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In deze editie leest u onder andere meer over:
• Opening wachtlijst nieuwe projecten
• Tips voor de lentepoets en je tuin
• Bewonersbevraging
• Cohousing
• Flatwachters

MET Z’N ALLEN IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS
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Het coronavirus beheerst dit voorjaar het 
dagelijkse leven in de hele wereld. Ook 
dicht bij huis ervaren we de gevolgen. Een 
verplichte afzondering, afgelasting van  
allerlei evenementen, waaronder ook 
onze eigen tuinklusdag in Diependaal, 
vrienden of familieleden die ziek worden...

Maar daarnaast zien we dat deze crisis ook 
veel solidariteit op gang brengt. Dankje-
wel aan alle zorgverleners, lieve buren, vrij- 
willigers …. die hulp bieden waar nodig!

Wij hopen samen met iedereen dat we 
de volgende maanden het gewone leven 
opnieuw kunnen opnemen.

Verminderde inkomsten

Zijn jouw huidige inkomsten verminderd? 
Val je terug op een ziekte-uitkering of een 
(tijdelijke) werkloosheidsuitkering? 

Dan kom je misschien in aanmerking 
voor een huurvermindering.

Bezorg ons een overzicht van de vol-
ledige inkomsten van de afgelopen 3 
maanden. Als deze 20% lager liggen dan 
het inkomen van het referentiejaar, dan 
wordt de huur aangepast.

De nieuwe verlaagde huurprijs blijft gel-
dig voor 6 maanden. 

Ben je tijdelijk werkloos als gevolg van de coronamaatregelen? Dan geldt 

een aangepaste regeling voor de huurprijsherziening. Het volstaat dan om 

1 maand verminderd inkomen te hebben om te genieten van een huurprijs- 

verlaging. Meer info vind je op onze website of bij onze collega’s Inge  

Versweyveld en Nadine Daems.
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NIEUWSNIEUWS

Wist je dat De Woonbrug ook wonin-
gen bouwt die je kan kopen? Om hier-
voor in aanmerking te komen, moet 
je je kandidaat stellen en voldoen aan 
voorwaarden rond leeftijd, inkomen en 
eigendom. Inschrijven op de wachtlijst 
kost 50 EUR. Als je later beslist om de 
inschrijving te annuleren, wordt dit be-
drag terugbetaald.
Begin dit jaar werden de eerste 3 wonin-
gen verkocht in de Schuttersstraat.

Het volgende woonproject waar we 
sociale koopwoningen realiseren is 
‘Stadsveld’, het binnengebied tussen 
St. Waldetrudisstraat, Wipstraat en de 
ring. Hier worden, naast de geplande 
huurwoningen, ook 17 koopwoningen 
gerealiseerd.

Voor meer info en inschrijving op 
de wachtlijst: Inge Versweyveld,  
inge.versweyveld@dewoonbrug.be 

Op 01/04/2020 werd de wachtlijst geo-
pend voor enkele nieuwe woonprojec-
ten in Herentals.
- Aan de Vorselaarsebaan, in de nabijheid 

van RVT St. Anna, start de aannemer dit 
jaar met de bouw van 50 appartemen-
ten met 1 en 2 slaapkamers, verdeeld 
over 3 gebouwen. De appartementen 
zijn voorbehouden voor kandidaat-huur-
ders van 65+ die zelfstandig willen wo-
nen en worden volledig aangepast aan 
deze doelgroep. Zo zijn er brede deuren, 
wordt een inloopdouche voorzien en 
zijn alle appartementen drempelvrij. In 
het gebouw is een lift aanwezig.  De eer-
ste verhuring verwachten we in 2022.

- In de Zavelstraat worden 11 apparte-
menten met 1, 2 en 3 slaapkamers ge-
realiseerd. In het gebouw is een lift en 
ondergrondse parking aanwezig. Elke 
bewoner kan ook gebruik maken van 
een kelderberging.

Kandidaat-huurders die eerder al wa-
ren ingeschreven op onze wachtlijst, 
kunnen bij de 2-jaarlijkse actualisatie in 
2021 deze keuzes bij uitbreiden.

OPENING WACHTLIJST
NIEUWE PROJECTEN

SOCIALE KOOPWONINGEN
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• Let op! Heb je een brief of een 
document voor De Woonbrug, 
dan kan je die op de volgende  
manieren aan ons bezorgen:  
Stop je documenten zelf in de brie-
venbus in de Gladiolenstraat 10 
– Olen of Augustijnenlaan 28/6 – 
Herentals. De brievenbus in Olen 
wordt wekelijks nagekeken.

 Verstuur je brieven of documenten 
via de post? Gebruik dan enkel het 
adres Augustijnenlaan 28/6 – 2200 
Herentals. Brieven die je via de 
post aan de Gladiolenstraat richt, 
komen niet meer aan.

• Onze burelen zijn, omwille van de 
coronacrisis, tijdelijk gesloten. We 
werken enkel op afspraak.

 Heb je vragen, wil je een afspraak 
maken of een technische melding 
doorgeven? Je kan ons bereiken op 
de volgende manieren.

 Telefonisch via 014/85.98.00, elke 
werkdag tussen 9u – 12u en 13u – 
16u, uitgezonderd op woensdag-
namiddag. Op maandag tot 19u.

 Mail via info@dewoonbrug.be

Onze burelen zijn gesloten op de 
volgende dagen:

21/05  OLH Hemelvaart 
22/05  brugdag 
01/06  Pinkstermaandag 
20/07  brugdag 
21/07  Nationale feestdag 
02/11  Allerzielen 
11/11  Wapenstilstand 
24/12 – 03/01  Kerstvakantie



RENOVATIEWERKENRENOVATIEWERKEN

Ben jij 55+ en droom je ervan om samen 
met anderen een mooie oude pasto-
rie te delen? Dan heeft De Woonbrug  
misschien het ideale project voor jou.

In St. Jozef Olen werken we immers  
verder aan ons eerste cohousing woon-
project. De statige oude pastoriewo-
ning aan de Lichtaartseweg wordt 
omgevormd tot 7 appartementen die  
aangepast zijn voor 55-plussers. Er is een 
lift in het gebouw en alle woonunits zijn 
rolstoeltoegankelijk.

Elke individuele woonunit bestaat uit 
een leefruimte met keuken, slaap- 
kamer, badkamer en berging. Daarnaast  
worden ook enkele gemeenschappelijke 
ruimtes voorzien.

Zo zal de ruime zuidgerichte tuin, de  
grote leefkeuken en de wasplaats door 
alle bewoners gebruikt kunnen worden. 

Intussen is het schetsontwerp klaar. 
Meer info en de gedetailleerde plannen 
vind je op onze website.

Dit unieke woonproject wordt ont-
wikkeld op maat van de toekomstige 
bewoners. Tijdens tweemaandelijkse 
bijeenkomsten, geven we samen het 
woonproject mee vorm. 

Samen bekijken we welke voorzieningen  
er gedeeld kunnen worden, welke ruimte  
daarvoor nodig is, hoe de groep zich 
best kan organiseren om dit samen- 
wonen zo vlot mogelijk te laten  
verlopen, … 

Is deze vorm van wonen iets voor jou? 
Neem dan snel contact met ons op. 

Ilse Vanhoof en Sofie Reynders,  
info@dewoonbrug.be
www.dewoonbrug.be 
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COHOUSING,
IETS VOOR JOU?

NIEUW: Diependaal, Herentals. 

De aannemer begint aan de opbouw van 
de eerste woningen. De nieuwe ramen en 
buitendeuren werden intussen geplaatst. 

Gestelen, Olen. Mooie nieuwe ramen 
en buitendeuren in Gladiolenstraat en  
Begoniastraat.

Kleerroos, Herentals. Leegstaande 
appartementen krijgen een grondi-
ge renovatie met o.a. nieuwe vloer en  
badkamer.



De lente is het moment om jouw  
woning grondig te poetsen. In één week 
tijd maak je jouw woning weer in orde, 
met op elke dag een taak of kamer. 

MAANDAG: opruimen
• Ruim de woning op. 
• Gooi afval correct weg.

DINSDAG: de keuken
• Ontdooi de koelkast en diepvriezer. 

Maak ze proper. Vervallen producten 
gooi je weg. 

• Poets het aanrecht, de oven en micro-
golf grondig.

WOENSDAG: woonkamer 
• Stof grondig af. 
• Stof ook lampen, schilderijen en spie-

gels, de bovenkant van de kasten … af.

DONDERDAG: stofzuigen en dweilen
• Stofzuig de woning extra grondig. Stof-

zuig dus ook tapijten, de deurmat, on-
der de meubels, …

• Dweil de vloer. Voor een linoleumvloer 
gebruik je een vloerreiniger met lijnolie.

VRIJDAG: slaapkamer(s)
• Stofzuig de matrassen. Draai de  

matrassen om. 
• Leg propere matrasbeschermers, hoes- 

lakens en kussenslopen.

ZATERDAG: badkamer
• Ontkalk voegen, kraan, lavabo,  

doucheknop en toilet. 
• Ontstop het doucheputje.

ZONDAG: ramen
• Zet alle ramen eens goed open. 
• Poets de ramen.

Hou samen met De Woonbrug jouw buurt 
proper en gezellig met 5 simpele tips! 

1 Gooi geen afval op de grond. 
2 Zet vuilniszakken op het juiste tijd-

stip buiten. Kijk hiervoor op de af-
valkalender. Of installeer de Recycle 
app op je smartphone.

3 Een rode sticker op jouw vuilniszak? 
Neem de vuilniszak weer binnen, 
sorteer de inhoud juist en zet de 

vuilniszak opnieuw buiten op het 
juiste tijdstip. 

4 Sluikstort gezien op straat? Con-
tacteer de gemeente. Zij komen dit 
opruimen. Doe dit zo snel mogelijk, 
want afval trekt afval aan. 

5 Geef geen eten aan duiven of zwerf-
katten. 

DOE MEE MET DE LENTEPOETS

ZEG NEE TEGEN ZWERFVUIL

REGLEMENT REGLEMENT 
INWENDIGE ORDEINWENDIGE ORDE

REGELS OVERREGELS OVER
HUUROPZEGHUUROPZEG

De meest recente versie van ons re-
glement van inwendige orde vind je 
steeds op onze website. Wil je graag 
een exemplaar op papier? Laat het 
ons weten en we bezorgen het via 
de post.

Wil je de huurovereenkomst van jouw 
woning of appartement opzeggen? 
Dan kan dat via een aangetekende 
brief of je komt persoonlijk langs op 
onze burelen.

De normale opzegtermijn is 3 maan-
den. De opzegperiode start de eer-
ste dag van de maand die volgt op 
de maand waarin we jouw opzegging 
ontvingen. 

Verhuis je naar een rusthuis? Dan 
duurt de opzegperiode 1 maand. Be-
zorg ons dan ook een attest van op-
name in het rusthuis.

Zolang de opzegperiode loopt, moet 
je de maandelijkse huishuur blijven 
betalen. De huurwaarborg wordt af-
gerekend wanneer alle nodige her-
stellingen uitgevoerd zijn en alle fac-
turen en rekeningen beschikbaar zijn. 
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DANKJEWEL VRIJWILLIGERDANKJEWEL VRIJWILLIGER

FEEST IN DE WIJKFEEST IN DE WIJK

Een mooie tuin is aangenaam, maar 
vraagt ook heel wat werk.

Niet onderhouden tuinen en gebrek 
aan snoeien, zorgen vaak voor wrevel 
en onbegrip bij omwonenden. Daarbij 
komt dat er regels zijn over het aanplan-
ten van bomen, struiken en hagen. Die 
staan vermeld in het veldwetboek.

Wanneer je de woning opzegt, moet je 
de tuin ook steeds in orde achterlaten. 
Dat betekent dat je alle extra aangeleg-
de verharding verwijdert, bijgebouwde 
constructies afbreekt, verwilderde ha-
gen, struiken en bomen snoeit of zelfs 
verwijdert.

Hou rekening met deze raadgevingen.

• Een haag die als afsluiting dient van de 
tuin moet je op minstens 50 cm van 
de perceelsgrens plaatsen. De haag 
mag maximum 1,80 m hoog zijn.

• Dit geldt ook voor coniferen! Als deze 
als haag aangeplant zijn, moet je ze in 
hoogte beperken. Dat betekent regel-
matig snoeien dus.

• Voor hoogstammige bomen gelden 
andere regels. Die moeten op min-
stens 2 meter van de perceelsgrens 
aangeplant worden. Sowieso raden 
wij aan geen bomen te planten in je 
eigen voor- of achtertuin.

Buurtvrijwilligers zijn bewoners die bij-
voorbeeld vrijwillig de straten en de 
bloemperken van het openbaar domein 
proper houden. Een buurtvrijwilliger is 
geen werknemer van de stad. De vrij-
williger kan wel rekenen op ondersteu-
ning en erkenning en kan genieten van 
alle voordelen die het vrijwilligerswerk 
met zich mee brengt. De steun bestaat 
uit het uitlenen van klein gereedschap 
zoals een hark, straatveger, werkhand-

schoenen en extra vuilniszakken voor 
restafval en PMD. Ook het gratis gebruik 
van een extra groencontainer behoort 
tot de mogelijkheden.

Heb je hierover vragen of wil je je op-
geven als buurtvrijwilliger? Neem dan 
contact op met stad Herentals via 
014/28.50.50 

SNOEIEN IS 
DE BOODSCHAP

Op de ‘dag van de vrijwilligers’ werden 
onze vrijwilligers van buurtwerking en 
de flatwachters verrast met een fees-
telijk ontbijt.

Dankjewel aan alle huurders die een 
taak opnemen om van de buurt een 
fijne, propere, leefbare omgeving te 
maken! Jullie zijn onmisbaar!

Zanger Hanz Duval verraste onze be-
woners van Sancta Maria en ADL-Ga-
gelstraat, met een balkonconcert. Een 
mooi gebaar in volle coronacrisis!

HERENTALSE BUURTVRIJWILLIGERS
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Woningbranden eisen elk jaar tien-
tallen mensenlevens. Meer nog dan 
het vuur, maakt vooral de rook tal 
van slachtoffers. Die rook is verstik-
kend en verspreidt zich razendsnel. 
Een rookmelder in de woning biedt 
op eenvoudige manier bescherming 
tegen de gevaren van brand. Zodra 
de rookmelder rook opmerkt, wordt 
u verwittigd  door het alarmsignaal, 
zodat u zich samen met uw huisge-
noten in veiligheid kan brengen.

Sinds 01 januari 2020 moeten alle 
woningen in Vlaanderen over 1 of 
meerdere rookmelders beschikken. 
Als eigenaar van de woning, zorgt De 
Woonbrug voor de plaatsing van de 

nodige rookmelders in uw woning. 
Als huurder zorg je voor het onder-
houd ervan. Een degelijk onderhoud 
van de rookmelder zorgt ervoor dat 
hij goed blijft werken. 

Let dus zeker op het volgende: 

- Stof de rookmelder regelmatig af

- Test de rookmelder 1x per maand 
met een druk op de testknop

- Vervang de batterijen indien no-
dig. Enkel indien in uw woning 
een rookmelder hangt met een 
niet-vervangbare batterij, zal De 
Woonbrug de rookmelder zelf ver-
vangen indien nodig.

ROOKMELDERS REDDEN LEVENSVOORKOM GEBARSTEN VOORKOM GEBARSTEN 
VENSTERRUITVENSTERRUIT

KEN JE DE BUURTBUS?KEN JE DE BUURTBUS?

Lokaal bestuur Olen gaat ook dit 
jaar weer op pad met de buurtbus 
in de verschillende buurten in Olen. 
Alle buurtbewoners zijn uitgenodigd 
voor een gezellige namiddag.

Als gevolg van de maatregelen om 
het coronavirus tegen te gaan, wer-
den de geplande buurtbijeenkom-
sten van het voorjaar geannuleerd.

Wanneer er nieuwe datums bekend 
zijn, brengen we jullie op de hoogte.

Van een aannemer kregen we het vol-
gende advies. Zelfklevende folie op een 
glasraam kleven om inkijk te beletten, 
kan voor gebarsten ruiten zorgen.

Waarom is dit zo?

Dubbele beglazing moet immers kun-
nen ademen. Door de folie aan de bin-
nenzijde van de ruit te kleven, kan die 
erg warm worden en ontstaan er tem-
peratuurverschillen in het oppervlak 
van het raam. Door deze opwarming 
komt er spanning op de randen van 
het glas te staan waarna het barst. Dat 
noemt men een thermische breuk.

De vervangingskost omwille van glas-
breuk door het aanbrengen van een 
zelfklevende folie is altijd ten laste van 
de huurder.

Roken is niet alleen ongezond, het 
zorgt ook voor een ongezonde leef-
omgeving. Binnen in de woning of 
appartement roken, raden we daar-
om sterk af.

Nicotine zet zich vast op muren, pla-
fond, kasten,… en zorgt voor een 
gele aanslag die je maar moeilijk en 
enkel mits grote kosten, kan verwij-
deren.

Bovendien is roken in de woning ook 
gevaarlijk. Een brandende sigaret die 
door onoplettendheid blijft liggen, 
kan veel schade veroorzaken. Niet 
alleen in de eigen woning, maar ook 
bij omwonenden.

Daarom 1 goede raad. Roken doe je 
buiten, in de tuin of op het terras!

ROKEN: SCHADELIJK VOOR JE 
GEZONDHEID EN VOOR JE WONING

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals
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AANGEPASTE AANGEPASTE 
WETGEVINGWETGEVING

Aan de appartementen op Kleer-
roos in Herentals, zijn sinds vo-
rig jaar enkele flatwachters actief.  
Frederik, Frieda, Jean en Nancy wo-
nen elk apart al een tijdje op Kleer-
roos, maar daarnaast nemen ze nu 
ook enkele extra taken op zich Onze 
vier flatwachters namen de tijd om 
een woordje uitleg te geven over 
het reilen en zeilen van hun functie.

Wat zijn de taken van een flat-
wachter?

Als flatwachter hebben we heel wat 
taken. Zo vangen we nieuwe bewo-
ners op om hen wegwijs te maken 
in het gebouw. We luiste-
ren naar opmerkingen van 
bewoners. Als we op de 
hoogte zijn van geplande 
werken, lichten we de be-
woners hierover in. Bij bu-
renruzies of persoonlijke 
problemen komen we niet 
tussen. 

Onze belangrijkste taak is een 
maandelijkse rondgang in het ge-
bouw. Dan letten we vooral op za-
ken die niet in orde zijn. Zoals een 
licht in de gemeenschappelijke 
gang dat niet werkt, een trapleu-
ning die loshangt, rommel in de 
gemeenschappelijke traphal, een 
kelder die niet in orde is, papier 
dat wordt achtergelaten aan de 
brievenbussen,…  Alles wordt ge-
noteerd en met foto’s toegelicht in 
een verslag. Op ons maandelijkse 
overleg met De Woonbrug over-
lopen we alle opmerkingen uit het 
verslag. 

FLATWACHTERS ZORGEN MEE
VOOR EEN AANGENAME BUURT

Op 01/01/2020 wijzigde de sociale  
huurwetgeving. O.a. de regels over 
de berekening van de huurprijs  
werden aangepast.

Intussen werd, na grondige evaluatie,  
deze wetgeving opnieuw aangepast. 

Woont er familie (tot de 3e graad) met 
een ernstige handicap bij u? Dan telt 
hun inkomen nu niet meer of maar 
deels mee. 

Is dit inkomen gelijk aan of lager dan 
11.148,38 euro? Dan telt het inkomen 
niet mee. 

Is dit inkomen hoger dan 11.148,38 
euro? Dat telt alleen het bedrag erbo-
ven mee. 

Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Daarnaast wordt voor die familieleden 
een dubbele gezinskorting (19 EUR x 
2) verrekend. 

Deze aanpassingen worden met  
terugwerkende kracht vanaf 
01/01/2020 ingevoerd. De betrokken 
huurders werden intussen door onze 
medewerkers op de hoogte gebracht.

“Voor vele mensen is het 
makkelijker om zaken 

door te geven aan ons als 
flatwachter, in plaats van 

rechtstreeks aan  
De Woonbrug.” 

Nancy

>>> lees verder op volgende pagina

WEBSITE
Onze website al bekeken? Je vindt er 
vanaf nu ook een overzicht van de ver-
schillende buurten waar we woningen 
en appartementen verhuren. Daarnaast 
kan je ook opvolgen welke nieuwe 
woonprojecten nog in de steigers staan. 

Surf snel naar www.dewoonbrug.be en 
klik door op ‘patrimonium’.

WOONBRUGKRANTWOONBRUGKRANT



Wat is volgens jou een echte meer-
waarde van een flatwachter?

We kunnen veel sneller zaken door-
geven aan De Woonbrug, omdat we 
hier natuurlijk ook dagelijks aanwezig 
zijn. Zo worden problemen veel snel-
ler aangepakt en opgelost. 

Veel bewoners vinden het makkelijker 
om met een opmerking of probleem 
naar een flatwachter te stappen in 
plaats van meteen De Woonbrug te 
contacteren. Omdat er op Kleerroos 
vier flatwachters zijn, kunnen mensen 
zelf kiezen bij wie ze aankloppen. 

Wat is voor jou het moeilijkste aan 
flatwachter zijn?

Spijtig genoeg reageren sommige  
bewoners respectloos of laten ze af-
val opzettelijk achter. Gelukkig zijn de 
meeste bewoners wél tevreden over 
het werk dat we doen. Daarnaast is 
het ook niet altijd even makkelijk om 
te weten wat er wel en niet mag van  
De Woonbrug. Als er twijfel is, ne-
men we altijd even contact op, zodat  
De Woonbrug de uiteindelijke eind- 
beslissing neemt. 

Merk je een (groot) verschil in onder-
houd zowel binnen als rondom het 
gebouw, sinds er flatwachters zijn?

Toen er nog geen flatwachters wa-
ren, kon het een tijd duren voordat 
herstellingen werden uitgevoerd. Nu 
wordt alles beter opgevolgd en wordt 
er ook sneller ingegrepen. 

Bedankt flatwachters voor dit inter-
view en voor het werk dat jullie le-
veren! Het zorgt er mee voor dat de 
buurt aangenaam blijft om te wonen.

Heb jij na het lezen van dit artikel zin 
om je ook in te zetten als flatwachter in 
jouw appartementsgebouw of buurt? 
Laat het ons dan zeker weten!

Contacteer onze medewerker Sofie 
voor meer info.

DE WOONBRUG 
WIL HET WETEN!
Bij De Woonbrugkrant, editie voorjaar 
2019,  zat een korte vragenlijst over ons 
communicatiebeleid. Wij willen alle 
mensen bedanken die de tijd hebben 
genomen deze vragenlijst in te vullen! 

Uit de bevraging blijkt dat heel wat 
huurders tevreden zijn over onze 
communicatie en de communicatie-
kanalen die we hiervoor gebruiken. 
Toch zijn er naar de toekomst toe nog 
enkele aandachtspunten.
• Telefoon en briefwisseling blijken 

de meest gebruikte kanalen om 
info te verstrekken. Maar ook onze 
Woonbrugkrant is voor de meeste 
huurders niet onbekend. 

• Over thema’s zoals buurtvergade-
ringen, renovatiewerken en woon-
projecten willen jullie graag meer in-
formatie krijgen. Wij doen ons best 
om hierover, in de mate van het mo-
gelijke, nog meer te informeren.  

• Wij vroegen ook hoe jullie geïn-
formeerd willen worden over een 
aantal zaken. Daaruit blijkt dat we 
over buurtinitiatieven in de buurt 
best communiceren via brief en 
over nieuwe woonprojecten via de 
Woonbrugkrant.  Ook dit zullen wij 
meenemen naar de toekomst. 

Ook via www.dewoonbrug.be en 
onze facebookpagina houden we je 
verder op de hoogte. Ga er zeker een 
kijkje nemen!

We zetten ook volop in op digitalise-
ring. Al enkele huurders lieten weten 
dat ze vanaf nu onze Woonbrugkrant 
via mail willen ontvangen. 

Wilt u dit voortaan ook? Bezorg 
ons dan via info@dewoonbrug.be 
uw e-mailadres en wij bezorgen de 
Woonbrugkrant digitaal! 

BEVRAGING
Ook nu vragen wij uw medewerking bij een nieuwe bewonersbevraging. Deze keer vragen 
wij u mening over de buurt en omgeving. Wat maakt het wonen in uw buurt aangenaam? 
Vind je buurtwerk belangrijk?  Laat het ons weten. De ingevulde bevragingen kan je terug-
bezorgen tot 30/06/2020.

“Toen ik als flatwachter begon waren de 
maandelijkse verslagen zeer lang,  

momenteel zitten we aan een verslag 
van maximaal 3 pagina’s. Zowel  

De Woonbrug als de bewoners zijn zeer 
tevreden over de vooruitgang hiervan.” 

Jean

Frieda

Frederik

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6 - 2200 Herentals
T 014 85 98 00 - info@dewoonbrug.be - www.dewoonbrug.be


