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Interview met directeur woCom

Focus, visie en twinkels

Redacteuren
uit de buurt
Zoals bekend wordt Bij Buurten groten-

“Naast, helaas, de vele vergaderingen vind ik het ge-

anders ingericht gaan worden. En voor de mensen

deels geschreven, gefotografeerd en geïllu-

weldig om eens door een wijk te lopen. Natuurlijk

die het écht niet zelf redden is er een basisopvang van

streerd door buurtredacteuren. Mensen

is de start van een nieuwbouwproject een geweldig

waaruit zij geholpen worden. Natuurlijk zijn er veel

zoals u, die huren bij woCom of een huis

moment, maar ook de periode daarna is heel interes-

mensen die zich ongerust maken, ik kan me dat ook

uit een van onze projecten hebben gekocht.

sant. Een woning gaat zo’n 75 jaar mee, en na een

heel goed voorstellen. Aan de andere kant gaat het

Zij weten wat er speelt, wat onze huurders

aantal jaar zit daar mogelijk een renovatietraject in.

met grote groepen mensen nog steeds goed. Ik heb

belangrijk vinden en ze hebben de beste

Dan is er al een historie, met alle goede en minder

eerder al een aantal economische dips meegemaakt

contacten. Gewoon in de buurt. Daar zijn

goede dingen, alle ups en downs, de eigen verhalen

en dat is elke keer goed gekomen. Onze grootste uit-

we bij woCom heel blij mee.

van onze bewoners. Mooi om te zien dat mensen dat

daging voor de aankomende jaren is dat we binnen

dan toch weer kunnen ervaren als een soort nieuwe

de nieuwe regels van het regeerakkoord nog kun-

Neem Kyra van Helden, onze illustrator,

start. Wonen is gewoon ontzettend belangrijk, ook

nen bouwen, zowel zorgwoningen als vervangende

altijd een vaardige pen, altijd een fijne te-

mede bepalend voor hoe we verder in ons leven staan.

nieuwbouw, maar ook de kwaliteit van het wonen

kening en altijd een vlotte glimlach. Of

Iemand zei mij eens dat naast liefde, wonen en wer-

kunnen handhaven door goed onderhoud aan en

Jan van den Eijnden, die zowel schrijft

ken twee heel belangrijke dingen zijn in een mensen-

renovatie van onze woningen.”

als fotografeert en zo onze twee-in-één
journalist is.

leven. Dat is voor mij een leidraad.”
Veranderingen binnen woCom

We kennen Kees Strik natuurlijk als directeur van woCom,
maar wie is de man achter de functie? Dat blijkt uit

Salaris directeur woningcorporatie

“Mijn doel met woCom is het krijgen van een organi-

Jan van Bussel en Frank van Lieshout

Optimist

en het bezoeken van musea of een keer een musical.

“Bij mijn aanstelling als directeur van woCom is er al

satie die écht bezig is met haar kerntaak: het zorgen

trekken niet altijd samen op, maar hebben

“Als mens ben ik zeer optimistisch van aard, maar

“Toen de kinderen nog meegingen op vakantie maak-

rekening gehouden met de normering die geldt voor

voor goed wonen voor onze klanten. Onze nieuwe

beiden grote kennis van de historie van

ook recht door zee in wat ik wel en niet wil bereiken.

ten we vooral tochten door Europa, later zijn we ook

de publieke en semipublieke sector. Ik ben van me-

slogan zegt veel: mensen. wonen. leven. En we willen

Helmond. Onze wandelende geschied-

een zeer openhartig en relaxed gesprek met Kees Strik.

Over het algemeen zoek ik sneller naar oplossingen

buiten Europa geweest. Ik reis graag en ben nog

ning dat er een gezonde verhouding moet zijn tussen

een betere binding met onze bewoners. Vandaar het

schrijvers dus. Onze derde Jan is Jan

Hij heeft een duidelijke passie voor volkshuisvesting,

dan dat ik problemen zie. Ik heb graag contact met

steeds niet uitgekeken!”

de verantwoording die een baan met zich meebrengt,

unieke initiatief om huurders op een actieve manier te

Peeters, een echte stille kracht. Nooit te

de prestatie die geleverd wordt en het salaris wat

laten meewerken aan ons huurdersblad Bij Buurten.”

beroerd om een ommetje te maken. Even

hart en ziel zitten hier op de juiste (werk)plek. Met
twinkels in de ogen vertelt Kees over zichzelf, zijn werk,
zijn toekomstvisie op de woningmarkt en de economie.
We kunnen wat hem betreft, best iets geruster zijn
over een aantal zaken. Door breder en verder in de
toekomst te kijken en te relativeren.
T e k s t dé sir é e K r a a i j

mensen, communiceer graag en voel me betrokken.
In mijn vrije tijd zit ik met plezier op de racefiets.

Een zeer gevarieerde agenda

Ik ben ook lid van een racefietsclub. Daarnaast ben

“Vanaf 1979 ben ik werkzaam in de Volkshuisvesting

ik sociaal actief in mijn eigen woonplaats. Lezen is

en ik vind het één van de meest boeiende beroepen

Zorgen, het regeerakkoord en onze woontoekomst

om iedereen hele fijne, warme kerstdagen toe te wen-

een hobby en ik ben gek op mijn twee dochters en

die je in Nederland kunt hebben. In mijn werk kom ik

“Ik verwacht dat veel zaken verschoven gaan wor-

sen. En ook komend jaar gaan we graag op persoon-

Bennie en Kim Kouwenberg zijn een

natuurlijk mijn kleinkinderen. Een kleindochter en

in aanraking met alle facetten van de maatschappij.

den naar de lokale overheden en veel mensen zullen

lijke voet met u verder.”

team. Zowel privé als in de buurtjournalis-

twee kleinzoons. Helaas wonen ze wat verder weg

Zo heb ik te maken met de politiek, het commerci-

meer zelf moeten gaan regelen. De maatschappij zal

zodat dagelijks bezoek lastig is.”

ële bedrijfsleven, maar vooral ook met inwoners van

en de koning en koningin van Twitterland.

de gemeenten waarin wij werken. Onze klanten. Het

Désirée Kraaij is een geboren schrijver.

Met een goedgevulde dagelijkse agenda is ontspan-

gaat in dit werk niet alleen om geld, bij onze besluit-

Altijd op zoek naar het grote verhaal en de

ning belangrijk

vorming houden we ook rekening met het effect in de

In de vakanties mag Kees graag steden bezoeken.

samenleving, de wijk, de mensen.”

Dat is dan vooral een mix van architectuur, cultuur

ergens bij buurten en gelijk op de gevoelige

daar tegenover staat.”
“Ik maak graag nog even van de gelegenheid gebruik

Nieuwe, gebruiksvriendelijke
website voor woCom

plaat zetten.

tiek. Enthousiaste bloggers, Facebookers

kleine parels.
Patricia Boullart ‘zien’ we zelden. Altijd
achter de camera, haar derde oog. Bezig
het buurtleven vast te leggen. Voor Bij

Belangrijke gegevens

Huurdersbelangen

Buurten maar vooral voor zichzelf. Een

concept. Maar ook de website is nu helemaal gestoeld op het feit dat we willen weten wat u bezig houdt.

talent. Ook Ad van Gerwen heeft zijn

Of het nu gaat om huren, kopen, inschrijven of het bekijken van nieuwbouwprojecten, op de website vindt

plek wel gevonden. De Lucky Luke van de

Kijk voor de meest actuele gegevens op www.wocom.nl

Rioolonstopping

Stichting Bewonersraad De Pan

u veel informatie over wonen bij woCom. Een website die het u wat makkelijker moet maken, maar waar u

fotografie want hij schiet sneller dan hij

(rubriek: ik heb een woning)

Als u lid bent van het Ontstoppingsfonds, kunt u

Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren

ook naar toe kunt om te zien wat er in uw eigen leefomgeving speelt.

loopt.

rechtstreeks bellen met:

Secretaris Ramon Koevoets
www.bewonersraad-depan.nl

Online zaken regelen

De vader en moeder van de buurtredactie

info@bewonersraad-depan.nl

De website is veel belangrijker geworden nu onze huurderskrant maar drie maal per jaar verschijnt. Om

zijn Luuk Peters en Laurine Corten.

informatie te vinden, maar ook om dingen te regelen. “Eén van de uitgangspunten voor de nieuwe website

Verantwoordelijk voor de communicatie

Bewonersbelangenvereniging De Vaart

is de klant zo veel mogelijk gemak en informatie te bieden,” aldus Kees Strik, directeur van woCom. “Zo

bij woCom en dus ook voor Bij Buurten.

0492 66 17 47

Helmond

zijn er naast de overzichtelijke vormgeving uitgebreide mogelijkheden om via de website contact te zoeken

Een kind om trots op te zijn, zeggen ze zelf.

Cranendock, Heeze, Leende

Voorzitter Henk van Kraay, 0492 54 64 24

met woCom en zaken af te handelen. Op elke dag, op elk tijdstip. Uiteraard is ook de informatie aangepast

www.bbv-devaart.nl

en waar nodig vernieuwd.”

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag melden via
het telefoonnummer van het Klantcontactcentrum
0493 49 76 66 of via www.wocom.nl.
CV installatie
Asten, Cranendonck, Maarheeze, Heeze, Helmond,

Asten, Someren
• Hoebergen onderhoudsbedrijf; 0493 49 45 39
Helmond
• Adriaans riolering- en ontstoppingsbedrijf;

• Van der Velden; 040 241 49 63

Sterksel, Someren
• Kemkens installaties; 0492 54 76 85
Leende
• Verhoeven Verwarming; 040 206 41 11

secretariaat@bbv-devaart.nl
Glaszetter

Een leuk en gezellig team dat nog wat verWinkelwagenmuntje als reminder!

sterking kan gebruiken. Vooral uit Someren,

Als u lid bent van het Glasfonds, kunt u rechtstreeks

Oproep

Om te zorgen dat u ons webadres niet vergeet, bieden we u een kleine

Asten en Heeze-Leende. Kom Bij Buurten!

bellen met:

Bewonerscommissie Deken van Pelthof in Asten is dringend

reminder. Tevens handig bij het boodschappen doen. Een winkelwagen-

Het kan alleen maar leuker worden.

op zoek naar twee nieuwe leden. Heeft u interesse, neem

muntje met ons webadres erop. Want we zien u graag regelmatig terug

dan contact op via secretariaat@bewonersraad-depan.nl

op onze website, www.wocom.nl. Graag tot snel!

Alle gemeenten
• Van de Akker; 0492 53 64 32

2

Eindelijk is het zover! De website van woCom bleef nog even achter bij ons mooie, nieuwe Bij Buurten
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Mijn huis en ik
‘Luste gallie ’n keumpke koffie’

Het is vrijdag 5 oktober als wij op weg zijn naar de Tour-

Tournooistraat

nooistraat 34 in de Helmondse woonwijk Helmond West.

Na een bijzondere huwelijksdag kwam er een scheiding. Het

De wijk die vroeger bekend stond als Het Haagje. Nadat we

gezin Smits-Van der Sommen had een woning in de Hertog-

aanbelden en de voordeur open ging, maakten we kennis

straat, waardoor de twee kersverse gezinnen de huwelijksnacht

met een vriendelijke dame. We werden enthousiast ontvan-

door werd gebracht. Hierna moest het paartje Welten-Van

gen en in de gezellige huiskamer zat onze tweede gastvrouw

der Sommen, door woningnood, gedwongen buiten de wijk

al vol ongeduld op ons te wachten. “Luste gallie ’n keumpke

wonen. Nadat de familie Smits 40 jaar geleden verhuisde naar

koffie?” vraagt ze.

de Tournooistraat 34 en er 14 jaar later, door renovatie, het
huis aan de Tournooistraat 36 leeg kwam, werden de zussen

Leven lang onafscheidelijk

herenigd. En ze wonen nog steeds naast elkaar.

We zijn te gast bij mevrouw Smits-Van der Sommen en
mevrouw Welten-Van der Sommen. Deze dames zijn hun leven

Actieve, zingende tweeling

lang al onafscheidelijk. Dat is misschien niet zo vreemd als je

Op de vraag of in hun gedachten nooit het gevoel op is ge-

tweelingzus bent, maar ze wonen alweer 26 jaar naast elkaar.

komen om te verhuizen, kwam het volgende antwoord: “Wel

Ze werden ruim 82 jaar geleden als tweeling geboren in de

ooit aan gedacht, maar dan graag tegelijkertijd en weer

Nieuwstraat 21 in Helmond West.

naast elkaar.” Sowieso verlaten ze hun wijk liever niet, omdat ze nog altijd deelnemen aan verschillende activiteiten

De ‘vergeten’ bruidsparen

in de wijk. De dames zijn actief… maar niet met breien of

In 1940 verhuisde het gezin Van der Sommen naar een woning

haken. Zij namen op hun tachtigste verjaardag een echte cd

aan de Haaglaan 34. Vanuit dit ouderlijk huis werd er door

op met een liedje onder de titel ‘Heerlijk is het dromen on-

de zussen tegelijkertijd getrouwd. De huwelijksdag ging

der palmbomen’. Deze cd, met een tekst speciaal voor hen

echter niet zonder problemen voorbij. De bruiden stonden

geschreven, is werkelijk fantastisch ingezongen door deze

te wachten op hun bruidegom, te wachten en te wachten…

bijzondere tweeling. En een genot om naar te luisteren. Wij

Niet wetende dat de eigenaar van de trouwauto die nacht

buurtredacteuren willen de dames dan ook bedanken voor

vader was geworden en meer oog had voor zijn pasgeborene.

een gezellig uurtje en wensen ze een goede gezondheid en

de hand is. We hebben in deze uitgave namelijk twee huurders, met twee huizen. En wel heel

De ‘vergeten’ bruidsparen kwamen gelukkig nog precies op

nog veel woongenot.

bijzondere huurders, tweelingzussen.

tijd om hun huwelijken te laten sluiten.

In deze editie doet de titel ‘Mijn huis en ik’ geen recht aan de inhoud. Eigenlijk
zou er nu boven moeten staan: ’Onze huizen en wij’. Misschien heeft u al geraden wat er aan
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BBQ-en bij Buitenhaeghe
Huurder betaalt
kosten deurwaarder

Huurbetaling: maak
het uzelf makkelijk
Wist u dat u uw huurbetaling ook digitaal en/of automatisch
kunt laten verlopen? Om dit te stimuleren verlootte
woCom élk kwartaal Iris-cheques onder de huurders
die overstappen naar digitaal.

Winnaars derde en vierde kwartaal 2012: mevrouw
Op 29 juli vond alweer de derde, jaarlijkse BBQ van Buitenhaeghe

Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten in werking ge-

Zodra een gerechtelijke procedure tot ontbinding van de

R. Steinebach uit Heeze, de heer Den Hartog uit Someren,

plaats. Ditmaal op het mooie en vernieuwde terras achter het

treden. Na jaren van onduidelijkheid over de hoogte

huurovereenkomst wordt gestart, bedragen de kosten bij

mevrouw Lucardie uit Helmond, de heer C. Spreeuw uit

appartementencomplex in de Helmondse wijk Houtsdonk.

en redelijkheid van de incassokosten, biedt deze wet

een huurachterstand van minder dan € 500,- minimaal

Budel-Schoot, mevrouw Özcan-Elkilic uit Helmond, de

duidelijkheid voor zowel de huurder als de corporatie.

€ 200,- en bij een huurachterstand boven € 500,-

heer D. de Waal uit Helmond, de heer A.J. Bernards uit

De opkomst was goed. Ongeveer dertig bewoners, hoofdzakelijk

Als een huurder te laat (dat wil zeggen: niet vóór de

minimaal € 650,-.

Someren, mevrouw M. Beimans uit Heeze en mevrouw

uit het appartementencomplex, zorgden voor volop gezelligheid.

eerste dag van de maand) zijn huur aan de verhuurder

Het vlees spetterde en sputterde en al snel werd er stevig bijge-

betaalt, is hij/zij juridisch gezien in verzuim. En moet

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Laat het niet

buurt. Reden genoeg, volgens de organisatie, om het volgend jaar

hij/zij de buitengerechtelijke kosten betalen. Hiervoor

zover komen. Neem daarom, zodra u merkt dat u door

Meer informatie over digitaal betalen? Kijk dan op

weer te doen. Met hopelijk wat meer bewoners van de laagbouw.

hanteert de nieuwe wet vaste percentages, af hankelijk

omstandigheden niet in staat bent om de huur vóór

www.viamijnbank.nl of bel naar woCom.

Al met al een zeer geslaagde middag voor de wijk. Met dank aan

van de hoogte van de vordering (de schuld), maar met

de eerste van de maand te voldoen, contact op met de

alle vrijwilligers.

een minimum tarief van € 40,-.

incassomedewerker van woCom. Zij bekijkt samen

M. Sousa Oliveira uit Helmond.

met u of een betalingsregeling mogelijk is. Door tijOver de eerste € 2.500,-

15%
met een minimum van € 40,-

Over de volgende € 2.501,- (tot € 5.000,-)

10%

Over de volgende € 5.001,- (tot € 10.000,-)

5%

Over de volgende € 10.001,- (tot € 200.000,-)

1%

Over het meerdere

dig te reageren kunt u zich de extra kosten besparen.
De incassomedewerker is bereikbaar op maandag t/m

Belanghoudersbijeenkomst
‘Ruimte voor verbinding’

donderdag van 8.30 tot 16.00 uur via 0493 49 76 66.
Of stuur een e-mail naar huurincasso@wocom.nl.

0,5%

Als de verhuurder het openstaande bedrag uit handen
Tekst en Foto’s JAN PEETERS

geeft aan de deurwaarder, dan is de huurder over deze
kosten ook nog eens BTW verschuldigd, omdat de ver-

Woningverdeling woCom
sinds 1 oktober via Wooniezie
Het zal u niet ontgaan zijn. Sinds 1 oktober is woCom

passende woning te vinden. Het aanbod wordt dagelijks

voor haar hele werkgebied overgestapt op het digitale

ververst, van elke woning zijn foto’s en plattegronden

woonruimteverdeelsysteem Wooniezie. Een belangrijke

beschikbaar en woningzoekenden kunnen door middel

stap waarmee de werkwijze van woningtoewijzing in

van tipberichten op de hoogte worden gehouden wan-

Om u goed van dienst te kunnen zijn, werkt woCom

Helmond en de dorpen hetzelfde is geworden. Duidelijker

neer een gewenste woning beschikbaar komt. U bent

samen met allerlei andere bedrijven, overheidsinstel-

voor u als klant en efficiënter voor de woCom-organisatie.

ook niet meer alleen af hankelijk van inschrijftijd om in

Inmiddels zijn de eerste woningen succesvol via Wooniezie

aanmerking te komen voor een woning, omdat er met

verhuurd.

verschillende modellen wordt gewerkt. Wooniezie is

Voor het woningaanbod in Helmond werken we al sinds

transparant, gemakkelijk en als woningzoekende weet

2010 met Wooniezie, destijds ontwikkeld in samenwer-

u sneller waar u aan toe bent.”

king met Compaen, Woonpartners en woCom voor het

Opruimactie in de wijk

lingen en maatschappelijke partners. Eens in de anderhalf
jaar nodigen we hen uit om eens bij elkaar te zitten om
te brainstormen. Over hoe de samenwerking gaat, maar
vooral ook over hoe het nog beter kan. Wat voor initi-

WoCom organiseert regelmatig opruimacties in wij-

opruimen als moeilijk wordt ervaren. Voor woCom

atieven kunnen we gezamenlijk nemen die de huurder,

ken, de zogenaamde ‘containeracties’, zoals onlangs in

reden om bij te springen. Want een schone wijk be-

het wonen en de leef baarheid ten goede komen?

volledige Helmondse aanbod in woningen. Nu is de stap

Zoekt u een woning? Houd www.wooniezie.nl in de

Helmond-West (september) en Someren-Noord (okto-

gint bij een schoon huis en schone leefomgeving. En

gezet om het aanbod van het hele werkgebied van woCom

gaten en maak een zoekprofiel aan. Dan wordt u auto-

ber). Ondanks dat we verwachten van bewoners dat

dan is er nog het samen in contact komen. Tijdens zo’n

Zo’n ‘belanghoudersbijeenkomst’ hebben we ook op

digitaal, via deze website, aan te bieden.

matisch op de hoogte gehouden van het aanbod dat u

ze zelf hun vuil naar de stort brengen, is dat soms

actie helpen buurtbewoners elkaar met het dragen en

31 oktober weer gehouden. Het was een inspirerende

zoekt. Heeft u nog vragen? Bel dan onze verhuurmede-

-vanwege omstandigheden- niet mogelijk. Sommige

sjouwen van spullen. Vindt er soms ruiling van spul-

avond waar mooie ideeën zijn ontstaan en de ‘verbin-

werkers, 0493 49 76 66. Zij helpen u graag!

mensen hebben geen rijbewijs of zijn op een leeftijd

len plaats en drinken ze samen een kopje koffie bij een

ding’ is gelegd. Tussen partijen die met elkaar en met

Thea van Dam, Teamleider Verhuur bij woCom: “We

dat het sjouwen niet meer lukt. Andere mensen heb-

praatje. Daar gaat het om: mensen voor mensen, voor

woCom nieuwe ideeën hebben bedacht. En daar gaan

snappen dat het een hele overgang is. Maar Wooniezie

ben al moeite om hun huur te betalen of zitten psy-

een schone leefomgeving. Daar zetten wij ons met el-

we mee aan de slag. Want goed leven begint met goed

biedt de woningzoekende meer mogelijkheden om een

chisch zo in de problemen dat het huis bijhouden en

kaar voor in.

wonen. En daarvoor werken we samen.

Ruim aanbod en veel informatie
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huurder de BTW niet kan verrekenen.
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Burendag 2012
Buurt De Stappert
bestaat 40 jaar!

Prettige rijtjeswoningen
De Stappert is in 1972 gebouwd. Het zijn typisch huizen
uit die tijd: prettige rijtjeswoningen met een aparte keuken, drie slaapkamers met een douche boven en een vaste
trap naar de zolder. Vanaf maart 1972 kregen elke week vier
nieuwe huurders de sleutels. Van deze huurders wonen er

Tien bewoners van De Stappert in Someren zijn op burendag
door woningbouwcorporatie woCom in het zonnetje gezet.
De groep woont namelijk al veertig jaar in dezelfde straat, en
dat is vanaf 1972, het jaar dat de woningen gebouwd zijn.
Door: Tilly van Uffelen (zus van ééN van de huurders)

Bijna driekwart
			 bezit woCom al
groen gelabeld

nog steeds tien mensen in dezelfde woning. En natuurlijk
krijg je vanzelf een band met elkaar als je zolang samen lief
en leed deelt. Want al lopen ze de deur niet bij elkaar plat,

“Ik herinner me een verontrust telefoontje van één van onze huurders. Hij vermoedde dat er

tijd voor een praatje op straat is er altijd.

een gaslek was in zijn woning. Zijn energierekening bleek ineens enorm gestegen. Natuurlijk

Van zandbak tot speeltuintje

hebben we uitgebreid gezocht, maar we vonden niets. Geen lek in ieder geval. Uit het ge-

In samenwerking met de gemeente hebben de bewoners van

sprek met deze huurder bleek echter dat hij een logé had uit Paramaribo. Een logé die genoot

De Stappert 35 jaar geleden een zandbak met klimrekken ge-

van lange, warme douches en dat lekkere gevoel vasthield door de verwarming flink omhoog

maakt, die zijn later vervangen door een speeltuintje. Door
dit speeltuintje zijn er genoeg speelmogelijkheden voor de

te draaien. Nederland in de winter is nu eenmaal geen Suriname. Dat verklaarde de rekening.

aan hun huis. Dat snap ik helemaal. Maar het probleem

kinderen in de straat en omliggende straten. Daar is vaak

En het laat ook zien dat het eigen gedrag thuis flink meetelt bij de rekening.” illustratie kyra van helden

is dat we dat niet kunnen zeggen, omdat het ook alles te

gebruik van gemaakt. Regelmatig verschenen er hele tenten,

maken heeft met het gedrag van de bewoners zelf en bij-

gebouwd van lakens die ingezameld werden in de buurt. In

voorbeeld weersomstandigheden. Tegen stoken met alle

de loop der jaren zijn de huizen aangepast en opgeknapt: de

ramen open helpt nu eenmaal geen enkele ingreep. Je

keukens zijn tot twee keer toe gemoderniseerd, de badkamer

Aan het woord is Timmy van de Voort, medewerker van

giezuinig, comfortabel en goed geïsoleerd. Dat is deels

mag ervan uitgaan dat je bij ‘normaal’ gebruik de inves-

is vernieuwd, het dak en de schoorsteen kregen een nieuwe

het bedrijfsbureau van woCom. Timmy houdt zich onder

het gevolg van onze inspanningen in de vorm van het

tering van isolatie of een nieuwe, echt goede ketel snel

coating en de asbesthoudende golfplaten op de daken van

andere bezig met de prestaties van woCom op het gebied

plaatsen van dubbel glas, hoog rendementsketels en iso-

terugverdient maar hoe snel…. Neem alleen het verschil

de schuurtjes zijn vervangen. Bij een laatste grote renovatie

van duurzaamheid en energie. “We doen het erg goed.

latie en dergelijke. Dat doen we bij grote renovaties vaak

tussen iemand die alleen woont of een gezin met kleine

in 2001 is er overal dubbel glas geplaatst. Huurders kregen

De Nederlandse corporaties hebben in 2008 afgesproken

in één moeite door. Maar naast duurzaam is een woCom

kinderen. Maar voor beiden geldt dat ze het zelf moeten

toen ook de mogelijkheid hun woning te kopen en daar is

dat het gasverbruik in de periode 2008-2018 landelijk

woning vaak ook groter en goedkoper dan eenzelfde wo-

doen. Gewoon het boerenverstand gebruiken. Ook zijn er

gebruikt van gemaakt.

met 20% moet verminderen. WoCom heeft de beoogde

ning bij andere corporaties.”

op internet ontzettend veel tips te vinden. Zo worden we

energie-index van 1,54 nu al bereikt! En is landelijk nog

samen duurzamer. Huurders en woCom. ”

Wat zou je van de buren

niet eens de helft van de huurwoningen ‘groen’ gelabeld,

Zelf invloed

bij woCom heeft al bijna driekwart van de woningen een

“Veel mensen willen vaak van te voren weten wat ze nu

denken als jij je eigen

C, B of A label. Deze woningen zijn dus onder meer ener-

precies gaan besparen als gevolg van isolerende ingrepen

buurman was?

Van Diepen, Hoppenbrouwers, Joosten, Hollanders, Lommen,

woont ze met haar man Nico van Uffelen al weer vijftien jaar. Om de hoek, op

Slegers en Maas kregen van senior leef baarheidsconsulent

De gemeente Helmond bekijkt van wijk tot wijk hoe de

vergunningvrij worden gebouwd. De regels zijn soms erg

huisnummer 29, wonen drie neven van Nico: Koen, Bram en Jaap Verschuren

Marion Vereijken een roos en een leuke attentie. De overige

leef baarheid in de gemeente kan worden vergroot. Hier-

ingewikkeld, daarom kunt u via het digitaal loket op de

met hun vader Nico. En zo zijn er nog meer familierelaties in de buurt: broer en

bewoners genoten volop mee. Dat gebeurde in een speciale

voor gaat ze onder andere opvallende, illegale situaties of

website van de gemeente zelf een gedeeltelijke check doen

zus Van Bree wonen op nummer 7 en 17, twee achternichten op nummer 32 en

feeststent waar ook allerlei spellen gespeeld werden en later

rommelige plekken aanpakken. Met de ervaringen die de

of iets dat u wilt bouwen vergunningplichtig is en hoe u

36, de twee neven Van den Boogaart op nummer 17 en 48 en ook vader en zoon

op de avond gedanst werd op vrolijke accordeonmuziek. Als

gemeente op dit vlak heeft opgedaan in Helmond Noord

(alsnog) een vergunning kunt aanvragen. Deze toets is

Bossong wonen bij elkaar om de hoek.

het aan de feestgangers ligt, volgend jaar weer!

gaat ze nu aan de slag in Helmond West. Dit als aanvul-

niet volledig. Voor een volledige toets kunt u via het digi-

ling op de renovatiewerkzaamheden van woCom en alle

taal loket een ‘bouwlichting’ doen. Hierbij wordt gekeken

B u r e n d a g i s e e n j a a r l i j k s t e r u g k e r e n d f e e s t d at

werkzaamheden van de gemeente aan straten en voet-

hoe het zich verhoudt tot de rest van de omgeving, maar

j e s a m e n v i e r t m e t j e b u r e n e n d e b u u r t o p d e VIERDE

paden. Twee partijen die samen streven naar het behoud

ook veiligheid speelt een belangrijke rol.

z at er d a g in sep t ember . He t is een d a g wa a rop je

van het goede in de buurt en op een aantal plekken het

gezellig samen komt en wa arbij veel mensen iets

verbeteren van de buurt. Zij gaan de komende tijd voor-

Heeft u al gebouwd zonder vergunning, dan hoeft u niets

g o e d s d o e n v o o r e l k a a r e n d e b u u r t. H e t O r a n j e

al kijken naar opmerkelijke bouwwerken zoals grote of

te doen. De gemeente zal het bouwwerk toetsen en, indien

Fonds geeft financiële steun aan deze sociale

opvallende aan- of bijgebouwen, schuttingen, uitritten,

nodig, aangeven of u een vergunning moet aanvragen.

ini t i at ie v en en be v or der t zo con ta c t en v er bin-

airco’s, schotelantennes en zendmasten. Hiervoor is vaak

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij mevrouw

ding t ussen groepen mensen. w w w.burendag.nl

een vergunning nodig, maar niet altijd. Soms kan er ook

De Haan van de gemeente Helmond, 0492 58 74 04.

N
• GA AAR

.

we er echt wel voor elkaar”, zegt Ingrid van Uffelen, van de Stappert 19. Daar

L

.WOCOM

zonnetje gezet: de families Van Schijndel, Gähler, Berkers,

N

WW

een klusje gedaan moet worden of als er iemand ziek is of is overleden, dan zijn

.

De Stappert wonen werden namelijk door woCom in het

.WOCOM

burendag, extra vrolijk: de bewoners die al veertig jaar op

ben, integendeel! “Als er iets is, dan kunnen we op de buren rekenen. Als er

WW

groot. Maar dat wil niet zeggen dat de bewoners geen contact met elkaar heb-

Illegale uitbouwsels
in Helmond

W

gehouden. Dit jaar was dit buurtfeestje op 21 september,

N
• GA AAR

vereniging met enkele andere straten in de wijk. Dat liep niet, de club was te

L

wachten. Wel wordt er sinds vorig jaar een barbecue

W

8

Kijk, op De Stappert lopen ze de deur niet plat bij elkaar. Zo was er een buurt-

N

Op een buurtvereniging zitten de bewoners dus niet te

Wijkhuis St. Anna
80 jaar jong
Lees het volledige item op
w w w.w ocom.nl / bi j _ buur t en

9
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Corporaties èn huurders
betalen voor het nieuwe
regeerakkoord
Geen keus om te investeren

Daardoor hebben corporaties minder mogelijkheden om te investeren in onderhoud, herstructurering, leef baarheid en nieuwbouw.
De maatregelen op de huurmarkt zijn bedoeld om mensen te stimuleren door te stromen naar andere woningen, maar als er geen

Het is voor woningzoekenden steeds moeilijker om aan een
woning te komen. De koopmarkt zit volledig vast, vooral om-

nieuwbouw plaatsvindt en mensen krijgen geen hypotheek, vanwege bijvoorbeeld een te laag inkomen of hun leeftijd, dan kunnen ze
nergens anders heen.

dat de eisen voor het krijgen van een hypotheek strenger zijn

Lierop

geworden. Ook het vinden van een betaalbare huurwoning
wordt moeilijker, omdat er vorig jaar vanuit de EU lagere inkomensgrenzen zijn gesteld. Alleen woningzoekenden met een

swingt

Op dit moment bestuderen we binnen woCom alle plannen en
maatregelen. We willen zorgvuldig kijken hoe we deze het beste
kunnen vertalen naar ons werkgebied en onze organisatie. Want de
zorg voor onze huurders staat voor ons voorop.

inkomen onder € 34.085,- per jaar hebben recht op een sociale
huurwoning tot € 664,66. En door de economische crisis worden er steeds minder woningen gebouwd.

Maatregelen voor de huurmarkt (uit het regeerakkoord)
• Aan de huurtoeslag verandert niets.
• Naast de jaarlijkse inf latie volgende huurverhoging, krijgen huurders een extra

Tekst en foto’s Jan van den Eijnden

De plannen van het nieuwe kabinet maken dit er niet beter op. De

huurverhoging, gebaseerd op het totale huishoudinkomen. Voor inkomens tot

Woonbond en de Vereniging van woningcorporaties Aedes stelden

€ 33.000,- is dat 1,5 %, voor inkomens tussen € 33.000,- en € 43.000,- is dit 2,5 %

samen met de Vereniging Eigen Huis en makelaarsorganisaties

en voor inkomens boven € 43.000,- wordt dit 6,5 %.

een integrale aanpak van de woningmarkt voor. Belangrijk in dat
plan was dat de besparingen op de hypotheekrenteaftrek en de op-

• Verhuurders mogen werken met een huursombenadering. Daarmee wordt de huur
van lang zittende huurders weer in lijn gebracht met de waarde van de woning.

brengsten van huurverhogingen terugvloeien in de woningmarkt

• Voorheen werd de maximaal toegestane huurprijs bepaald aan de hand van een

en er dus weer ruimte ontstaat om te investeren in nieuwbouw van

puntensysteem voor woningwaardering. Dit vervalt. De maximale huur zal 4,5 %

huurwoningen.

van de WOZ-waarde van de woning gaan bedragen.
• Voor zittende huurders met een inkomen boven € 43.000,-, geldt er geen maximale

Terugbrengen begrotingstekort

huur meer.

Het nieuwe kabinet schuift deze plannen echter terzijde en neemt

• Woningcorporaties krijgen te maken met een verhuurdersheffing, welke jaarlijks

een andere koers. Het kabinet kiest met het regeerakkoord niet

800 miljoen euro moet gaan opbrengen. Verhuurders hebben eigenlijk maar twee

voor hervorming van de woningmarkt, maar richt zich vooral op

manieren om dit bedrag te kunnen voldoen: zorgen voor meer inkomsten of zorgen

het terug brengen van het begrotingstekort. De huurder betaalt

voor minder uitgaven.

uiteindelijk de rekening. In het regeerakkoord worden de huren
extra verhoogd en gekoppeld aan het inkomen van de huurder. De
extra inkomsten die dit oplevert vloeien via de nieuwe ‘verhuurdersheffing’ die de corporaties opgelegd krijgen meteen terug naar

• C orporaties komen onder directe aansturing van gemeenten. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies gaat gebeuren.
• Het nieuwe kabinet heeft een minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok. Deze
is belast met de hervormingen op de woningmarkt.

dium van maar liefst 23 meter breed en 20 meter diep. Met muziek van de bovenste

zoekers, vrijdagavond 550 mensen en zaterdagavond zelfs 750, gaat dit ook zeker gebeuren.

plank, geheel verzorgd door plaatselijke, vooral jonge mensen die optraden alsof hun
zangcarrière er vanaf hing. Alle mensen uit Lierop kregen de kans hiervoor auditie te

Dit lokale evenement is mede door sponsoren als woCom mogelijk gemaakt.

WoCom renoveert
In Helmond worden 30 huurwoningen grondig gerenoveerd. Enkele wijkbewoners zonder ba an
hel p en mee a a n de ze w i jk v er nie u w ing. L ee s he t v ol l edige i t em op w w w.w ocom.nl / in _ de _ buur t

.WOCOM

geweldig weekend en een perfecte organisatie die naar meer smaakt. Gezien het aantal be-

WW

Voor deze keer was de hal echter compleet veranderd in een heus theater met een po-

.

alle artiesten op een geweldige manier . Nederpop Lierop Live kan terugkijken op een

.WOCOM

jaar een grote bedrijfshal is, die gebruikt wordt voor de aardbeien- en frambozenteelt.

N
• GA AAR
WW

Trijntje Oosterhuis, Elvis en Anita Meijer favoriet. Fanfare St. Willibrordus begeleidde

L

W

Lieropse ‘muziektheater’ Thwan van Gennip. Een ‘theater’ dat alle andere dagen van het

N

W

40 Aller Tijden bleken vooral Peter Koelewijn, Herman Brood, Alain Clark, Krezip, Blöf,

N
• GA AAR

Lierop Live plaats. Georganiseerd door de plaatselijke fanfare St. Willibrordus, in het

L

moeten worden, of welke artiest er die avond moest optreden. In deze samengestelde Top

N

Vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober jongstleden vond het grote muziekspektakel Nederpop

.

de staatskas.

doen en het publiek kon vooraf kenbaar maken wat voor soort muziek er gespeeld zou

10
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Piet houdt van hout
Toen Piet Jacobs als 13 jarige jongen naar de ‘ambachtschool’ ging, koos hij
voor het vak van timmerman. Na een tweejarige opleiding en met zijn diploma in de
hand, kwam hij terecht bij een aannemer die hem de bouw opstuurde. Daar stond hij als jong
broekie tussen al die ruige bouwvakkers.

Einde oppluspakket
Vanaf 1 april 2012 biedt woCom geen Oppluspakket

Gladheid

meer aan. Huurders kunnen hiervoor voortaan terecht
bij het WMO-loket van hun gemeente.

Test af en toe uw
aardlekschakelaar!

bestrijd je samen!

Tekst en foto’s Ad van Gerwen

Kunnen de muren in uw huis onder stroom staan doordat er iets mis is met uw elektrische installatie? Ja! Het
lijkt een sterk verhaal, maar de opzichters van woCom

illustratie kyra van helden

hebben het meegemaakt. In dit geval kwam het door

Gladheid ten gevolge van sneeuw of ijzel doet zich vaak

een storing in het stopcontact en een aardlekschake-

voor in de periode van 1 november tot 1 april en is las-

laar die niet goed werkte, waardoor de installatie niet

tig voor u als huurder. Gemeente en Milieudienst staan

werd uitgeschakeld.

dag en nacht klaar om tijdens winterse weersomstandigheden zo snel mogelijk de weg op te gaan om te

Het strooien van zout is de snelste en gemakkelijkste

De moraal van dit verhaal is dat het erg belangrijk is

strooien. Maar, hoe kunt u daarnaast zelf de gladheid

manier om gladheid te bestrijden:

dat u regelmatig uw aardlekschakelaar test. In principe

bestrijden? In de eerste plaats door te sneeuwschuiven.

• S chep of veeg eerst zoveel mogelijk de losse sneeuw

zijn elektrische apparaten veilig. Maar mocht er toch

Het gebruik van een sneeuwschuiver of platte schep is

in de richting van de trottoirband.

een keer iets stuk zijn en er ontstaat kortsluiting of de

de goedkoopste en ook meest milieuvriendelijke vorm

• S trooizout gelijkmatig uitstrooien.

bliksem slaat in, dan vangt de aardlekschakelaar in uw

van gladheidbestrijding. Let op dat u de goot en vooral

• S trooi niet te dik (maximaal één handje strooizout

stoppenkast het probleem op door de stroomtoevoer

de rioolput vrij houdt, zodat smeltwater gemakkelijk
weg kan lopen. Het kan handig zijn om na het vegen
wat zout te strooien. Op die manier blijft de stoep langer begaanbaar.

helemaal stop te zetten. Om dus gevaarlijke situaties te

per vierkante meter).
• G eef het strooizout de tijd om zijn werk te doen
• Veeg de natte drab richting trottoirband zodat dit
niet op een later tijdstip opnieuw kan bevriezen en

Test dit een keer of twee per jaar. Dit doet u door op het

strooi na.

knopje te drukken met de T op de aardlekschakelaar.

Maar hij werd een volleerd vakman die zijn hele leven met

Toen hij bezig was met de beelden boven op de preekstoel

hout bezig zou zijn. Toen hij in de bouw zat is hij nog werk-

werd hij geïnspireerd door het vakmanschap van de middel-

zaam geweest als meubelmaker en het vervaardigen van

eeuwse vaklui. Hij ging een poging doen om ook zo’n beeld

winkelbetimmeringen.

te maken. Niet om de oude vaklui te evenaren, daar was zijn

strooien leidt er toe dat het zoute smeltwater in de

bescheidenheid te groot voor, maar gewoon een poging doen

bodem dringt en wortels van bomen en planten

om een mooi beeld te maken.

beschadigt.

Op een bepaald moment in zijn leven (1978) kwam hij in de
Sint Jan in ‘s Hertogenbosch te werken. Voor een houtbe-

• Het strooien van zout heeft vooral zin als er vervol-

Als het goed is, schakelt de installatie uit. Door de knop
weer naar boven te zetten, zet u alles weer aan. Klikt

gens overheen wordt gelopen of gereden.
• G ebruik strooizout altijd spaarzaam. Overmatig

de knop meteen weer om, dan is er iets mis. Neem dan
altijd contact op met woCom via 0493 49 76 66.

• Bewaar geopende zakken op een droge plaats, want

werker was daar een hoop werk te doen, omdat veel houten

Als je nu bij de 85 jarige Piet binnen loopt zie je een vijftiental

meubels en beelden aan restauratie toe waren. Vooral de

beelden uit verschillende periodes in zijn leven.

preekstoel was aan een grondige opknapbeurt toe. De tand
des tijds had het hout f link aangetast. De beste oplossing

voorkomen, is het erg belangrijk zeker te weten dat deze
aardlekschakelaar goed werkt.

(30 minuten is voldoende).

anders gaat het zout klonteren.
Zijn uw buren slecht ter been, schept of veegt u dan

Hij blijft bezig, want Piet houdt van hout en niet van stilzitten.

een paar meters verder? Dank u wel.

was om het meubelstuk te vervoeren naar de werkplaats in
Deurne. Piet werd, vanwege zijn vakmanschap, als restaurateur van het kostbare meubelstuk aangewezen.

<toevoegen
af b. bonnenvel>

Hart van Soerendonk

10% korting laat u toch niet
lopen?
Bij de vorige Bij Buurten heeft u kortingsbonnen ontvangen. Hier heeft u toch wel van geprofiteerd? De 10%

.
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W
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stedingen aan gordijnen, geldt nog tot eind van het jaar.
.WOCOM

.

N

W

L
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W i j k o n t w i k k e l i n g H e l m o n d - W e s t: n a a s t w o n i n g e n va n w o c o m ,
o o k e e n n i e u w m u lt i f u n c t i o n e e l g e b o u w .
L ee s he t v ol l edige i t em op w w w.w ocom.nl / bi j _ buur t en

N

W

N
• GA AAR

WW

DE ‘ verrijking voor Soerendonk ’ is kl a ar voor ople vering. lees he t volledige item op w w w.wocom.nl/in _ de _ buurt

N

L

Start nieuwe school
W

.

korting van De Greef Textiel in Helmond, voor uw beN
• GA AAR

Evenals de 10% korting op de theaterbuffetten of het
menu Plankenkoorts bij Theater De Ruchte in Someren.
Of breng nog snel een bezoek aan DayKaffe ’t Brouwershuis in Leende, daar krijgt u tot het einde van het jaar
10% korting op alle buffetten en á la carte producten.
Zonde om er niet van te profiteren… toch?!

13
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Nieuwe buren
‘thuis’ in
Houtse Poort
Het was begin september toch wel even span-

Bennie en Kim zijn een stel. Ze huurden
een appartement bij woCom. Onlangs konden ze eindelijk verhuizen naar hun nieuwe
huis in het project Houtse Poort. Over deze
‘move’ berichten ze via alle sociale media en
in de ‘Bij Buurten’.
12 september >> 10-10-2012 is de oplevering!
15 september >> We hebben vandaag ook een brief gehad
met de laatste nieuwtjes. We zijn nu officieel onderdeel
van de Houtse Poort Helmond @HoutsePoortHelmond
29 september >> Ook vandaag is de modelwoning aan de
@Suurhofstraat 20 open! #nvmopenhuis #Suurhoffstraat
#HoutsePoort

bloggen
Bennie en Kim

over hun nieuwe koopwoning

nieuwe huis in de jonge, gezellige, groene en

10 oktober >> Vandaag krijgen we de sleutel! Na een onrustige nacht gaan we dan eindelijk om 14.30 uur de sleutel in ontvangst nemen. Whaaa!!! #Suurhoffstraat
17 oktober >> De verhuiskaarten zijn zojuist op de post
gedaan!
20 oktober >> Koffie staat klaar, Bennie is alweer aan de
slag. 1e Verdieping is bekant klaar! Laminaat zit er in!
11 november >> @makelaardevree pssst krijgen we nieuwe
buren? Hihihi! #werkenopzondag #Suurhoffstraat #topmakelaar

3 oktober >> Ik wil verhuizen!!! Nog 7 nachtjes slapen….
#kavel30 #Suurhoffstraat
6 oktober >> Gisteren de badkamerkraan uitgezocht. Best
handig ook. #kavel30

Volg Bennie en Kim
t w i t t er .com/# !/suur hof f s t r a at
w w w.facebook .com/pages

9 oktober >> Maandag zijn de eerste seniorenwoningen
opgeleverd in ons blok. Morgen de eerste koophuizen en
woensdag wij!!! #Suurhoffstraat

nend voor de eerste huurders en kopers die hun

9 oktober >> Straks in ons nieuw huis hebben we een vaatwasser, nu niet! Kim blij! Hihihi! #blijmeisje #Suurhoffstraat

	S u u r h o f f s t r a a t / 3 2 5 6 3 5 7 6 7 4 7 2 4 9 9
	s u u r h o f f s t r a a t 0 4 9 2 . h y v e s . n l /
w w w.wocom.nl

vooral levendige Apostelwijk kwamen bekijken.

Top 5 Koop!

Tekst en foto’s jan peeters

In het Helmondse nieuwbouwproject Houtse Poort werd,
gewapend met een rolmeter en kladblok, links en rechts
alles nog eens goed nagemeten. Natuurlijk om te zien of

K e iz e rstraat 8 4 S om e r e n

het wel klopte met de plattegrond die zij gekregen hebben.
Maar vooral om de juiste afmetingen te noteren voor de

T w eek apper op ru im perceel
m e t v eel mogel ijk heden

gordijnen, de plaatsing van de meubels en noem maar op.

V raagprijs: € 155.0 0 0 ,- k . k .

Over het algemeen zag je tevreden blikken. Hier en daar

• Perceeloppervlak: ca. 315 m2

werd het schuurtje nog eens goed onder de loep genomen.

• Inhoud: ca. 280 m3

Maar ja, bij menig seniorenwoning moet daar ook wel een

• Tweekapper

scootmobiel in passen.

• 3 slaapkamers
• Bouwjaar: ca. 1964

Overal werd vrolijk kennis gemaakt met de nieuwe buren.

• Aanvaarding: in overleg

Buren die inmiddels hun nieuwe ‘thuis’ bewonen in het
Interesse of wilt u meer weten?

nieuwbouwplan dat, door de vele natuur, letterlijk de

Casa Nostra Makelaardij

groene poort is die Helmond met Mierlo-Hout verbindt.

Speelheuvelstraat 37a, 5711 AS Someren

Bent u nieuwsgierig? Loop dan eens door de Suurhoff-

0493 49 23 97, info@casanostra.nl

straat of kijk op www.houtsepoort.nl voor meer informatie
over de enkele woningen die nog te koop zijn. Een typisch
voorbeeld van een wijk in volle bloei.

J an S t e e n l aan 7

M o l e nstraat 3 7

G i l d e nstraat 3

T horb e c k e straat 12

Heeze

M aarh e e z e

Budel

H e l mon d

in prijs
verlaagd

L

.WOCOM

WW
N

L

N
• GA AAR

B e g i n d e c e m b e r s ta r t d e b o u w va n h e t w o o n z o r g c e n t r u m i n
H e e z e . L e e s h e t v o l l e d i g e i t e m o p w w w.w o c o m . n l / i n _ d e _ b u u r t

.

W

WW

.WOCOM

Nicasius

N

N
• GA AAR
W

.

WoCom scoort goed
in KWH-meting

Nette tussenwoning op ruim perceel in

Tussenwoning met 4 slaapkamers in rustige

centrum van Maarheeze

wijk

• Perceeloppervlak: ca. 240 m2

Vraagprijs: € 149.000,- k.k.

Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

• Perceeloppervlak: ca. 118 m2

• Inhoud: ca. 390 m3

• Perceeloppervlak: ca. 206 m2

• Perceeloppervlak: 143 m2

• Inhoud: ca. 365 m3

• Tussenwoning

liteitskeurmerk voor woningcorporaties. We zijn blij dat we goed gewaardeerd worden

• Inhoud: ca. 280 m3

• Inhoud: ca. 340 m3

• Tussenwoning

• 4 slaapkamers

• Tussenwoning

• Tussenwoning

• 3 slaapkamers

op de uitvoering van reparatie en onderhoud. Op de behandeling van klachten scoren

• Bouwjaar: ca. 1967

• 3 slaapkamers

• 4 slaapkamers

• Bouwjaar: ca. 1976

we boven de norm, maar zoeken we altijd naar verbetering. In 2011 scoorde woCom

• Aanvaarding: in overleg

• Bouwjaar: ca. 1958

• Bouwjaar: ca. 1973

• Aanvaarding: In overleg

• Aanvaarding: in overleg

• Aanvaarding: in overleg

Makelaardij Olav

Interesse of wilt u meer weten?

Interesse of wilt u meer weten?

Broeckx-Praasterink Makelaars

Oude Stationsstraat 8a, 5591 JH Heeze

Casa Nostra Makelaardij

Casa Nostra Makelaardij

Mierloseweg 3, 5700 AV Helmond

040 223 33 45

Marktstraat 1b, 6021 CG Budel

Marktstraat 1b, 6021 CG Budel

0492 54 90 55

info@makelaardijolav.nl

0495 49 57 10, info@casanostra.nl

0495 49 57 10, info@casanostra.nl

helmond@woonplezier.nl

WoCom is de afgelopen maanden op een aantal punten getoetst door KWH, het kwa-

qua bereikbaarheid wel voldoende, maar onder het gemiddelde. Door de invoering van
het Klantcontactcentrum en vernieuwing van de website, is dit nu sterk verbeterd.
Hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan de meting. Doordat we weten
hoe u ons waardeert, weten wij waar we verder kunnen verbeteren.
Lees meer op www.wocom.nl/over_wocom.
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Zeer ruime tussenwoning op diep perceel

Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

Ruime tussenwoning met 3 slaapkamers

Vraagprijs: € 149.500,- k.k.

Interesse of wilt u meer weten?

Interesse of wilt u meer weten?

15

b i j b u u r t e n IN DE TUIN

De achterkant van...

Bennie en Kim Kouwenberg - Suurhoffstraat 22 Helmond
In Bij Buurten bent u gewend een achtertuin van iemand te zien met mooie bloemen en een mooie verzameling. Mooie
bloemen hebben we (nog) niet en een verzameling ziet u hier ook niet. Dit is de afsluiting van onze weg naar ons nieuwbouwhuis. Inmiddels hebben we al zes weken de sleutel en zitten de grote klussen er op. Enkel nog wat dozen uitpakken en
dingen ophangen. Zoals u op de foto’s ziet, home is where the heart is. Het huisje is gereed, boompje is in aanbouw en het
beestje onderweg, eind november komt er een hondje bij ons wonen. Wij hopen dat u ons de afgelopen maanden met veel
plezier heeft gevolgd. Hierbij sluiten we ons verhaal over onze ervaringen (en gaan we genieten van de champagne van onze
makelaar Wouter de Vree). We danken woCom voor de mogelijkheid om voor onszelf een herinnering te maken en willen u
bedanken voor het lezen van onze verhalen.

tekst en foto’s bennie en Kim kouwenberg

Colofon
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drie maal per jaar en wordt gemaakt door
en samen met medewerkers en huurders
van woCom.
Fotografie:

Jan van den Eijnden, Jan

Peeters, Patricia Boullart, Ad van Gerwen,
Scala Photography en anderen
Illus t r at ies:

Kyra van Helden

Redactie en teksten:

Désirée Kraaij,

Jan Peeters, Frank van Lieshout, Jan
van Bussel, Bennie en Kim Kouwenberg,
Ad van Gerwen, Jan van den Eijnden,
Luuk Peters, Laurine Corten,
Scherpontwerp
Eindredactie:

Scherpontwerp, Luuk

Peters, Laurine Corten
Ontwikkeling en productie:

Scherpontwerp, 40Watt
Reacties
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