bent, zo mooi. Ze kijken hun
ogen uit.” Het meest enthousiast is hij over het behang dat de
liftkoker op de begane grond siert. Daarop zijn verschillende
Tilburgse highlights te zien.

18

Tilburg verleden en heden
Ook in de rest van het gebouw is veel Tilburg te zien, uit verleden en heden, voor iedereen wat herkenbaars. Daarnaast
beelden van het koninklijk huis. Iedere verdieping kreeg een
thema. Op de begane grond koninklijke natuur, de 1e verdieping kunst en literatuur, de 2e verdieping scholen, de 3e verdieping gebouwen en de 4e verdieping de binnenstad. “Ik heb in
de 6 jaar dat ik hier woon nog nooit alle verdiepingen bezocht,
maar nu ben ik ze allemaal afgelopen”, zegt meneer Lorenz.

Vakantiegevoel
Meneer en mevrouw Krijnen zijn heel blij met de kleur blauw
op hun galerij. “Het is enorm opgeknapt. Alles is geschilderd
en er zijn mooie prenten opgehangen, die verwisseld kunnen
worden”, vertelt meneer Krijnen. “Net of je op vakantie bent”,
vult zijn vrouw aan. Als finishing touch wordt de vloer dit jaar
nog mechanisch gereinigd.

Mariëlle bij TBV Wonen
“Goedendag, ik zie dat u de huur van deze maand nog niet
betaald heeft, wanneer kunnen we uw betaling verwachten?” Met deze vriendelijke binnenkomer belt Mariëlle
huurders die te laat zijn met betalen op. Soms zijn mensen
het gewoon vergeten, soms zit het financieel even niet
mee. Afhankelijk van het antwoord stelt Mariëlle een oplossing voor. Dat kan uitstel zijn of een betalingsregeling. Een
enkele keer verwijst ze door naar Schuldhulpverlening. De
huur moet in principe de 1e van de maand betaald zijn. In
de week daarna wordt duidelijk welke huren niet betaald
zijn en welke incasso’s geweigerd zijn. Mariëlle belt al die
huurders om te informeren wat er aan de hand is. Is er
eenmaal een afspraak gemaakt, dan houdt ze in de gaten of
die ook nagekomen wordt. Doel is om de gang naar de deurwaarder te voorkomen. Dat lukt gelukkig bijna altijd.
In de afgelopen twee jaar is gebleken dat op tijd contact
opnemen werkt. In een vroeg stadium kunnen grotere
problemen meestal voorkomen worden. “Ik ben er om
mensen te helpen”, zegt Mariëlle. “Daarom kijken we altijd
naar wat wél mogelijk is. Zo voorkomen we veel stress.”
Lukt het een keer niet om op tijd te betalen, dan mogen
mensen ook zelf bellen. “Geef het aan als je een keer krap

zit. Je hoeft je niet te schamen. Iedereen heeft wel eens een
tegenvaller en dat is al vervelend genoeg.”
Mariëlle werkt al 12 jaar bij TBV Wonen. Na 10 jaar op de
financiële administratie was het tijd voor verandering.
Ze wilde een andere functie, iets met meer contact met
huurders. Ze werd woonadviseur, maar dat was niet de
juiste baan voor haar. Daarom versterkt ze nu de afdeling incasso. Haar functie is een combinatie van telefonisch
contact en cijfers. Haar cijfermatig inzicht en ervaring met
crediteuren/debiteuren komen daarbij goed van pas.

Mariëlle privé
Mariëlle is een echte Tilburgse en ze woont al haar hele
leven in haar geboorteplaats. Samen met man en kinderen is ze nog niet zo lang geleden verhuisd naar een mooie
nieuwbouwwoning waar ze het heel erg naar haar zin heeft.
In haar vrije tijd is ze druk met de kinderen. Ze sporten
allebei en ze gaat vaak kijken. Zelf is ze ook sportief; paardrijden en twee keer in de week bootcamp. Verder wandelt ze
graag met de hond en houdt ze ervan om de stad in te gaan
om te lunchen of uit eten te gaan, nu het weer kan. Het
liefst kiest ze dan een gezellig eetcafétje in de stad. “Ik ben
niet zo van de hoogstaande culinaire belevenissen”, vertelt
ze. In principe hoeft ze er Tilburg niet eens voor uit. Werk,
sport, familie, vrienden; Mariëlle heeft haar sociale netwerk
lekker dichtbij. Een dagje Den Bosch gaat er ook altijd wel
in. Favoriete vakantieland? Spanje. Vorig jaar is ze er niet
geweest, vanwege corona, maar dit jaar hoopt ze met haar
gezin toch weer te kunnen genieten van de Spaanse zon.
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Een duurzamer
bewonersblad
TBV Wonen wil graag bomen
sparen. Dat doen we onder andere
door de gedrukte oplage van dit
bewonersblad omlaag te brengen.
Leest u ons blad net zo lief digitaal, dan
horen wij dat graag van u! Dan sturen wij u in
het vervolg geen gedrukte versie meer.
Laat het ons weten via ons webformulier op
www.tbvwonen.nl/bewonersblad
Het kán zijn dat u ons uw voorkeur voor
d igitaal al heeft doorgegeven, maar dit blad
toch nog in gedrukte vorm heeft ontvangen.
Dit heeft te maken met de administratieve
verwerkingstijd. De volgende keer
zult u geen papieren versie
meer ontvangen.

Had u in 2020 recht op huurtoeslag?
Vraag het aan vóór 1 september 2021!

Tip!

Per 1 januari 2020 zijn de regels voor Huurtoeslag veranderd. Méér huurders komen in aanmerking voor huurtoeslag. Niet iedereen weet dit en daardoor lopen mensen huurtoeslag mis.
De Belastingdienst/Toeslagen roept huurders daarom op om vóór 1 september 2021 (alsnog met
terugwerkende kracht) huurtoeslag over 2020 aan te vragen.
Check op toeslagen.nl/huurtoeslag of u in 2020 in
aanmerking kwam voor huurtoeslag. Denkt u dat u in
aanmerking komt, maak dan op de website een proefberekening. Heeft u recht, vraag de huurtoeslag 2020
dan vóór 1 september 2021 aan.
Goed om te weten: als u huurtoeslag voor vorig
jaar aanvraagt, loopt die automatisch door in 2021.
Controleer daarom ook uw gegevens van 2021. Als
er iets verandert in uw persoonlijke situatie, geef de

wijzigingen dan door aan Belastingdienst/Toeslagen.
En zet zo nodig de huurtoeslag stop per 31 december
2020.

Meer weten?
Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Of neem contact op
met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis).
Ook kunt u kijken op toeslagen.nl/hulp voor een
toeslagenservicepunt bij u in de buurt of andere hulp.

U kunt nu nog huurtoeslag over vorig jaar aanvragen.
Laat het niet liggen als u er recht op hebt.
Check of u huurtoeslag
kunt krijgen over 2020.

Maak een
proefberekening op
toeslagen.nl/huurtoeslag

Hebt u er recht op?
Vraag dan de huurtoeslag 2020
vóór 1 september 2021 aan.

Doet u dit liever samen?
Neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis) of kijk op
toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij u in de buurt of andere hulp.
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