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Op zaterdag 25 september is het weer 
Burendag! Wij wensen u alvast veel 
plezier met de gezellige activeiten in 
uw buurt.

Hou het veilig! 
Op www.burendag.nl leest u waar u 
op moet letten om uw Burendag- 
activiteit goed te laten verlopen.
Heeft u leuke Burendagfoto’s om te 
delen? Stuur deze dan naar  
communicatie@woonkwartier.nl  
De mooiste beelden plaatsen we op 
onze Facebook- en Instagrampagina.

tijdens  
Burendag!

Het juiste antwoord van 
de puzzel in de vorige  
Kwartslag was:  
Help elkaar!  
 
Onder de ruim 100 inzendingen is een bol.com kaart 
verloot. Meneer van Pelt uit Heijningen, van harte  
gefeliciteerd! U vindt een nieuwe puzzel op de  
achterzijde van dit blad. 

Benieuwd naar de activiteiten? 
kijk dan op www.alzheimer-nederland.nl

Nieuw op Klik voor 
Wonen: ‘Slaagkans’ 
Hoeveel kans maakt u op een woning? Met de nieuwe functie 
‘slaagkans’ ziet u in één keer de gemiddelde wachttijd voor 
een bepaalde woning op www.klikvoorwonen.nl 

Klik voor Wonen baseert dit op vergelijkbare woningen in de 
straat of wijk. Zo heeft u een indruk hoeveel kans u op een 
woning maakt! 

Overzicht van onze 
dienstverlening 
Door het coronavirus zijn sommige dingen anders gegaan dan u van 
ons gewend bent. Een actueel overzicht van onze dienstverlening 
leest u op onze website of social media. En bel ons gerust als u nog 
vragen heeft. 

Onze kantoren in Zevenbergen, Oudenbosch en Dinteloord blijven 
gesloten voor open inloop. Maar in goed overleg kunnen we voor 
bepaalde zaken een afspraak inplannen op onze kantoren.

Niet tevreden over onze 
dienstverlening?
We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst 
te zijn en werken steeds aan de verbetering van onze 
dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden 
bent.  

Heeft u contact met ons gehad en bent u niet tevreden 
over onze dienstverlening?
Dan kunt u dit eenvoudig melden via het klachtenformulier 
in uw eigen digitale omgeving www.woonkwartier.nl.  
Dit formulier bestaat uit hulpvragen zodat u uw klacht 
duidelijk kunt omschrijven. Dit helpt ons bij het goed 
begrijpen en afhandelen van uw klacht. 

Afhankelijk van het soort klacht,  
nodigen wij u uit voor een gesprek  
bij op ons kantoor of nemen we  
telefonisch contact met u op.  
Daarna ontvangt u van ons een  
schriftelijke reactie met de 
uitkomst of een advies. 

Scan de QR-code voor meer informatie 
over de klachtenprocedure over onze 
dienstverlening.

Dinsdag 21 septmeber
 is het 

Wereld Wereld 
Alzheimer DagAlzheimer Dag

0 3

Mijn inschrijfduur: 3 jaar

6

Gem. inschrijfduur: 4 jaar
op basis van: 6 verhuurde woningen in 6 maanden

€900

Reageren?

0 3 6

€780

Reageren?

0 3 6

Reageren?

0 3 6

Hoeveel kans maken we
op deze woning, Bas?

Hé, in deze wijk zijn we sneller aan
de beurt. Zullen we hierop reageren?

Poeh. Ongeveer een jaar wachten op zo’n 
eengezinswoning in deze straat of wijk.

Kijk Nadia, hier zie je onze slaagkans.

NIEUW!

Winnaar 
puzzel 

Eerder dit jaar waren meneer en 
mevrouw Heezen 65 jaar getrouwd! 
De huurders waren blij met onze 
bloemen en een kaartje en we 
kregen deze fotocollage terug van de 
buurvrouw.

Een briljant 
     jubileum

Van harte gefeliciteerd! 

jaar getrouwdVeel  
plezier

De relatie tussen leefstijl en 
hersen-gezondheid staat in deze 
campagne centraal. Kijk voor 
geplande activiteiten op  
www.wezijnzelfhetmedicijn.nl 

Scan de QR codeScan de QR code

GGD West-Brabant lanceerde 
in april de regionale preventie 
campagne ’We zijn zelf het 
medicijn’

2 Kwartslag
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De Boogaertshof is een woonlocatie van SDW. 
Cliënten wonen hier zelfstandig, maar krijgen op 
vaste tijden begeleiding. Ook kunnen zij in geval 
van nood begeleiding oproepen. Elk appartement 
heeft een eigen woonkamer, slaapkamer, (open) 

keuken en badkamer. 

Aan de Boogaertshof in Oudenbosch verhuurt Woonkwartier 

elf appartementen aan cliënten van SDW. SDW begeleidt en 

ondersteunt mensen bij leven, leren, werken en wonen in  

West-Brabant en Zeeland. Die wonen daar grotendeels zelfstandig, 

maar krijgen op vaste tijden ondersteuning van begeleiders Saskia 

Vreeke en Bas Luijsterburg. Het gebouw staat er intussen alweer 

dertig jaar. Dus werd het tijd voor een uitgebreide opknapbeurt.

Groot onderhoud
Aan de buitenzijde werden onder 
meer de voordeuren en het voeg-
werk vervangen. Ook kreeg de  
gevel een nieuwe verflaag, en  
de ingang een nieuw bellenbord. 
Binnen werden alle appartementen 
en algemene ruimtes voorzien  
van ventilatieroosters in de ramen. 
In sommige appartementen werd 
het sanitair (deels) vervangen en 
alle bewoners kregen een video-
deurbel. Tot slot werden ook de hal 
en het trappenhuis gerenoveerd.

Tevreden bewoners
De complete klus werd in slechts  
11 weken geklaard. “Ik vind het 
mooi geworden. En omdat ik 
overdag werk, heb ik er weinig van 
gemerkt”, aldus Hennie Boontjes die 
al 21 jaar in de Boogaertshof woont. 
Bovenbuurvrouw Riekie Voeten is 
het met Hennie eens: “De mannen 

“Toen de opdracht werd gegeven, 
zijn we direct met aannemer BM 
van Houwelingen rond de tafel 
gaan zitten om een plan te maken”, 
vertelt cliëntbegeleider Saskia. 
“Zowel aan de buitenkant, als in  
de algemene ruimtes en de 
appartementen stonden werk-
zaamheden gepland. Uiteraard 
wilden we ervoor zorgen dat de 
bewoners zo min mogelijk overlast 
zouden ervaren.”

Draaiboek
“De leeftijd van de bewoners loopt 
uiteen van 24 tot 74 jaar”, vult 
collega Bas aan. “Sommigen van hen 
werken, anderen niet. Uiteindelijk 
heeft de aannemer een draaiboek 
gemaakt waarin precies stond welke 
werkzaamheden wanneer zouden 
plaatsvinden. Dit draaiboek hebben 
Saskia en ik vervolgens één-op-één 
doorgesproken met de bewoners.” 

hebben netjes gewerkt en waren 
heel beleefd.”

Resultaat mag er zijn
Ook Bas en Saskia zijn tevreden. 
“Alles is soepel verlopen en het 
gebouw is flink opgefrist.  
Het wachten is alleen nog op de 
raambekleding voor ons kantoortje 
en in de ontmoetingsruimte. Dan is 
het helemaal af.” Maar terwijl de 
verf amper droog is, bereidt het 
tweetal alweer een nieuw project 
voor. “We zijn opnieuw met 
Woonkwartier in gesprek, dit keer 
over het opknappen van de tuintjes 
van de bewoners. Want nu het 
gebouw er zo mooi uitziet, mag hier 
ook wel wat aan gebeuren.”

De Boogaertshof 
straalt weer 
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    Brand-
veiligheid en  
   rookmelders  

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping 

waar gewoond wordt een rookmelder moet 

hangen. Deze verplichting gaat ook gelden voor 

bestaande bouw. Dat betekent dat Woonkwartier 

woningen voorziet van rookmelders als ze nog 

niet aanwezig zijn. 

Huurders waar nog geen rookmelder 

geïnstalleerd is, ontvangen een brief van 

ons wanneer de installateur langskomt in uw 

woongebouw of woning. Installatiebedrijf van 

Dijk voert deze werkzaamheden voor ons uit. 

De rookmelders worden opgehangen aan het 

plafond van elke verdieping van uw woning.  

Ook worden de rookmelders aangesloten op 

stroom. Mocht u zelf al rookmelders hebben 

opgehangen, dan controleren wij of het voldoet 

aan de wet. Mocht dat niet het geval zijn, dan 

vervangen we de rookmelder. De rookmelders 

zijn eigendom van Woonkwartier.

Dit jaar doen wij  
weer onderzoek!
Want zo kunnen wij resultaten met elkaar vergelijken.  

Zien we vooruitgang? Of gaan bepaalde wijken juist 

achteruit? Meten is weten! Doet u dit jaar (weer) mee aan 

de enquête? In oktober ontvangt u een e-mail van ons met 

een link naar de enquête. Onder de deelnemers verloten we 

weer VVV-bonnen.  Is uw e-mailadres nog niet bekend bij 

Woonkwartier? Laat het aan ons weten. 

Een korte terugblik op de 
resultaten van vorig jaar: 

Weet u het nog? Vorig jaar vroegen wij alle huurders van Woonkwartier hoe zij hun woning 
en woonomgeving ervaren. Dit leverde ons veel nuttige informatie op die wij goed kunnen 
gebruiken bij ons werk in en aan de wijk. 

   Nieuw onderzoek  
onder huurders over  
             woonervaringen

Score leefbaarheid:
Oudenbosch 6,7
Zevenbergen 7,0
Fijnaart 7,1
Oud Gastel 7,2
Klundert 7,2
Heijningen 7,3
Zevenbergschen Hoek 7,3
Willemstad 7,3
Standaardbuiten 7,3
Hoeven 7,3
Bosschenhoofd 7,4
Dinteloord 7,4
Stampersgat 7,5
Moerdijk (WP) 7,5
Noordhoek 7,6
Langeweg 7,6
Steenbergen* 8,5

* In Steenbergen gaat het  
om 1 wooncomplex.

Kwaliteit van de buurt

7,4

17% 15%
geeft aan  
ontevreden  
te zijn

De voornaamste redenen die leiden  
tot ontevredenheid:
-  onvoldoende kwaliteit  

van schoonmaak 28%
- te weinig schoonmaak 21%

83%
In wooncomplexen  

is 83% tevreden over 
de woonomgeving.  
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Succes 
Manisha! 

Manisha is in april begonnen 

met haar Kapsalon & 

Beautysalon Seppe in 

Bosschenhoofd aan de Sint 

Gerardushof 4. Ze heeft al 

20 jaar ervaring in het vak en 

had 17 jaar een eigen zaak 

in Krimpen aan de IJssel. 

Terwijl ze een klant knipt 

vertelt Manisha enthousiast 

over haar eerste indruk van 

Bosschenhoofd: “Ik hou van 

mensen die zichzelf zijn. In 

Bosschenhoofd is iedereen 

heel open en vriendelijk. Bij 

de verbouwing van mijn zaak 

kwamen de buren ineens 

helpen! Heel lief. Ik houd 

ook van natuur dus dan zit 

je hier goed. Daarom heb ik 

ook veel groen in de zaak, 

want dat sluit mooi aan bij de 

omgeving.’’

Manisha (links) en Annika (rechts) in Seppe

Bij haar oude beautysalon in  
Krimpen aan de IJssel kon je van  
alles laten doen. Knippen,  
nagelstyliste, schoonheids-
specialiste, (medische) pedicure, 
masseren en huidtherapie.  
Later kan dat ook allemaal in 
Bosschenhoofd.

Wilt u ook een 
bedrijfsruimte 
huren bij 
Woonkwartier? 
Neem contact 
met ons op!

Ondertussen laat nagelstyliste 
Annika de rest van de zaak zien. 
’’Het is leuk om van je hobby je 
werk te maken. Ik doe ook graag 
mee aan lokale kampioenschappen 
om nieuwe dingen te blijven leren. 
Dus of mensen kleurrijke nagels 
willen of juist niet, het kan allemaal! 
Hoe ik met Manisha in contact ben 
gekomen? Ze had mijn werk gezien 
bij een klant van mij en toen heeft 
Manisha contact met me gezocht.’’

Manisha vervolgt: “Eerst zat een 
makelaar op deze locatie en via 

hem ben ik in contact gekomen 
met Woonkwartier. Het contact 
liep heel fijn en het is snel gegaan. 
Het pand heeft geen moment leeg 
gestaan. Mijn doelen zijn om veel 
blije klanten te hebben, een leuke 
zaak die veel te bieden heeft en 
dat klanten volledig geholpen 
worden met alles op beauty gebied.” 
Ondertussen is Manisha net klaar 
met het knippen van de klant. ‘’Het 
is heel mooi geworden!’’, horen we 
vanuit de kappersstoel. Nog een 
blije klant!

Maar waarom eigenlijk de naam 
Seppe? ‘’Ik heb de geschiedenis 
opgezocht over Bosschenhoofd en 
in de 18e eeuw kwam iedereen bij 
de familie Seppe eten. Daar las ik 
dat iedereen zich thuis voelt. En dat 
wil ik ook in mijn salon!”

Neem alvast een kijkje 
op de website  
www.kapsalonseppe.nl  
of Facebook pagina :‘
’Kapsalon & Beautysalon 
Seppe’’ 

Wij wensen
Manisha 
veel succes!
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De eerste keer inloggen; 
hoe gaat dat in zijn werk?
Als uw e-mail adres bekend is bij ons, dan 
heeft u in juni of juli een e-mail ontvangen 
met een activatiecode. Deze gegevens 
gebruikt u om een account aan te maken 
op de website. Is uw e-mail adres niet 
bekend bij ons? U kunt een activatiecode 
aanvragen op onze website. Op de 
homepagina vindt u een knop onder  
´Zelf regelen´. Onder de nieuwe 
aanmelders verloten we nog een VVV-bon! 

     Regel uw woonzaken op 
               www.woonkwartier.nl 
        of vraag het ons via
                 WhatsApp!
Vindt u het prettig om meer zaken digitaal met Woonkwartier te kunnen regelen? 
Dat kan op www.woonkwartier.nl. Via de openbare website logt u in op een beveiligde 
webomgeving. In deze omgeving regelt u ook buiten openingstijden uw woonzaken. 
Zoals een reparatieverzoek doorgeven, vragen stellen of medehuurderschap aanvragen. 
Dat kan via uw mobiele telefoon of tablet, maar ook op een laptop of vaste computer. 
U kunt uw woonzaken ook regelen door een WhatsApp bericht te sturen naar 0168 35 00 00. 
U ontvangt tijdens onze openingstijden een reactie op uw WhatsApp berichten. Op dit 
moment hebben al 1000 huurders een account aangemaakt op www.woonkwartier.nl ! 

Woning-
aanpassing 
doorgeven

Alleen digitaal als u  
dat wilt!
U kunt ons onder werktijden altijd 
telefonisch bereiken. Daar verandert 
niets aan. Alleen als u dat zelf prettig 
vindt, regelt u uw zaken voortaan 
digitaal. Op het moment dat u het 
beste uitkomt! Maar het hoeft niet. 
Als u persoonlijk contact prettiger 
vindt, blijft dat mogelijk.

Wij staan 
voor u klaar!

U regelt voortaan makkelijk zelf de  
volgende zaken op de vernieuwde  
omgeving www.woonkwartier.nl
 

 • Uw huurcontract bekijken of opzeggen

 • Een woningaanpassing doorgeven

 • Overlast melden

 • Woningruil aanvragen

 • Medehuurderschap aanvragen

 • Verhuurdersverklaring aanvragen

 • Een reparatieverzoek doorgeven

 • Een serviceabonnement afsluiten

 • Een betalingsregeling aanvragen

 • Uw contactgegevens bewerken

 • Vragen stellen

 • Klacht melden over onze dienstverlening

Vanaf nu kunnen 
klanten ook vragen 
stellen via WhatsApp

Vanaf 1 juni zijn wij op maandag 
tot en met donderdag tussen 8:30 
en 17:00 en vrijdag tussen 8:30 en 
12:30 ook bereikbaar via Whatsapp. 

U stuurt uw bericht via uw 
telefoon naar ons algemene 
telefoonnummer 0168 35 00 00. 
Huurders met WhatsApp slaan 
ons telefoonnummer op in hun 
contactenlijst en kunnen vervolgens 
een bericht sturen via dit kanaal. 

U kunt WhatsApp Web gebruiken 
als u een vraag wil stellen via uw 
computer.”

Scan de QR-code  
voor een uitlegvideo. 
De video vindt u ook op 
onze website.
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Dat begint bij de vraag: ‘wat kan ik dan doen?’‘wat kan ik dan doen?’ Een van de antwoorden is om te 
zorgen dat er (veel) minder CO2 in de lucht komt. 
 
Maar dat niet alleen. Minder CO2-uitstoot zorgt nl. voor minder energieverbruik.  
En minder energie verbruiken zorgt voor een lagere energierekening! En wie wil nu 
niet minder geld uitgeven aan energie? Geld wat je dan weer overhoudt om belangrijke 
dingen aan te schaffen. Of geld voor extraatjes. Of geld om wat achter de hand te 
hebben als er iets onvoorziens gebeurt. 

Iedereen die minder geld uit wil geven aan zijn of haar energierekening mag contact 
met mij opnemen via energiecoach@woonkwartier.nl of ons algemene nummer 
0168 35 00 00. Dan kom ik langs en kijken we naar uw energieverbruik. Om te zien of 
dat veel of weinig is. Om te zien welke veranderingen er mogelijk zijn die én minder 
energieverbruik opleveren maar óók ervoor zorgen dat u evenveel comfort houdt.  
Of dat u keuzes gaat maken waarvan u nog niet wist  dat het ook opties waren.  
We kunnen een rondje door het huis lopen om te zien wat goed werkt en minder goed 
om de energierekening zo laag mogelijk te houden. En misschien heeft u nog wel andere 
vragen over bijvoorbeeld klimaat, warmte, energie, etc.

Tot nu toe heb ik gemerkt dat de huurders waar ik langs ging, verbaasd waren wat er 
allemaal kan. En dat dat helemaal niet vervelend of ingewikkeld hoeft te zijn. Elke dag 
kan iedereen een klein stapje doen om minder energie te verbruiken. En het is geweldig  
om te zien dat dat niet alleen fijn is voor de aarde, de dieren en onze (klein-)kinderen, 
maar dat het ook nog eens scheelt in ieders portemonnee!

Met 1 kubieke meter gas kunt u:  
• 3x douchen;
• of 10x een maaltijd koken;
• of 20x de afwas doen;
• of 1,5 uur je huis verwarmen op 
een koude dag. 

Elektriciteit is duurder dan gas. 
Later gaan we steeds minder gas 
verbruiken. Dus de kans is groot dat 
uw elektriciteitsverbruik omhoog 
gaat.  Voldoende reden om te kijken 
waar uw verbruik omlaag kan, toch?

Gemiddeld verbruiken we Gemiddeld verbruiken we 
1000 – 1500 kubieke meter 1000 – 1500 kubieke meter 

per gezin per jaar.per gezin per jaar.

Wist u dat...Wist u dat...

                In juni is bij 
      Woonkwartier  
          een Energiecoach 
                   gestart

Ik ben Corien Neleman en ik ben in juni begonnen 
als Energiecoach. Woonkwartier wil hiermee 
kijken of er behoefte is aan iemand met wie je een 
afspraak kunt maken en die dan uitleg geeft over 
energiebesparing en klimaat. Ik ga op bezoek bij 
huurders die ook graag praktisch met het klimaat 
aan de slag gaan.

Kwartslag •12 huisblad van Woonkwartier
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       Wat doet een 
      wijkbeheerder 
          van Woonkwartier? 

15

De wijkbeheerder ziet er op toe dat de wooncomplexen, 
buurten en wijken schoon, heel en veilig zijn

Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor bewoners als het gaat om 
tuinen, liften, achterpaden of gemeenschappelijke ruimten

En kleine, technische gebreken 
lossen ze meteen op!

In de wooncomplexen van 
Woonkwartier hangt een poster met 
het gezicht van uw complex.

Remco Vinje

Wijkbeheerder

Vugar Abbasov

Wijkbeheerder

Jack BeusenbergWijkbeheerder

Kwartslag •14 huisblad van Woonkwartier

Beheer &     onderhoud van uw complexDe Wijkbeheerder van Woonkwartier regelt een  

goede schoonmaak en het onderhoud van uw complex.  

Denk aan de gezamenlijke ruimten, de galerijen, de liften en  

de tuin. U komt de Wijkbeheerder regelmatig tegen in uw gebouw. 

Buiten kantoortijden 0168 35 00 00 alleen bij calamiteiten  

Remco Vinje
Wijkbeheerder

Bezoekadres Raadhuisplein 334671  DA  Dinteloord 
t  0168 35 00 00

PostadresPostbus 104760  AA  ZevenbergenOpeningstijden Maandag, dinsdag en donderdag 

9.00 tot 11.00 uur
info@woonkwartier.nlwww.woonkwartier.nl

Dinteloord

Vestiging

Het gezicht van uw complex:

Reparatieverzoek  0168 35 00 00 

indienenStoringsnummer  0168 35 00 01

Rioolverstoppingen Glasschade CV-installatie 

 

Ventilatiesystemen
Gemeente  

14 01 67 

Steenbergen
Politie (geen spoed) 0900 88 44

Alarmnummer (spoed) 
 112

Belangrijke telefoonnummers 

Handig om te bewaren

Beheer & 
    onderhoud 
van uw complex
De Wijkbeheerder van Woonkwartier regelt een  
goede schoonmaak en het onderhoud van uw complex.  
Denk aan de gezamenlijke ruimten, de galerijen, de liften en  
de tuin. U komt de Wijkbeheerder regelmatig tegen in uw gebouw. 

Buiten kantoortijden 
0168 35 00 00 

alleen bij calamiteiten 
 

Remco Vinje

Wijkbeheerder

Bezoekadres 
Raadhuisplein 33
4671  DA  Dinteloord 
t  0168 35 00 00

Postadres
Postbus 10
4760  AA  Zevenbergen

Openingstijden 
Maandag, dinsdag en donderdag 
9.00 tot 11.00 uur

info@woonkwartier.nl

www.woonkwartier.nl

Dinteloord
Vestiging

Het gezicht van 
uw complex:

Reparatieverzoek  0168 35 00 00 
indienen
Storingsnummer  0168 35 00 01
Rioolverstoppingen 
Glasschade 
CV-installatie  
Ventilatiesystemen

Gemeente  14 01 67 
Steenbergen

Politie (geen spoed) 0900 88 44

Alarmnummer (spoed)  112

Belangrijke telefoonnummers 
Handig om te bewaren

Beheer & 

    onderhoud 

van uw complex

De Wijkbeheerder van Woonkwartier regelt een  

goede schoonmaak en het onderhoud van uw complex.  

Denk aan de gezamenlijke ruimten, de galerijen, de liften en  

de tuin. U komt de Wijkbeheerder regelmatig tegen in uw gebouw. 

Buiten kantoortijden 

0168 35 00 00 

alleen bij calamiteiten 

 

Remco Vinje

Wijkbeheerder

Bezoekadres 

Raadhuisplein 33

4671  DA  Dinteloord 

t  0168 35 00 00

Postadres

Postbus 10

4760  AA  Zevenbergen

Openingstijden 

Maandag, dinsdag en donderdag 

9.00 tot 11.00 uur

info@woonkwartier.nl

www.woonkwartier.nl

DinteloordVestiging

Het gezicht van 

uw complex:

Reparatieverzoek  0168 35 00 00 

indienen

Storingsnummer  0168 35 00 01

Rioolverstoppingen 

Glasschade 

CV-installatie 

 

Ventilatiesystemen

Gemeente  
14 01 67 

Steenbergen

Politie (geen spoed) 0900 88 44

Alarmnummer (spoed) 
 112

Belangrijke telefoonnummers 

Handig om te bewaren

Hoe u 
woonfraude 
herkent
• Er is nooit iemand in de  
 woning te zien
• De gordijnen van de  
 woning zijn altijd dicht
• De ramen van de woning  
 zijn dichtgeplakt
• Er komen vreemde  
 geluiden en/of er komt  
 een vreemde lucht uit de  
 woning
• De brievenbus van de  
 woning is vol of wordt  
 bijna nooit leeggehaald; 
• Er zijn steeds andere  
 mensen in de woning.

  Vermoeden
over woonfraude? 

Woonfraude betekent dat een huurder de woning niet bewoont en/of 
de ruimte gebruikt waarvoor het niet bedoeld is. De woning wordt dan 
om de verkeerde redenen niet meer beschikbaar voor de woningmarkt. 
Voorbeelden zijn illegale onderverhuur, het niet bewonen van de woning of 
de woning gebruiken voor illegale activiteiten.

Meld het ons! 

Soms heeft u het gevoel  dat er iets niet helemaal klopt. U ziet ineens andere 
mensen in het huis. Of het is op vreemde tijden erg druk bij de woning. 

Woonfraude melden
Denkt u dat iemand woonfraude pleegt in een woning van Woonkwartier? Geef 
dit aan ons door. We doen onderzoek naar uw melding.  

Heeft u een vermoeden van woonfraude? 
Bel dan gerust met ons Klantadviescentrum.  
U bereikt onze klantadviseurs op maandag tot en met donderdag tussen 8:30 en 
17:00 uur en op vrijdag tussen 8:30 en 12:30 uur op telefoonnummer  
0168 35 00 00. 
 
U kunt uw vraag ook stellen via www.woonkwartier.nl. Of stuur een e-mail naar 
info@woonkwartier.nl.
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Opgeknapte 
jeu de boulesbaan 
Willem Barentzhof  

Aan het begin van de zomer is de jeu de boulesbaan in 
de Willem Barentszhof in Dinteloord weer in gebruik 
genomen. Dankzij de katholieke Bond van Ouderen (KBO) 
van de gemeente Steenbergen is de baan in zijn oude 
staat hersteld. De bewoners zijn enthousiast.

“Door het tegenvallende weer en de vakanties 
is er nog niet heel veel gespeeld, maar ik merk 

dat mensen in onze straat en eromheen heel 
enthousiast zijn over de baan. Samen met de KBO 

gaan we iets organiseren in de buurt zodat we met 
een grotere groep gezellig samen kunnen spelen.” 

(Mevrouw de Nijs, bewoonster aan de  
Willem Barentszhof)

We wensen de bewoners veel plezier met de jeu de boulesbaan!

Eind juli legt Wethouder Hans 
Wierikx samen met William 
Vermunt van de Samenstichting 
Stampersgat, een vloerplaat, om 
de begane grondvloer symbolisch 
af te maken. 

Stampersgat krijgt er een mooi 
complex van 9 appartementen bij! 
De woningen zijn al aangeboden 
via Klik voor Wonen. 

Plein 1940 Zevenbergschen Hoek
Aan de Frisostraat in Zevenbergschen Hoek laat Woonkwartier appartementen 
bouwen. Aannemer Koers is gestart met de bouw van de 2 gebouwen met in 
totaal 12 appartementen op een sfeervolle locatie aan Plein 1940.

Start nieuwbouwprojecten

Rebus



Kwartslag19Kwartslag •18 huisblad van Woonkwartier

Werk in

Er is weer veel onderhoud 
uitgevoerd in de 1e helft 
van 2021!  

Het Saint Louisplein in Oudenbosch  

is opgeknapt. De houten banken zijn 

gereinigd en opnieuw gebeitst en de 

metalen banken gereinigd en gelakt. 

De tussenmuur met het hekwerk is ook 

weer schoon en de fontein is origineel 

wit. De pomp en de verlichting zijn  

ook vernieuwd.

Het staat er 
weer prachtig 
bij!

Cederstraat OudenboschFriesestraat HeiningenBeatrijsweg Klundert

voor en na Pr. Margrietstraat Helwijk

Ambachtsherenweg Klundert

Oosterstraat Eikenlaan Klundert



www.woonkwartier.nl
info@woonkwartier.nl

Reparatieverzoek indienen 
0168 35 00 00
www.mijnwoonkwartier.nl
www.woonkwartier.nl

Storingen  
0168 35 00 01
•         Rioolverstoppingen
•         Glasschade
•         Centrale verwarming 
•         Mechanische ventilatie

Buiten kantoortijden 
0168 35 00 00 
alleen voor spoedeisende zaken
Let op! In het weekend en tijdens  
noodweer loopt het aantal telefoontjes  
in korte tijd soms op. De wachttijd bij 
onze storingsdiensten kan daardoor 
langer zijn dan normaal. 
Hiervoor vragen wij uw begrip.

Gemeente Moerdijk
14 01 68
Gemeente Halderberge
14 01 65
Gemeente Steenbergen          
14 01 67
Politie (geen spoed)
0900 88 44 
Alarmnummer (spoed)
112

Volg ons ook via 
de sociale media:
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Handige 
telefoonnummers

Puzzelt u mee?
Schrijf de letters uit de puzzel over naar de hokjes met hetzelfde cijfer.  
Mail het oplossingswoord van de puzzel naar  
communicatie@woonkwartier.nl en maak kans op een Bol.com kaart.

Horizontaal: 1 vervoering 6 Dit vindt op 25 september 2021 plaats 13 hoofddeksel  
14 raadsel 15 en dergelijke 17 snijwerktuig 18 zelfkant 19 oosterlengte 20 oproerling 
22 Nederlandse Spoorwegen 23 pers. vnw. 25 muzieksoort 26 winderig koud  
27 Middel om chatbericht naar Woonkwartier te sturen 29 berouw 31 grashalm 33 sluis 
34 afslagplaats bij golf 35 namelijk 36 centiliter 38 grootvader 40 oneerlijk 43 vroeg of 
laat 45 tint 48 aan Zee 49 Algemeen Beschaafd Nederlands 51 ijzerhoudende grond  
52 tekengerei 54 geweldpleger 58 godin v.d. dageraad 59 werpspies 61 inwendig orgaan 
63 water in Friesland 64 geldstraf 65 luchtschip.

Verticaal: 1 Hulp van medewerker Woonkwartier duurzaamheid 2 tot afscheid 3 pl. 
in Flevoland 4 vermaak 5 vordering 6 dwergboom 7 toneelleider 8 plus 9 hoofdgroet 
10 decigram 11 aanval van razernij 12 hoffelijk 16 zangwijs 21 kort geweer 22 Noord-
Holland 24 buitmaken 25 groente 27 vergelding 28 public relations 30 loofboom  
32 Bijbelse priester 37 boogbal 38 Oude Testament 39 mannelijk persoon 41 ijdeltuit 
42 invoegen (verkeer) 44 begindeel 46 salaris 47 lichaamsvocht 50 spelonk 52 autoped 
53 uitroep van afkeuring 55 pl. in Gelderland 56 hertje 57 beteuterd 60 als boven  
62 muzieknoot.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28

29 30 31 32

33 34 35

36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

www.puzzelpro.nl©

39 29 54 34 1 12 51 46 53


