
 

 

Juli 2018 

Twee nieuwe leden Raad van Commissarissen 
 

In ons bewonersblad Breeduit nr. 48 (april) heeft u kunnen lezen over het 

afscheid dat wij hebben moeten nemen van drie leden: Thomas van 

Grafhorst (voorzitter), Frans van der Bruggen en Matthias Vink. Zij traden 

8 jaar geleden toe tot de RvC en volgens de wet mogen RvC-leden niet 

meer dan twee termijnen van vier jaar zitting nemen in een RvC.  

 

Na een periode van werving & selectie en de daarbij behorende strenge formaliteiten zoals 

betrouwbaarheidsonderzoeken en aanvragen positieve zienswijzen van de Autoriteit woningcorporaties, 

heeft Brederode Wonen twee nieuwe leden kunnen aanstellen! De heer Mulder (voorzitter) en 

mevrouw Kwaak behoren per 1 juli 2018 tot de Raad van Commissarissen, tezamen met mevrouw 

Aardenburg (vanaf 2017 herbenoemd voor vier jaar). Dit betekent dat vanaf heden de Raad uit drie 

personen bestaat. 

 

In de volgende Breeduit (najaar 2018) zal een uitgebreid artikel staan waarin de leden zich voorstellen 

en wordt ingegaan op hun rol binnen de Raad van Commissarissen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informatiemarkt voor bewoners Alberdingk Thijmlaan 
Op donderdag 12 juli waren alle bewoners van ons complex aan de Alberdingk Thijmlaan welkom op 

de speciaal voor hen georganiseerde informatiemarkt in “Vanouds het Dorpshuys Bloemendaal”.  

 

Op deze “markt” stonden kraampjes met materialen welke 

geselecteerd zijn voor het groot onderhoudswerk en voor de 

energetische/isolatie maatregelen aan de woningen aan de Alberdingk 

Thijmlaan (denk aan dakpannen, isolatiemateriaal, Cv-ketel). Van 

zowel Bouwbedrijf Van Lith, de gekozen aannemer, als Brederode 

Wonen was er ruim voldoende afvaardiging aanwezig. Door het ruime 

tijdsbestek (tussen 16.00 uur en 19.00 uur) konden de bewoners op 

een voor hen handig moment binnenlopen én was er alle tijd om 

toelichtingen te krijgen, vragen te stellen en met elkaar van 

gedachten te wisselen.  

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

Terugblik Zomerse Bewonersavond 
Op de langste dag van het jaar, donderdag 21 juni, vond de zomerse 

bewonersavond plaats. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen: 

- Beschikbaarheid 

- Financien 

- Huurbeleid 

- Verhuur 

Het werd een avond vol nuttige informatie! Er was ook ruim de tijd voor het 

stellen van vragen en daar werd ook goed gebruik van gemaakt. Na afloop kreeg 

iedere bezoeker een mooie zonnebloem om de zomer in te luiden! 

 

Als u er niet bij kon zijn of als u de informatie nog eens rustig terug wilt nalezen, 

klik dan HIER (de ctrl-toets ingedrukt houden en klikken op de link).  

 

Als u het filmpje van branchevereniging Aedes waarin het onderwerp 

“Huursombenadering” wordt toegelicht nog eens wilt bekijken, klik dan HIER (de ctrl-toets 

ingedrukt houden en klikken op de link)  

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

https://www.brederodewonen.nl/uploads/files/1/Presentatie%20bewonersavond%2021%20juni%202018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3fuOTShPOkI&t=2s
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Samenwerking loont: Velserbroek Geen Bende!  
groot succes! 

 

Op woensdagmiddag 20 juni was iedereen uit Velserbroek welkom 

om te komen helpen tijdens het zwerfvuilevenement. Om 14.00 uur 

verzamelden de veelal jonge opruimers het zich op de feestlocatie 

in het Wijkpark (achter het Polderhuis). Hier werd het zwerfvuil 

ingezameld en konden prikstokken, vuilniszakken en handschoenen 

worden geleend. Ook was er informatie over afval en over water. 

Het Pieter Vermeulen Museum zorgde voor educatieve spellen. 

Kinderen die een volle vuilniszak kwamen inleveren, kregen en bon 

voor een welverdiend ijsje. 

 

Organisatoren: De Beestenbende, Wijkplatform Velserbroek, Gemeente Velsen, Stichting Welzijn 

Velsen, HVC Groep, Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, Brederode Wonen, Pieter Vermeulen 

Museum, Sociaal Wijkteam 

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

 

!!! OPROEP!!! 
WonenPlus is op zoek naar vrijwilligers voor het meldpunt 
 

WonenPlus is een onderdeel van Stichting Welzijn Velsen en biedt praktische 

diensten aan die het mogelijk maken dat mensen van 65 jaar en ouder en 

mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Om onze 

abonnees goed van dienst te kunnen zijn en alle binnenkomende telefoontjes en 

de daarbij behorende administratie goed te kunnen verwerken zijn wij op zoek 

naar enthousiaste vrijwilligers voor ons meldpunt.  

 

Het WonenPlus-meldpunt wordt van maandag tot en met donderdag van 09.30 uur tot 14.00 uur 

bemand door vrijwilligers. Bij het meldpunt komen alle aanvragen voor onze diensten binnen en nu 

zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die onze groep komen versterken voor de maandag, 

woensdag en donderdag. Bent u op één of meerdere dagen beschikbaar en heeft u affiniteit met 

ouderen? Bent u klantvriendelijk, zelfstandig en heeft u kennis van computers? Dan zijn wij op zoek 

naar u! Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u contact op nemen met Lydia Moreira, 

email: moreira@welzijnvelsen.nl of Ans Keet, email: anskeet@welzijnvelsen.nl telefoon:0255-518888 

 

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

 
Brederode Wonen wenst iedereen een hele fijne zomer! 

 

Heeft u vragen? Opmerkingen? Tips? Wij vernemen dat heel graag van u! E-mailadres: 

info@brederodewonen.nl. Telefoonnummer: 023 525 91 91 

https://www.welzijnvelsen.nl/
mailto:anskeet@welzijnvelsen.nl
mailto:info@brederodewonen.nl
https://www.welzijnbloemendaal.nl/wonenplus-bloemendaal/

