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bij buurten wocom

Jaarverslag
over 2011

Voor woCom stond het jaar 2011
in het teken van verandering

Met een nieuw ondernemingsplan (2011-2013 ‘Focus en

Thema 2. Het wonen en de leef baarheid

Visie’), maakte woCom in 2011 nieuwe keuzes. Keuzes als

Om de leef baarheid in wijken en buurten te verbeteren,

gevolg van veranderingen op de woningmarkt, de wijzigen-

pakt woCom vele projecten op. Met bewoners, maar vaak

de bevolkingssamenstelling en de wijzigende financiële om-

ook met samenwerkingspartners, zoals gemeenten en maat-

standigheden. Zo hebben met name overheidsmaatregelen

schappelijke instellingen. Er is vooral geïnvesteerd in het

en minder woningverkopen invloed op de investeringsruim-

schoon, heel en veilig houden van de directe woonomgeving,

te van woCom. De corporatie gaat terug naar de basis: huis-

vaak vanuit signalen uit de wijkschouw. Bij sociale projecten

vesting voor mensen die hier niet of moeilijk zelf in kunnen

verbinden we mensen met hun buurt, bijvoorbeeld via een

voorzien. Goede woningen, in een prettige woonomgeving.

virtueel plein. Daarnaast bouwde woCom in 2011 een dorps-

De uitgebreide verantwoording over de keuzes en projecten

winkel in Sterksel, Dorpshuis ’t Perron in Heeze en werd in

in 2011 vindt u op www.wocom.nl in ons jaarverslag. Hier-

Someren een woonwagenlocatie opgeknapt.

onder alvast beknopt de vijf thema’s:
Thema 3. De belanghouders en de samenwerking
Thema 1. Het wonen en het vastgoed

WoCom overlegt met bewonersorganisaties en maatschap-

De huurmarkt wordt meer gespannen. Zo is het aantal

pelijke partijen over projecten en beleid. De Bewoners-

huuropzeggingen gedaald en het aantal inschrijvingen toe-

koepel bracht verschillende keren een formeel advies uit over

genomen, net als het aantal reacties per woningadvertentie.

bijvoorbeeld verkoop, huurbeleid, incasso en woningruil.

Dankzij nieuwbouw verhuurde woCom in 2011 toch nog 509

In Brandevoort en Asten werden nieuwe bewonerscommis-

nieuwe woningen. Ook werden er 80 appartementen op-

sies opgericht. Bewoners werden intensief bij onderhouds-

geleverd: De Heerlykheid Sterksel, Vliebouter Someren en

projecten betrokken. In het digitale klantenpanel konden

Berkelmanspad Heeze.

individuele bewoners hun mening geven over hun woontevredenheid, woonwensen en openingstijden. Ook het

Doordat WoCom meer dan 90% van de sociale huurwonin-

Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

gen toewijst aan huishoudens met een inkomen tot € 34.614

vroeg huurders naar hun mening over onze dienstverlening.

in 2011, heeft zij de Europese toewijzingsnorm behaald.

Door een sterk dalende score op de telefonische bereikbaar-

Maar liefst 98% van het bezit van woCom valt onder deze

heid, waardoor woCom niet meer voldoet aan de KWH-

huurgrens van € 653. De maximale huurprijs is toegenomen

norm, worden de reparatieverzoeken vanaf 2012 weer intern

doordat de ‘energielabels’ in de woningwaardering zijn op-

aangenomen.

genomen en maar liefst 72% van de woningen een ‘groen
label’ heeft.

Thema 4. De waardesturing en de verantwoording
WoCom stuurt op een gezond evenwicht tussen de inkom-

Ook heeft woCom vorig jaar 44 woningen verkocht; on-

sten (huren, verkoopopbrengsten) en uitgaven (rente, on-

danks het niet meer toepassen van Koopgarant. Momen-

derhoud, beheerkosten). In 2011 had woCom een negatief

teel bekijkt woCom andere koopconstructies met korting.

resultaat van 1,3 miljoen euro.

Daarnaast is besloten geen Oppluspakket of diensten van
PuntExtra meer aan te bieden.

Thema 5. De organisatie en het maatschappelijk ondernemen
Voor de interne organisatie stond 2011 in het teken van een
reorganisatie, die ertoe heeft geleid dat we hetzelfde blijven
doen met minder mensen.

Huurdersbelangen

Belangrijke gegevens
Reparatieverzoeken

Als u lid bent van het Ontstoppingsfonds, kunt u

Stichting Bewonersraad De Pan

Reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag melden via

rechtstreeks bellen met:

Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren

het telefoonnummer van het Klantcontactcentrum;

Rioolonstopping

secretaris Ramon Koevoets

0493 49 76 66, of via www.wocom.nl.

Asten, Someren

www.bewonersraad-depan.nl

• Hoebergen onderhoudsbedrijf; 0493 49 45 39

info@bewonersraad-depan.nl

CV installatie

Helmond

Asten, Cranendonck, Maarheeze, Heeze, Helmond,

• Adriaans riolering- en ontstoppingsbedrijf;

Sterksel, Someren

0492 66 17 47

Helmond

• Kemkens installaties; 0492 54 76 85

Cranendock, Heeze, Leende

secretaris Gerard van Kessel, 06 26 59 84 43

Leende

• Van der Velden; 040 241 49 63

www.bbv-devaart.nl

• Verhoeven Verwarming; 040 206 41 11

secretariaat@bbv-devaart.nl
Als u lid bent van het Glasfonds, kunt u rechtstreeks
bellen met:
Glaszetter
Alle gemeenten
• Van de Akker; 0492 53 64 32
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Bewonersbelangenvereniging De Vaart

WOCOM

“De tijd en moeite
is goed besteed”
Kyra van Helden, 23
Woonp l a at s:

Budel

2011
meewerken aan Bij Buurten
me verrassend goed bevallen is. We werken met een
ontzetten leuk en enthousiast team met mensen met
verschillende talenten, leeftijden, woonplaatsen, enz.
wat zorgt voor een dynamisch geheel. Er is ook heel
veel ruimte voor eigen inbreng en onderling overleg
wat weer fantastische nieuwe ideeën oplevert.

Huurt al bij woCom sinds:
I k d o e m e e o m d at:

Swingen in de Kasteeltuin
van Helmond

Meesterwerken op
55e Brabantsedag

In de zomervakantie vindt in Helmond de elfde editie van

Het thema van de 55ste Brabantsedag is Meesterwerken!

de jaarlijks terugkerende Kasteeltuinconcerten plaats.

Dit motto verwijst naar meesterwerken uit het Brabant-

Het recept is vertrouwd; op de vrijdagavonden van 8 juli

se verleden. Het kan gaan over schilderkunst, muziek,

t/m 19 augustus treedt elke week een andere band op in

literatuur of architectuur in zowel het Nederlandse

de kasteeltuin. Zo komen er verschillende muziekstijlen

als Belgische deel van het vroegere Hertogdom Brabant.

voorbij, variërend van soul tot ska en van gipsy tot reggae.

Het thema wordt uitvoerig uit de doeken gedaan tijdens

Per avond worden gemiddeld zo’n vijfduizend bezoekers

de grote cultuurhistorische optocht die op de laatste

verwacht. Mede door ondersteuning van woCom blijven

zondag van augustus door het centrum van Heeze trekt.

de Kasteeltuinconcerten gratis toegankelijk.

Het thema komt, van 18 tot en met 26 augustus, ook

www.kasteeltuinconcerten.nl

terug in diverse programmaonderdelen van het 9 daagse
cultuurfestival, waar zowel Nederlandse als Belgische
artiesten hun kunsten tonen.
Mede door sponsoren als woCom is dit regionale evenement voor iedereen toegankelijk. De ‘meesterwerken’ in
deze Bij Buurten zijn gemaakt door onze buurtredacteur Kyra van Helden.
www.brabantsedag.nl

illustraties k yra van helden
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Hoog(s)te punt

nieuwbouw Houtse Poort
bereikt

Sinds oktober wordt er door woCom met man en macht
gewerkt aan de nieuwbouw in de Helmondse Apostelwijk.
Daar worden eind 2012 32 starters- en senioren-woningen
opgeleverd, in de sociale huur en koopsector. De ééngezinswoningen voor starters worden ruim van opzet en zijn in
aanschaf onder de twee ton.

goed en het belooft een prachtige wijk te gaan worden. Stienen en Van Rixtel
benadrukten dat beiden ook in hun praatje. Onder het genot van een hapje en
drankje werden de vorderingen van de bouw besproken en alle aanwezigen waren
het er over eens; dit gaat een leuke en gezellige wijk worden!
Nieuwe buren gezocht
Wel zoeken we nog nieuwe buren! Kom ook eens kijken. Elke vrijdagmiddag van

Immense takelwagen

17.00 tot 18.00 uur staat de woCom-bouwkeet aan de Suurhoffstraat, om vragen te

Inmiddels is het hoogste punt bereikt, wat op 7 mei gevierd werd met alle kopers

beantwoorden van belangstellenden. Van Rixtel: “Want alleen op de bouwplaats

en huurders. Eigenlijk was het de bedoeling dat het eerste dak er symbolisch op

kunnen we echt laten zien hoe mooi en groen de wijk wordt.”

gezet zou worden, maar door hevige regenval in de voorafgaande dagen ging dit
plan niet door. In plaats daarvan takelde wethouder Frans Stienen en Paul van

Dit najaar wordt fase 1 opgeleverd: 24 starterswoningen (koop en huur) en

Rixtel, directeur Vastgoed bij woningcorporatie woCom, met een immense kraan

8 seniorenwoningen (huur). Aansluitend bouwt woCom aan fase 2; nog eens

de nokbalk op het wooncomplex, met hieraan de vlag van woCom. De bouw vordert

9 starterswoningen (koop).

t e k s t k i m k o u w e n b e r g foto’s jan peeters/bennie & kim kouwenberg

Baldadigheid bij
monumentaal Brouwershuis
In de nacht van 12 op 13 mei is, door baldadigheid, bij
het monumentale Brouwershuis in Leende het bouw-
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tale kapconstructie) een ramp voorkomen. Als beloning

schitterende paardenshows bewonderen. Het lokale

hebben eigenaar woCom en het Brouwershuis de alerte

gilde bracht een vaandelgroet en in ‘De Bierparel’, het

jongeren een etentje aangeboden.

ontvangstlokaal van de Budelse Brouwerij, konden bezoekers genieten van een aantal streekproducten van

toilet in brand gestoken. Enkele jongeren uit Leende

Smokkelrally in Cranendonck

(1 jongen en 2 meisjes), die de brand zagen, waarschuwden

Op 22 april is alweer de zesde Smokkelrally verreden in

en aanspanningen de Smokkelrally door de prachtige

de bewoners en begonnen direct met blussen van de

de omgeving van de gemeente Cranendonck. Ondanks

omgeving van de buurgemeenten Cranendonck en

toiletunit met de tuinslang die op de bouwplaats lag.

een enkel buitje was het een geslaagd evenement. Op het

Hamont-Achel.

Toen de brandweer arriveerde was de brand al bijna ge-

Capucijnerplein verzamelden zich ‘s ochtends meer dan

blust. De jongeren hebben hiermee (gezien de monumen-

100 ‘paardenkrachten’. Bezoekers konden verschillende

regionale ondernemers. Intussen reden tal van ruiters

wocom

Een huis kopen, wat
komt daar bij kijken?
heel veel bij kijken. Als nieuwbakken kopers van een kavel aan de Suurhoffstraat

Stichting Leergeld
houdt Helmondse jeugd
in beweging

(Houtse Poort) laten we graag zien wat er allemaal precies bij komt kijken.”

lende goede doelen. Eén daarvan is de Stichting Leer-

“Een huis kopen is natuurlijk ontzettend leuk en spannend, maar er komt ook

Uit maatschappelijk oogpunt steunt woCom verschilgeld Helmond. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen

Het begin

kenbedrijven. Uiteindelijk zijn we geslaagd bij een heel

in Helmond kunnen deelnemen aan sportieve, recrea-

Mei 2011. Eigenlijk waren we in eerste instantie helemaal

fijne keukenwinkel, namelijk Berkers in Deurne. Zij wer-

tieve en culturele activiteiten. Juist in een periode van

niet van plan om een huis te gaan kopen. We huren nu

ken samen met de bouwer en dat betekent dat de keuken

economische crisis neemt de behoefte aan een stichting

een appartement bij woCom, dus waarom niet kijken of

al geplaatst is op het moment dat we de sleutel krijgen.

als deze toe. Want sport en spel is belangrijk, maar in

we in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning

Wat heerlijk. Ook voor de badkamer zijn we op pad ge-

moeilijke tijden wordt daar vaak het eerst op bezuinigd.

aan de Suurhoffstraat? Na overleg besloten we om een

gaan en na wat beslommeringen ook hiervoor geslaagd.

Daarom vindt woCom, die een groot aantal huizen ver-

brochure aan te vragen bij makelaar Wouter de Vree.

huurt in Helmond, het belangrijk hier een bijdrage aan te

Nog dezelfde avond werd deze bij ons bezorgd door

Start van de bouw

leveren. In 2011 heeft de stichting bijvoorbeeld voor 839

Wouter en werd onze interesse eigenlijk direct aange-

Op 24 oktober werd er gestart met de bouw en werd onze

Helmondse kinderen mogelijk gemaakt lid te zijn van een

wakkerd na het lezen van de brochure. Na een tijdje wikken

zandbak al gauw gevuld met een eerste laag cement. Vlak

sportvereniging. Daarnaast kregen gemiddeld 80 kinderen

en wegen, plussen en minnen besloten we om een afspraak

voor de Kerst van 2011 werd de fundering gestort. Op

per week op school judo en/of dansles. Kinderen die deze

te maken bij de bank om te kijken wat er mogelijk was.

naar 2012, het jaar waarin we aan de Suurhoffstraat gaan

beweging, maar ook de sociale contacten die ze er opdoen,

Want zou het niet leuk zijn om een ‘eigen huis’ te bezitten?

wonen. In het nieuwe jaar werd er f link gewerkt in de

anders hadden moeten missen.

We willen graag in deze buurt (blijven) wonen, dus waarom

Apostelwijk, want al gauw stonden de eerste muren er en

Stichting Leergeld; dank voor jullie inspanningen!

niet kijken of kopen tot de mogelijkheden behoort?

begon het al echt op een huis te lijken. In de volgende
maanden werden alle muren neergezet en werd er begon-

Goed nieuws

nen aan de tweede verdieping en de zolder. Ook startte

Bij de bank aangekomen vertelden we wat onze wensen

het metselen. Gelukkig waren er geen grote tegenslagen

zijn en wat we graag willen. We kregen uitleg over de ver-

en zo werd er op 7 mei het hoogstepunt gevierd. Het dak

schillende hypotheekvormen, over hoe een bouwdepot

kon er op!

werkt en welke mogelijkheden er allemaal zijn. En we
kregen positief nieuws, want we konden een hypotheek

Wachten, wachten, wachten.

krijgen en dus een kavel kopen!

Inmiddels vordert de bouw dus prima en de verwachting

Nieuw jongerencentrum
in Asten

is dat de oplevering plaats gaat vinden in het vierde kwarZandbak

taal van dit jaar. We kunnen dus niet wachten tot het zo

Juni 2011. We hebben een afspraak gemaakt bij makelaar

ver is en zijn al een klein beetje bezig met de voorberei-

Wouter de Vree om een en ander te bespreken en om aan

dingen. Wat willen we op de vloer hebben, hoe willen we

te geven naar welke kavel onze voorkeur uit gaat. We be-

het gaan inrichten, wat en welke kleur komt er op de

sloten al gauw dat het kavel 30 moest zijn. En zo ge-

muur? Allemaal dingen die nog bepaald en uitgezocht

schiedde. Kavel 30 werd gemarkeerd als ons eigendom en

moeten worden, maar wat de nodige voorpret oplevert.

de voorlopige koopakte getekend. Maar toen waren we er

Wij kunnen in elk geval niet wachten tot we de sleutel in

nog niet, want de akte moet natuurlijk ook gepasseerd

onze handen hebben. We gaan regelmatig naar de bouw-

Wethouder Huijsmans maakt de naam bekend van het nieuwe

worden bij de notaris. Dat gebeurde in oktober 2011.

plaats om foto’s te maken en ook krijgen we foto’s doorge-

Jongerencentrum: 1 Hoog.

Nadat de akte gepasseerd was zijn we dus eigenaar ge-

stuurd van een buurtbewoner. Hopelijk kunnen we snel

worden van een f linke zandbak. Helaas zonder emmer en

een foto van ons ingerichte huis gaan maken.

Vanaf maart heeft de Astense jeugd weer een eigen
jongerencentrum. Met behulp van woCom huren zij

schepje, maar wel met een leuk vooruitzicht.
tekst bennie en kim kouwenberg

Kerstraat nummer 14. Een pand waarvoor alle jongeren de

Keuken en badkamer

handen uit de mouwen moesten steken om het een gron-

Een huis moet natuurlijk ook ingericht worden. Zo moet

dige opknapbeurt te geven. Maar het resultaat mag er

er bijvoorbeeld een keuken en een badkamer komen.

zijn! WoCom hoopt dat de jongeren uit Asten zich thuis

Hiervoor zijn we op pad geweest. Bij verschillende keu-

gaan voelen in dit pand.
Volg Bennie en Kim

1 Hoog, want zo heet het nieuwe jongerencentrum, is

t wi t t er.com/#!/suurhof f s t r a at

geopend op: dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.30 tot

www.facebook.com/pages

17.00 uur en woensdag van 15.00 tot 17.00 en 19.00 tot

s u u r h o f f s t r a at/ 3 2 5 6 3 5 7 6 7 4 7 2 4 9 9

22.00 uur. Voor meer informatie over het jongerenwerk

suurhof f s t r a at 0 4 92.h y v es.nl/

in Asten kunt u terecht bij: Onis Asten, Kerkstraat 10,

www.wocom.nl

5721 GV Asten, tel. 0493 44 12 34
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Bewonersinitiatief omgezet
in nieuw Munnekenplein

tekst en foto’s luke hekers

“Aan dit pleintje zou ook eens iets moeten gebeuren,” zei

om tafel gaan zitten.” Met als gevolg dat er een werkgroep

dat scheelt een hoop troep.” De opening werd gevierd met

Marion Vereijken, Leefbaarheidsconsulent bij woCom, in

is opgericht waarin de plannen van de bewoners, door

koffie, een stuk vlaai en een toespraak van Wethouder

2010 tijdens een wijkschouw in Someren-Noord. Wat ze

bewoners, gemeente en woCom zijn besproken. Met als

Hanssen. Hij bedekte, samen met de initiatiefnemers en

niet wist, was dat de bewoners bij de gemeente al een plan

resultaat een realistisch plan, dat dit voorjaar daadwerke-

Veronique Nabben, Manager Wonen bij woCom, de wor-

hadden ingediend om het Munnekenplein aan te pakken.

lijk ten uitvoer is gebracht. En het resultaat mag er zijn.

tels van drie aangeplante bomen met een laag zand. Een

Omdat dat plan op dat moment niet in de gemeenteplan-

Het plein heeft veel meer groen dan voorheen en is niet

mooie afsluiting van een project dat door de bewoners zelf

ning stond, reageerde Marion: “Als huurders de moeite

meer toegankelijk voor fietsers. “Daarnaast,” vult een be-

in gang is gezet, en waar iedereen nog veel plezier aan zal

nemen een plan in te dienen, moeten we toch eens met ze

woonster aan “zijn we blij dat de bessenbomen weg zijn,

beleven.

WoCom trakteert

nenkaart gevoegd met bonnen van ondernemingen uit

site wordt een belangrijk verlengstuk van de Bij Buurten.

Al 10 jaar zet uw woningcorporatie zich onder de naam

de regio. Een kaart met kortingen van bedrijven om het

Met nog meer ruimte voor informatie, maar ook voor de

‘woCom’ in voor het creëren en in stand houden van

wonen nóg prettiger te maken.

huurders. De buurtredacteurs zijn namelijk zo enthou-

gezonde en leef bare wijken. Na de samensmelting van
Woningbouwvereniging Helmond-West en Woningstich-
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siast, dat de website echt onmisbaar wordt. Daar staan
straks nog meer achtergronden, artikelen, blogs en be-

ting Meulenstat in 2002, is woCom inmiddels een geves-

Nieuwe website eind juli online!

tigde naam in de regio. En daar zijn we trots op.

De huidige website past niet meer bij woCom. Hij is

we u met de nieuwe site kunnen bieden; 24 uur per dag

Zonder huurders hadden we deze mijlpaal natuurlijk

statisch en niet gebruiksvriendelijk. Terwijl woCom juist

zaken digitaal regelen en snel informatie vinden. Houd

nooit kunnen bereiken. Zonder u zou woCom geen be-

dynamisch is en tussen de huurders wil staan. Hoog

de website in de gaten, eind juli gaat het gebeuren!

staansrecht hebben. Om dit te vieren willen we daarom

tijd dat de website weerspiegelt welke veranderingen

de huurders trakteren. Bij deze krant is een kortingsbon-

woCom de laatste maanden heeft ondergaan. De nieuwe

levenissen. Maar, ook heel belangrijk, is het gemak dat

wocom

Fotografiecollege
redactie Bij Buurten
Op 21 mei jongstleden was de (huurders)redactie bijeen bij
woCom in Someren. Deels voor een reguliere redactievergadering, ter voorbereiding op het tweede nummer, maar
vooral omdat er een masterclass fotografie werd gegeven
aan de fotografen van Bij Buurten en andere geïnteresseerden uit de redactie. Dit college werd gegeven door Peter van
Casteren, fotograaf, vormgever en docent aan de Design
Academy te Eindhoven.
Ter voorbereiding op de masterclass hadden de verschillende
fotografen vragen opgestuurd aan Peter. Vragen waarop tijdens de avond uiteraard antwoord kwam, maar vooral ook
handig omdat Peter zo inzicht kreeg in de vaardigheid en
ervaring van de deelnemers.
Het eerste deel van dit college stond in het teken van de
techniek. In kort tijdsbestek werd de basis doorgenomen
en vooral ook gekeken naar de individuele fotocamera’s.
Het advies “Lees die handleiding!” bleek ook nu weer goud
waard.
Het tweede deel van de avond was zo mogelijk nog interessanter. Want een goede foto is méér dan een technisch
geslaagde foto, zo werd al snel duidelijk. De focus lag op
portret- en architectuurfotografie. De hoofdmoot van het
werk voor Bij Buurten. Met name tijdens dit tweede deel
nam de activiteit en de interactiviteit toe. Oude foto’s
gingen als voorbeeld over tafel en op enig moment leek het
erop alsof iedereen iedereen aan het portretteren was.
Ver over de afgesproken eindtijd en met tegenzin kwam
deze eerste masterclass tot een einde met een opdracht van
Peter voor alle deelnemers. Een opdracht waarvan u als
lezer van Bij Buurten de resultaten kunt zien. Zeker is dat
deze avond zijn weerslag gaat hebben op de foto’s in de krant.
f o t o ’ s pat r ici a boul l a r t

Mee Bij Buurten?
Ons redactieteam bestaat uit enthousiaste buurtredac-

Goed bureninitiatief:
een kleurig trappenhuis
Tijdens een bijeenkomst in 2011 over leef baarheid

begane grond viel de keuze op een af beelding met de ver-

werd het idee geboren om in het Helmondse Brande-

klaring van de naam ‘De Plaetse’. Vervolgens werd een

voort het trappenhuis aan de kant van De Plaetse op te

groep actieve bewoners ingeschakeld om eerst de muren

vrolijken. Yvonne Pijnenburg, Henny Heldens en Rose

te schilderen en de trappen te schrobben. Omdat woCom

Marie Flapper gingen hier vol enthousiasme mee aan

dit soort initiatieven stimuleert, heeft zij de muur-

Heeft u een gezonde interesse in uw woonomgeving en wilt

de slag. Samen met leef baarheidsconsulent Ellen

verf en het benodigde materiaal beschikbaar gesteld.

u uw talent uiten in deze krant of op de nieuwe website? Stuur

Vereijken van woCom bezochten zij een aantal voor-

En om het helemaal af te maken staat er beneden een

een mail met uw gegevens en een beknopte omschrijving

beeldlocaties. Vervolgens kozen ze ervoor foto’s van

woCom-bankje en is er op iedere verdieping een planten-

van uw mogelijke bijdrage naar communicatie@wocom.nl.

Brandevoort op een gekleurde achtergrond af te druk-

bak geplaatst. Een goed bureninitiatief, waarbij vele

ken en op elke verdieping op te hangen. De initiatief-

‘handjes’ samen een kleurig trappenhuis maakten, dat

nemers maakten een voorselectie van 15 foto’s, waarover

door bezoekers en bewoners gezien mag worden.

teuren die op verschillende gebieden een bijdrage leveren.
Foto’s maken, een verslag schrijven van een opening of
bijeenkomst of op eigen initiatief een leuk artikel pennen.
Het kan en mag allemaal.

medebewoners hun voorkeur konden uitspreken. Op de

7

b i j b u u r t e n THUIS

Mijn huis en ik
Er was eens...

Het lijkt een sprookje, want ze leefden er lang en gelukkig. Ga maar na. In het najaar van 1967 betrokken 13 vooral jonge gezinnen hun nieuwe woning aan de Pieter Breugellaan
te Heeze. Van deze 13 gezinnen wonen maar liefst 11 gezinnen nog steeds in hetzelfde huis.
Dit is wel heel bijzonder als je al 45 jaar niet verhuisd bent. De ‘jongste’ bewoner is 65 jaar en de
‘oudste’ is 81 jaar, die overigens staat ingeschreven voor een bejaardenwoning. Reden voor een
bezoekje aan twee van deze bewoners.
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Eigen sfeer

Andere tijden, andere huur

Mevrouw Boerenkamp en mevrouw Geenen willen wel toelich-

De verhuizing van 1967 ging niet zoals nu in een vracht-

ten waarom het zo fijn wonen is aan de Pieter Breugellaan. Beide

auto, maar met een Dafje 33 of een kinderwagen. Na goed een

dames zijn erg gehecht aan de woning. De muren zijn versierd

jaar werd er alsnog aardgas aangelegd maar dan ging wel de

met decoraties van eigen hand. Mevrouw Boerenkamp heeft

huurprijs met 90 gulden omhoog. Beide dames hebben, als

een passie voor materialen die men normaal weg zou gooien.

enige bewoners in de straat, nog altijd die heerlijke gashaard

Zij maakt er nog de mooiste decoraties van. Denk hier aan

en dus geen centrale verwarming. De huurprijs in 1967 startte

oude stoffen, tempex, behang, satéprikkers et cetera. Dit alles

met 111 gulden en de sleutelborg 5 gulden. De jonge buurt ging

doet ze niet thuis maar in clubverband met de KVO. Zelfge-

erg prettig en zeer gemoedelijk met elkaar om, wat anno 2012

maakte dameshoedjes pronken bij binnenkomst in de hal.

wel iets anders is. Met de vraag hoe de band met de buren en

Ook tuinieren is haar grote hobby en gezien de foto’s is de tuin

de rest van de bewoners is zegt ze volmondig: “Gewoon opper-

al regelmatig van ontwerp veranderd. Mevrouw Geenen heeft

vlakkig blijven, dan hou je de beste vrienden in de straat.

als hobby schilderen op doek wat ze niet onverdienstelijk doet.

Alleen met oud en nieuw werd er wel eens een feestje ge-

Dit doet ze gewoon thuis.

bouwd, maar dat was ‘vroeger’. Heel de straat liep niet dagelijks bij elkaar over de vloer, maar als het nodig was dan werd

Nieuwe wereld

er geholpen. Ook een buurtvereniging van deze straat is nooit

Toen Mevr. Geenen in 1967 de sleutel van haar nieuwe woning

van de grond gekomen.”

in ontvangst mocht nemen ging er een wereld voor haar open,
zo groot was het huis. Haar oude huis stond op de locatie waar
nu de Rabobank staat. Het was een houten huisje van slechts
4x4 meter groot en alleen een voordeur waar het daglicht door
naar binnen kwam. De verdeling van de woningen ging in die
tijd via de gemeente en niet zoals nu via woCom, hoewel de
woningen wel in opdracht van woningcorporatie Meulenstat
gebouwd zijn. Volgens de dames was de uiteindelijke begroting zo buitensporig hoog uitgevallen dat er bezuinigd moest
worden. Dat ging ten koste van de centrale verwarming en de
aansluiting op het aardgas. De bewoners waren aangewezen
op flessen gas en kolen. Voor de kolenboer was dat een makkie,
want die reed met zijn vrachtauto achter langs de schuurtjes
en kon zo zijn kolen lossen. De achtertuinen hadden toen geen
schuttingen zoals nu, maar gewoon een paar betonnen paaltjes met wat ijzerdraad. Zo werd ook onderling sneller contact
gemaakt.

“Als het nodig was
dan werd er geholpen.”
Renovaties
In de afgelopen 45 jaar zijn de woningen enkele keren gerenoveerd, waar de dames vol lof over praten. Bijna alle wensen
zijn wel in vervulling gegaan. Het uitzicht was vroeger geweldig, tot aan de Rul had men vrij uitzicht en de kinderen hadden de grootste zandbak van Heeze tot hun beschikking.
Hier moeten nog vele Dinky Toys verstopt liggen in de zwarte
grond. Er waren geen overburen, tot in de jaren 70 de vrije
sector de weg in de straat had gevonden. Met de komst van die
vrijesector woningen is de straat er alleen maar beter op geworden. Op slechts 100 meter zit je in een prachtig natuurgebied. In 2004 hebben alle bewoners van de Pieter Breugellaan de mogelijkheid gehad om hun woning te kopen, maar
slechts een bewoner heeft hier gebruik van gemaakt. Al met al
vinden de dames Boerenkamp en Geenen de woning en de
straat geweldig en hopen ze dat ze nog lang mogen genieten in
de Pieter Breugellaan.
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bij buurten wocom

Top 5 Koop!
STROHULS 79

Rectificatie

ASTEN

Op de cover van Bij Buurten #1 stond een prachtige foto
Wocom koopt de woning gegarandeerd
van u terug in de toekomst, wanneer u
dat wilt.

van ons redactielid Jan van Bussel. Per abuis is de verkeerde woonplaats in het bijbehorende tekstje vermeld.
Jan woont niet in Heeze, maar in Helmond en al sinds
1966 in dezelfde straat!

• Perceel: ca. 95 m2
• Inhoud: ca. 330 m3
• Tussenwoning • 2 slaapkamers
Moderne, luxe afgewerkte, instapklare

• Bouwjaar: ca. 2008

starterswoning!

• Aanvaarding: in overleg

VERKOOPPRIJS: € 171.900,- K.K.

Interesse of wilt u meer weten?

(incl. 10% koopgarantkorting)

Gerry Kanters Makelaardij

Kopen van uw huurwoning?
Droomt u ook u wel eens van een eigen koopwoning? Maar woont u prettig in uw
huurwoning? Dan heeft woCom wellicht de oplossing. De woningcorporatie biedt

Ostaderplantsoen 10, 5721 VX Asten

namelijk een f link deel van haar huurders de mogelijkheid hun huurwoning te

0493 38 09 51

kopen met 10% korting. Zo’n 1200 huurders ontvangen hierover binnenkort bericht.

info@gerrykantersmakelaardij.nl

Interessant voor u, maar ook voor woCom, die met de vrijgekomen gelden kan blijven
investeren in nieuwe plannen en ontwikkelingen, zoals renovatie- en nieuwbouwprojecten.

JEROEN BOSCHL A AN 5

GR A AFSCHAP HORNEL A AN 30

HEEZE

BUDEL

Kopen, juist nu aantrekkelijk
In deze economisch onzekere tijden roept het kopen van een woning wellicht ook bij
u veel vragen op. Toch kan juist nu in veel gevallen het kopen van een woning een
verstandige keus zijn. Zeker als de koopprijs aantrekkelijk is en, zoals nu, de overdrachtsbelasting én de hypotheekrente historisch laag zijn.

IN PRIJS
VERLAAGD

Juiste begeleiding en advies
Het kopen van een woning is in ieder geval een grote gebeurtenis die de juiste
begeleiding verdient. Wilt u graag meer weten over het kopen van uw eigen huurZeer ruime en nette eengezinswoning met

Ruime tussenwoning met vier slaapkamers!

vier slaapkamers!

woning of een andere woning van woCom? Neem dan eens contact op met Hans
Verhagen, woonmakelaar bij woCom (tel. 0493 49 76 66, h.verhagen@wocom.nl).

VRAAGPRIJS: € 174.000,- K.K.

VRAAGPRIJS: € 159.000,- K.K.

• Perceel: ca. 165 m2

• Perceel: ca. 145 m2

• Inhoud: ca. 380 m

• Inhoud: ca. 350 m

3

Hij kijkt graag ‘vrijblijvend’ samen met u naar uw situatie en adviseert u over alle
voor- en nadelen van huren en kopen.

3

• Tussenwoning • 4 slaapkamers

• Tussenwoning • 4 slaapkamers

• Bouwjaar: ca. 1967

• Bouwjaar: ca. 1973

• Aanvaarding: in overleg

• Aanvaarding: in overleg

Interesse of wilt u meer weten?

Interesse of wilt u meer weten?

Makelaardij Olav

Casa Nostra Makelaardij

Oude Stationsstraat 8, 5591 JH Heeze

Marktstraat 1b, 6021 CG Budel

040 223 33 45

0495 49 57 10

info@makelaardijolav.nl

info@casanostra.nl

Buurtkamer Houtsdonk
Lokatie Flat Buitenhaeghe in Helmond West
Opening 12 mei 2012. De buurtkamer gaat zich richten op de doelgroep 55+, maar dat
wil niet zeggen dat andere geïnteresseerden uit de wijk Houtsdonk niet welkom
zijn. Er is op dit moment een klein bestuur dat de kar trekt. Samen met een groepje
vrijwilligers gaan zij er voor zorgen dat er leven in de buurtkamer komt. Afhankelijk
van het aantal vrijwilligers willen ze proberen de openingstijden langzaam te verruimen.

KO N I N G I N E M M A S T R A AT 2

K E I Z E R S T R A AT 8 4

B U D E L- D O R P L E I N

SOMEREN

Nu kunt u binnen lopen op dinsdag- en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur
en op de woensdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur. En hoe meer vrijwilligers, hoe
vaker dat ze open kunnen zijn. Vragen? Neem dan contact op met bestuurslid Judith
Haan, tel. 06 29 56 44 04 of 06 26 59 84 43.
tekst en foto jan peeters

IN PRIJS
VERLAAGD

Tweekapper met garage en ruime tuin!

Tweekapper op ruim perceel met veel
mogelijkheden!

VERKOOPPRIJS € 159.000,- K.K.

VRAAGPRIJS: € 155.000,- K.K.

• Perceel: ca. 272 m

2

• Perceel: ca. 315 m2

3

• Inhoud: ca. 280 m3

• Inhoud: ca. 310 m
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• Tweekapper • 3 slaapkamers

• Tweekapper • 3 slaapkamers

• Bouwjaar: ca. 1975

• Bouwjaar: ca. 1964

• Aanvaarding: in overleg

• Aanvaarding: in overleg

Interesse of wilt u meer weten?

Interesse of wilt u meer weten?

Casa Nostra Makelaardij

Casa Nostra Makelaardij

Marktstraat 1b, 6021 CG Budel

Speelheuvelstraat 37a, 5711 AS Someren

0495 49 57 10

0493 49 23 97

info@casanostra.nl

info@casanostra.nl

Ad van Gerwen, 70
Woonp l a at s:

Asten

2007
Na een aarzelend
begin en niet goed wetend hoe het redacteurschap vorm te geven, begin ik er
steeds meer plezier in te krijgen. Ik krijg
meer contact met buurtbewoners en kan
daarbij ook nog mijn favoriete hobby,
fotograferen, uitoefenen.

Huurt al bij woCom sinds:
I k d o e m e e o m d at:

Huurbetaling:
maak het uzelf makkelijk
Voor het huren van een woning of een andere ruimte
betaalt u huur. Deze betaling kan op verschillende manieren, maar een automatische incasso of een digitale
acceptgiro zijn veruit het eenvoudigst.
Bij een automatische incasso heeft u er geen omkijken
meer naar. Het bedrag wordt elke 1e dag van de maand
automatisch afgeschreven. Dit is, naast gemakkelijk, ook
kostenbesparend voor u en voor ons. Een extra motivatie
om voor de automatische incasso te kiezen, is dat u gratis
mag deelnemen aan het Glasfonds.
Een andere optie is de (gratis) digitale acceptgiro. Dat
betekent dat u via uw bankprogramma een acceptgiro

“Steeds meer plezier”

krijgt voor de huur, die u met één muisklik bekijkt,
bewaart en betaalt. Meer informatie? Kijk dan op
www.viamijnbank.nl of bel naar woCom.
Bij de ouderwetse manier van betalen, per papieren
acceptgiro die u per post ontvangt, moet u voortaan wat
meer betalen. Voor deze, voor ons kostbare betaling zijn
wij genoodzaakt per maand €2 administratiekosten in
rekening te brengen. Zonde als u bedenkt dat het ook heel
makkelijk digitaal of automatisch kan.
Heeft u nog vragen? Bel dan het Klantcontactcentrum: 0493 49 76 66. Wij staan u graag te woord.

WoCom stelt inkomensafhankelijke huurverhoging uit
Woningcorporatie woCom heeft besloten om de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 5% voor huishoudens met een inkomen boven de €43.000 dit jaar niet toe
te passen. De corporatie staat wel achter het wetsvoorstel,
maar vindt het belangrijk de wijziging zorgvuldig uit te
kunnen voeren. Dit kan niet, zolang er onduidelijkheid is
over wanneer het wetvoorstel definitief wordt aangenomen. Daarom is uitvoering uitgesteld tot volgend jaar.

Meting KWH-Huurlabel gaat
weer van start!

Om te blijven investeren in de kwaliteit van dienstver-

woCom de kwaliteit van dienstverlening aan u verbeteren.

lening, wordt er elk jaar een onderzoek gedaan. Vanaf

De resultaten van de meting zijn in het najaar van 2012

WoCom vindt het belangrijk dat haar dienstverlening

half mei tot en met augustus 2012 wordt woCom daarom

bekend. Deze zullen in Bij Buurten aan u worden terug-

voldoet aan de wensen van de klant en wil daarin steeds

gemeten op een aantal onderdelen zoals bijvoorbeeld:

gekoppeld. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

verbeteren. Om de tevredenheid te meten, maakt woCom

reparaties, onderhoud, woning zoeken et cetera.

Voor meer informatie over het KWH-Huurlabel kijk op:

gebruik van het metingen van het Kwaliteitscentrum

Om dit te kunnen meten, krijgen (steekproefsgewijs)

www.ikwilzorgelooshuren.nl

voor Woningcorporaties (KWH). Die geven een label,

enkele huurders van KWH een vragenlijst. WoCom stelt

eigenlijk een keurmerk, af voor goede dienstverlening.

het zeer op prijs dat, als u een vragenlijst heeft ontvangen,

In 2008 heeft woCom het KWH-Huurlabel behaald.

u deze eerlijk en kritisch invult en terugstuurt. Dan kan
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bij buurten nieuws

Asten klinkt als een klok
17 t/m 20 mei 2012 – een fotoverslag
f o t o ’ s a d va n ge r w e n
l uch ta crob at iek door v o a l a ( Zuid -a mer ik a )

reiZende beia ard, uit pr a ag overgekomen

d a me sk oor : e n t r e nous in de or a nge r ie

dameskoor: vocal surprise in de orangerie klassiek middagconcert. op viool: silke knossen

s t r a ata crob at iek

k l ok k e n in de ta il

t y p e tje s om he t p ubl iek t e v e r m a k e n

h a ns va n g or p, t roub a dour ui t a s t e n

Tijdens de klokkendagen van 2012 is het fotoboek ‘800 jaar Asten’ uitgegeven.
www.astenklinktalseenklok.nl
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Wonen begint bij Wooniezie
woCom kiest voor één
woonruimteverdeelsysteem

Ecologische tuin
Helmond West geopend

Het is duidelijk. WoCom slaat een andere weg in, efficiënt
en effectief. Dat betekent ook één woonruimteverdeelsysteem voor het hele werkgebied. Nu gebruiken we in bijna
alle gemeenten nog het aanbodsysteem Markt, waarin
uitsluitend op basis van de opgebouwde inschrijfperiode
(aanbodmodel) woonruimte kan worden toegewezen.
Het woningaanbod wordt om de twee weken geadverteerd
in ’t Contact, De Parel en De Grenskoerier. Voor Helmond
gebruiken we sinds 2010 al het volledig geautomatiseerd
en klantgestuurd woonruimteverdeelsysteem Wooniezie
dat we ook in de overige gemeenten gaan inzetten.
Dit maakt gebruik van een ‘combinatie’ van modellen:
• Aanbodmodel - op basis van opgebouwde
inschrijfperiode
• Directe huur - wie eerst komt, eerst maalt
• Loting - willekeurige selectie, ongeacht inschrijfperiode
• Optiemodel - vooral geschikt voor senioren en
bijzondere complexen.
Wooniezie is een systeem dat in Nederland door een groeiend
aantal woningcorporaties wordt toegepast, van Brabant

f o t o j a n p ee t ers

tot aan de Achterhoek. Dit woonruimteverdeelsysteem
anticipeert meer op de wensen van de klant en voldoet

Helmond West ondergaat de komende jaren grote ver-

den het project financieel. De vrijwilligers zullen de tuin,

daarmee meer aan de eisen van deze tijd.

anderingen, op allerlei terreinen. In het Wijkontwikke-

samen met de kinderen van basisschool De Troubadour

lingsprogramma is dat uitgewerkt in een achttal bouw-

en de Mariabasisschool, onderhouden.

De voordelen van Wooniezie

stenen. Gezondheid moet daarbij een grotere rol spelen,

Niet alleen voor de woningzoekende zijn de voordelen

vinden veel partijen. Op 19 april werd daarom de eco-

Kom eens kijken

groot. Ook binnen woCom zijn grote voordelen te behalen,

logische tuin geopend, het eerste concrete initiatief van

Op maandagen van 15.30 tot 17.30 uur, op woensdagen

zoals:

vrijwilligers, in het kader van gezondheid.

van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot
12.00 uur gaan de vrijwilligers en kinderen aan de slag.

• Meerdere op de klant afgestemde modellen
(aanbod, optie, loting, directe huur)
• Nieuwe woningen worden dagelijks geadverteerd/
gepubliceerd op de website
• 24 uur per dag inzichtelijk door internet, op iedere
computer
• Hulpmiddelen zoals SMS-tipbericht, marktinformatie,
plattegronden en foto’s
• Passend bij elke doelgroep, met een individueel

Het idee is ontstaan tijdens de Week van de Duurzaam-

Op zaterdag wordt tevens deskundig uitleg gegeven.

heid in november 2011. Een aantal vrijwilligers heeft

Kom gerust zelf een keer kijken. De kinderen en de vrij-

vervolgens onder leiding van de LEVgroep en de GGD

willigers zijn er u dankbaar voor.

het initiatief genomen om in korte tijd een sterk verwaarloosd stuk grond om te toveren tot een mooie tuin.

Wilt u ook helpen? De werkgroep is nog op zoek naar

WoCom stelde de grond beschikbaar, Jack Kloft van de

mensen (bij voorkeur 55+ met een beetje groene vingers)

stadstuin Helmond vertelde hoe het moest en de Rabo-

om de kinderen te helpen en wegwijs te maken.

bank, woCom, Vogelaargelden en NL Doet ondersteun-

zoekprofiel
• Korte doorlooptijd (van reactie op een woning tot het
ondertekenen van de huurovereenkomst)
• Maar vooral weinig regels en eenvoudig in het gebruik
Ook bewonersraad De Pan heeft in maart een positief advies gegeven om over te stappen naar dit nieuwe systeem.
WoCom treft momenteel alle voorbereidingen om per 1

Opening nieuw servicekantoor
in Helmond

oktober in alle gemeenten live te gaan. Vanaf half augus-

Op woensdag 4 april heeft woCom in Helmond een

Mierloseweg 71

tus worden alle woningzoekenden hierover geïnformeerd

nieuw servicekantoor geopend aan de Mierloseweg 71.

5707 AC Helmond

en ook de diverse lokale media zullen over het nieuwe

Het was al meteen een gezellige drukte. Vele huurders

0493 49 76 66

woonruimteverdeelsysteem berichten.

namen de gelegenheid aan om een kijkje te gaan ne-

info@wocom.nl

Nieuwsgierig? Dan kunt u alvast een kijkje nemen op de

men op deze mooie, open en overzichtelijke werkplek.

site van www.wooniezie.nl.

Behalve huurders waren ook vertegenwoordigers van

Tijdelijke openingstijden 2 juli t/m 10 augustus

diverse instanties aanwezig. Het nieuwe kantoor zal nog

Maandag t/m donderdag:

meer als voorheen als woonwinkel functioneren. En dat

9.00 - 12.00 (’s middags alleen op afspraak)

blijkt. Inmiddels hebben al vele huurders én niet-huur-

Vrijdag: 9.00-12.00 uur

ders het kantoor weten te vinden.
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bij buurten in de regio

Bloemetjesdag Asten

Tussen de buien door
“Wij, als leden van de bewonerscommissie,
hielden ons hart vast. De weersvoorspellingen
waren zodanig dat de kans groot was dat
we naar binnen zouden moeten uitwijken.”
“Maar alle weergoden en engelbewaarders
waren ons gunstig gezind. En daarom konden we het hele bloemetjesgebeuren buiten afwerken.”
De ‘bloemetjesdag’ werd dit jaar voor de derde keer gehouden. Voor het eerst georganiseerd door de bewonerscommissie. Dus toen bij de bewoners een uitnodiging op
de mat viel, was de verrassing niet meer zo groot. Alleen
enkele nieuwe bewoners moesten nog even wennen.
Wat ging er dan gebeuren?
Welnu, iedere bewoner heeft in 2010 van woCom een
plantenbak en twee ophanghaken gekregen. In bruikleen wel te verstaan. Nu mocht ieder zijn bak laten vullen met drie verschillende plantjes, geholpen door de
mensen van de bewonerscommissie. Zand en bloemen
werden verdeeld in de bakken. En toen was het tijd voor
koffie en thee met een lekkere koek. Gezellig kletsen met
elkaar was een belangrijk onderdeel van deze middag.
Sommigen bleven tot het einde ‘plakken’. Dat kwam ook
wel omdat er bij het sluiten van de markt nog bloemen
over waren die ‘en public’ werden verkocht. Toen iedereen
voorzien was en met zijn buit op de rollator op weg naar
huis ging, liep het echt op een eindje. De bewonerscommissie bleef nog even opruimen en nakaarten en ging
geleidelijkaan ook naar huis.

f o t o ’ s e n t e k s t a d va n ger w en
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de bl oeme tje sd a g in de dek en va n p elt hof in a s t en

wocom

Opening nieuwe jeu de boulesbaan
bij De Lisse
Op dinsdag 15 mei knipte de heer Van de Ven, oud-lid van
de cliëntenraad, het lint door van de nieuwste jeu de boules-

baan van Asten. Eregasten waren de twee dochters van Piet

van der Kop, naar wie de baan is genoemd. Hij was de grote
stimulator, maar mocht het door zijn overlijden vorig jaar niet
meer meemaken. De nieuwe baan mag dan ook gerust als
een eresaluut aan deze initiatiefnemer worden beschouwd.
f o t o ’ s e n t e k s t a d va n ger w en

Als

de kers op
de taart

Een mooie voortuin als
bekroning van uw woning

Of zoals bij een bekende Nederlandse restaurantketen, de kers in het midden op een schaaltje appelmoes.
Een klein sieraad dat de kroning vormt en dit alles aantrekkelijker maakt. Dat is wat een voortuin kan
zijn van uw woning. Een mooie voortuin is niet alleen de bekroning van uw woning, maar tevens het
aanzien van de wijk. Het is zogezegd de kers op taart. Vaak vormt onderhoud van een dergelijke tuin het
struikelblok. Toch hoeft dit niet zo te zijn. Er zijn wijkbewoners die heel creatief zijn door met bodembedekkers of gekleurde steentjes te werken. Soms zie je een eenvoudige voortuin en een stukje verder
een juweeltje. Natuurlijk heeft het ook met smaak te maken en die kan verschillen. “’t Wordt nie mèr
gestumelleerd” zoals een buurtbewoner opperde, “vruuger waar der nè wedstrijd vùr de skònste vùrtoin.”
Ja, dat klopt helemaal. In vroegere jaren organiseerde woningbouwvereniging Helmond West in samenwerking met de Dahliaclub een voortuinenwedstrijd. Ook toen was het niet voor iedere bewoner een
aansporing om zijn/haar voortuin netjes te houden. Maar probeert u uw voortuin en woonomgeving een
beetje bij te houden? Zet u de kers op de taart?

f o t o ’ s en t ek s t f r a nk va n l ie shou t
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de achterkant van...

Toos en Willie Kuijpers - Graafschap Hornelaan, Budel
Sinds 3 jaar wonen Toos (78) en Willie (82) Kuijpers in Budel. Aan de Graafschap Hornelaan hebben zij opnieuw kunnen
wortelen, na 55 jaar in Budel-Dorplein te hebben gewoond. Ze verzamelen al 20 jaar kabouters.
Allemaal een naam
Alle kabouters hebben de naam van datgene wat ze uitbeelden, zoals Kabouter Bierdrinker of Kabouter Hoefsmid. Dat is
makkelijk te onthouden. Bij elke kabouter kan Willie ter plekke een verhaal vertellen. “Het is dan wel onzin, zo’n verhaal,
maar de kleinkinderen smullen er van.” Eén van de grote kabouters kijkt door het achterraam naar binnen. “Die kan mij
vertellen wat m’n vrouw heeft uitgespookt”, vertelt Willie lachend. tekst desirée kraaij foto’s jan van den eijnden
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