
 

 
 
VRIJE SECTOR WONING NA DE ZOMER BESCHIKBAAR 
Naast de sociale huurwoningen, verhuren wij ook een aantal woningen in de vrije sector. Voor deze 

woningen zouden wij de marktprijs kunnen vragen, maar omdat wij het belangrijk vinden dat ook 

mensen met een middeninkomen aan bod komen, toppen wij de huur af. Op deze manier houden we 

woningen bereikbaar voor de groep mensen die op basis van hun inkomen niet in aanmerking komt 

voor een sociale huurwoning, maar ook moeilijk op de commerciële markt terecht kan. 

 

Eén van deze woningen komt na de zomer vrij! 

De woning moet dan eerst worden gerenoveerd; we verwachten dat we de 

woning per 1 november weer kunnen verhuren. Alle huurders van sociale 

huurwoningen m.u.v. de seniorencomplexen, hebben hierover een brief 

ontvangen met de voorwaarden, de nodige informatie over de woning en 

over het proces. 

 

Voorwaarden & Loting 

De huurprijs zal ongeveer tussen €940 en €970 bedragen. Ligt uw 

gezamenlijk inkomen tussen €38.035,- en €60.000? Dan zou u (als huurder 

van Brederode Wonen) voor deze woning in aanmerking komen. Als er 

meerdere geïnteresseerden zijn die aan de voorwaarden voldoen, zal er 

worden geloot door de notaris. Komt u hiervoor in aanmerking en bent u 

geïnteresseerd? Meld u dit dan bij ons via: info@brederodewonen.nl of 

telefonisch via: 023-5259191.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIJEENKOMST DUURZAAMHEID 
Duurzaamheid, dat was het thema van de bewonersbijeenkomst 

op donderdagavond 9 mei in de Uitkijk, te Bloemendaal. 

Duurzaamheid en de plannen van Brederode Wonen op dit 

gebied, maar ook de eigen rol als bewoner: wat kunt u als 

huurder allemaal doen om zo energiezuinig mogelijk te leven? 

 

Klik hier om meer te lezen over deze avond en om de 

presentaties die zijn gegeven te kunnen downloaden.  

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISOLATIE EN GROOT ONDERHOUD 
WONINGEN A. THIJMLAAN  
Vol trots laten we u hier de mooie nieuwe daken van ons 

complex aan de A. Thijmlaan in Bloemendaal zien!  

 

In april werd gestart met het eerste blok en inmiddels is dit 

deel bijna klaar. Na de zomervakantie zal worden gestart met 

het tweede deel en zal het project naar verwachting begin 

december afgerond kunnen worden.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SLOOP/NIEUWBOUW PROJECT DE WITTE HOND 
Vorige week donderdagavond stond het project De Witte Hond op de agenda van de raadsvergadering 

van de gemeente Bloemendaal. De gemeente raad heeft een Verklaring van geen Bezwaar afgegeven: 

dat betekent dat zij instemt met de uitvoering van het plan! Tevens heeft de gemeente een subsidie 

voor levensloopbestendig bouwen toegekend. Helaas krijgen wij geen subsidie van de gemeente om 

extra duurzaam te bouwen. Brederode Wonen heeft nog steeds de intentie om Bijna Energie Neutraal 

(BENG) te gaan bouwen en zal er alles aan zal doen om hiervoor toch zoveel mogelijk (geldelijke) 

middelen te vinden.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WINNARES WOORDZOEKER 
De winnares van de woordzoeker in de 50e Breeduit is mevrouw Peperkoorn 

uit Vogelenzang! Met veel plezier overhandigden wij haar deze week de 

beloofde taart; wij hopen dat meneer en mevrouw Peperkoorn ervan hebben 

genoten! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAND BREDERODE WONEN IN DE STEIGERS 
 

Ons pand stamt uit het jaar 1866 en kreeg de naam 

Villa Eben Haezer, naar de stichtiging die arme 

weesmeisjes huisde en die een opleiding tot dienstbode 

kregen. Later heeft het gebouw dienst gedaan als 

opvang voor ongehuwde moeders met kind en 

kinderhuis (Huize Marijke). Brederode Wonen heeft 

haar intrek genomen in 1996, na een flinke verbouwing. 

Naast het kantoor zijn er 8 appartementen in het 

gebouw, die ook door Brederode Wonen worden 

verhuurd. Nu is het gebouw toe aan een goede 

opknapbeurt: gevelherstel en buitenschilderwerk. Wij 

zijn benieuwd naar het resultaat! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Brederode Wonen wenst u een hele fijne zomer toe! 

 

=============================================================== 

 
 

Heeft u vragen? Opmerkingen? Tips?  

 

Wij vernemen dat heel graag van u!  

E-mailadres: info@brederodewonen.nl. 

Telefoonnummer: 023 525 91 91 
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