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Belevenissen om over na te praten

Vanaf het hijsen van de vlag, waarmee het evenement  

geopend werd, tot en met het opruimen van de bouwwerken, 

hebben ruim 500 kinderen en meer dan 300 vrijwilligers 

genoten tijdens Bouwdorp. Vier dagen boordevol  

leuke activiteiten. Timmeren, zagen, knutselen, spelen op 

het speelveld, pannenkoeken, frites en ijsjes eten, poppen 

beter maken bij de poppendokter en liedjes zingen. Maar 

vooral samenwerken met leeftijdsgenoten. En uiteindelijk 

de bouwwerken aan papa en mama laten zien. Belevenis

sen waar de kinderen nog weken over praten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook vrijwilligers genieten

Niet alleen de kinderen hebben het erg naar hun zin  

gehad. Ook de organisatie en de vrijwilligers hebben  

genoten. “Het organiseren van Bouwdorp is voor ons erg 

dankbaar werk,” zegt Arabella Ganzeman, voorzitter 

van Jeugdcomité Someren. “Je krijgt er zo veel voor  

terug. Het zien van de blije gezichten van de kindjes en 

het saamhorigheidsgevoel dat wij ervaren, willen we nog 

jaren meemaken.”

Tal van andere activiteiten

Stichting Jeugdcomité organiseert nog tal van andere 

activiteiten. “Naast het bekende Bouwdorp zijn er in de 

herfstvakantie een ‘Filmmiddag’ in cultureel centrum 

De Ruchte en een Spooktocht. Ook organiseren wij de 

Sinterklaasintocht. Maar liefst 600 betrokken vrijwilligers 

zetten zich regelmatig in voor leuke activiteiten voor de 

kinderen. Sommigen zijn actief geweest bij Jong Nederland, 

velen hebben kinderen, of kinderen gehad in die leeftijd, 

en weer anderen hebben een achtergrond in het onderwijs.” 

Mede mogelijk gemaakt door woCom

Dit lokale evenement is mede door sponsoren als woCom 

mogelijk gemaakt. De woningcorporatie weet als geen 

ander hoe mooi het is om samen te werken aan een (t)huis. 

Meer informatie over Jeugdcomité Someren en haar  

activiteiten is te vinden op www.jeugdcomite.nl.

Elke eerste week van de grote vakantie  

organiseert Stichting Jeugdcomité Someren 

‘Bouwdorp’. Onder begeleiding van vele vrij-

willigers kunnen kinderen van basisscholen 

uit Someren dan actief buiten bezig zijn. 

Spelen, knutselen, maar vooral samen aan 

de slag met gereedschap en hout. Om prach-

tige bouwwerken neer te zetten.  

T EKS T Ru T h bRuSE w i T z 
f o T o ’ S S T ich T ing jEugdcomi T é SomER En

Kleurrijke nieuwe editie Bij Buurten. 
Deze nieuwe uitgave van Bij Buurten staat weer boordevol informatie over woCom, de  
projecten in de verschillende wijken en buurten en ervaringen van bewoners. Een kleurrijke 
editie die het veelzijdige gezicht van woCom en haar huurders in beeld brengt. Misschien 
heeft u ook wel zoiets van ‘Ik zou wel eens mijn verhaal willen doen’. Bijvoorbeeld omdat u 
een bijzondere hobby heeft of omdat u in uw buurt een initiatief heeft opgezet. Of u werkt 
al jaren met buurtgenoten samen aan een project en zou daar best wat hulp van extra  
vrijwilligers bij kunnen gebruiken. Vindt u het leuk om als reporter bij te dragen aan  
Bij Buurten, dan kan dat ook. Laat het ons weten via communicatie@wocom.nl. 

Zoals bekend wordt Bij Buurten grotendeels 

geschreven, gefotografeerd en geïllustreerd 

door buurtredacteuren. Mensen zoals u, die 

huren bij woCom of een huis uit een van onze 

projecten hebben gekocht. Zij weten wat er 

speelt, wat onze huurders belangrijk vinden 

en ze hebben de beste contacten. Gewoon in 

de buurt. Daar zijn we bij woCom heel blij 

mee. We stellen ze voor en geven aan welke 

artikelen ze hebben geschreven of wat ze 

hebben gefotografeerd in deze editie.

Groot nieuws vanuit de Houtse Poort: Bennie 

& Kim verwachten een kleintje! Aanstaande 

vader Bennie kan zijn geluk niet op zoals in 

zijn column is te lezen. 

Fotograaf en redacteur Ad van Gerwen  

bezocht voor deze uitgave onder andere een 

bijzonder wooninitiatief in Asten. Het resul

taat is een warm portret van Marco, een  

jongeman met autisme. 

Désirée Kraaij houdt nog steeds de vinger 

aan de pols als het gaat om de gevelrenovaties 

in BudelSchoot. Zij doet ditmaal verslag van 

de ervaringen van twee bewoners. 

Tekst en uitleg, in woord en beeld: Jan Peeters 

en Jan van Bussel brengen de ont wik ke lingen 

in Helmond voor u in kaart in verschillende 

artikelen over stadsvernieuwing en nieuwbouw. 

Jan van den Eijnden is terug van vakantie 

en bereidt zich al voor op de volgende editie.

Goed gehumeurd en toch in de put? Hoe dat 

kan, leest u in het artikel dat Frank van  

Lieshout schreef over een stukje tastbare ge

schiedenis in Helmond. Wist u trouwens dat er 

in Helmond een stadsmoestuin bestaat? Ook 

hieraan besteedt Frank in deze editie aandacht. 

Patricia Boullart schittert door afwezigheid. 

Hoewel zij sowieso liever achter de camera staat 

dan er voor, was het door omstandigheden voor 

haar niet mogelijk om voor Bij Buurten te foto

graferen. Wij hopen dat u in de volgende editie 

weer van haar foto’s kunt genieten. 

Kleurrijk is een omschrijving die goed past 

bij Kyra van Helden. Kijk maar eens naar de 

illustratie op deze pagina. Zij verwerkte alle 

kleuren van de regenboog in een zeer aan

sprekend portret. 

Een leuk en gezellig team dat altijd verster

king kan gebruiken. Vooral uit Someren, Asten 

en HeezeLeende. Kom gezellig Bij Buurten! 

WoCom heeft nieuwe openingstijden. Voortaan bent u 

tussen 8.30 uur en 12.30 uur van harte welkom in het 

hoofdkantoor in Someren, aan de Witvrouwenbergweg 

2, en in de vestiging in Helmond aan de Mierloseweg 71.  

Bezoekuren naar de ochtend

De openingstijden zijn gewijzigd naar de ochtend  

omdat wij in de praktijk ervaren dat veruit de meeste 

klanten ons in de ochtenduren bezoeken. Bovendien 

zoeken steeds meer werkrelaties en (toekomstige) 

huurders contact met woCom via email, telefoon en 

internet. Via onze website (www.wocom.nl) kunt u 

antwoord krijgen op de meest voorkomende vragen, 

maar ook bijvoorbeeld reparatieverzoeken indienen. 

Het voordeel van internet is dat u dit kunt doen wanneer 

u dat wilt, 24 uur per dag. Om u nog beter van dienst 

te zijn, zullen de mogelijkheden en de functies van 

onze website in de toekomst verder uitgebreid worden. 

In uw woonwijk

Door de gewijzigde openingstijden kunnen onze  

medewerkers zich in de middaguren concentreren op 

andere zaken die voor u van belang zijn. Denk hierbij 

aan het versterken van de leefbaarheid in uw woon

wijk, bijvoorbeeld door persoonlijk contact met u  

en uw buurtgenoten om zo te ervaren wat er in uw  

omgeving leeft. 

 

U bent van harte welkom

Nieuwe openingstijden 
kantoren woCom

Contact via telefoon en internet
U kunt ons dagelijks bereiken van 8.30 tot  

17.00 uur via telefoonnummer 0493  49 76 66. 

Reparatie verzoeken kunt u 24 uur per dag,  

7 dagen per week telefonisch en via de website 

www.wocom.nl melden.

 

Een feest voor jong én oud!
Bouwdorp Someren

il l uS T R aT iE K y R a va n hEl dEn
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Marco geniet van zijn eigen woning

Met hulp van zijn ouders en begeleiding van Autismebege

leiding.nl richtte Marco zijn woning in en kon ‘het echte  

leven’ voor hem in een rustige en veilige omgeving beginnen. 

Het voordeel van de begeleiding is dat hij bij eventuele  

problemen altijd terecht kan bij zijn begeleider, die hem  

op vaste tijden bezoekt. Inmiddels heeft hij zijn draai  

gevonden. Elke dag gaat hij op de brommer naar zijn werk  

in Helmond. Daar is hij verantwoordelijk voor het in en  

uitpakken van producten voor de klanten van het bedrijf. Zo 

rond vijf uur komt hij thuis om zijn eigen potje te koken, iets 

wat hij van zijn moeder heeft geleerd toen hij nog thuis 

woonde. De avond brengt hij verder door met tvkijken, com

puteren en lezen. Als fan van Ajax is zijn grote hobby voetbal. 

Elke maandag gaat hij naar de training en op zaterdag speelt 

hij een wedstrijd. Marco is geen type dat geregeld bij de  

buren over de vloer komt. Zijn sociale contacten in de buurt 

beperken zich nog tot het gedag zeggen als hij iemand tegen 

komt. Maar uit alles blijkt dat Marco, ondanks zijn handicap, 

een gelukkige bewoner is van de Deken van Pelthof.

Leven met Autisme  
Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. 

In Nederland hebben ongeveer 190.00 mensen een 

vorm van autisme. Alles wat mensen mèt autisme 

zien, horen of bijvoorbeeld ruiken wordt in hun 

hersenen op een andere manier verwerkt dan 

mensen zonder deze stoornis dat doen. De meeste 

mensen zien de wereld als een geheel. Mensen 

met autisme zien de wereld meer als een aaneen

schakeling van fragmenten, zij zien minder samen

hang. Er zijn vormen van autisme waarbij mensen 

hun leven lang veel hulp nodig hebben, maar ook  

vormen waarbij mensen met wat begeleiding goed 

zelfstandig kunnen leven.  

Regionaal Autisme Centrum

Autismebegeleiding.nl is een organisatie die men

sen met autisme begeleidt, onder andere als het 

gaat om wonen. In 2003 is Autismebegeleiding.nl 

opgericht en de organisatie is inmiddels uitge

groeid tot het Regionaal Autisme Centrum, een in 

autisme gespecialiseerde zorginstelling met ruim 

120 medewerkers. Cliënten met autisme kunnen bij 

het Centrum terecht voor diagnostiek en behan

deling (Stichting Autismetotaal.nl), begeleiding 

(Autismebegeleiding.nl), jobcoaching, arbeidstoe

leiding en reintegratie (Autismewerk.nl) en wonen 

(Autismewoon.nl). Zo ń 1000 cliënten met autisme 

uit de regio ZuidOost Brabant en Noord en  

Midden Limburg krijgen van hen jaarlijks zorg 

opmaat op alle levensgebieden.

Autismewoon.nl probeert allerlei vormen van  

wonen te realiseren, passend bij de zorgvraag van 

de cliënt. Te denken valt aan: Ouderinitiatieven, 

Wooninitiatieven, Individueel beschermd, begeleid 

Wonen, Begeleid kamerwonen en een Autisme 

Trainingshuis. Zo wonen cliënten in de Deken van 

Pelthof in Asten bijvoorbeeld in een zogenaamd 

‘woon initiatief ’. Binnen een woon initiatief ont

vangen zij elke dag collectieve begeleiding van de 

medewerkers vanuit een woonteam. Daarnaast is 

er per individuele cliënt begeleiding op maat. 

Mijn huis en ik
“Ik heb mijn draai  
  gevonden”

WoCom zet zich ook in voor ‘speciale’ doelgroepen, waaronder mensen met een syndroom in het 

autistisch spectrum. De woningcorporatie biedt hen een woongelegenheid aan in de Vliebouter in 

Someren en enkele woningen in het Peeljuweel in Someren-Eind. Marco van den Broek is één van de 

bewoners van het wooninitiatief in de Deken van Pelthof in Asten, dat een samenwerkingsverband 

is tussen woCom en het Regionaal Autisme Centrum. Marco heeft Asperger, een vorm van autisme. 

Hij was erg enthousiast toen hij in april verhuisde, want hij was er echt aan toe om onder begeleiding 

zelfstandig te wonen. T EKS T En f o T o ’ S a d va n gERw En

Op zaterdag 30 augustus is naast Zaal De Koning aan  

de Mierloseweg een historische waterput onthuld. Met 

dit initiatief van Attentie Buurtpreventie Apostelwijk, de 

inzet van de gemeente Helmond en een aantal sponsoren 

is een stukje Helmondse geschiedenis tastbaar gewor

den. Water kan er niet gehaald worden bij de waterput, 

welke vroeger dé plek was waar mensen bijeenkwamen 

en nieuwtjes uitwisselden (zoals facebook en twitter nu  

zijn), informatie over het verleden wel. Onder de glasplaat 

die de put bedekt, wordt de historie van het Apostelhuys 

én de ontstaans geschiedenis van MierloHout in kaart 

gebracht. Zo zijn er verschillende vondsten die tijdens de 

bouw van de Apostelwijk zijn opgegraven, foto’s en een 

maquette van het Apostelhuys te bezichtigen. Dit rust en 

verzorgingoord, gesticht in de 16e eeuw door kardinaal 

Willem van Enckevoirt, bood ooit onderdak aan twaalf 

oudere mannen. Vandaar de naam ‘Apostelhuys’ en later 

de naam van de wijk. Wie geïnteresseerd is in de gehele 

geschiedenis kan al fietsend of wandelend over de 

Apostel dreef via een app op de smartphone het complete  

verhaal ontdekken. 

Gezegende toekomst

Tijdens de plechtigheid verrichtte mevrouw Dora van den 

Elzen de officiële handeling, gevolgd door wethouder 

Van den Heuvel die een teksttafel onthulde met de ge

schiedenis. Hij maakte direct gebruik van de app om te 

demonstreren hoe deze werkt. Gezien het katholieke verle

den van het Apostelhuys werd de put volgens goed gebruik 

ook gezegend. Toen de pastoor zijn zegening gaf met het 

besprenkelen van de put, merkte één van de toeschouwers 

op dat deze niet waterdicht is. Met een lach beschermde 

de pastoor met zijn zegen de waterput tegen onheil, in de 

wetenschap dat de glazen afdekplaat daar zeker een  

bijdrage aan zal leveren. Zodat ook in de toekomst het 

verleden van deze historische plek bewaard zal blijven.  

Het Apostelhuys 
     in de put

T EKS T En f o T o f R a nK va n l iEShou T

Meer informatie over autisme begeleiding

Mocht u vragen hebben over begeleid wonen voor  

mensen met autisme of over Autismebegeleiding.nl, 

neem dan contact op met Frans Corsten, Coördinator 

Project Wonen van het Regionaal Autisme Centrum  

via 06 100 298 94 (maandag tot en met donderdag)  

of per email: frans.corsten@autismebegeleiding.nl.  

U kunt ook kijken op www.autismetotaal.nl. 
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  Bewonersavond 
Hertoghof Helmond

Schimmel 
in de woning

Op 2 september vond een informatie

bijeenkomst plaats voor bewoners van Her

toghof en de nieuwbouw Toernooistraat/ 

2e Haagstraat. Tijdens deze bijeenkomst, 

georganiseerd door woCom en de LEVgroep, 

werden de aanwezigen geïnformeerd over 

de ontwikkelingen in Helmond West. Ook 

was er alle gelegenheid voor de bewoners 

om eens nader met elkaar kennis te maken. 

Senior Leefbaarheidsconsulent Ans Custers 

van woCom en Opbouwwerker Leo Litjens 

van de LEVgroep gaven uitleg over diverse 

projecten in de wijk, gevolgd door wijkagent 

Henny Gehem en leef  baar heids consulent 

Birgit Colen van woCom. Veel belangstelling 

was er voor Westwijzer, het nieuwe wijkhuis 

bredeschool. Er meldden zich na de bijeen

komst zelfs al enkele mensen aan als vrij

williger voor Westwijzer. Kortom, het was 

niet alleen een gezellige, maar ook nuttige 

avond voor de aanwezigen.

   Feestelijke oplevering 
duurzame huurwoningen Hertoghof Helmond

T EKS T f R a nK va n l iEShou T  f o T o ’ S ja n p EE T ERS

“De wijk heeft straks ook twee prachtige ontmoetingsplekken”

w o c o m

Regelmatig hebben mensen te maken met schimmel in hun huis.  

Schimmel in de woning ontstaat doordat er teveel vocht in de 

woning is. Meestal komt schimmelvorming voor in de bad

kamer. Gelukkig is er wel iets aan te doen!

Hoe kunt u schimmel voorkomen? 

U kunt een teveel aan vocht verminderen door uw badkamer goed 

te ventileren. Dit kan door middel van een ventilatiesysteem, dat 

voor een constante stroom van verse lucht zorgt. Daarnaast kunt 

u ook gewoon een raam openzetten na het douchen. Houd de boel 

droog en luchtig. Haal water van de muren en zorg dat er geen plas

jes blijven liggen in de badkamer. Laat na het douchen de afzuiging 

zeker nog 20 minuten aan staan om zo het vocht af te voeren. 

Wat als u schimmel in uw woning heeft?

Als er al schimmel in de woning is, zijn andere maatregelen nodig. 

U kunt dan het beste de schimmel met een reinigingsmiddel  

afwassen, bijvoorbeeld met sodawater. Laat het plafond of de 

muren goed drogen. Om het geheel weer mooi wit te krijgen, kunt 

u het beste texen met een schimmelwerende latex. Deze latex 

moet wel van een goede kwaliteit zijn en de behandeling dient 

twee keer te worden uitgevoerd. Na deze behandeling zult u de 

ruimte zo veel mogelijk vochtvrij moeten houden om te voorko

men dat de schimmel terug komt.
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In deze uitgave van Bij Buurten kunt u diverse artikelen 

lezen over de ontwikkelingen in Helmond West. Als alle 

activiteiten straks zijn afgerond, is dit deel van Helmond 

een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving. 

Een project dat daaraan bijdraagt, is de nieuwbouw van 

20 woningen aan Hertoghof. Om plaats te maken voor 

deze nieuwbouw zijn de 75 jaar oude woningen aan de 

Hertogstraat gesloopt. Vandaar ook de naam ‘Hertoghof’ 

voor het nieuwe wooncomplex.

Ludieke actie

Maandag 1 juli is de oplevering van Hertoghof op feeste

lijke wijze gevierd. In het bijzijn van de bewoners hebben 

wethouder Frans Stienen en woComdirecteur Kees Strik 

de officiële openingshandelingen verricht. Onder de aan

wezigen was ook nog de ‘laatste bouwvakker’. Gewapend 

met een bezem was hij druk in de weer om zand tussen de 

voegen van de tegels te vegen. Een ludieke actie die hij nog 

eens aandikte door te beweren dat hij voor een kratje bier 

de opening zou doen. Toevallig was het zogenaamd zijn 

50e verjaardag. 

Kwaliteit in de wijk

In zijn openingswoord sprak woComdirecteur Kees  

Strik van een bijzondere ontwikkeling. Hij feliciteerde de 

bewoners, dankte de Gemeente Helmond en alle mede

werkers aan het project. Vervolgens benadrukte wethouder 

Stienen dat het lang niet overal kommer en kwel is in  

woningbouwland. “Als je in Helmond naar onze nieuw

bouwwijken kijkt, zie je kwaliteit en bewuste inzet voor 

duurzaam bouwen. Een prettige mededeling voor de wijk 

is dat de subsidie voor aanleg van het Goorlooptraject  

 

doorgaat. In combinatie met het nieuwe wijkhuis krijgt de 

wijk zo twee prachtige ontmoetingsplekken.”

 

Knallende kurken

Hierna volgde de officiële opening waarbij de bouwvakker 

een tiental f lessen champagne uit zijn kruiwagen haalde. 

De aanwezigen kregen een glas in de hand en telden  

samen met de bouwvakker af. Met het feestelijke geluid 

van knallende kurken was de opening een feit. “En ik heb 

mijn kratje bier verdiend”, zo sloot de bouwvakker af. 

In nieuwbouwwijk Waterdael III in Some

ren ontwikkelt en realiseert woCom vijftien 

huurwoningen aan de Zilveren Maan. Het 

gaat om acht hoekwoningen en zeven rij

woningen. Alle woningen hebben een eigen 

tuin met achterom. Donderdag 10 oktober 

was er voor de huurders van Waterdael een 

kijk en meetuurtje. Ze waren erg enthou

siast. Zo zegt nieuwe huurder Marjon van 

Eijk uit Ommel: “Spannend? Ik vind het niet 

spannend, ik heb er gewoon heel erg veel zin 

in. Ik kan niet meer wachten. Ik ben blij 

dat ik straks hier naar toe verhuis!” Op 21  

november krijgen de nieuwe bewoners de 

sleutel van hun huis. Niels van der Laak 

weet al sinds juni dat hij aan de Zilveren 

Maan gaat wonen: “Het is echt aftellen tot 

het moment dat ik de sleutel in het slot kan 

steken. Wel fijn dat ik alvast in mijn huis 

kan om de maten op te nemen en eens goed 

rond te kijken. Het is echt hartstikke mooi 

geworden.”

   Kijk en meetuurtje in 

nieuwbouwwijk Waterdael III

T EKS T En f o T o l Eo l i TjEnS

Per januari 2014 gaat er iets veranderen in de uitbetaling van de 

huurtoeslag. Tot op heden kon u ervoor kiezen dat de Belasting

dienst uw huurtoeslag rechtstreeks naar uw woningcorporatie 

overmaakte, waarna de corporatie het resterende bedrag in reke

ning bracht. Per januari stapt de Belastingdienst hier vanaf en 

maakt ze de huurtoeslag direct over aan de huurders die daar 

recht op hebben. Tussen 20 en 25 december ontvangt u de huur

toeslag voor de maand januari van de Belastingdienst op uw  

rekening. De Belastingdienst betaalt u op de tijd, zodat u de 

huur voor de eerste van de maand kunt voldoen. WoCom brengt 

per 1 januari het volledige huurbedrag in rekening.

Huurtoeslag 
rechtstreeks 
naar huurder

T EKS T En f o T o ’ S Ru T h bRuSE w i T z
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Inmiddels is de renovatie in volle gang. Een prima mo

ment om bewoners te vragen naar hun ervaringen. Per 

slot van rekening is zo’n renovatie best ingrijpend en 

brengt het ongemakken met zich mee, die nu eenmaal 

niet te voorkomen zijn. Buurtredacteur Désirée Kraaij 

sprak met Bert en Lenie Kissen die aan het Vogelsplein in 

BudelSchoot wonen. 

In de steigers

De bel doet het niet… er ís helemaal geen bel, de bel is 

weg! Gestolen? Nee, de werklieden hebben de bel tijdelijk 

verwijderd. Vóór, áchter, de zijkant, het huis is aan de  

buitenkant vakkundig gestript en staat in de steigers.  

Bert verwelkomt me met: “Ga zitten, in het rijk des  

hemelen…” Lenie veegt een hoekje van de tafel schoon. 

Van dichtbij mag ik een uurtje meemaken waar zij de  

komende twee dagen in zitten. Een beter moment had  

ik niet kunnen kiezen om langs te gaan.

Één en al bedrijvigheid

’s Morgens om 6.45 uur staan Lenie en Bert op, aangezien 

de mannen om 7.00 uur beginnen. En dan wil je in ieder 

geval aangekleed zijn, want het in en uitlopen gaat de 

hele dag door. Het is dan ook één en al bedrijvigheid. Het 

hele huis staat op z’n kop. De voor en achterkant van hun 

huiskamer is behangen met grote lappen plastic. En over

al op de vloer zijn ‘looppaden’ aangelegd voor de ruige 

schoenen van de werkmannen. Door de hal, over de trap 

naar boven, door de huiskamer, via de keuken, richting 

achterdeur. Hoewel, achterdeur? Er ís wel een achterdeur, 

maar die zit nog ingepakt in de nieuwe achtergevel, die 

vandaag geplaatst wordt. Morgen is de voorgevel aan de 

beurt. Dat er hard gewerkt wordt, blijkt wel uit het lawaai 

waardoor we elkaar soms niet kunnen verstaan. 

Soms valt het mee, soms valt het tegen

Bureaucratie, wetgeving en regeltjes zorgden ervoor dat 

voortgang van de renovatie niet helemaal ging zoals voor

af gepland. Vanwege nestelende mussen werd de hele  

renovatie tijdelijk stilgelegd. De aannemer, de bouwvak

kers, maar ook woCom en de bewoners stonden met hun 

rug tegen de (nog niet weggehaalde) muur, doordat wet

telijke regels moesten worden gevolgd. Bert is hierover 

behoorlijk ontstemd. “Weet je wel wat voor kosten dat met 

zich meebrengt, en dat in déze tijd.” Maar goed, sinds een 

week of drie zijn de werkzaamheden toch weer begonnen. 

Deze omvangrijke renovatie gaat de bewoners niet in de 

koude kleren zitten. Iedereen bereidt zich er anders op 

voor. Ook de bevindingen zijn van iedereen weer anders. 

De één meldt: “Wat een ellende. Stof, stof, stof”. De ander 

zegt: “Het valt reuze mee”.

 

Mooier en energiezuiniger

Lenie gaat boven even een kijkje nemen en meldt dat er 

een stuk plastic losgeraakt is, het is boven mistig van het 

stof… Dus, Bert meteen in de startblokken met de rol 

tape, even dichtplakken. Bert heeft COPD, dus zo’n stof

wolk is ‘killing’. Eerlijk gezegd, ter plekke… we ruiken en 

proeven het stof. Maar de koffie is lekker en komt uit een 

warm hart! Het vooruitzicht is positief en uiteindelijk le

vert de renovatie voor alle bewoners behoorlijke voordelen 

op. Qua energielabel heeft de woning straks de energie

zuinige Astatus. Onder andere door de zonnepanelen op 

het dak en de veel betere isolatie. Alles bij elkaar een 

nieuw begin. 

Gestolen levenswerk

Helaas bracht de renovatie voor Bert een nare ervaring 

met zich mee, die niemand kon voorzien. Bert maakt 

prachtige koperen beelden, die helaas zijn gestolen.  

“Vanwege de renovatie hadden we ze uit de voortuin ge

haald en achter slot en grendel op een aanhanger achter 

ons huis gestald.” Een levenswerk, met liefde gemaakt en 

onvervangbaar. Bert droomt er nog elke nacht van. En 

toch… Creatief bloed kruipt waar het niet gaan kan. Met de 

hulp van de overbuurman heeft Bert twee nieuwe beel

den gemaakt. Hoe ironisch, getiteld: ‘De mussenvangers’. 

En reken maar dat ze goed beveiligd worden!

Complimenten!

Tot slot een groot compliment aan de bouwvakkers.  

“Geweldig”, zegt Lenie. “Ze ruimen alles op, zand wordt 

netjes opgeveegd, ze helpen mee als er iets verplaatst moet 

worden.” En dat wordt af en toe beloond met een tussen

doortje of een lekkere kop soep!

Achter de schermen 

bij de gevelrenovatie BudelSchoot

WoCom is in het voorjaar gestart met de grootscheepse renovatie van 32 woningen aan het Vogelsplein, de Sint Lambertusstraat, het Wethouder 

Lammersplantsoen en de Adam van Moorselstraat in Budel-Schoot. Deze woningen dateren uit de tweede helft van de zestiger jaren en  

verdienden een stevige opfrisbeurt. Niet alleen fleuren de huizen er van op, ook het aangezicht van de wijk wordt hierdoor een stuk levendiger. 

De renovatie is niet alleen een ‘cosmetische ingreep’. De woningen worden een stuk energiezuiniger gemaakt met onder andere geheel nieuwe, 

geïsoleerde gevels en daken, HR++ beglazing, vloerisolatie, mechanische ventilatie en zonnepanelen.

T EKS T En f o T o ’ S déSiR éE K R a a i j

“Een pluim voor de 
  hardwerkende bouwvakkers”

“Best ingrijpend 
  zo’n renovatie, 
  maar we krijgen er een 
  mooier en 
  energiezuiniger huis 
  voor terug!”
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De Wiegert, het blauwwitte wooncomplex tegenover 

het centraal station van Helmond, wordt gerenoveerd. 

Onder andere door een nieuw gevelscherm en anders 

vormgegeven hoofdingangen, krijgt het gebouw een  

eigentijdse uitstraling en verbetert de (brand) veilig

heid. Ter voor bereiding op die renovatie organiseerde 

woCom een containeractie: bewoners konden grof vuil 

gratis in containers afvoeren. 

Mooier, ruimer, veiliger

Peter van Meurs woont in De Wiegert en zag hoe binnen 

een paar uur de grote containers voor grof vuil en ijzer 

tot aan de rand toe gevuld werden. “Zelf had ik niet 

veel om weg te gooien, maar ik vind het een prima actie,  

waaraan veel bewoners hebben meegedaan. Het was 

ook leuk om te zien hoe zo’n actie mensen bij elkaar 

brengt.” De renovatie van De Wiegert is nodig omdat 

het gebouw inmiddels gedateerd is. Met de vervanging 

van het oude geluidsscherm voor een nieuw gevel

scherm knapt het uiterlijk van het complex enorm op. 

Het toch wat somber ogende gebouw krijgt hierdoor 

een fris gezicht van deze tijd. Bovendien voldoet De 

Wiegert daarmee aan de huidige eisen op het gebied 

van brandveiligheid. 

Een gebouw om trots op te zijn

Maar het blijft niet bij een vervanging van het oude 

geluidsscherm alleen. Ook de hoofd ingangen en de 

trappenhuizen van het complex worden flink aange

pakt. Met als resultaat meer ruimte, (dag)licht en een 

sterk verbeterde uitstraling. “We maken van De  

Wiegert weer een aantrekkelijk woongebouw waar 

mensen zich thuis voelen en waar ze trots op zijn”,  

aldus projectleider Harrie van Rut. Bewoner Peter van 

Meurs weet al hoe De Wiegert er na de renovatie uit 

zal zien: “Wat mij betreft mogen ze aan de gang. Ik 

vind het een hele verbetering.” 

Wooncomplex De Wiegert 
weer van deze tijd

Het kopen van een nieuw huis is een avontuur. Maar bij 

nieuwbouw is het soms wel erg moeilijk voor te stellen wat 

je nou eigenlijk gaat kopen. En dat bij een van de grootste 

aankopen in iemands leven. VariaVeste heeft daar iets op 

gevonden. 

Tijdens de open dag op zaterdag van 7 september kon  

iedereen zich laten rondleiden en met smartphone of tablet 

(op het nu nog kale bouwterrein) levensecht ervaren hoe de 

wijk er straks uit gaat zien. De woningen worden 3dimen

sionaal in beeld gebracht waardoor bezoekers als het ware 

door het plan konden lopen.  

Inzoomen op nieuwe woningen

Door de QRcodes op de bouwborden aan de Broederwal 

en de Statenlaan te scannen, komt het nieuwbouwproject 

VariaVeste tot leven. Geïnteresseerden kunnen de wijk in 

3D bekijken, er omheen ‘lopen’ en inzoomen. “Het is een 

erg leuke toepassing. Een enorme toevoeging voor wie 

het moeilijk vindt om zich voor te stellen hoe een nog niet 

bestaande wijk eruit komt te zien”, aldus Jeroen Dam, 

projectmanager van wocombrandevoort. “We laten zo  

op tastbare wijze zien wat kopers zullen krijgen voor hun 

investering.” 

Nieuwbouwplan VariaVeste

VariaVeste is een nieuwbouwplan met een ruime diversiteit 

aan woningen voor uiteenlopende doelgroepen. Voor star 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ters, stellen, alleengaanden en senioren. Appartementen, 

kleine en grote woningen, volop variatie. Geen huis wordt 

hetzelfde, maar samen vormt het een fraai geheel. Door 

de bijzondere architectuur en de keuzevrijheid kunnen 

aanstaande bewoners echt hun eigen plek creëren. Op de 

website www.variaveste.nl kan de nieuwe wenswoning 

nu al met de unieke ‘VariaViewer’ samengesteld en beke

ken worden. 

Ontwikkeling van wocombrandevoort

VariaVeste wordt ontwikkeld door VOF wocombrande

voort, een dochteronderneming van woningcorporatie 

woCom. Wocombrandevoort is gericht op de ontwikkeling 

van diverse deelplannen in Brandevoort en ontwikkelt 

huur en koopwoningen voor zowel de sociale als de  

vrije sector. 

w o c o mb i j  b u u r t e n  i n  d e  r e g i o

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert 

met je buren en de buurt in het vierde weekend van sep-

tember. Een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij 

veel mensen iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt. 

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar 

ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. 

“Zo’n Burendag is een goede gelegenheid om elkaar beter te  

leren kennen. Als je een gezellige dag met buren hebt, 

wordt het daarna makkelijker om elkaar ergens mee te  

helpen. Of om iemand aan te spreken over hondenpoep of 

een verkeerd geparkeerde auto”, aldus Senior Leefbaar

heidsconsulent Ans Custers van woCom.

 

Het zit wel goed met het burengevoel in de Annawijk

Burendag was dit jaar misschien wel actueler dan ooit. Wie 

hulp nodig heeft, kan in de toekomst immers niet  

zomaar meer aankloppen bij de terugtredende overheid. 

De omgeving – familie, maar ook buren – zal hierdoor steeds 

vaker moeten klaarstaan met raad en daad. Dat het in de 

Helmondse Annawijk wel goed zit met het burengevoel 

bleek wel tijdens de Burendag op zondag 22 september. 

Een dag die ook echt met de medewerking van de buurt  

tot een succes is geworden. Vooraf was er door een groep 

vrijwilligers hard gewerkt om de verwaarloosde jeu de  

boulesbanen naast het wijkhuis, die al tientallen jaren  

ongebruikt lagen, van alle onkruid te ontdoen. Ook de  

afscheiding tussen de banen en het wijkhuis is geruimd. 

Hierdoor heeft het wijkhuis nu een buitenterrein voor  

allerlei activiteiten, bijvoorbeeld van jeugdvereniging De 

Vonk. De primeur ging echter naar de Burendag. 

Smaakt naar méér

Gezellige zitjes en een feestelijke tent zorgden voor een uit

nodigende ambiance. Voor het buitenhek was een houten 

dansvloer aangelegd waar bezoekers getrakteerd werden 

op een optreden van de Linedancegroep, die elke vrijdag 

in het wijkhuis oefent. Uiteraard duurde het niet lang  

voordat ook de bezoekers, begeleid door countryklanken, 

de dansvloer opgingen. Het opgeknapte buitenterrein  

leende zich dan ook uitstekend voor een activiteit zoals 

deze Burendag. En als het terrein met wat steun nog verder 

wordt aangepakt, zullen er in de toekomst vast en zeker 

nog vele activiteiten volgen. 

Geslaagde Burendag  
in Annawijk Helmond 

Levensechte indruk van VariaVeste 
tijdens open dag 

T EKS T f R a nK va n l iEShou T  f o T o a nnEm a R iE S w inK El S

column
Bennie en Kim 

 over hun nieuwe koopwoning

Een nieuwe column met dezelfde titel als de vorige keer? 

Dat klopt. De vorige keer ging het over fase II van de Houtse 

Poort. Nu is er ook sprake van gezinsuitbreiding, maar dan 

in de vorm van een baby. Want binnenkort zal er een heuse 

liefdesbaby geboren worden op de Houtse Poort aan de 

Suurhoffstraat. Nu we verhuisd zijn, hebben we gelukkig 

voldoende ruimte en dus is er alle plek voor een babykamer. 

Voorheen was het meer een rommelkamer, maar nu de 

baby er aan komt, is de aanstaande papa druk bezig geweest 

met het opruimen zodat alle babyspulletjes een plekje 

kunnen krijgen. Dat is wel nodig, want er moet het één en 

ander aangeschaft worden. Inmiddels zijn we al aardig op 

weg en in november zal de babykamer geleverd worden. 

Dan kunnen we deze in de winter in elkaar gaan zetten, 

zodat alles helemaal in gereedheid is voor de geboorte van 

onze zoon of dochter. Het geslacht is namelijk nog niet 

bekend tijdens het schrijven van deze blog. Ook wij zijn 

hier natuurlijk ontzettend benieuwd naar.

Iets heel anders is dat er hard gewerkt wordt aan de  

parkeerplaatsen in de Suurhoffstraat. Daarnaast krijgen 

de huizen in Fase II een trap zodat bewoners niet meer  

via een zandberg naar hun woning hoeven. Ook al is de 

bouw van de woningen voltooid, er zijn hier nog genoeg 

werkzaamheden. Dus als de baby straks 18 jaar is en een 

rijbewijs en auto heeft, dan is er in elk geval voldoende 

plek om te parkeren...

Gezinsuitbreiding 

1 1

Bij Buurten is een krant voor en door bewoners. In 

elke uitgave willen we letterlijk met u bijbuurten 

over allerlei zaken. Over ontwikkelingen in de 

wijk, nieuwbouw, renovatie of plannen. Daarnaast 

doen onze buurtredacteuren verslag van bijeen

komsten en evenementen en delen zij ervaringen 

van bewoners met u. Ook geven we u praktische 

tips en informatie, bijvoorbeeld over veranderende 

regelgeving en wat dat voor u betekent. Kortom, 

Bij Buurten is een gevarieerd blad, dat voor ieder

een wat te bieden heeft. Tenminste, dat vinden wij 

als redactie. Veel belangrijker is natuurlijk wat u 

als lezer vindt van Bij Buurten. Om hier een beeld 

van te krijgen, hebben wij een kort lezersonder

zoek bijgesloten. Het invullen van de vragen kost 

slechts enkele minuten. Als dank voor de moeite 

verloten we onder alle inzenders van het onderzoek 

VVV Cadeaubonnen ter waarde van e 25,. U kunt 

het vragenformulier in de bijgevoegde enveloppe  

kosteloos aan ons terugsturen, of digitaal invullen 

op www.wocom.nl/bij_buurten.

Vrijdagmiddag 20 september was het in Asten op het 

pleintje in de Deken van Pelthof een gezellige boel. Alle 

bewoners waren uitgenodigd om onder het genot van  

een kop koffie of thee nog eens lekker bij te praten. De 

opkomst was goed (ongeveer de helft van de bewoners 

was aanwezig) en het weer aanvankelijk ook. Helaas begon 

het later te regenen en werd het programma verplaatst 

naar de hal. De voorzitter van de KBO kwam nog even 

langs om de mensen te wijzen op het bestaan van een 

klussendienst, waar ieder lid gebruik van kan maken. 

Inmiddels was de frietboer gearriveerd en deelden leden 

van de Bewoners Commissie bakjes friet en snacks uit. 

Daarna werd de middag afgesloten. Een gezellige middag 

waar iedereen met volle tevredenheid op kan terugkijken. 

Burendag 
   Deken van Pelthof

T EKS T En f o T o ’ S a d va n gERw En

Wat vindt u van Bij Buurten?
Doe mee aan het lezersonderzoek en maak kans 
op een VVV Cadeaubon!
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De wijkontwikkeling in Helmond West is nu ook in beeld 

gebracht. Gemeente Helmond en woningcorporatie 

woCom hebben een film laten maken, waarin presenta

tor René Bastiaanse – bekend van het Omroep Brabant 

tvprogramma De Wandeling – u meeneemt voor een 

rondleiding door de wijk. Bij elk onderdeel van de  

wijkontwikkeling geeft hij, op zijn enthousiaste manier, 

tekst en uitleg. In deze Bij Buurten geeft buurtfoto

graaf Jan Peeters u alvast een voorproefje in woord  

en beeld.

1. Wijkhuis Westwijzer

Westwijzer, het nieuwe Wijkhuis Brede School aan de 

Cortenbachstraat, wordt misschien wel het meest duur

zame gebouw van Helmond. In deze multifunctionele 

voorziening komen onderwijs, peuterspeelzaal, kinder

opvang, sport, ondersteuning en ontmoeting bij elkaar. 

Maar liefst 80% van de kinderen uit de wijk zal hier 

naar school gaan. De bewoners van Helmond West  

kijken er naar uit! “Het gebouw is prachtig, een echte 

blikvanger voor de wijk. Ik bewonder het. Het wordt 

niet alleen een school, maar een heel wijkcentrum. Ik 

zou graag even binnen een kijkje willen nemen, maar 

dat mag natuurlijk nog niet”, zegt de 87jarige Metau, 

een bewoner van de Arbergstraat. Eind 2013 verhuizen 

de functies van wijkcentrum ’t Patronaat naar West

wijzer. Op www.helmondwest.nl kunt u alvast een  

virtuele rondleiding maken door het gebouw.

2. Hertoghof

Aan de Hertogstraat zijn 15 oude, vooroorlogse woningen 

gesloopt. Ze voldeden niet meer aan de wensen en eisen 

van deze tijd. Hiervoor in de plaats zijn 20 nieuwe, duur

zame huurwoningen gebouwd voor gezinnen, senioren 

en enkele starters. De woningen staan in een hofje, met 

een groen middenterrein. Vandaar de naam Hertoghof.

3. Boom van respect

In Helmond West wordt jaarlijks de ‘Dag van Respect’  

georganiseerd. De kinderen van de basisscholen maken 

dan kunstwerken rondom het thema respect en hangen 

deze in de ‘Boom van Respect’. 

4. Kasteelherenlaan

Aan de rand van Helmond West wordt de nieuwe  

doorgaande weg naar het centrum van Helmond  

gerealiseerd, de Kasteelherenlaan. In 2016 ligt hier  

een echte laan, breed en met gescheiden fietspaden. 

Veilig, maar ook milieuvriendelijk, want onder het 

spoor komt een tunnel. Straks geen walmende auto’s 

meer die moeten wachten voor de spoorbomen.

5. Ecopassages Goorloop

Een groen stadspark met een blauw hart. Dat wordt het 

Goorlooppark. Een strook van meer dan een kilometer, 

rond het huidige beekje de Goorloop, waardoor de  

natuur diep de stad binnendringt. Voor mensen zijn  

er speelplekken, bankjes, trapveldjes, fietspaden en  

wandelroutes. Maar vooral de planten en dieren krijgen 

de ruimte. Zo komen er onder de Heeklaan, President 

Rooseveltlaan en Arbergstraat diervriendelijke ecopas

sages te liggen. “De salamanders en kikvorsen kunnen 

hier weer veilig oversteken”, aldus buurtredacteur en 

inwoner van Helmond West, Jan Peeters.

6. Renovatie

Ook riolering en wegdek worden aangepakt, of, zoals in 

de Brantstraat, Bunstraat, Rijpstraat en Berlaerstraat, 

helemaal vernieuwd. Van de woningen in de Brant

straat is bovendien de isolatie verbeterd, het voegwerk 

vervangen, en zijn er nieuwe daken en dakkapellen  

geplaatst. De Hornestraat is heringericht en wordt  

afgesloten voor auto’s. Er komt een glooiend fiets en 

wandelpad dat naar de speelplaats van Westwijzer 

leidt. Daarnaast worden ook de straten en pleinen  

opgeknapt. Zo zijn er speelplekken aangelegd en is de 

winkelstraat vernieuwd. 

Een wandeltocht door 
Helmond West

w o c o mb i j  b u u r t e n  i n  d e  r e g i o

Helmond West, een wijk met ruim 4.500 inwoners vlakbij het stadscentrum van Helmond, ondergaat een flinke wijkvernieuwing. Straten en 

pleinen worden opgeknapt, huizen worden gerenoveerd en – als het niet anders kan – gesloopt en opnieuw gebouwd, de verkeersveiligheid 

wordt verbeterd, er komt een spoortunnel, een stadspark, de voorzieningen voor de bewoners worden uitgebreid. Kortom, er wordt keihard 

gewerkt aan verhoging van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van deze karakteristieke wijk. En dat alles op een hele milieuvriendelijke en 

duurzame manier.  T EKS T Ru T h bRuSE w i T z f o T o ’ S ja n p EE T ERS En m a R io cool En

w i jK huiS bR EdE School w ES T w i jzER boom va n R ESp Ec ThER T oghof

“Het nieuwe wijkhuis is prachtig,    
  een echte blikvanger”

Wilt u ook een virtuele wandeling door Helmond West maken, samen met 

Renee Bastiaanse, kijkt u dan eens op www.helmondwest.nl voor de film.

Op 1 augustus vierde de Stichting KBWO 

een dubbel jubileum. Niet alleen bestond de 

stichting op deze datum tien jaar, ook werd 

vijf jaar geleden de voorziening Kleinschalig 

Begeleid Wonen Ouderen in de Helmondse 

wijk Brouwhuis in gebruik genomen. Alle  

reden om de rode loper uit te leggen voor 

een feestelijke ontvangst van de bezoekers. 

De stichting KBWO huurt van woCom drie woningen aan 

de Lavendelheide. In deze huizen, die voorheen dienst 

deden als kleuterschool, wonen tegenwoordig per huis 

zeven dementerende ouderen met een verpleeghuis

indicatie. De zorg voor deze ouderen is in handen van 42  

medewerkers en 30 vrijwilligers. Uiteraard waren ook  

zij aanwezig om het jubileum te vieren op het vrolijk  

versierde binnenplein. Na het openingswoord door de 

voorzitter en penningmeester van KBWO, volgden  

diverse optredens. Zo traden bewoners op met een  

meeslepende combinatie van dans en gymnastiek. Je kon 

als het ware de golven en peddelbewegingen van hun  

‘kanotocht’ zien. En er werd gezongen door personeel en 

bewoners, telkens afgewisseld met live accordeonmuziek. 

Initiatief in samenwerking met woCom 

Het bestuur was oprecht verrast toen een naambord met 

daarop de tekst ‘’t KBWOpleintje’ werd onthuld. Nog 

een hoogtepunt bleek het optreden van de, van oorsprong 

Helmondse, zangeres Marjan Berger. Zingend tussen de 

bewoners wist zij de stemming er goed in te brengen en 

te houden. Na een twaalftal liedjes kon ze dan ook een 

warm applaus in ontvangst nemen. Net buiten de bin

nenplaats was inmiddels een frietwagen gearriveerd.  

Iedereen werd getrakteerd op een puntzak friet en een 

snack naar keuze. Het was aan clown Pirke om de mooie, 

warme feestdag op vrolijke wijze af te sluiten Een  

geslaagde jubileumviering van een bijzonder initiatief 

van Stichting KBWO in samenwerking met woCom. 

   Rode loper voor 
jubilerend KBWO 
T EKS T En f o T o f R a nK va n l iEShou T

1. 2. 3. 4. 5. 6.

K aS T EEl hER Enl a a n Ecopa SS agE gooR l oop R Eno vaT iE
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w o c o mb i j  b u u r t e n  w o c o m

Waar rook is...
WoCom hecht veel belang aan een veilige woon en leef

omgeving. En dat begint natuurlijk bij u thuis. Bijvoor

beeld met goede brandveiligheid. Er zijn woningen van 

woCom die zijn voorzien van rookmelders. Zijn deze niet 

aanwezig, dan raden wij u aan deze alsnog zelf te instal

leren. De meeste slachtoffers bij brand vallen namelijk 

door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. 

U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat 

de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel in een 

diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten! 

Rookmelders zijn dus echt van levensbelang.

Rookmelders: 

  redden jaarlijks honderden levens

  kunt u zelf eenvoudig installeren

  zijn al vanaf enkele euro’s te koop

  moet u regelmatig stofvrij maken

Waar installeert u een rookmelder? 

  in de gang of ruimte tussen keuken en woonkamer

  op elke verdieping in huis

  altijd aan het plafond

  meer dan 50 cm. van de zijmuur en hoeken 

 van een vertrek

Niet:

  in de keuken, badkamer of garage 

  bij een ventilator(opening) of boven de verwarming 

  op tochtige plekken

Let op: controle en tijdige vervanging batterij

Het is belangrijk een rookmelder regelmatig te testen. 

Ook als u in een woning woont waar al een rookmelder is 

geïnstalleerd. Na verloop van tijd raakt de batterij na

melijk leeg. U zult dan in veel gevallen een piep horen. 

Wissel dan de batterij, het gepiep zal ophouden en de 

rookmelder fuctioneert weer.  

Goed gelegen tussenwoning met 

4 slaapkamers

VRaagpRijs: € 155.000,- k.k.
•	Perceeloppervlak:	ca.	207	m2

•	Inhoud:	ca.	310	m3

•	Tussenwoning

•	4	slaapkamers

•	Bouwjaar:	ca.	1967

•	Aanvaarding:	in	overleg			

interesse of wilt u meer weten?
Casa Nostra Makelaardij 
Marktstraat	1b,	6021	CG	Budel	
0495	49	57	10,	info@casanostra.nl

Ideale	starterswoning	in	Budel-Schoot

VRaagpRijs: € 129.000,- k.k.
•	Perceeloppervlak:	ca.	136	m2

•	Inhoud:	ca.	300	m3

•	Tussenwoning

•	3	slaapkamers

•	Bouwjaar:	ca.	1974

•	Aanvaarding:	in	overleg		

interesse of wilt u meer weten?
Casa Nostra Makelaardij 
Marktstraat	1b,	6021	CG	Budel	
0495	49	57	10,	info@casanostra.nl

Ruime tussenwoning in “De Nieuwe 

Hoeven”

VRaagpRijs: € 165.000,- k.k. 
•	Perceeloppervlak:	150	m2

•	Inhoud:	ca.	310	m3

•	Tussenwoning

•	3	slaapkamers

•	Bouwjaar:	ca.	1972

•	Aanvaarding:	in	overleg		

interesse of wilt u meer weten?
Makelaardij Olav Veldhuizen
Oude	Stationsstraat	8,	5591	JH	Heeze
040	223	33	45,	info@makelaardijolav.nl

Mooie	hoekwoning	op	groot	perceel

VRaagpRijs: € 145.000,- k.k.
•	Perceeloppervlak:	ca.	272	m2

•	Inhoud:	ca.	330	m3

•	Hoekwoning

•	3	slaapkamers

•	Bouwjaar:	ca.	1975

•	Aanvaarding:	in	overleg

interesse of wilt u meer weten?
Casa Nostra Makelaardij 
Marktstraat	1b,	6021	CG	Budel	
0495	49	57	10,	info@casanostra.nl

Top 5 Koop!
COrweIde	18	

Heeze

KOnInGIn	eMMASTrAAT	21

Budel- dOrPle In

KeeS	KAPPerSSTrAAT	6

Budel-SCHOOT

zuIderSTrAAT	25

SOMeren

COrTenBACHSTrAAT 	38	
HelMOnd

VRaagpRijs: € 109.000,- k.k.

•	Perceeloppervlak:	ca.	180	m2

•	Inhoud:	ca.	295	m3

•	Tussenwoning

•	3	slaapkamers

•	Bouwjaar:	ca.	1952

•	Aanvaarding:	In	overleg

interesse of wilt u  meer weten?

Broeckx-praasterink Makelaars  
Mierloseweg	3	

5700	AV	Helmond	

0492	54	90	55	

helmond@woonplezier.nl	

STArTerS	OPGeleT:	
wellICHT	GOedKOPer	dAn	Huren!
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Kleurrijk design in centrum Sterksel
Design was het thema van de Jeugd

vakantieweek 2013 in Sterksel. Tijdens de 

creatieve maandag zijn diverse objecten in 

het centrum van Sterksel van uiterlijk  

veranderd. Zo heeft de beeldbepalende os 

een ‘makeover’ gekregen. Ook de bloem

bakken van woCom, voor De Heerlykheid, 

hebben een andere jas gekregen. Door een 

frame van gaas om de bakken zijn kleurige 

doeken gevlochten of omwikkeld. Bij de  

supermarkt zijn de parkeerpaaltjes onder

handen genomen. Door middel van schil

deren, plakken of mozaïeken kregen ook 

deze een nieuwe, vrolijke uitstraling.

In navolging op woningbouw in eerdere fases, wordt in  

Helmond West momenteel Ridderhof ontwikkeld. Tegenover 

de 20 nieuwe woningen aan Hertoghof bouwt woningcor-

poratie woCom verder aan de wijk. In de volgende fase van 

het wijkontwikkelingsprogramma komt het gebied tussen 

de Gravenstraat, de Haaglaan en de 3e Haagstraat aan bod. 

In 2014 komen hier 33 woningen voor mensen met een  

kleinere beurs. 10 koopwoningen en 23 huurwoningen,  

die samen een eigen wijkje vormen in de steeds mooier 

wordende wijk Helmond West. 

In Helmond West komen verleden, heden en toekomst 

steeds meer samen. De wijk wordt de komende jaren 

flink onderhanden genomen. Huizen worden gerenoveerd 

of (als het niet anders kan), gesloopt om plaats te maken 

voor nieuwbouw.

Ook de woningen tussen de Gravenstraat, de Haaglaan 

en de 3e Haagstraat voldeden niet meer aan de eisen en 

wensen van deze tijd. Hier komen complete eengezins

woningen voor in de plaats die goed passen bij het  

karakter van de historische wijk. “Ze worden gebouwd in 

dezelfde stijl als de woningen van Hertoghof, maar  

natuurlijk kijken we ook naar de oudere, omliggende 

huizen”, vertelt projectmanager Marcel Stouten van  

woCom. “En ze zijn betaalbaar, want de sociale koopwo

ningen aan de Gravenstraat worden al vanaf e 149.000 

vrij op naam aangeboden, waarbij de maandlast rond de 

e 500 ligt.” Daarvoor krijg je een ruime woning met drie  

slaapkamers en een tuin die via een eigen achterom  

bereikbaar is. Een huis met een parkeerplaats op een  

afgesloten binnenterrein. En met, aan de voorzijde, een 

vrij uitzicht op een groene openbare ruimte. 

Aantrekkelijke variatie

In dezelfde stijl worden de sociale huurwoningen ge

bouwd, zowel aan de Haaglaan, als aan de 3e Haag

straat. “Op die manier ontstaat er een grotere variatie  

in het woningaanbod: huurhuizen, koopwoningen,  

huizen voor starters, voor senioren en voor iedereen die 

daar tussen zit. Het blijft een vertrouwde wijk, maar 

met een nieuw gezicht.”

De huurwoningen worden medio 2014 op 

Wooniezie (www.wooniezie.nl) aangeboden. 

Meer informatie over de koopwoningen: 

www.ridderhofhelmond.nl

Nieuwbouw in Helmond West

Helmond is een stadstuin rijker. Op de hoek van de  

Zandstraat en Montgomerystraat ligt een nieuwe groen

voorziening. Een echte verbetering ten opzichte van de 

eerdere situatie toen de lege zandvlakte bij wind regel

matig voor zandstormen zorgde. Niet zelden leek het  

er op een woestijn. Nicole van de Rijt en Jack Kloft ont

wikkelden dit stuk grond tot een stadstuin, of liever een 

‘stadsmoestuin’. De meest uiteenlopende en ook vergeten 

groentesoorten worden er geteeld. Wat te denken van 

palmkool uit de 18e eeuw of rode spitskool en paarse boeren

kool? Maar ook diverse aardappelrassen, zoals blauwe 

Congo uit de 15e eeuw kunt u daar bewonderen. Dit alles 

groeit in vollegrondteeld en ecologisch volgens het VELT 

principe. Nicole en Jack verzorgen rondleidingen met 

proeverij, lezingen en workshops. Wandel of fiets eens 

langs en laat u verrassen door de smaak van deze ‘verse 

groenten uit de oude doos’. De verantwoord geteelde 

groenten en kruiden zijn overigens ook te koop. De  

openingstijden worden uitgebreid en staan op de  

poort. Het is zeker voor schoolgaande kinderen en  

jongeren ook interessant om eens te zien hoe groenten en 

aardappelen worden geteeld. Een gezonde aanwinst voor 

de Helmondse Annawijk.

     Stadsmoestuin Helmond 
Smakelijk, gezond en educatief

Ridderhof:

Wooniezie is het woonruimteverdeelsysteem van woning

corporaties woCom, Woonpartners en Compaen. Zij 

werken nauw samen om woningzoekenden op de juiste 

manier te begeleiden. Via de website www.wooniezie.nl 

vindt u een huurwoning, maar ook het aanbod koop

woningen, commerciële ruimtes of bijvoorbeeld garages. 

De publicatietijden van de woningen op Wooniezie zijn 

veranderd. Eerst werden alle woningen op werkdagen 

om 19.00 uur gepubliceerd. Voortaan zullen alléén de 

woningen in het direct-te-huur model om 19.00 uur 

worden gepubliceerd. Dit is het enige model waarbij 

het belangrijk is dat u direct om 19.00 uur reageert. De 

woningen in de andere modellen staan al om 16.00 uur 

op www.wooniezie.nl.

Deel uw ervaringen op Facebook

Wooniezie wil uiteraard graag weten of de verandering 

van de publicatietijden ook tot een verbetering van de 

bereikbaarheid rond 19.00 uur leidt. Wij vragen daarom 

woningzoekenden hun ervaringen (positieve en nega

tieve) met Wooniezie te delen via www.facebook.com/

wooniezie.

Publicatietijd woningen 

Wooniezie gewijzigd!

T EKS T f R a nK va n l iEShou T
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b i j  b u u r t e n  i n  d e  t u i n

Colofon	
Bij Buurten is een uitgave van woning corporatie 
woCom. Deze uitgave verschijnt 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, 
Kyra van Helden, Ad van Gerwen, Mario Coolen, Désirée 
Kraaij, Leo Litjens, Frank van Lieshout, Annemarie 
Swinkels, woCom, Ruth Brusewitz en anderen
Redactie en teksten: 
Désirée Kraaij, Jan Peeters, Frank van Lieshout, 
Jan van Bussel, Bennie en Kim Kouwenberg, Ad van 
Gerwen, Jan van den Eijnden, Kyra van Helden, Laurine 
Corten, Ruth Brusewitz, Goed Werk Communicatie 
en anderen
Eindredactie: 
Luuk Peters, Laurine Corten, Ruth Brusewitz, 
Goed Werk Communicatie
Ontwikkeling en productie:
Goed Werk Communicatie, Eindhoven

Reacties
Heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën voor Bij 
Buurten? Of wilt u meewerken als redacteur, fotograaf 
of anderszins? Dan horen we dat graag! Neem gerust  
contact op met Team Communicatie via  
communicatie@wocom.nl of 0493 49 76 66. 

WoCom
Contact: 0493 49 76 66, info@wocom.nl 
Redactieadres: Postbus 36, 5710 AA Someren
Bezoekadres Someren:  
Witvrouwenbergweg 2, Someren
Bezoekadres Helmond: 
Mierloseweg 71, Helmond 
www.wocom.nl

WoCom doet er alles aan om de juiste informatie te 
verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor eventuele 
onjuistheden in dit blad. Ook kunnen geen rechten 
worden ontleend aan informatie in dit blad. Gebruik 
of vermenigvuldiging van teksten en foto’s uit deze 
uitgave is zonder toestemming niet toegestaan. 

Sinds twee jaar woont Bjorn Weegels aan De Leeuwebek in Budel. Hij is al elf jaar stratenmaker. Op zijn 13e begon hij met straten 

maken als vakantiebaantje en door de jaren heen heeft hij alles in de praktijk geleerd. “Het is puur doen, doen, doen. Gewoon pro-

beren, dat leer je niet op school”, aldus Bjorn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Bjorn zijn passie voor stratenmaken, voortzet 

in zijn eigen tuintjes. Zowel in de voortuin als in de achtertuin zijn prachtige mozaïeken van verschillende bestratingstechnieken te 

bewonderen. Iets wat hij stukje voor stukje heeft gemaakt met restmaterialen van zijn werk. Het is zijn uitlaatklep, want Bjorn kan 

niet stilzitten. “Als ik het beu ben, maak ik er gewoon weer wat anders van.” TEKST En foTo’S KyRa van hEldEn

Bjorn Weegels - De Leeuwebek 31 Budel
De achterkant van... 

Belangrijke	gegevens	
Kijk voor de meest actuele gegevens op 
www.wocom.nl (rubriek: ik heb een woning)

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

Rioolonstopping 
Als u lid bent van het Ontstoppingsfonds, 
kunt u rechtstreeks bellen met:
 Asten, Someren 
•	Hoebergen	onderhoudsbedrijf;	0493	49	45	39
 Helmond 
•	Adriaans	riolering-	en	ontstoppingsbedrijf;		 	
 0492 66 17 47
 Cranendock, Heeze, Leende 
•	Van	der	Velden;	040	241	49	63

Glaszetter
Als u lid bent van het Glasfonds, kunt u 
rechtstreeks bellen met:
•	Van	de	Akker;	0492	53	64	32

Huurdersbelangen
Stichting Bewonersraad De Pan
Asten, Cranendonck, HeezeLeende en Someren
Secretaris Ramon Koevoets
www.bewonersraaddepan.nl 
secretariaat@bewonersraaddepan.nl

Huurdersbelangenvereniging De Vaart
Helmond
Secretaris Hans Stienen, 0492 77 41 08
www.hbvdevaart.nl
secretariaat@hbvdevaart.nl 


