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Oldenzaal kiest weer 
een Beste Buur
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Een goede buur heeft belangstelling voor 
de buren. Een goede buur groet, geeft een 
complimentje of maakt een grapje en biedt  
een helpende hand. Het is fijn om zulke buren 
in de straat te hebben. De buurt wordt er een 
beetje vrolijker van.

Uw buren kiest u meestal niet zelf. Maar zelf 
bent u ook een buur. En u kunt ervoor kiezen 
een goede buur te zijn. Dat werkt aanstekelijk! 
Het draagt bij aan een fijne en prettige woon- 
en leefomgeving. Aan noaberschap. Goed 
noaberschap lijkt vanzelfsprekend, maar dat  
is het niet. 

Voorwoord

Hoe is het om een brandweerman te zijn?
Het is heel dankbaar werk om een brandweerman te zijn, 
omdat je altijd mensen in nood helpt. Zowel bij brand,  
een ongeval, liftopsluiting en ga zo maar door. Ook bij 
dieren in nood en andere calamiteiten, zoals storm of 
water schade, wordt de brandweer gealarmeerd. Bij de 
brand weer hebben we een zeer goede band met de 
collega’s waar je altijd op kunt vertrouwen. 

Hoe draagt de brandweer bij aan gewoon goed wonen?
Gewoon goed wonen gaat ook over veilig wonen.  
De brand   weer staat 24 uur per dag, zeven dagen per week 
klaar voor iedereen. Maar daarnaast besteden we bij de 
brand weer ook veel aandacht aan voorlichting. Op de 
web  site van de brandweer is heel veel informatie te vinden 
over ‘brandveilig leven’. We geven tips en advies over 
woon  situaties, vluchtplannen, het gevaar van koolmono-
xide en rookverspreiding. Ik kan het iedereen aanraden 
daar eens rustig naar te kijken en door te lezen. Want we 
geven er veel praktische tips om een huis brand veiliger te 
maken, of de gevolgen van brand te beperken als er toch 
brand uitbreekt. 

5     vragen aan…
…Rob Schasfoort

Wat moeten we doen bij brand in huis?
Bij brand in huis waarschuw je eerst je medebewoners  
en ga je zo snel mogelijk naar buiten. Sluit de deuren 
achter je zodat er niet nog meer zuurstof bij de brand  
kan komen. En bel zo snel mogelijk 112 om de brand-
weer te laten komen. Als je in zo’n situatie komt is het 
goed dat je weet welke vluchtroute je moet nemen.  
Ik raad het dan ook iedereen aan om hier eens samen 
met huisgenoten bij stil te staan en een vluchtroute te 
bepalen. Als er dan een brand uitbreekt kun je zo snel 
mogelijk naar buiten.

Wat zijn de belangrijkste tips om brand in de woning  
te voorkomen?
Tips om brand te voorkomen zijn: laad batterijen alleen op 
waar je bij bent en leg het op te laden toestel op een niet-
brandbare ondergrond. Bijvoorbeeld niet op de bank of in 
bed. Ook is het belangrijk om de meterkast vrij te houden 
en deze niet te gebruiken als bergruimte zodat wij altijd bij 
de gasafsluiter en de stroomafsluiter kunnen. En houd de 
trap en de gang vrij van obstakels zodat je snel naar buiten 
kunt en zorg dat er altijd een sleutel bij de uitgang hangt.

Heb je nog andere tips voor bewoners?
Mensen denken vaak ‘een woningbrand overkomt mij  
niet’. Toch krijgen we jaarlijks een aantal meldingen van 
brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade.  
Maar helaas vallen er soms ook gewonden of nog erger 
dodelijke slachtoffers. Ik adviseer iedereen daarom de 
checklist die de brandweer heeft opgesteld door te lopen 
zodat je snel kunt zien hoe je de woning nog brandveiliger 
kunt maken. De checklist staat op de website van de 
brandweer. 

En een andere tip die erg belangrijk is; zorg dat de auto 
altijd goed geparkeerd staat, zodat wij er met de brand-
weerwagens goed langs kunnen en dat het huisnummer 
goed te zien is.”

Direct naar de checklist? 
Scan dan deze QR-code.

Op www.brandweer.nl, onder het kopje ‘brandveiligheid’  
vindt u nog veel meer informatie.

Rob Schasfoort werkt deze zomer al 40 jaar bij  

WBO Wonen als vakman. Daarnaast is hij vrijwilliger 

bij de brandweer. Al 25 jaar! Daarvoor heeft hij vorig 

jaar, welverdiend, een koninklijke onderscheiding 

ontvangen! We stellen hem vijf vragen. 

Weet u het nog? De Beste Buur Bokaal in Oldenzaal? Vorig jaar won Marian 

Mossel deze felbegeerde bokaal. In de krant heeft u er over kunnen lezen.  

Maar ook in de Thuis in de stad hebben we er vorig jaar uitgebreid aandacht  

aan besteed. Omdat wij een goede buur nu eenmaal heel belangrijk vinden.

Daarom organiseren we ook dit jaar weer de 
verkiezing voor de Beste Buur Bokaal. Dit doen 
we samen met de gemeente Oldenzaal en met 
huurdersvereniging Blij Wonen. Met de Beste  
Buur Bokaal zeggen we eens per jaar ‘dank je 
wel’ tegen elkaar; dank je wel voor je goede 
zorgen, voor je noaberschap. 

Heeft u zo’n buur die u in het zonnetje wilt  
zetten? Een buur die volgens u de Beste Buur 
Bokaal moet winnen? Nomineer hem of haar  
dan. Dit kan nog tot 16 augustus. Aanmelden  
kan via de website www.bestebuurbokaal.nl.  
Ik kijk weer uit naar bijzondere burenverhalen!

Eric Willems
interim directeur - bestuurder WBO Wonen

Reageren?  
Mail dan t.a.v. Eric Willems naar: info@wbowonen.nl 
Of stuur een reactie naar: WBO Wonen 
t.a.v. Eric Willems Postbus 16 7570 AA Oldenzaal
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Veel gedaan
14 september startte de aannemer, EZB, met de werk-
zaam heden. “Er is heel veel gedaan. Het dak is vervangen, 
al het glas is vervangen door HR++ glas, de meeste kozijnen 
zijn vervangen, de muren zijn geïsoleerd, een nieuwe droog-
vloer inclusief vloerisolatie, ik heb een nieuwe voor deur en 
achterdeur gekregen en er is geschilderd.” Bianca is erg 
tevreden over hoe de werkzaamheden zijn gegaan.  
“De bouwvakkers waren erg vriendelijk. Ze hebben hard  
en netjes gewerkt. Het was ook best wel een gezellige  
tijd ondanks de hectiek.”

Spannend
Aan het eind van de werkzaamheden, de vrijdag voor de 
herfstvakantie, werd het nog even spannend. Bianca moest 
in quarantaine omdat een naaste collega van haar positief 
was getest op corona. “Pfff, dat was wel even schrikken”, 
vertelt Bianca, “de schilders zouden beginnen dus heb ik 
diezelfde vrijdag nog gebeld met de uitvoerder van EZB, 
René ter Haar, om te overleggen wat nu te doen. Omdat 
het schilderwerk voornamelijk buiten was kon het gelukkig 
gewoon doorgaan. En als de schilder even binnen moest 
komen, spraken we af dat ik uit de buurt bleef. Gelukkig 
konden de werkzaamheden zo toch gewoon worden 
afgerond.”

Zonnepanelen
Bij het onderhoud kreeg Bianca ook de mogelijkheid om 
zonnepanelen op de woning te laten plaatsen. En daar 
heeft ze gebruik van gemaakt. “Daar ben ik hartstikke blij 
mee. In overleg met Schulte, het bedrijf dat de panelen 
plaatst, zijn er acht panelen op het dak geplaatst. Door de 
goede ligging van het dak heb ik veel opbrengst en kom  
ik goed uit met mijn energieverbruik. Ik betaal nu nog maar 
vier tientjes per maand ten opzichte van € 135,- per maand 
wat ik eerder betaalde.”

Op haar plek
Hoewel Bianca aanvankelijk op zoek was naar een huis  
op de Essen, is ze inmiddels helemaal op haar plek in de 
wijk Glinde Hooiland. “Hier wonen bevalt ons echt heel erg 
goed. De plek is ideaal, we zijn overal dichtbij. De kinderen 
zijn met de fiets snel op school en ik ga ook op de fiets 
naar mijn werk in het centrum. Ik gebruik de auto bijna  
niet meer.” Ze is voorlopig dan ook niet van plan weer te 
verhuizen. “Hier blijven we lekker wonen. Het huis is echt 
heel erg verbeterd, het is comfortabel en behaaglijk.  
Echt een fijn huis om in te wonen. Op een mooie plek in  
een fijne buurt. En doordat de woning nu zo goed is 
geïsoleerd, heb ik veel minder energielasten, dat is ook fijn.”

Een nieuwe keuken
Zijn de werkzaamheden dan nu helemaal afgerond?  
“Bijna”, zegt Bianca “afgelopen januari is er een nieuwe 
keuken geplaatst. Heel mooi. Maar jammer genoeg is  
er een verkeerd aanrechtblad bij geleverd, deze wordt 
binnenkort nog vervangen. Het is wel jammer dat dit  
zo lang duurt, maar daar klaag ik niet over hoor. Het zijn 
allemaal zulke vriendelijke mensen, iedereen doet z’n best.”

Hier ben ik thuis

Bianca woont in 
de Dahliastraat 
Bianca is blij met haar woning aan de Dahliastraat. Helemaal na het 

groot onderhoud aan haar woning. Want niet alleen zijn de energielasten 

nu een stuk minder, ook het comfort in de woning is flink verbeterd.  

Wonen in Glinde Hooiland
Sinds januari 2020 woont Bianca met haar dochter van 13 en zoon van 10 in de 
Dahliastraat in de wijk Glinde Hooiland. Een hele verandering voor haar, want hoewel 
ze een geboren en getogen Oldenzaalse is, kende ze deze wijk niet zo goed. 
“Hiervoor heb ik in de Thij en op de Essen gewoond. Ik was op zoek naar een  
woning in de Essen, maar dat was niet zo makkelijk. Dus heb ik mijn zoek gebied 
groter gemaakt en zo kwam ik hier terecht”, vertelt Bianca. 

Corona
Het huis was wel toe aan onderhoud zag Bianca toen ze de woning bekeek.  
Dat er al een renovatie gepland stond voor deze woning was voor Bianca reden  
de woning te accepteren. “In januari 2020 zijn we verhuisd naar dit huis. Midden  
in de winter. Dat was best even wennen, want het was echt koud in huis en we 
hadden veel last van tocht. We keken dan ook erg uit naar de renovatie die in april 
zou beginnen.” Corona gooide echter roet in het eten. Onderhouds- en renovatie-
projecten kwamen tijdelijk stil te liggen. Bianca: “In de zomer was ik blij te horen  
dat het onderhoud in september zou starten en ons huis voor de winter goed 
geïsoleerd zou zijn.” 

Opruimen
Het was best een hectische tijd voor Bianca en haar kinderen. Voordat de werk-
zaam heden startten moest de zolder helemaal leeg. En ondanks dat het gezin nog 
niet zo lang geleden verhuisd was stonden er toch nog behoorlijk wat spullen op 
zolder. “Ik ben niet zo goed in weggooien en bewaar dus veel. De zolder leeg halen 
was dus best nog een klus”, lacht Bianca, “maar ook een mooie gelegenheid om 
weer even lekker op te ruimen.” 

Het was ook best 
wel een gezellige tijd 
ondanks de hectiek’’ ‘‘
Bianca van der Sluijs
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Ondernemend Oldenzaal 

Balkonieren: vergroenen  
van het balkon!

Enthousiasme voor een groen balkon! 
Rob Olde Monnikhof, uitvoerder  
groen voorziening bij WBO Wonen:  
“Het doel van het project Balkonieren  
is om mensen op ideeën te brengen en 
enthousiast te maken om hun balkon te 
vergroenen. Op een manier dat het te 
goede komt aan de woon- en leef-
omgeving. En dus ook geen overlast 
veroorzaakt voor bijvoorbeeld onder-
buren. Vanuit WBO Wonen juichen we 
dit initiatief van harte toe, omdat het een 
mooie kans is voor bewoners om hierin 
samen te werken. Zo’n 15 bewoners 
doen mee met het project. Daar zijn we 
heel blij mee. Voor de groenste balkons 
zijn prijzen beschik baar. Een jury bepaalt 
de prijs winnaars aan het eind van de zomer 
aan de hand van vóór en na foto’s.”

Tuinieren op het balkon
Voor een leuke (moes)tuin hoeft u geen 
grote tuin te hebben. Ook met weinig 
ruimte kunnen mensen van een balkon 
een groen paradijsje maken. Klimplanten, 
kruiden, tomaatjes en bloemen. Het kan 
allemaal op een balkon. Zo wordt het 
balkon een plek waar u geniet van de 
bloemen, de vlinders of uw eigen kruiden 
plukt. Eén van de deelnemers aan het 
project Balkonieren is Marion Verbij. 

Marion woont samen met haar vriend aan de Berkstraat en heeft  
van hun balkon een mooie groene oase gemaakt. Marion: “Ik heb  
net de lavendelplantjes weer teruggezet. Met de warmte en de felle  
zon van de afgelopen dagen was ik bang dat ze zouden verbranden.  
Daarom heb ik ze uit voorzorg maar even naar binnen gehaald.”  
Marion vindt het hartstikke leuk om bezig te zijn met tuinieren op  
het balkon. Ook niet zo gek, want ze komt uit een tuindersfamilie.
  
Marion heeft een drukke baan als verpleegster. Als ze thuis is en vrij is, 
geeft het balkonieren haar rust en ontspanning. “Ik vind het belangrijk om 
duur zaam te tuinieren. Dus voor mij geen kiloknallers op ons balkon”,  
lacht Marion “zo noem ik de éénjarige planten die na één seizoen 
alweer worden weggegooid.” Het balkon van Marion en haar vriend is 
inmiddels een soort van belevingskamer. “De vrolijk gekleurde zomer-
bloeiers en de geurige lavendel en jasmijn zijn een echte trekpleister 
voor de hommels en bijen. Daar kan ik zo van genieten!” Naast de 
zomerbloeiers heeft Marion ook bramen en eetbare bloemen op  
haar balkon. En op het achterbalkonnetje heeft ze een kruidentuintje 
gemaakt met kruiden die ze gebruikt voor het eten. “Naast dat het 
gewoon hartstikke leuk is om bezig te zijn met bloemen en planten, 
zorgt het ook voor verbinding. In de tuin achter dit gebouw krijgen we 
binnenkort twee appelbomen van WBO Wonen. Hoe leuk is het dat alle 
bewoners daar straks appeltjes kunnen plukken. Kunnen we gezellig 
samen appelflappen bakken.”

In het voorjaar zijn WBO Wonen, Groei & Bloei Oldenzaal, De Höfte, 

gemeente en Natuur en Milieu Overijssel gestart met het project 

Balkonieren. Dit is de eerste keer dat dit project, een initiatief van 

Natuur en Milieu Overijssel, in Oldenzaal wordt georganiseerd. Het is 

een proefproject waarbij huurders van de flats aan de Johanna van 

Burenlaan en de Berkstraat werden uitgedaagd om hun balkon  

te vergroenen.

Uitleg van Groei & Bloei Oldenzaal  
Belangstellenden voor het project Balkonieren hebben uitleg gekregen van  
leden van Groei & Bloei Oldenzaal. Ze lieten aan bewoners zien wat er allemaal 
mogelijk is en waar je zoal op moet letten bij de aanschaf van planten en de 
inrichting van een balkon. Ze kregen persoonlijk advies en om te beginnen  
een gratis plantje, aangeboden door Tuin Totaal, mee naar huis.

Rob olde Monnikhof en Jeroen Buitenweg

De gemeente Oldenzaal is één van de deelnemende partijen in 

het project Balkonieren. Jeroen Buitenweg, medewerker Water 

& Klimaat bij de gemeente, legt uit waarom: “Samen met o.a. 

WBO Wonen werken we aan een groen en gezond Oldenzaal. 

Meer groen in en om woningen heeft veel voordelen voor zowel 

mens als natuur. Bloemen, planten, struiken en bomen zorgen 

voor schaduw en dat het minder heet wordt en sneller afkoelt 

op erg warme dagen. Ook de luchtkwaliteit is beter in een 

groene omgeving.”6 7



Nieuws van Huurdersvereniging 

Blij Wonen
Als huurdersvereniging Blij Wonen zijn we 

blij met de ruimte die we in elke uitgave van 

Thuis in de stad krijgen. Voor ons is dit een 

goede manier om alle huurders van WBO te 

informeren over de onderwerpen en thema’s 

waar wij als huurdersorganisatie de afgelopen 

periode mee bezig zijn geweest. 

Huurverhoging

Eén van deze onderwerpen is de huurverhoging. Corporaties 

zijn verplicht ieder jaar een advies te vragen van de huurders-

vereniging over de voorgestelde verhoging. Dit jaar hadden  

we het gemakkelijk. De regering besloot dit jaar de sociale 

huur woningen geen huurverhoging te geven. Daar waren wij 

blij mee. In ons advies naar WBO Wonen hebben wij ervoor 

gepleit om ook de huren van de woningen boven de sociale 

huurgrens, dus de geliberaliseerde woningen, niet te verhogen. 

Omdat wij van mening zijn dat deze huurders net zoveel te 

lijden hebben gehad van de coronapandemie als de huurders 

van een sociale huurwoning. Een tweede argument was dat 

het slechts ging om zo’n 41 huurders. Helaas heeft WBO 

Wonen dit advies niet overgenomen en de geliberaliseerde 

huurders wel een huurverhoging gegeven.

Brandpreventie

Een ander onderwerp waar veel aandacht voor is, is brand-

preventie. Al weer enige tijd geleden hebben wij het initiatief 

genomen samen met bewonerscommissies, zoals Thijgaard, 

een vertegenwoordiger van de brandweer uit te nodigen. 

Daarmee willen we bewoners, met name bewoners van hoog-

bouwcomplexen, informeren over maatregelen die ze zelf 

kunnen nemen om brand te voorkomen. In verschillende 

sessies werden bewoners uitgenodigd om, met uitleg van  

de brandweer, daadwerkelijk bij te dragen aan veilige vlucht-

wegen in geval van brand. Daarbij hebben wij geconstateerd 

dat er in hoogbouwcomplexen nog wel wat verbeterd kan 

worden in het kader van preventie en daarover zijn we in 

gesprek met WBO Wonen.

Een vrije doorgang

Het advies van de brandweer is dat de doorgang op galerijen 

minimaal één meter moet zijn. En vrij zijn van bijvoorbeeld 

bankjes, bloembakken, tafeltjes en/of fietsen. Helaas hebben 

we voorbeelden gezien van doorgangen die niet vrij zijn van 

spullen of materialen en die daardoor een goede bereikbaar-

heid door bijvoorbeeld hulpdiensten belemmeren. Laten we  

dit met z’n allen voorkomen. 

Veilig voor u en voor uw medebewoners

Een tijdje geleden hebben we van dichtbij een beginnende 

brand met flinke rookontwikkeling meegemaakt. Ons 

bestuurs lid Jan Lansink was meteen ter plaatse en heeft 

gezien wat dit doet met bewoners; paniek en schrik.  

We moeten er niet aan denken wat er kan gebeuren als  

op zo’n moment obstakels in de doorgang ervoor zorgen  

dat er ongelukken gebeuren. Dat wil toch niemand op z’n 

geweten hebben? Daarom ook hier een oproep; houd de 

doorgang in de gemeenschappelijke gangen en/of galerijen 

altijd vrij. Dat is veilig voor u en voor uw medebewoners.

Tot slot

Gelukkig gaan we naar een tijd waarin het ‘normale’ weer  

terugkeert. We zijn er zo aan toe. We hebben met z’n allen 

offers gebracht: sommigen van ons onvoorstelbare wegens 

verlies van een dierbare of (nog steeds) ernstig ziek zijn 

vanwege corona. Ik wens u heel veel sterkte als u dit is over-

komen. Terug naar het normale betekent dat ook op vakantie 

gaan weer mogelijk is. Misschien gaat u op vakantie, of blijft  

u lekker thuis. Wat u ook doet, geniet ervan. 

Ik wens u, namens het bestuur van Blij Wonen, een mooie 

‘normale’ zomer toe.

Hartelijke groet,  

Jurrie van der Geize, voorzitter Blij Wonen   

Nog geen lid van Blij Wonen?  
Voor slechts € 0,40 per maand bent u al lid 
en daarmee verzekerd van alle voordelen 
die een lidmaatschap u als huurder biedt. 

Kijk op onze website voor meer informatie: 
www.blij-wonen.nl

Thuis in de wijk

Nederland aardgasvrij
Nederland wordt in de toekomst 

aardgas vrij en stapt over op een 

duurzame warmtevoorziening.  

In 2050 verwarmen we ons huis 

dan ook niet meer met aardgas 

en koken we niet meer op aard-

gas. In Nederland is besloten om 

per wijk van het aardgas te gaan.

David Bartels zit in de bewonersadviesgroep  
voor De Thij  
 

Een plan voor De Thij

De Thij is één van de eerste wijken in Noordoost Twente (NOT) waar een begin wordt 

gemaakt. In overleg met de inwoners, ondernemers, WBO Wonen en andere partners 

maakt de gemeente Oldenzaal hiervoor een plan. Rogier Scholten, projectleider gemeente 

Oldenzaal vertelt hierover: “samen maken we een plan voor hoe De Thij van het gas af kan 

gaan en welke alternatieve warmtebron daarvoor in de plaats moet komen. Voorbeelden van 

alternatieve warmtebronnen zijn een warmtepomp, een collectief warmtenet of duurzaam 

gas. Wat in ieder geval in het plan terugkomt is het beste duurzame alternatief voor aardgas 

in De Thij en het streven naar gelijkblijvende woonlasten voor bewoners.” 

Samen

Rogier benadrukt nog extra dat de gemeente het plan hiervoor samen wil maken. Waaronder 

samen met bewoners van De Thij. Rogier: “daarvoor is er een bewoners advies groep 

opgericht met daarin huurders en woningbezitters uit De Thij. Via de bewoners adviesgroep 

kunnen bewoners actief meedenken over de mogelijkheden en ook zelf  

ideeën aandragen.”

Meedenken en meepraten

“We willen graag dat een zo groot mogelijke groep bewoners met ons meedenkt.  

Want de input van bewoners is heel belangrijk voor dit project, uiteindelijk zijn bewoners 

de eindgebruikers. Bewoners kunnen zich dan ook nog steeds aanmelden voor de 

bewonersadviesgroep voor de wijk De Thij”, aldus Rogier.

Aanmelden voor de bewonersadviesgroep

Wilt u zich aanmelden voor de bewonersadviesgroep? Dat kan door een e-mail te sturen 

naar info@oldenzaal.nl t.a.v. Rogier Scholten. Bellen kan ook. Bel dan naar het algemene 

telefoonnummer van de gemeente Oldenzaal, (0541) 588 111.

“Ik woon al geruime tijd in De Thij en door 

deel te nemen aan de bewonersadviesgroep 

heb ik een kans om mijn stem als huurder 

te laten horen.” David vindt het belangrijk 

dat niet alleen bewoners uit koopwoningen 

deelnemen in de bewonersadviesgroep, 

maar dat ook huurders zich aanmelden om 

mee te denken. “Van het aantal woningen  

in De Thij is maar liefst 30% huur.  

Een flink aantal dus en daarom is het ook 

zo belangrijk om vanuit deze kant mee te 

denken. Tot nu toe ben ik de enige huurder  

in de bewonersadviesgroep,  

het zou fantastisch zijn als meer huurders 

zich aansluiten. Het is belangrijk om de CO2 

omlaag te krijgen. Hier kunnen wij samen 

aan bijdragen. Daarnaast is het ook nog 

eens hartstikke interessant om te weten 

welke mogelijkheden er zijn om De Thij 

gasvrij te krijgen in 2050. En hoewel het nog 

wel een hele tijd gaat duren voordat het echt 

zover is en ikzelf er dan waarschijnlijk niet 

meer ben, ben ik toch blij mijn steentje bij te 

dragen aan dit proces. Want ja, samen zijn 

we verantwoordelijk voor wat we achterlaten 

aan volgende generaties.”
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 SlagbijAlmelo
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Gehele of gedeeltelijke 
over name van artikelen 
is alleen toegestaan na 
schriftelijke toestemming 
van de uitgever.

Sinds de versoepelingen van eind juni, is ook het kantoor van WBO 

Wonen weer ‘gewoon’ open. Dat betekent dat u iedere ochtend 

weer bij ons naar binnen kunt stappen. ’s Middags zijn de deuren 

gesloten, maar dan zijn we wel geopend op afspraak. Dus wilt u 

niet hoeven wachten, dan adviseren wij u een afspraak te maken. 

Dat kan via ons algemene telefoonnummer (0541) 58 22 22.

Buurtmoestuin  
De Buurtakker ligt  
er mooi bij!

Kantoor weer open

Het moestuinseizoen is in volle gang. Onlangs was er een  

gezamenlijke opschoondag in buurtmoestuin De Buurtakker.  

De buurt bewoners (en tuinliefhebbers) hebben er samen een  

gezellige dag van gemaakt. Aan het einde van de dag kon  

men tevreden zijn over het resultaat na een dag tuinarbeid;  

de moestuin ligt er weer mooi bij! 

Een fijne zomer voor u en voor de buren

Contact opnemen met Buurtbemiddeling

Dat kan telefonisch via (0541) 571414 of mail naar  

buurtbemiddeling@impuls-oldenzaal.nl. 

De zomer nodigt uit te gaan genieten van de tuin of het balkon.  

Een fijn vooruitzicht. Tenzij er tuin perikelen zijn met de buren. 

Schaduw of bladeren van een boom, zonder overleg snoeien bij de 

buren of een schutting die zomaar weggehaald is. Het zijn typische 

ergernissen tussen u en uw buren over het gebruik van de tuin. 

Maar hoe los je het op? Het lijkt vanzelfsprekend, maar het gebeurt 

niet altijd: bespreek de overlast met de desbetreffende buur.

Buurtbemiddeling helpt! 

Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Buurt-

bemiddeling. Buurtbemiddeling werkt met buurtbemiddelaars. 

Dit zijn onpartijdige vrijwilligers die proberen om ruziënde buren 

(of buren waar het gewoon even niet zo lekker loopt) tot elkaar 

te brengen. De bemiddelaars kunnen heel goed luisteren en ze 

weten dat elk verhaal twee kanten heeft. Ze luisteren daarom 

naar het verhaal van beide partijen. De bemiddelaars zijn geen 

rechters: ze zeggen niet wie gelijk heeft. Ze weten dat de beste 

weg is dat buren met elkaar praten, want dan kunnen ze samen 

een oplossing verzinnen voor het probleem. Zo blijft de verstand-

houding goed.

Een trainingshuis 
voor jongeren 
Iedereen moet gewoon goed kunnen wonen. Ook jongeren 

die een steuntje in de rug nodig hebben voordat zij op 

eigen benen kunnen staan. Daarom hebben we, samen 

met Humanitas Onder Dak, het plan om enkele woningen 

aan de Huurnestraat en Thijgaardenstraaat te gebruiken als 

locatie voor een Trainingshuis voor jongeren. 

Het Trainingshuis

Samen met Humanitas Onder Dak willen we met het 

Trainings huis ervoor zorgen dat jongeren die in de knel 

dreigen te raken, een plek hebben waar zij de juiste hulp 

krijgen om op eigen kracht weer mee te kunnen doen in  

de samenleving. 

Het Trainingshuis biedt deze jongeren en jong -

volwassenen van 17 tot 25 jaar een woonplek waar ze 

training ontvangen om woonvaardigheden op te doen.  

Ook worden de jongeren begeleid naar een opleiding, 

betaald werk of een andere passende daginvulling.  

Het is de bedoeling dat jongeren in de loop van dit  

jaar hun intrek nemen in het Trainingshuis. 

U heeft het al kunnen lezen in het voorwoord van deze Thuis in de stad; er kan weer 

genomineerd worden voor de Beste Buur Bokaal! Alle inwoners uit de gemeente Oldenzaal 

komen in aanmerking voor Beste Buur Bokaal. Die persoon moet worden voorgedragen 

door een buurtbewoner. Dat kan heel eenvoudig via www.bestebuurbokaal.nl. Noteer 

vooral ook waarom u vindt dat uw buurman of buurvrouw de Beste Buur Bokaal verdient. 

Deze redenen zijn belangrijk voor de jury. Maak ook gebruik van voorbeelden. We kijken  

uit naar mooie, hartelijke, warme en sociale burenverhalen.

Wie is volgens u de Beste Buur?

BALKON  

SELFIE 

WATER 

BBQ 

SHORT 

ZEE 

BIKINI 

SLENTEREN 

ZONNEBRAND 

BOS 

STRAND 

ZONNEN 

DUIKEN 

SURFEN 

ZONNIG 

FOTO’S 

TREIN 

GOLVEN 

TRIP 

INSMEREN 

TUIN 

LUCHTIG 

UIT ETEN 

PARK 

WARM

Zomerpuzzel
De vakantie staat voor de deur. Of misschien is uw vakantie al wel begonnen?  

Een mooi moment om even te ontspannen met een zomerpuzzel.  

 

In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één 

manier weg te strepen zijn. Als alle opgegeven woorden in 

het diagram zijn weggestreept, blijft er een aantal letters over. 

Die vormen samen de oplossing. Mail uw antwoord voor  

1 september 2021 naar info@wbowonen.nl. Vergeet 

niet uw naam en adres erbij te zetten. Onder de juiste 

inzendingen verloten wij drie cadeaubonnen. 
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Uitreiking op Burendag 25 september 2021

De uitreiking van de Beste Buur Bokaal 

vindt overal plaats op 25 september op de 

jaarlijkse Burendag. Opgeven/nomineren 

kan tot 16 augustus. Voor de winnende 

buur is er een bokaal en een passende prijs.
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Makkelijk en snel online 
een aantal huurzaken
regelen via MijnWBO!

Reparatie-
verzoeken

Overlast Eigen 
gegevens

Factuur &
betalingen

wbowonen.nl
Op onze website kunt u 24 uur per dag informatie vinden. Via MijnWBO kunt u makkelijk 

en snel online een aantal huurzaken regelen. U kunt online een reparatieverzoek melden, 

reageren op woningen of uw huur betalen. 


