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Feestdagen 2019
Het kantoor van WBV Poortugaal
is gesloten op:
Goede Vrijdag, 19 april (vrijdag)
Pasen, 2e Paasdag 22 april (maandag)
Hemelvaartsdag, 30 mei (donderdag)
31 mei (vrijdag)
2e Pinksterdag, 10 juni (maandag)

Even kort voorstellen

Raymond van Praag
In de editie van het Woonmagazine
van december 2018 stond dat we een
kandidaat RvC lid hadden voorgedragen
aan de Autoriteit Woningcorporaties.
Dit was de heer Raymond van Praag en
na een positieve zienswijze is hij sinds
19 februari 2019 officieel ons nieuwe
RvC lid. Mogelijk kent u hem nog als
voormalig wethouder van de gemeente
Albrandswaard. Wij zijn erg blij met de
kennis en ervaring die hij meebrengt.

Hij stelt zich hieronder
even kort voor:

© Gerard Vellekoop

Ik ben Raymond van Praag, sinds februari
2019 lid van de Raad van Commissarissen
in de functie van secretaris. Ik zet mij graag
in voor Woningbouwvereniging Poortugaal
omdat ik het belangrijk vind dat er in iedere
gemeente voldoende betaalbare woningen
zijn. Een van de grote uitdagingen van
de komende jaren is het investeren in

de duurzaamheid van de woningen in
Albrandswaard zonder dat de woonlasten
daardoor onder druk komen te staan.
WBV Poortugaal is een relatief kleine
woningcorporatie maar kan juist daardoor
dicht bij haar huurders staan. In mijn rol
als huurderscommissaris wil ik daar graag
mijn steentje aan bijdragen.

www.wbvpoortugaal.nl
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Aan het woord…
René Kouters

Woningbouwvereniging
Poortugaal wordt voor de
derde keer gevisiteerd!

De laatste ontwikkelingen binnen Woningbouwvereniging Poortugaal.

Woningcorporaties laten een visitatie uitvoeren om zich lokaal
te verantwoorden over de keuzes die ze maken, over hun
maatschappelijk presteren en om intern van de uitkomsten te
leren. Iedere woningcorporatie is verplicht om zich één keer in
de 4 jaar te laten visiteren. Ook wil WBV Poortugaal graag een
onafhankelijk oordeel over het functioneren van onze organisatie.
Een onafhankelijk bureau licht onze organisatie door in een
traject van ongeveer 5 maanden.

René Kouters
Vacature huurderscommissaris
In december hebben we gesproken over
een kandidaat en inmiddels is de kandidaat
benoemd. In dit Woonmagazine stelt
Raymond van Praag zich kort voor.
Woonfraude
We hebben naar aanleiding van ons stuk
over woonfraude in de december editie
meerdere reacties gekregen. Een aantal
van deze reacties zijn nog in onderzoek
bij verschillende instanties. Heel erg
bedankt hiervoor!
Huurverhoging
U ontvangt tegelijk met dit Woonmagazine
de huurverhoging 2019. We hebben aan
onze kant het maximale gedaan om
de huurverhoging zoveel als mogelijk
te beperken.
Visitatie
Dit jaar worden we voor de 3de keer
gevisiteerd. Verderop in dit Woonmagazine
staat meer informatie over dit proces.
Tuingereedschap
Zoals u weet lenen wij tuingereedschap
uit. Schroom niet en kom bij ons vooral
de tuingereedschappen lenen! Het werkt
simpel: bel ons en spreek af wat u wilt
lenen. In deze editie staat ook een artikel
over het gratis ontvangen van zand voor
het ophogen/opknappen van uw tuin.
Met elkaar houden we de tuinen, wijken
en Albrandswaard mooi!
Operatie Steenbreek
We zijn eraan gewend geraakt om onze
tuin totaal naar ons gemak in te richten.
Vaak moet groen plaatsmaken voor tegels.
Maar een groene tuin heeft zoveel voordelen
ten opzichte van een stenen vlakte.
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In 2011 en 2015 werd WBV Poortugaal eerder gevisiteerd.
De conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van deze visitaties
boden bruikbare en nuttige informatie. WBV Poortugaal herkende
grotendeels wat er in het visitatierapport stond. Daarom is onder
andere het Koersplan ook geactualiseerd.

Met ‘Operatie Steenbreek’ wil de gemeente
Albrandswaard hier verandering in brengen.
Op naar uw eigen groene oase! Er zijn vele
mogelijkheden en het hoeft niet duur of
moeilijk te zijn. Een groene tuin betekent
niet per definitie meer werk. De mate van
onderhoud kunt u zelf sturen door de juiste
beplanting te kiezen. Operatie Steenbreek
betekent ook niet dat u uw hele tuin moet
gaan verbouwen. Elke tegel eruit is al
winst, echt alle beetjes helpen.

In de eerste helft van 2019 wordt WBV Poortugaal voor de derde
keer gevisiteerd. De visitatie kijkt terug op de periode 2015-2018.
Er wordt gekeken naar wat wij als organisatie goed doen en wat
we nog kunnen verbeteren. Op het moment dat het rapport wordt
vrijgegeven, zal het ook op onze website www.wbvpoortugaal.nl
worden gepubliceerd.

Doet u ook mee? Kijk op de website
www.operatiesteenbreek.nl
voor meer informatie.
Woningcheck Brandveiligheid
In Albrandswaard worden sinds een
aantal jaar woningchecks op brandveiligheid uitgevoerd. De brandweer doet
dit in samenwerking met de gemeente
Albrandswaard. De doelstelling van de
gemeente is om alle huurwoningen in
Albrandswaard te laten controleren op
brandveiligheid. Belangrijk in dit project
is de samenwerking met de verschillende
woningbouwcorporaties. De afgelopen
jaren heeft de brandweer alle woningen
van Woonvisie in Rhoon gecontroleerd.
Vanaf 2019 gaat de brandweer door met
onze huurwoningen. De brandweer kan
ongeveer 300 adressen per jaar bezoeken
voor de woningcheck.
Op het moment dat uw woning in
aanmerking komt voor de woningcheck
dan ontvangt u van ons en de brandweer
een gezamenlijke brief met de
vooraankondiging.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van
dit Woonmagazine.

Sticker voor
slechthorende
Er is inmiddels een landelijk verkrijgbare slechthorende sticker
te bekijken via de website: www.slechthorendesticker.nl.
Deze sticker heeft een kleine afmeting van 5x5 cm en kan op
het achterspatbord worden geplakt.
Subtiel wordt hiermee aangegeven richting de achterop
komende fietser dat deze hem mogelijk niet kan horen
aankomen. Er zijn op dit moment meer dan 1,6 miljoen
slechthorenden en ongeveer 22,8 miljoen fietsen op
17 miljoen inwoners.

© Shutterstock

De vaak relatief jonge slechthorende +/- 60 ->80+++ jaar,
wil liever geen grote platen op zijn fiets en deze sticker biedt
dan een alternatief. Deze sticker is ook te gebruiken onder
een deurbel of op een scootmobiel.
De kosten zijn € 7,50 per 2 stuks inclusief verzending via
de website www.slechthorendesticker.nl.

Weetje: De Verenigde Naties hebben 3 juni
uitgeroepen tot Wereld Fietsdag.
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Gratis uitjes

Zand voor
het ophogen/
opknappen
van uw tuin

Trekt u er graag op uit? Ook met een klein budget kunt u leuke dingen doen. We zetten een aantal gratis
evenementen op een rijtje.

Tulp Festival
in Amsterdam
De hele maand april (of zolang ze
bloeien) kunt u in Amsterdam
genieten van kleurrijke linten en
velden van tulpen. U vindt ze op
tientallen locaties door heel de stad.
Ook buiten het centrum. Wellicht
een mooie manier om eens een
andere kant van de hoofdstad te
ontdekken, voorbij de
grachtengordel.
Meer info: www.tulpfestival.com

Kinderboerderij
Gezellig een dagje weg met de kinderen?
Ga eens naar een kinderboerderij.
Daar doet u bijna elk kind een plezier mee.
Want wat is nou leuker dan van zo dichtbij
dieren meemaken? De natuur doet een
mens altijd goed.
Vind een kinderboerderij in de buurt op:
www.dagjeweg.nl/kinderboerderijen

Lunchconcert
in Utrecht
Bent u liefhebber van klassieke
muziek? Vrijwel elke vrijdag kunt u
bij TivoliVredenburg naar een gratis
lunchconcert. U heeft wel een
entreebewijs nodig. Deze zijn op
de dag van het concert beschikbaar
vanaf 10 uur bij de kassa en via
www.tivolivredenburg.nl. Maximaal
twee kaarten per persoon.
Via www.tivolivredenburg.nl kunt
u zich aanmelden voor de vierwekelijkse nieuwsbrief met een
overzicht van de komende concerten
en het programma.

Bevrijdingsfestival
Leeuwarden
Leeuwarden is een van de mooiste
Friese steden. Tijdens de Dag van de
Vrijheid op zondag 5 mei 2019 straalt de
stad nog eens extra. Het festival is vooral
een gezellige dag, maar belicht ook het
belang van de vrede. Op het programma
staan muziek, kunst, cultuur, bezinning,
kinderactiviteiten, eten en drinken en
natuurlijk gezelligheid. Het feest start rond
13.00 uur duurt tot 23.00 uur. Waarna het
in kroegen en cafés in de binnenstad
nog even doorgaat.

Doesburgse Hanzefeesten
Op 8 juni hult het historisch centrum
van het Gelderse Doesburg zich in middeleeuwse sferen. Tijdens de jaarlijkse
Hanzedag flaneren honderden figuranten
in middeleeuwse kledij door de straten
en creëren een onvergetelijk feest.
Met veel straattoneel en muziek.
Meer info: doesburgsehanzefeesten.nl

WBV Poortugaal levert zand om uw
tuin op te hogen of om de tuin op te
knappen. Per woning kunnen wij
maximaal 6 kuub zonder kosten
leveren. Heeft u meer nodig? Dan is
dit tegen een meerprijs mogelijk.
Vanwege de hoge transportkosten
verzamelen wij een aantal adressen van
huurders die hiervan gebruik willen
maken. Bij 3 aanmeldingen laten wij
een vrachtwagen het zand op dezelfde
dag afleveren. Voorwaarde is wel dat u
het geleverde zand op dezelfde dag/
avond vanaf de stoep uw tuin inrijdt.
Zodat de stoep dan weer schoon en
vrij is voor de andere buurtbewoners.
Heeft u interesse, dan kunt u dit aan
ons doorgeven.

Kunstroute
Rotterdam en kunstliefhebbers gaan
goed samen. Niet alleen zijn er veel
musea om te bezoeken, ook op straat
kan je heel veel kunst vinden. Graffiti
werken, prachtige architectuur en
diverse kunstbeelden zijn te vinden
op de straten van Rotterdam.
Rondom het Museumpark en de
Witte de Withstraat is het culturele
hart van Rotterdam. Hier vind je vele
beroemde musea waar je fantastische
exposities kunt bezoeken, maar ook
kleinere gallerijen met geweldige
werken. In deze kunstroute in
Rotterdam nemen we je naar de
beste kunstplekken, maar denk hierbij
niet alleen aan musea en galeries,
want er is ook genoeg kunst op
de straat te vinden.
Wij raden aan om met de fiets te
gaan omdat dit een leuke en snelle
manier is om deze kunstroute te
verkennen en omdat veel kunst op
straat bewonderd kan worden.
De route is zeker ook loopbaar, omdat
veel plaatsen dicht bij elkaar zijn.
Meer info:
www.weekendsinrotterdam.com/nl/
routes-in-rotterdam/kunst-route/
Wandelen

Uiteraard blijft een heerlijke wandeling
in het bos of op het strand gratis en
goed voor de gezondheid! Dit kan ook
heel dichtbij zoals in de Rhoonse
grienden of het Valckenstynse bos.

Meer info: www.befrijdingsfestivalfryslan.nl

Een klimaatbestendige tuin
Afgelopen zomer is goed duidelijk geworden dat we ons moeten voorbereiden op steeds langere periodes
van droogte. En tegelijkertijd op periodes waarin het juist extreem veel regent in korte tijd. Hoe pas je
daar je tuin op aan?
Krijgen we weer een lange periode zonder regen? Dan vragen
de waterschappen waarschijnlijk opnieuw om zuinig aan te
doen met water. Dat hoeft voor uw tuin geen probleem te
zijn. Bloemen en gras kunnen best een tijdje zonder.
Sterker: als u planten te veel water geeft, worden ze lui.
Ze maken dan namelijk minder wortels aan. Juist door ze niet
te veel te verwennen, groeien de wortels. En hoe meer wortels
een plant heeft, hoe beter die tegen droogte kan. Pas als
bladeren gaan krullen en hangen, is het tijd om ze water te
geven. Gras is ontzettend sterk. Dat mag gerust geel worden.
Zodra het weer regent, trekt het snel weer bij.
Sproeien tijdens droogte
Is het tijd om te sproeien? Zet dan niet de hele dag de
sproeier aan. Daarmee verspilt u veel water. Het is beter om
een rondje te maken met de tuinslang.
Verder is het ook niet verstandig om overdag water te geven,
in de volle zon. Het water verdampt dan heel snel, dus heb je
er niet zoveel aan. Overigens is het een mythe dat waterdruppeltjes als een vergrootglas werken, daarmee zonnestralen
versterken en een plant verbranden.

Vaak verdampen de druppeltjes al voordat ze het zonlicht
goed kunnen opvangen.
Een tuin die tegen veel regen kan
Door de klimaatverandering hebben we naast droogte, ook
vaker met extreem natte periodes te maken. Zorg daarom
voor een regenbestendige tuin. Daarmee vermindert u de
kans op wateroverlast. Bijkomend voordeel: een regenbestendige tuin vergroot de biodiversiteit van je tuin.
Die wordt hierdoor een stuk aantrekkelijker.
Tips voor een regenbestendige tuin
Een van de manieren om een regenbestendige tuin te maken,
is het opvangen van regen. Dit kan bijvoorbeeld in een regenton of in een vijver. Wilt u (een deel van) uw tuin betegelen?
Maak dan een brede voeg tussen de tegels. Hierdoor kan
water tussen de tegels in de grond zakken.
Losliggende blaadjes kunt u gewoon in uw tuin laten liggen.
Als die verteren, ontstaan organische stoffen. Die zijn goed
voor de bodem, die daardoor bovendien langer water
vasthoudt.
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Het riool is van ons allemaal!
Voorkom verstopping en help mee ons water schoon te houden

NIET door gootsteen
of toilet spoelen

Waar kan dit afval

WEL naartoe?

Vet (vloeibaar en gestold),
frituurvet, olie

Teruggieten in verpakking
en in de afvalbak gooien.
Gestold vet in de afvalbak
gooien

Babydoekjes, luiers, kindertoiletpapier, maandverband,
tampons, condooms

In de afvalbak

Vast afval zoals schoonmaakdoekjes (ook wegwerp),
kattenbakkorrels etc.

In de afvalbak

Etensresten zoals koffieprut
en theezakjes

In de bak voor groente,
fruit- en tuinafval (GFT)
of afvalbak

Oude medicijnen

Inleveren bij de apotheek
of als chemisch afval (kca)
bij het milieupark

Verf (ook op waterbasis)

Resten inleveren als
chemisch afval (kca) bij
het milieupark

Chemicaliën, zoals wasbenzine,
terpentine, insecticiden

Inleveren als chemisch
afval (kca) bij het milieupark
of terug naar de winkel
(zie verpakking)

Klusafval, zoals cementof gipsresten

Laten drogen en gescheiden
inleveren bij milieupark

4.

Stinkende schoenen? Zout erin, schudden, paar uurtjes
erin laten zitten en het zout eruit schudden. Eventueel met
de stofzuiger de laatste restjes eruit halen. De stank is zo
goed als verdwenen.

Kent u de veelzijdigheid van alledaags keukenzout al?
Het is niet alleen een hooggewaardeerde smaakmaker,
maar helpt u ook met allerlei klusjes in huis.

5.

Vers gesneden groenten of fruit kleurt niet bruin als u dit
in een schaal legt met gezouten water. Daarna wel even
goed afspoelen.

1.

U voorkomt schimmel op een nieuw douchegordijn door
het eerst eens in een warme emmer met flink wat zout
weken. Spoel daarna het zout eraf.

6.

De geur van uien of knoflook aan uw handen verwijdert
u door ze te wassen met zout in plaats van met zeep.

2.

Een jeukende muggenbult verhelpt u makkelijk. Maak uw
vinger nat, doop die in de zoutpot en smeer het goedje
op de bult.

7.

De resten in de pan van een aangebrand ei verwijderen?
Strooi een ruime hoeveelheid zout op de aanbakresten en
voeg wat water toe. Laat een kwartiertje weken. Nu kunt u
met keukenpapier de aanbakresten makkelijk verwijderen.

3.

Wilt u vlees of vis bakken in olie? Voeg eerst een beetje
zout toe, voordat u het vlees of de vis in de pan doet.
Dit voorkomt spatten.

8.

Bruine aanslag in uw roestvrijstalen gootsteen verwijdert
u makkelijk met zout en het sap van een verse citroen.
Strooi wat zout in de bak en verwijder de aanslag met een
halve citroen die u over het zout wrijft.

8 keer handig met zout

Woordzoeker
Doe mee met onze woordzoeker. Win een cadeaubon van
Intratuin t.w.v. € 25,-. Wij verzamelen en verwerken in het
kader van de puzzel de naam en adresgegevens van de inzender.
Dit om contact op te kunnen nemen met de winnaar. De naam van
de winnaar wordt in het volgende Woonmagazine gepubliceerd.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Prijs is niet
inwisselbaar tegen contant geld.

Naam:

Leeftijd:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon:

Knip deze bon uit en stuur deze voor 1 juli 2019 in een envelop
met postzegel naar ons op of lever in bij ons op kantoor. Of stuur
de oplossing per e-mail naar info@wbvpoortugaal.nl.
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Gevolg:

Gevolg:

Rioolbuis verstopt

Schone rioolbuis

Naam winnaar puzzel nr. 3 december 2019: Mevrouw T. Wolfert
uit Poortugaal. Oplossing: Kerstshow
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Bereikbaarheid, onderhoud en andere vragen
Voor de volledigheid geven we u onderstaand nog eens een overzicht van alle belangrijke
gegevens op het gebied van onderhoud, reparaties en andere vraagstukken. Een
geheugensteuntje, wie heeft u wanneer nodig en wanneer zijn ze bereikbaar?

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag

Dorpsstraat 80
9:00 - 12:00 uur

Dinsdagmiddag

14:00 - 16:00 uur

Vrijdagochtend

alleen op afspraak

Telefonische bereikbaarheid kantoor

010 - 501 20 00

Maandag t/m donderdag

8:30 - 12:30 uur en van 13:30 - 16:00 uur

Vrijdag

8:30 - 12:00 uur

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken en andere vragen
van technische aard aan de medewerkers van de technische dienst:
maandag t/m vrijdag

010 - 501 20 00
8:30 - 10:00 uur

Reparatieverzoeken gemeld voor 10.00 uur worden dezelfde dag in behandeling genomen.

Noodnummer Woningbouwvereniging Poortugaal
06 - 51 98 67 02
In geval van calamiteiten buiten
kantoortijden kunt u het noodnummer
gebruiken. Onder calamiteiten wordt
verstaan:
• Brand
• Inbraak
• Ernstige lekkages
• Verstopte riolering
• Stormschade
• Problemen m.b.t. gas en elektra
Indien niet direct wordt opgenomen
dan kunt u de voicemail inspreken.
U wordt dan zo snel mogelijk
teruggebeld.

De ladders zijn na telefonische
afspraak beschikbaar op de
onderstaande adressen:

Storingen centrale verwarmings
installatie of warmwatervoorziening

Poortugaal: Energiewacht 0800 - 03 88
Essendael: Giesbers & v/d Graaf
088 - 298 02 98

J. Groenenboom
Van Leeuwenhoekstraat 5
010 - 501 80 03

Glasbreuk
(indien u via de huureen glas
verzekering heeft afgesloten)

Centraal Beheer Achmea
0800 - 022 99 55

Woningbouwvereniging Poortugaal
Dorpsstraat 80
010 - 501 20 00

Schoonmaken dakgoot en schoorsteen/ventilatiekanalen
Het schoonmaken van dakgoten en schoorsteen en/of ventilatiekanalen van de
woning behoort tot de verplichtingen van de huurder. Voor deze werkzaamheden
worden ladders in bruikleen gegeven. Deze ladders zijn na telefonische
afspraak beschikbaar.
Lenen tuingereedschap
Na telefonische afspraak tijdens kantooruren kunt u (gratis) tuingereedschap lenen:
010 - 501 20 00
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