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Dag van het huren
1 oktober 2016
Woningcorporaties dragen al meer dan 150 jaar bij aan goed 
wonen in Nederland. Zij bieden miljoenen mensen in Nederland 
een thuis. Maar liefst één op de drie huishoudens woont in een 
corporatiewoning. Maar hoe doen corporaties dat precies? 
En wát doen ze eigenlijk? 

Dit jaar organiseren woningcorporaties verspreid door 
heel Nederland voor de tweede editie van de Dag van 
het Huren. Op deze dag organiseren woningcorporaties 
activiteiten om hun werk te laten zien aan de samenleving 
en in gesprek te raken met huurders en relaties. In deze 
publicatie vindt u een overzicht van alle deelnemende 
corporaties en de activiteiten die zij organiseren.

Deelnemende corporaties
• op alfabetische volgorde corporatienaam
• op alfabetische volgorde plaatsnaam

mailto:dagvanhethuren%40aedes.nl?subject=
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Deelnemende corporaties
Op alfabetische volgorde corporatienaam
3B Wonen – Bergschenhoek

Acantus - Veendam

Baston Wonen - Zevenaar

Beter Wonen - Almelo

Beter Wonen - IJsselmuiden

Beter Wonen Vechtdal - Hardenberg

De Kernen – Hedel

De Veste - Ommen

de Woningstichting - Wageningen

De Woonschakel Westfriesland - Medemblik

Goed Wonen Gemert - Gemert

GroenWest - Woerden

HEEMwonen - Kerkrade

IJsseldal Wonen - Twello

Lyaemer Wonen - Lemmer

Parteon - Wormerveer

Plavei - Didam

ProWonen - Borculo

St. Joseph - Boxtel

Sité Woondiensten - Doetinchem

Stichting Area - Uden

Stichting Woontij - Den Burg

Tablis Wonen - Sliedrecht

Thús Wonen - Dokkum

Vallei Wonen - Woudenberg

Wassenaarsche Bouwstichting - Wassenaar

Waterweg Wonen - Vlaardingen

Wonen LImburg - Heerlen

Wonen LImburg - Horst

Wonen LImburg - Panningen

Wonen Limburg - Roermond

Wonen LImburg - Sittard

Wonen LImburg - Venray

Wonen Wittem - Mechelen

WonenBreburg - Tilburg

Woningbedrijf Velsen - IJmuiden

Woningbelang - Valkenswaard

Woningbouwvereniging Hoek van Holland - Hoek van Holland

Woningcorporatie ZVH - Zaandam

Woningstichting Domus - Roermond

Woningstichting Nijkerk - Nijkerk

Woonbedrijf Ieder1 - Deventer

Woonborg - Vries

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen - Terneuzen

WoonInvest - Voorburg

Woonkwartier - Zevenbergen

Woonpartners Midden-Holland - Waddinxveen

Woonstichting ’thuis - Eindhoven

Woonvisie - Ridderkerk

Woonwaard - Alkmaar

Zayaz - ‘s-Hertogenbosch

ZOwonen - Sittard
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Deelnemende corporaties 
Op alfabetische volgorde plaatsnaam
Alkmaar - Woonwaard

Almelo - Beter Wonen

Bergschenhoek  – 3B Wonen

Borculo - ProWonen

Boxtel - St. Joseph

Den Burg - Stichting Woontij

Deventer - Woonbedrijf Ieder1

Didam - Plavei

Doetinchem - Sité Woondiensten

Dokkum - Thús Wonen

Eindhoven - Woonstichting ’thuis 

Gemert - Goed Wonen Gemert 

Hardenberg - Beter Wonen Vechtdal

Hedel - De Kernen 

Heerlen - Wonen LImburg

Hoek van Holland - Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Horst - Wonen LImburg

IJmuiden Woningbedrijf - Velsen

IJsselmuiden - Beter Wonen

Kerkrade  - HEEMwonen

Lemmer - Lyaemer Wonen

Mechelen - Wonen Wittem

Medemblik - De Woonschakel Westfriesland

Nijkerk - Woningstichting Nijkerk 

Ommen - De Veste

Panningen- Wonen LImburg

Ridderkerk - Woonvisie

Roermond - Woningstichting Domus

Roermond - Wonen Limburg

‘s-Hertogenbosch - Zayaz

Sittard- Wonen LImburg

Sittard - ZOwonen

Sliedrecht - Tablis Wonen

Terneuzen - Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Tilburg - WonenBreburg

Twello - IJsseldal Wonen

Uden - Stichting Area

Valkenswaard - Woningbelang

Veendam - Acantus

Venray- Wonen LImburg

Vlaardingen - Waterweg Wonen 

Voorburg - WoonInvest

Vries - Woonborg

Waddinxveen - Woonpartners Midden-Holland

Wageningen - de Woningstichting

Wassenaar - Wassenaarsche Bouwstichting

Woerden - GroenWest 

Wormerveer - Parteon

Woudenberg - Vallei Wonen

Zaandam Woningcorporatie -  ZVH

Zevenaar - Baston Wonen

Zevenbergen - Woonkwartier
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Website www.3bwonen.nl

Contact Katinka de Vries, communicatieadviseur
 010 - 313 55 12 
 k.devries@3bwonen.nl

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Ons promo team is deze ochtend aanwezig in het centrum van Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. 
Het thema is: Een fijne buurt. Draagt u ook een steentje bij?

 � Centrum van Bleiswijk t.h.v. Kranenburg, 
 � Centrum van Berkel en Rodenrijs thv Kerksingel.

 � 09.00 uur Bleiswijk 
 � 10.45 uur Berkel en Rodenrijs

 � 10.15 uur Bleiswijk
 � 12.00 uur Brekel en Rodenrijs

Begintijd

Eindtijd

3B Wonen 
Bergschenhoek

www.3bwonen.nl
mailto:k.devries%403bwonen.nl?subject=
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Website Nog niet bekend

Contact Nog niet bekend

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Betrokken huurders worden in het zonnetje gezet

Nog niet bekend

10.00 uur
13.00 uur

Begintijd
Eindtijd

Acantus 
Veendam
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Website www.baston.nl

Contact Baston Wonen
 Marlyn le Fèvre of Eline Kooi
 communicatie@baston.nl

 0316-580358

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Thema
Samenwerken en verbinden. 
Het in gesprek komen met huurders.

Middelen 
Het plaatsen van een groot frame in de wijk waar een ieder zijn/haar visie op wonen beeldend 
kan maken. 
In samenwerking met het wijkteam en bewoners organiseren van activiteiten waaronder 
gezamenlijk poffertjes bakken,
in gesprek met de medewerkers van Baston Wonen, (kinder)activiteiten.

Wijk Bergvrede/Bastion

11.00 uur
15.00 uur

Begintijd
Eindtijd

Baston Wonen
Zevenaar

www.baston.nl
mailto:communicatie%40baston.nl?subject=
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Website en contact www.beterwonen.nl
   www.onscentrumvoorelkaar.nl

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Lezing, historie Binnenstad , voormalige Kloostergebied en de oude Haven,
ontwikkeling van Almelo

Aandacht voor: 
 � Wat bouwen en beheren we in de binnenstad en wat maakt het prettig wonen in de 

binnenstad van Almelo?
 � Wat doet een corporatie?
 � Deelname aan ouderenbeurs Cosbo (markt)

Enkele panden binnenstad Almelo (o.a. voormalige V&D, nu de naam Het Warenhuis aan de 
Werfstraat en woningen in Kloosterhof.
En op de markt (Koornmarkt)

Medewerkers van Beter Wonen, Huismeester, woonconsulenten, manager wonen, directeur 
gaan in gesprek met bezoekers. Ook zijn vele vrijwilligers vanuit Almelo actief.

11.00 uur
15.00 uur

Begintijd
Eindtijd

Beter Wonen
Almelo

www.beterwonen.nl
www.onscentrumvoorelkaar.nl
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Website www.bwij.nl

Contact 038-332 33 99
 info@bwij.nl

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Diverse activiteiten met het thema “Veiligheid” in samenwerking met Politie en Brandweer 
gericht op veilig wonen.

Slenkstraat
8271 TA IJsselmuiden

13.00 uur
16.00 uur

Begintijd
Eindtijd

Beter Wonen
IJsselmuiden

www.bwij.nl
mailto:info%40bwij.nl?subject=
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Website www.beterwonenvechtdal.nl
 www.veste.nl

Contact www.veste.nl / hallo@veste.nl/ Myrthe Honingh / 0529 45 25 88

 

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Samen met De Veste organiseren wij een fietstocht. Vanuit het kantoor van Beter Wonen in 
Hardenberg en De Veste in Ommen start de fietstocht die langs De Gloepe in Diffelen gaat. De 
lunch in Diffelen biedt ons een mooi moment om in gesprek te komen met onze huurders en te 
horen welke vragen er leven rondom huurbeleid, onderhoud of leefbaarheid. Daarnaast maken 
de huurders kans op een boodschappenpakket wanneer zij de slogan ‘Mooi wonen is voor mij 
……’ invullen

Hardenberg en Ommen

11.00 uur
15.00 uur

Begintijd
Eindtijd

Beter Wonen Vechtdal
Hardenberg en
Ommen

www.beterwonenvechtdal.nl
www.veste.nl
www.veste.nl 
mailto:hallo%40veste.nl?subject=
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Contact m.hoogeland@dekernen.nl
 06 504 206 71

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd

35 huurders in 35 dorpen bezoekje brengen 

35 dorpen 

Hele dag mogelijk 

De Kernen 
Hedel

mailto:m.hoogeland%40dekernen.nl?subject=
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Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Website www.veste.nl
 www.beterwonenvechtdal.nl
 

Contact www.veste.nl / hallo@veste.nl/ Myrthe Honingh / 0529 45 25 88

Samen met Beter Wonen Vechtdal organiseren wij een fietstocht. Vanuit het kantoor van Beter 
Wonen in Hardenberg en De Veste in Ommen start de fietstocht die langs De Gloepe in Diffelen 
gaat. De lunch in Diffelen biedt ons een mooi moment om in gesprek te komen met onze 
huurders en te horen welke vragen er leven rondom huurbeleid, onderhoud of leefbaarheid. 
Daarnaast maken de huurders kans op een boodschappenpakket wanneer zij de slogan ‘Mooi 
wonen is voor mij ……’ invullen

Ommen en Hardenberg 

11.00 uur
15.00 uur

De Veste
Ommen en
Hardenberg

www.veste.nl
www.beterwonenvechtdal.nl
www.veste.nl 
mailto:hallo%40veste.nl?subject=
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Website  www.dewoningstichting.nl

Contact Lenny van der Aa

Activiteiten

Locatie activiteiten

We organiseren een gezellige middag voor onze ‘gouden’ klanten, die 50 jaar en langer 
in hun huurwoning wonen.

Capitulatiezaal 
Hotel de Wereld

14.30 uur
17.00 uur

Begintijd
Eindtijd

de Woningstichting
Wageningen

www.dewoningstichting.nl
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Website www.dewoonschakel.nl

Contact info@dewoonschakel.nl

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Rondleidingen in het Koggenlandhuis. 
Huurappartementen bestemd voor personen ouder dan 55 jaar of mensen met een (lichte) 
zorgindicatie.

Koggenlandhuis 
Korteling 5
1979 VH  Midwoud

10.00 uur
16.00 uur

Begintijd
Eindtijd

De Woonschakel Westfriesland 
Medemblik

www.dewoonschakel.nl
mailto:info%40dewoonschakel.nl%0D?subject=
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Website www.goedwonengemert.nl 

Contact info@goedwonengemert.nl 

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Open huis met onder meer: 
 � Pop-up cafe
 � Speeddaten met de directeur 
 � Pimp je huis! 
 � Wegwijs op Mijn Goed Wonen 
 � Budgetcoach
 � Showroom met o.a. zonnepanelen
 � Het huishoudboekje van Goed Wonen
 � Maak kennis met Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel 

Kantoor Goed Wonen
Drossard de la Courtstraat 51, Gemert 

10.00 uur
14.00 uur

Begintijd
Eindtijd

Goed Wonen Gemert  
Gemert

www.goedwonengemert.nl
mailto:info%40goedwonengemert.nl%20?subject=
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Website 

Contact Sybella Dost, s.dost@groenwest.nl

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

GroenWest ontwikkelt momenteel klantbeloften die we graag willen toetsen. Een grote groep 
GroenWest-medewerkers gaat de wijken in om met onze huurders hierover in gesprek te gaan.

Waarom klantbeloften
Klantbeloften geven de klant, onze huurder, houvast. Ze geven duidelijkheid over wat de 
huurder van ons mag verwachten. De beloften maken duidelijk “waar we van zijn”; waar we 
voor staan en waar we voor gaan. 

Aha! Hoe komen we tot GroenWest-beloften?
We gaan ze opstellen samen met collega’s èn met huurders. We willen graag te weten komen 
van collega’s wat zij voor de huurder willen betekenen en van de huurder wat hij belangrijk 
vindt in de dienstverlening. Die twee brengen we bij elkaar in GroenWest-beloften.

In de verschillende wijken

vrijdagmiddag 30 september, 15.00 uur
vrijdagmiddag 30 september, 18.30 uur

Begintijd
Eindtijd

GroenWest  
Woerden

mailto:%20s.dost%40groenwest.nl?subject=
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Website www.heemwonen.nl

Contact Brigitte Dankelman Fokkinga
 b.dankelman@heemwonen.nl
 045 645 44 44 / 06 316 850 48

Activiteiten

Locatie activiteiten

Ochtend: trouwe huurders (50 jaar) worden in het zonnetje gezet. 

Middagdeel: open dag met workshops en presentaties. 

Kerkrade, Markt 52. 

Ochtenddeel is op uitnodiging en middagdeel is openbaar, vanaf 12.30 uur. 
15.30 uur

Begintijd
Eindtijd

HEEMwonen 
Kerkrade

mailto:www.heemwonen.nl?subject=
mailto:b.dankelman%40heemwonen.nl?subject=
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Website www.ijsseldalwonen.nl

Contact Info@ijsseldalwonen.nl
 0571-277979

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Open Huis; Kom kijken!

Aan het Marktplein in Twello worden 22 huurappartementen gerealiseerd met daaronder 
winkelruimte. Iedereen is van harte welkom om tijdens de Dag van het Huren een kijkje 
te komen nemen. Enthousiaste medewerkers van IJsseldal Wonen staan u graag te woord 
om alle vragen die u heeft over het huren van een woning te beantwoorden. U kunt enkele 
appartementen bezichtigen en onder het genot van een kop koffie of thee een praatje maken. 

Marktplein, Twello

10.00 uur
13.00 uur

Begintijd
Eindtijd

IJsseldal Wonen 
Twello

www.ijsseldalwonen.nl
mailto:Info%40ijsseldalwonen.nl?subject=
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Website www.lyaemerwonen.nl  

Contact Contact Hein de Haan / Ingrid Koopmans.
 info@lyaemerwonen.nl

 0514 60 90 00

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

 � Alle afdelingen presenteren zich op verschillende creatieve manieren. 

 � Er is een informatiemarkt samen met de huurdersvereniging,  het Sociaal Wijk team en 

Vluchtelingen werk.  

 � Er loopt een acteur rond. 

 � Er zijn verschillende leuke kinderactiviteiten en er wordt gezorgd voor een hapje en drankje.

Lyaemer Wonen
Lemmer

11:00 uur
15:00 uur

Begintijd
Eindtijd

Lyaemer Wonen 
Lemmer

www.lyaemerwonen.nl
mailto:info%40lyaemerwonen.nl?subject=
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Website www.parteon.nl/dagvanhethuren

Contact Tessa Gooijer 
 info@parteon.nl

 075 627 50 00

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Informatie over:
 � verhuizen naar een seniorenwoning of langer thuis blijven wonen
 � uitleg over inschrijving in WoningNet 
 � het vinden en gebruiken van Parteon-formulieren
 � mogelijkheden van zelfbeheer

Vragen stellen aan:
 � onze medewerkers van het Klant Informatie Centrum en afdeling Verhuur
 � stichting Buuv
 � het Sociaal Wijkteam van Wormerveer

Kleur- of interieuradvies!
Wilt u van uw huis nog meer een eigen thuis maken? Kom dan zeker naar de Dag van het Huren! 
Parteon biedt u de mogelijkheid om te speed-daten met een interieuradviseur! Houd onze 
website in de gaten voor meer informatie. 

Leuk voor de kleintjes
En natuurlijk zijn ook de jongste huurders (in spé) van harte welkom op de Dag van het Huren 
bij Parteon. Limonade, tekenen, wat lekkers én een spannende activiteit!

Dick Laanplein 1 Wormerveer

10.00  uur
14.00  uur

Begintijd
Eindtijd

Parteon 
Wormerveer

www.parteon.nl/dagvanhethuren
mailto:info%40parteon.nl?subject=
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Contact Claudia van Gestel
 communicatie@plavei.nl
 0316 – 29 66 00

Website www.plavei.nl/dagvanhethuren

Activiteiten

Locatie activiteiten

Bij Plavei gaat het er tijdens de Dag van het Huren om dat we in gesprek komen met onze 
huurders en weten wat er leeft en speelt in de wijk. Met dit doel wordt een aantal activiteiten op 
touw gezet. Nadere info volgt.

Didam, ’s-Heerenberg en overige kernen

13.00 uur
17.00 uur

Begintijd
Eindtijd

Plavei 
Didam

mailto:communicatie%40plavei.nl?subject=
www.plavei.nl/dagvanhethuren
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Website www.prowonen.nl

Contact Ellen Maaswinkel
 ellen.maaswinkel@prowonen.nl
 Of klik hier voor meer informatie 

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Tijdens de Dag van het Huren gaan we naar onze huurders toe! Huren staat die dag centraal, 
maar ons werk staat die dag ook centraal. We geven onze klanten tips en adviezen over het 
besparen van energie en daarmee ook het belang van ventileren. Klanten kunnen bij ons terecht 
voor allerlei woonvragen. Er is ruimte om in gesprek te gaan met onze klanten en bezoekers 
gericht hun ideeën, suggesties aan en meningen over (huren bij) ProWonen te vragen. 
Daarnaast is er ruimte om het klantportaal MijnProWonen te laten zien en eventueel toe te 
lichten. Bezoekers ontvangen tijdens de Dag van het Huren een douchecoach.

Bezoekers (huurders) aan de Dag van het Huren kunnen een servicemedewerker aan huis 
winnen. De servicemedewerker komt 2 uur bij de huurder thuis om kleine klusjes uit te voeren 
en advies op maat te geven over het besparen van energie. Tijdens het bezoek neemt de 
servicemedewerker een energiebespaarbox mee. 

Gemeente Berkelland (Borculo, Eibergen, Neede, Ruurlo), Gemeente Bronckhorst 
(Hengelo (gld), Vorden, Zelhem) en Gemeente Oost Gelre (Lichtenvoorde)

Afhankelijk van de locatie om 10.00 of 13.00 uur
Afhankelijk van de locatie om 13.00 uur of 15.00 uur

Begintijd
Eindtijd

ProWonen 
Borculo

www.prowonen.nl
mailto:ellen.maaswinkel%40prowonen.nl?subject=
https://www.prowonen.nl/over_prowonen/actueel/1_oktober_dag_van_het_huren.aspx
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Contact

Terug naar:

Activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Website www.sintjoseph.nl

Afhankelijk van locatie
Afhankelijk van locatie

Mgr. Bekkersstraat en  Van BeekstraatLocatie activiteiten

Op zaterdag 1 oktober is het de landelijke Dag van het Huren. Ook St. Joseph werkt hieraan 
mee. Dit keer gaan niet de deuren van het kantoor open, maar trekken medewerkers tussen 
10.00 en 14.00 uur de wijken in.

Centrum
Aan de Mgr. Bekkersstraat zetten we woongebouw Vinckenrode open. Tussen 11.00 en 
14.00 uur zijn geïnteresseerde woningzoekenden welkom. Ook de bewonerscommissie van 
dit complex neemt een actieve rol. Zij vertellen meer over het samenleven in het gebouw. 
De woning Mgr. Bekkersstraat 2-107 (op de eerste etage) wordt opgesteld voor het publiek. 
Na afloop van de woningbezichtiging bent u welkom in Elisabetsdael, het tegenover gelegen 
zorgcomplex van de Zorggroep Elde.

Selissenwal
In Boxtel-Noord vindt u ons tussen 10.00 en 14.00 uur in de Van Beekstraat. Ter hoogte van 
thuiszorgwinkel Vivent zetten wij onze mobiele woonkamer op en luisteren we naar bewoners.  
Onder het genot van een bakje koffie denken we graag met u mee wat wij nog kunnen 
betekenen op het gebied van wonen.

Komt u ons ook bezoeken?

St. Joseph
Boxtel

https://www.sintjoseph.nl/
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Website www.swd.nl

Contact Stephanie Luinge
 stephanie.luinge@swd.nl
 06-511 386 04

Activiteiten

Locatie activiteiten

 � Informatiekraam
 � medewerkers bezoeken huurders thuis met goodiebag en vragenlijst!

Wijk Overstegen 
Doetinchem

09.00 uur 
13.00 uur

Begintijd
Eindtijd

Site Woondiensten 
Doetinchem

www.swd.nl
mailto:stephanie.luinge%40swd.nl?subject=
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Website www.areawonen.nl

Contact info@areawonen.nl
 0418 – 38 80 44

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Open Huis: Deze dag zetten wij de deuren van ons kantoor in Uden open om samen met u de 
dialoog aan te gaan over verschillende onderwerpen als: 

 � Woningverdeling
 � Betaalbaarheid
 � Duurzaamheid
 � De kwaliteit van de woning
 � Bewonersparticipatie

Daarnaast hebben wij voor de bewoners de mogelijkheid om zelf een onderwerp in te brengen.

Leeuweriksweg 12, Uden

13.00 uur
16.00uur

Begintijd
Eindtijd

Stichting Area 
Uden

www.areawonen.nl
mailto:info%40areawonen.nl?subject=
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Website www.woontij.nl

Contact Christine Groen
 info@woontij.nl
 088 - 9666845

Activiteiten

Locatie activiteiten

 � Renovatieproject

 � workshop budgetteren

 � Info veilig en gezond wonen

 � Mogelijkheden van digitale mogelijkheden

 � speeddaten met de directeur

 � Informatiestand Wocozon

Renovatieproject Oosterend
Kantoor Den Burg

11.00 uur 
15.00 uur

Begintijd
Eindtijd

Stichting Woontij
Den Burg

www.woontij.nl
mailto:info%40woontij.nl?subject=
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Website www.tabliswonen.nl

Contact info@tabliswonen.nl
 0184 444 844

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

 � In gesprek met medewerkers over:
 �    zelf aangebrachte voorzieningen
 �    Politie Keurmerk Veilig Wonen
 �    projecten

 � In gesprek met de huurdersorganisatie H3S
 � 100 jaar volkshuisvesting in woord en beeld (historicus aanwezig)
 � Leren om kleine reparaties uit te voeren

N.v.t.

10.00 uur
12.30 uur

Begintijd
Eindtijd

Sliedrecht
Zuiderzeestraat 210

Tablis Wonen 
Sliedrecht

www.tabliswonen.nl
mailto:info%40tabliswonen.nl?subject=
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Website 

Contact John te Nijenhuis, 0800  – 5511 511

Activiteiten

Locatie activiteiten

Zaterdag 1 oktober is de landelijke ‘Dag van het Huren’. Thús Wonen doet ook dit jaar hieraan 
mee. Tijdens de ‘Dag van het Huren’ in 2015 was het open huis in ons kantoor in Dokkum. Dit 
jaar sluit Thús Wonen aan bij de handelsroute, tussen Feanwâlden en Sumar, georganiseerd op 
de ‘Centrale As’.
Tussen 10.00 en 16.00 uur bent u daar van harte welkom. U hebt hier de gelegenheid u te 
laten informeren over het reilen en zeilen bij de corporatie. Er zijn verschillende activiteiten 
georganiseerd zoals een promotiefilm over Thús Wonen, een prijsvraag met betrekking tot 
leefbaarheid in de wijk, prijsvraag voor kinderen, grabbelton, workshop bloembakje maken en 
een vragenloket. Met het stellen van vier korte vragen willen we proberen een beeld te krijgen 
over hoe u over Thús Wonen denkt.

Handelsroute ‘De Centrale As’ tussen Veenwouden en Sumar

10.00 uur
16.00 uur

Begintijd
Eindtijd

Thús Wonen
Dokkum
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Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Contact Astrid Dijkstra, communicatieadviseur
 adijkstra@valleiwonen.nl
 033 - 286 17 40

Website www.valleiwonen.nl

14.30 uur
16.30 uur

Theeschenkerij Eldorado in Woudenberg.

Er is vervoer beschikbaar voor mensen die zelf niet in de gelegenheid zijn daar te komen.

Activiteiten Huurders die 50 jaar of langer huren bij Vallei Wonen, zijn uitgenodigd voor een High Tea. Een 
aantal medewerkers van Vallei Wonen zijn daarbij aanwezig, evenals de directeur-bestuurder. 
Terplekke krijgen ze een tas Dag vh Huren met daarin een gadget en cadeautje van Vallei 
Wonen.

Vallei Wonen 
Woudenberg

mailto:adijkstra%40valleiwonen.nl?subject=
www.valleiwonen.nl
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Website www.wassenaarschebouwstichting.nl

Contact wbs@wabs.nl 
 070-511 46 90

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

 � Info markt 

 � fiets-puzzeltocht

 � open huis kantoor

 � demo’s zelf klussen

Starrenburglaan 1

10.00 uur
15.00 uur

Begintijd
Eindtijd

Wassenaarsche Bouwstichting 
Wassenaar

www.wassenaarschebouwstichting.nl
mailto:wbs%40wabs.nl%20?subject=
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Website

Contact Cindy Mattijssen:

 cindy.mattijssen@waterwegwonen.nl

Activiteiten

Locatie activiteiten

Rondleiding nieuw gebouw met actieve huurders op uitnodiging. 

Lunch en rondleiding

11.00 uur 
13.00 uur 

Begintijd
Eindtijd

Waterweg Wonen  
Vlaardingen

mailto:cindy.mattijssen%40waterwegwonen.nl?subject=
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Contact

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

13:00
16:00

Website www.wonenlimburg.nl

Buurtwinkel Heerlen, Sittarderweg 6

 � Minder energiekosten? De energiecoach geeft u graag persoonlijk advies.
 � Ontmoet uw vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie 
 � Samen buurten, samen proeven
 � Hebben bepaalde groepen voorrang bij de toewijzing van een woning? Kan mijn leeftijd van 

invloed zijn? We lichten het graag toe. 
 � Bij onze buren bent u die dag ook van harte welkom. Verbaas u in de ruilwinkel over het 

enorme aanbod mooie spullen voor een habbekrats. Of ruil die oude lamp waar u niets meer 
mee doet in voor dat leuke tafeltje.  En kent u de voedselbank? Iedere week maken onze 
achterburen heel wat gezinnen blij met een verantwoord voedselpakket. 

 � En de budgetcoach geeft u graag een steuntje in de rug met het op orde krijgen en houden 
van uw financiën. 

Wonen Limburg
Heerlen

mailto:www.wonenlimburg.nl?subject=
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Contact

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

13:00
16:00

Website www.wonenlimburg.nl

Buurtwinkel Horst, Doolgaardstraat 38

 � Minder energiekosten? De energiecoach geeft u graag persoonlijk advies.
 � Ontmoet uw vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie 
 � Gesprekstafel over onze nieuwe buren; over statushouders (met medewerker 

Vluchtelingenwerk) en arbeidsmigranten
 � Theatervoorstelling in Jongerencentrum ‘help, mijn buurman is gek!’ door Maaskerade uit 

Venlo
 � Samen buurten, samen proeven

Wonen Limburg
Horst

www.wonenlimburg.nl
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Contact

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

13:00
16:00

Website www.wonenlimburg.nl

Buurtwinkel Panningen, Raadhuisstraat 130 

 � Minder energiekosten? De energiecoach geeft u graag persoonlijk advies.
 � Ontmoet uw vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie 
 � Samen buurten, samen proeven
 � Bustocht: we laten u zien hoe u langer thuis kunt blijven wonen (Huis van Morgen). Tonen 

we bij Irenehof een andere, tijdelijke bouw voor mensen die snel een thuis nodig hebben. 
En legt paprikakweker Wijnen uit hoe Poolse medewerkers een vaste plek hebben in zijn 
bedrijf, en ook in de regio.

Wonen Limburg
Panningen

www.wonenlimburg.nl
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Website www.wonenlimburg.nl

Contact www.wonenlimburg.nl

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

 � Minder energiekosten? De energiecoach geeft u graag persoonlijk advies.
 � Ontmoet uw vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie 
 � Samen buurten, samen proeven
 � Van vluchteling naar een nieuw thuis in Nederland. In gesprek met een medewerker van 

Vluchtelingenwerk over de huisvesting en integratie van onze nieuwe buren. 
 � Ontmoet uw vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie.
 � Stap in de huifkar en ga met ons mee naar de Donderse Moestuin. Inspirerende verhalen 

door de grondleggers van de tuin en wat dat betekent voor hun wijk. Geniet van heerlijke 
pompoensoep uit eigen tuin. En voor de kinderen is er natuurlijk ook van alles te doen en 
beleven!  

 � Of loop met ons mee naar de oude Fordgarage aan de Knevelsgraafstraat en neem alvast een 
kijkje in het multifunctioneel zorgcentrum met binnenspeeltuin, creatief atelier en horeca dat 
binnenkort open gaat. De rondleidingen worden verzorgd door medewerkers van Rendiz en 
PSW.

Buurtwinkel Roermond, Willem II Singel 25

13.00 uur
16.00 uur

Begintijd
Eindtijd

Wonen Limburg
Roermond

www.wonenlimburg.nl
www.wonenlimburg.nl
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Contact

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

13:00
16:00

Website www.wonenlimburg.nl

Buurtwinkel Sittard, Stationsstraat 47

 � Minder energiekosten? De energiecoach geeft u graag persoonlijk advies.

 � Ontmoet uw vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie 

 � Samen buurten, samen proeven

 � De bewoners van de Jos Klijnenlaan in Geleen hebben het wel héél gezellig gemaakt in hun 

woongebouw. Hun groentetuin bijvoorbeeld; deze levert niet enkel heerlijke verse groenten 

op, maar ook heel wat mooie gesprekken. Een aantal bewoners is aanwezig en vertellen u 

graag meer over de manier waarop zij van een leuk idee een mooi project hebben gemaakt. 

Een prachtig voorbeeld hoe trotse bewoners samen werken aan een prettige buurt!

Wonen Limburg
Sittard

www.wonenlimburg.nl
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Contact

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

13:00
16:00

Buurtwinkel Venray, Gouden Leeuwplein 2 

Website www.wonenlimburg.nl

 � Minder energiekosten? De energiecoach geeft u graag persoonlijk advies.
 � Ontmoet uw vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie 
 � Discussietafel: ‘Wat zou ik doen als ik directeur van Wonen Limburg zou zijn?’ 
 � Met huifkar tour door Venray; onderweg twee stopplaatsen (MFC Brukske en WOC ’t 

Schöpke) en uitleg onderweg over diverse ontwikkelingen.
 � Samen buurten, samen proeven

Wonen Limburg
Venray

www.wonenlimburg.nl
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Website www.wonenwittem.nl

Contact info@wonenwittem.nl
 043-455 16 73

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Wij ontvangen onze huurders tijdens deze dag met een lekker kopje thee of koffie en natuurlijk 
Limburgse vlaai. Vervolgens gaan zowel het bestuur als de medewerkers van Wonen Wittem 
graag het gesprek aan met de huurders over o.a. lopende projecten en actualiteiten. 
Daarnaast worden ook dit jaar weer de ‘gouden huurders’ extra in het zonnetje gezet. Het 
definitieve programma evenals de locatie worden op onze website en in de lokale media 
gepubliceerd.

Nog niet bekend

11.00 uur
13.00 uur

Begintijd
Eindtijd

Wonen Wittem 
Mechelen

www.wonenwittem.nl
mailto:info%40wonenwittem.nl?subject=


Dag van het huren | 1 oktober 2016  | 38

Website n.v.t.

Contact n.v.t.

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

We zetten onze trouwe huurders in het zonnetje. 
De huurders worden rechtstreeks uitgenodigd.

Woonwinkels

Wisselt per locatie
Wisselt per locatie

Begintijd
Eindtijd

WonenBreburg 
regio Breda/Tilburg
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Website www.wbvelsen.nl

Contact Ria de Krijger 
 0255 566 290

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

 � Overzicht bouw- en renovatieprojecten
 � Huishoudboekje Woningbedrijf Velsen
 � Bezoek bouwplaats Het Nieuwe Vroeger
 � Vraag het onze klusjesman
 � Timmeren en metselen voor kinderen
 � Fotoprijsvraag
 � Demonstratie 3D printen

Kerkje aan de Helmstraat, Oud-IJmuiden

11.00 uur
15.00 uur

Woningbedrijf Velsen 
IJmuiden

mailto:www.wbvelsen.nl?subject=
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Website www.woningbelang.nl

Contact 040  208 38 38

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Diverse collega’s gaan op pad om huurders te verassen met een zonnestraaltje.
Huurders die zich belangeloos inzetten voor anderen of voor de wijk. Of een huurder met een 
bijzonder verhaal. Dat zijn in onze ogen zonnestraaltjes. Deze huurders zetten wij vandaag in 
het zonnetje.

Wij gaan de wijk in en bezoeken de huurders

Vanaf de ochtend gaan wij op pad
Als we een aantal huurders blij hebben gemaakt

Woningbelang 
Valkenswaard

mailto:www.woningbelang.nl?subject=
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Website www.wonenhoekvanholland.nl

Contact info@wbv-hvh.nl

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

 � Verkiezing ‘Beste Buur’van WVH
 � Koffie met wat lekkers
 � Activiteiten voor de kinderen
 � In gesprek met de medewerkers van WVH
 � Ideeënman voor uw ideeën over goed wonen

Planciushof 75

10.00 uur
12.00 uur

Woningbouwvereniging 
Hoek van Holland 
Hoek van Holland

www.wonenhoekvanholland.nl
mailto:?subject=


Dag van het huren | 1 oktober 2016  | 42

Website  www.zvh.nl

Contact Jolanda Koster
 j.koster@zvh.nl
 075 681 17 11

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Woningcorporatie ZVH heeft specialisten klaar staan om met huurders en woningzoekenden te 
praten en hun vragen te beantwoorden. 

 � Bezoekers kunnen in gesprek met de directeur-bestuurder van ZVH of tips halen bij de 
vakman van de klussenbus over kleine storingen in huis. Vragen over verhuizen naar een 
andere woning, overlast of huur betalen worden beantwoord door ZVH-specialisten van de 
afdeling Wonen.

 � Een interieurstylist laat zien hoe met kleine aanpassingen in de woning eenvoudig een 
“nieuw “ interieur gecreëerd kan worden. Door bijvoorbeeld meubels op een andere plek 
te zetten of door  accessoires te wisselen. Wie een foto van zijn woon- of slaapkamer 
meeneemt, krijgt gratis persoonlijk advies.  

 � Vertegenwoordiging van de Bewonersraad is aanwezig om informatie over de 
bewonersorganisatie te geven en vragen te beantwoorden.

Woningcorporatie ZVH
Peperstraat 86
1502 AK Zaandam

11.00 uur
14.00 uur

Woningcorporatie ZVH 
Zaandam

www.zvh.nl
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Website www.wsdomus.nl

Contact Kiri Diederen
 info@wsdomus.nl 
 0475-337 323

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

De vertrouwde Domus Dag, maar dan anders! 

Met in het achterhoofd één van onze meest waardevolle kernwaarden ‘dichtbij’, gaan wij deze 
5e Domus Dag naar onze huurders toe in plaats van andersom.
Met een mobiele coffeetruck zijn we op 1 oktober tussen 09:30 uur en 14:00 uur op 4 locaties 
in Roermond te vinden, vlak bij onze huurders in de buurt dus!  

4 plekken in Roermond: 

 � Schepen van Hertefeltstraat 32  Roermond

 � Oranjelaan 81    Roermond

 � Koningin Regentesselaan 1-49  Roermond

 � Pelserstraat 50   Roermond 

09:30 uur 
14:00 uur

Woningstichting Domus 
Roermond

www.wsdomus.nl
mailto:info%40wsdomus.nl%20?subject=
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Website Nog niet bekend

Contact Nog niet bekend

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Woningstichting Nijkerk 
Nijkerk
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Website

Contact Nicole Krikke  088 111 01 07 of
 Kirsten Reezigt  088 111 01 85

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Op zaterdag 1 oktober, de Dag van het Huren, staat Woonbedrijf ieder1 letterlijk bij onze 
huurders op de stoep. Wij komen naar u toe in Deventer en Zutphen. Met koffie en wat 
lekkers voor de kinderen. Stel alle vragen die u nog eens wilde stellen. Moet er iets geregeld 
worden? Grote kans dat we het ter plekke kunnen doen! Altijd al een keer uw hart willen 
luchten of misschien wel een complimentje willen geven? De babbelbox staat voor u klaar. Uw 
wijkconsulent nog nooit ontmoet? Kom dan 1 oktober bij ons koffiedrinken op de stoep!

Verschillende plekken verspreid over Deventer en Zutphen, exacte locaties volgen nog.

10.00 uur
16.30 uur

Woonbedrijf Ieder1
Deventer
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Website Nog niet bekend

Contact Nog niet bekend

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Woonborg
Vries
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Website Nog niet bekend

Contact Afdeling Communicatie
 0115-636 000
 communicatie@woongoedzvl.nl

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Open huis
 � nieuwbouw gezondheidscentrum (Axel 9.00 – 10.30 uur)
 � koopwoning in zaamslag (11.30 uur – 12.30 uur)
 � nieuwbouw Finlandstraat Oostburg (14.00 – 15.30 uur)

Activiteiten zijn het verloten van het plaatsen van zonnepanelen op 14 woningen, toelichting 
over de nieuwbouw, er is informatie te verkrijgen over onderhoudsprogramma’s en het zelf 
aanbrengen van voorzieningen.

Axel, Zaamslag en Oostburg

 � nieuwbouw gezondheidscentrum (Axel 9.00 – 10.30 uur)
 � koopwoning in zaamslag (11.30 uur – 12.30 uur)
 � nieuwbouw Finlandstraat Oostburg (14.00 – 15.30 uur)

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 
Terneuzen

mailto:communicatie%40woongoedzvl.nl?subject=
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Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Contact communicatie@woonkwartier.nl
 0168 35 00 00

Website www.woonkwartier.nl

13.30uur 
16.30uur

Vestiging Zevenbergen: Kristallaan 1, Zevenbergen

Vestiging Oudenbosch: Jezuietenplein 10, 
Oudenbosch (openstelling kantoor, geen verdere activiteiten)

Vestiging Dinteloord: Raadhuisplein 33, Dinteloord

Activiteiten Op de dag van het huren stellen we onze 3 vestigingen in Zevenbergen, Oudenbosch en 
Dinteloord open voor publiek. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd op de hoofdvestiging 
in Zevenbergen. Er is een informatiemarkt met externe partijen, er vinden workshops 
en presentaties plaats met en door externe partijen op het gebied van duurzaamheid, 
brandpreventie, inbraakpreventie en rondkomen met inkomen. Gedurende de dag kunnen 
huurdersvragen gesteld worden aan onze Woonadviseurs. Er is mogelijkheid tot een 
vragenkwartier met de directeur van Woonkwartier en er worden diverse kinderactiviteiten 
georganiseerd. Er wordt gezorgd voor koffie/thee met wat lekkers en uiteraard zullen leuke 
gadgets niet ontbreken. 

Woonkwartier
Zevenbergen, Oudenbosch en
Dinteloord

mailto:communicatie%40woonkwartier.nl?subject=
www.woonkwartier.nl
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Website www.woonpartners-mh.nl.

Contact Woonpartners Midden-Holland, Coenecoop 6 in Waddinxveen, 
 tel: 0182- 64 64 64 of via email: info@woonpartners-mh.nl.

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Voor de tweede keer doet Woonpartners mee aan de landelijke Dag van het Huren. 
Ook in 2016 laat de corporatie u kennismaken met zowel haar medewerkers als haar huuraanbod.
Voor de ‘Trouwe huurders’ die 40 jaar of meer bij de corporatie huren organiseren we in de ochtend een besloten 
bijeenkomst waarin de bewoners in het zonnetje worden gezet.

Voor de ‘Betrokken huurders’, de vrijwilligers die zich onbetaald inzetten voor hun buurt, lid zijn van een 
bewonerscommissie of huurderskoepel, organiseren we in de middag een actieve bijeenkomst waarbij de medewerkers 
van de corporatie hun bedanken in woord en daad. 

Voor de ‘Potentiele huurders’ hebben we een expeditie georganiseerd langs de gemeentes Zuidplas, Waddinxveen 
en Gouda en ontdekken de ‘reizigers’ welke nieuwbouwprojecten in aanbouw zijn en welke bestaande woningen of 
bedrijfsruimten en garages te huur zijn bij Woonpartners Midden-Holland.

De ‘reisleiders’; de medewerkers van Woonpartners Midden-Holland staan klaar om belangstellenden te begeleiden op 
hun reis naar de ideale woning. Het aanbod aan seniorenwoningen komt ook uitgebreid aan bod.

De locaties waar u tijdens de reis een stop kunt maken zijn:
 � Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen, met de nieuwbouwprojecten in aanbouw; 

Het Elzenhof en Het Dijkpark.
 � Cultuurhuys De Kroon in het winkelcentrum
 � Aan de Sportlaan in Gouda zijn de eengezinswoningen van ZSW opgeleverd, de Leo Vromantoren is bijna klaar en 

van de Georgine Sanders toren zijn de contouren ook al zichtbaar.

We hopen u op 1 oktober te begroeten.

Expeditie: Cultuurhuys de Kroon in Waddinxveen, Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen en 
Sportlaan in Gouda (oost)

12.00 uur
16.00 uur

Woonpartners Midden-Holland 
Alphen aan den Rijn, Gouda, 
Waddinxveen en Zuidplas.

www.woonpartners-mh.nl
mailto:info%40woonpartners-mh.nl?subject=
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Website

Contact Best, Son en Breugel, Veldhoven, Waalre, Eindhoven
 mijn-thuis.nl 50jaarhuurder@mijn-thuis.nl 
 040 249 99 99

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Wij zetten deze dag onze trouwe huurders in het zonnetje (trouwe huurder = iemand die dit jaar 
50 jaar bij ’thuis  huurt). 

Wij organiseren een gezellige middag op een mooie locatie met een hapje, drankje en muziek. 

Dit jaar huren ruim 100 bewoners 50 jaar bij ’thuis. Zij komen voornamelijk uit 2 wijken, waar 
zij in 1966 de sleutel van hun nieuwbouwwoning kregen. Een wijk uit Eindhoven-Noord en een 
uit Veldhoven. Veel trouwe huurders kennen elkaar dus als buren, uit de straat of omgeving. De 
meesten wonen nog steeds in dezelfde woning. Enkelen zijn verhuisd naar een andere woning 
van ’thuis. 

Wij waarderen onze trouwe huurders enorm, daarom zetten wij ze in het zonnetje. Via onze 
website,  Facebook en lokale media communiceren we over deze dag. 

’t Boshuys, Best, www.boshuysbest.nl 
Deze bijeenkomst is alleen voor genodigde huurders.

13.00 uur
16.00 uur

Woonstichting  thuis 
Eindhoven

https://www.mijn-thuis.nl/Home/
mailto:50jaarhuurder%40mijn-thuis.nl%20?subject=
www.boshuysbest.nl
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Website www.wooninvest.nl

 www.facebook.com/wooninvest 

Contact rf@wooninvest.nl

Terug naar:

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Open huis met o.a.

 � Workshop ‘Baas over uw eigen huishoudboekje’

 � Workshop metamorfose oude meubels

 � Huurdersvereniging Respectus

 � Vrijwilligers aan het woord

 � Aanbod huurwoningen

 � Prijsvraag

 � Vraagbaak

 � Demonstraties

Coffee on Wheels verzorgt de koffie. 

Charlotte van Pallandtlaan 2
2272 TR, Voorburg

10.00 uur
13.00 uur 

WoonInvest
Voorburg

www.wooninvest.nl
www.facebook.com/wooninvest
mailto:rf%40wooninvest.nl?subject=
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Contact info@wv.nl

 0180-494949

Activiteiten

Locatie activiteiten
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Verkiezing meest verzorgde tuin/balkon

Ridderkerk en Rhoon

10.00
12.00

Woonvisie 
Ridderkerk

mailto:info%40wv.nl?subject=
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Website www.woonwaard.nl

Contact Inge van Langen
 ivanlangen@woonwaard.nl
 06-53801727

Terug naar:
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Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Fotowedstrijd ‘Mijn thuis’

Zaterdag 1 oktober is de landelijke Dag van het Huren. Woonwaard organiseert daarom 
een fotowedstrijd voor al haar huurders met als thema ‘Mijn thuis’. De leukste foto’s krijgen 
een eervolle vermelding in ons huurdersblad Thuis! Doe gezellig mee en maak kans op een 
selfiestick! 

Hoe werkt het? 
 � U maakt een foto van uw ultieme thuisgevoel. Dat kan een plekje in huis zijn, gezellig 

samen op de bank of een verjaardag in de tuin. 
 � De actie loopt van 12 september tot 28 september. U mag zo vaak meedoen als u wilt. 

          De actievoorwaarden vindt u hier.
 � U stuurt uw inzending naar communicatie@woonwaard.nl onder vermelding van uw naam, 

e-mailadres en telefoonnummer.

Bij u thuis

12 september
28 september

Woonwaard 
Alkmaar

www.woonwaard.nl
mailto:ivanlangen%40woonwaard.nl?subject=
https://www.woonwaard.nl/fileadmin/user_upload/Actievoorwaarden_Fotowedstrijd.pdf
mailto:communicatie%40woonwaard.nl?subject=
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Website www.zayaz.nl

Contact Sarie Sleenhof, s.sleenhof@zayaz.nl 
 073-648 24 83

Zayaz organiseert op de Dag van het Huren  twee activiteiten voor haar huurders:

1. Schoonmaakactie: voor bewoners in de Pieter Breughelstraat / Jordaensstraat is er een 
schoonmaakproject georganiseerd. Alle bewoners worden uitgenodigd om mee te doen, 
met als doel er samen voor te zorgen dat alle portieken en souterrains er weer piekfijn 
uitzien. Uiteraard worden zij geholpen door de Afvalstoffendienst en professionele 
schoonmakers. En zorgen we voor o.a. een lekkere versnapering en een springkussen voor 
de kinderen. 

2. Daarnaast verzorgen medewerkers van Zayaz een gratis rondleiding door de oude wijk 
De Muntel. In deze wijk is de sociale woningbouw ontstaan, door de vele arbeiders die er 
woonden. Onze collega’s laten de deelnemers tijdens de rondleiding de mooiste plekjes 
zien. En kunnen hen meer vertellen over de geschiedenis van deze wijk. Huurders kunnen 
zich vooraf (gratis) aanmelden voor deze rondleiding.

 � Schoonmaakactie: Pieter Breughelstraat/ Jordaensstraat
 � Rondleiding: Muntel

De schoonmaakactie voor bewoners start om 9.30 uur. 
De eerste rondleiding in De Muntel zal ook om 9.30 uur starten.

Staat niet vast, activiteiten zullen ergens medio/eind van de middag afgelopen zijn.

Zayaz 
‘s-Hertogenbosch

www.zayaz.nl
mailto:s.sleenhof%40zayaz.nl%20?subject=
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Website www.zowonen.com

Contact s.bracke@zowonen.com
 046-4209600

Activiteiten

Locatie activiteiten

Begintijd
Eindtijd

Diverse activiteiten waaronder:
 � het inrichten van een gemeenschappelijke ruimte,
 � wegwijs maken in ons online platform
 � gezamenlijke lunch
 � speur- en wandeltocht

 � Sittard; wijken Sanderbout en Ophoven, Agnetenberg
 � Geleen; Martin Luther Kingplein
 � Amstenrade; De Gijselaar
 � Beek; om de Toren
 � Susteren; Markt en Kapittelhof

11.00 uur
16.00 uur

ZOwonen 
Sittard

www.zowonen.com
mailto:s.bracke%40zowonen.com?subject=
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