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Van alles te doen in wijken,
buurten en dorpen

‘Eigenlijk is het
elke dag Burendag’

‘Samen zijn wij
woCom’
Lees dit artikel op pagina 3 >>

“Ook dit jaar was Burendag weer erg geslaagd,” zegt Ans

Koffie met gebak

Custers, consulent Wonen en Buurten van woCom. “In

Huurders in onder andere Heeze-Leende, Cranendonck,

allerlei wijken, buurten en dorpen stond er in het weekend

Laarbeek en Asten hadden allerlei leuke activiteiten

van 26 september van alles op het programma. Van koffie

op touw gezet waarbij ontmoeting de rode draad was.

Spreekuren Helmond
en Beek en Donk

met gebak tot de buurt schoonmaken. Van springkussens

Koffie met gebak hoort daar onlosmakelijk bij. Ook in

Lees dit artikel op pagina 6 >>

tot pannenkoeken bakken en koken uit eigen tuin.

Helmond waren verschillende bewonersgroepen actief.

Hartstikke leuk en gezellig. Op zo’n dag leren buren elkaar

In de Annawijk bijvoorbeeld waar bewoners met elkaar

kennen of beter kennen. Daar gaat het ons om. Uit die

de buurt gingen schoonmaken en hun grof vuil in een

contacten komen weer allerlei andere activiteiten voort

container konden gooien. Oude en nieuwe bewoners

en dat maakt buurten leuker om te wonen. Daarom is het

kwamen zo in contact met elkaar. Dat gebeurde

voor ons eigenlijk elke dag Burendag.”

ook in de partytent. Bovendien was er op zondag
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Burendag is een landelijk initiatief van het Oranjefonds
en Douwe Egberts. Voor het tiende jaar op rij doen

Inhoud

huurders van woCom mee. ‘Van het begin af aan zijn we

Uit eigen tuin

van de partij. De bewoners organiseren de activiteiten

In Helmond West was een actieve bewonersgroep
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zelf. Wij geven een steuntje in de rug. Met meedenken,

in de weer om er een gezellige dag van te maken. In
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met een paar statafels, een container of een bedragje

deze wijk stond een draaimolen en was het feest voor

waarmee de huurders vooruit kunnen.’

jong en oud. Ans: “Ook in nieuwere buurten waren er
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De achterkant van...

(lees verder op pagina 2)

Reparatieverzoeken ook via klantportaal
Uw reparatieverzoeken kunt u snel en eenvoudig melden via ons klantportaal Mijn woCom
(http://mijn.wocom.nl). Hier vindt u ook contactgegevens van bedrijven die u rechtstreeks mag benaderen.
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activiteiten, zoals in Brandevoort. Daar zetten bewoners

Beter leren kennen

twee activiteiten op poten, namelijk een barbecue en

“Aan de koffie met je buren is erg belangrijk,” meent Ans,

koken met groenten uit eigen tuin: de stadstuin waar

“want van daaruit ontstaan weer nieuwe dingen. Van

de bewoners alweer een tijdje tuinieren. Op Houtsdonk

klein tot groot. Je maakt een praatje met de buurman of

was de buurtkamer afgeladen vol. Sommige bewoners

je gaat een keertje mee naar een activiteit om iemand

Problemen
met je buren

stonden vanwege de drukte zelfs buiten.”

over de spreekwoordelijke drempel te helpen. Als je

Iedereen wil graag prettig wonen in een leuke

toch gaat, doe je meteen boodschappen voor je oudere

buurt. Soms lukt dat niet omdat de relatie met

Naar hun zin

buurvrouw of je hangt een schilderijtje op als dat

de buren niet goed is. De oorzaak is vaak iets

Berry Smits en andere actieve bewoners van

iemand in de straat niet lukt. Gewoon als buren onder

kleins dat langzaam uitgroeit tot een conflict dat

buurtvereniging Apostelwijk hadden zich vooral gericht

elkaar.”

het woonplezier bederft. Een goed gesprek doet

Buurtbemiddeling

op kinderen. Met een springkussen, oud-Hollandse

wonderen. Vrijwilligers van Buurtbemiddeling

spelletjes en pannenkoeken bakken bijvoorbeeld.

helpen als u er zelf niet goed uitkomt. Voorkom

“Heel gezellig. Het is de tweede keer dat wij met

ergernis en bespreek uw problemen met de

Burendag meedoen. Als buurtvereniging organiseren

In maart doet woCom mee aan NL Doet.

we regelmatig activiteiten. Elke maand is er wel wat te

Ook dan gaat het erom dat bewoners elkaar

doen. 26 september was het prachtig weer. De kinderen

beter leren kennen. Heeft u ideeën, ook voor

Op www.problemenmetjeburen.nl leest u over

hadden het prima naar hun zin. Een leuke dag. Volgend

burenactiviteiten door het jaar heen? Geef ze

mogelijke burenproblemen en hoe die zijn op te

jaar zijn we weer van de partij.”

door aan communicatie@wocom.nl.

lossen! Veel woonplezier!

buren.
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WoCom start bewonersparticipatie met bijeenkomst

‘Samen zijn wij woCom’
WoCom is voortdurend en op allerlei manieren in gesprek

huurdersraden, klantenpanel en andere betrokken

participatie er op een sociale academie in de jaren 70

met haar huurders. Met huurdersorganisaties en andere

huurders. Zij bespraken hun ideeën over participatie

aan toe ging.

actieve huurders. Die dialoog vinden wij belangrijk. En

met medewerkers van woCom en met elkaar. De

Tijdens het aansluitende gesprek tussen dagvoorzitter

we willen die betrokkenheid en invloed van huurders nog

centrale vraag van deze avond was dan ook om van

Tineke Booy en directeur Kees Strik werd duidelijk

verder versterken.

de huurders zelf te horen wat participatie voor hen

dat woCom de betrokkenheid en invloed van de

betekent.

huurders graag wil versterken. Vertegenwoordigers

Op dinsdag 15 september is hiervoor de eerste stap

van andere corporaties vertelden over hoe zij aan de

gezet. In de startbijeenkomst over bewonersparticipatie,

Betrokkenheid huurders vergroten

slag zijn gegaan met participatie. Hoe zij zijn gekomen

in het Helmondse Annatheater, waren ruim 50

De avond werd ingeluid door de lokale toneelgroep

tot nieuwe vormen van overleg tussen huurders en

huurders aanwezig: leden van bewonerscommissies,

Vreemd Beest. Zij liet op ludieke wijze zien hoe

woningcorporatie.

Nieuwe vormen van overleg tussen
huurders en woningcorporatie
De avond werd afgesloten met actieve tafelgesprekken
tussen huurders. Er werd gediscussieerd over de vraag:
wat betekent participatie voor mij? Hoe zie ik het terug
binnen woCom en hoe zou ik het anders willen?
Hoe nu verder?
Op dit moment worden de opmerkingen en ideeën
uit de tafelgesprekken verwerkt. De deelnemers
krijgen hiervan een terugkoppeling. Via de website
worden ook alle andere huurders over participatie
geïnformeerd. Kon u er 15 september niet bij zijn?
Geen probleem, op 19 januari krijgt deze bijeenkomst
een vervolg. Dan nemen we, samen met onze huurders,
de volgende stappen.
Wilt u ook actief deelnemen aan de gesprekken
over bewonersparticipatie? Laat het ons weten via
participatie@wocom.nl of tel. (0493) 49 76 66. Dan
houden we u op de hoogte en blijft participatie niet iets
van woCom alleen!

Interview met Elly van de Ven en Jo Noten van Bewonersraad De Pan
en Egbert Baks van Bewonersraad Laarbeek

De bewonersraad is er voor u!
Tekst: Karin Verheijen - Samen sta je sterker! Dat geldt ook

Voelt u zich geroepen, neem dan contact op met de

voor huurders. Nu nog meer dan voorheen. In 2015 heeft de

bewonersraad die uw kern vertegenwoordigt.

overheid namelijk een nieuwe Woningwet aangenomen.

Informatie en contactgegevens vindt u op de website

Hierdoor hebben huurders – via de bewonersraad – meer

van de betreffende huurdersorganisatie.

inspraak in de te nemen beslissingen door de verhuurder
(woCom) en de betrokken gemeenten. Dat kan gaan over

Terugkoppeling naar de achterban

betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar ook over het

De bewonersraden willen u graag informeren. Zo

toewijzingsbeleid van de huurwoningen en nog veel meer

brengt Bewonersraad De Pan regelmatig een digitale

zaken. Het is dan ook belangrijk dat de bewonersraden

nieuwsbrief uit. Daarin leest u waar het bestuur en de

goed bemand zijn.

commissies zoal mee bezig zijn. U kunt zich hiervoor
aanmelden via de website. Dan ontvangt u de

Drie huurdersorganisaties

nieuwsbrief voortaan in uw mailbox.

Binnen ons werkgebied hebben we te maken met drie

Bewonersraad Laarbeek plaatst elke maand een column

huurdersorganisaties (zie kader). En alledrie zijn op zoek

in de MooiLaarbeekKrant.

naar actieve leden. Huurders die mee willen denken

De Helmondse huurdersbelangenvereniging De Vaart

en mee willen praten. Huurders die invloed willen

heeft, net als de andere bewonersraden, een website

uitoefenen op de keuzes van woCom en de gemeente.

waar zij de huurders informeert over actuele zaken.

De huurdersorganisaties
• Huurdersbelangenvereniging De Vaart
(ruim 2.000 huurwoningen in diverse wijken
in Helmond).
www.hbv-devaart.nl
E-mail: secretaris@hbv-devaart.nl
• Stichting Bewonersraad De Pan
(ongeveer 4.000 huurwoningen in Asten,
Cranendonck, Heeze-Leende en Someren).
www.bewonersraad-depan.nl
E-mail: info@bewonersraad-depan.nl
• Bewonersraad Laarbeek
(ongeveer 2.200 huurwoningen in AarleRixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout).
www.bewonersraadlaarbeek.nl
E-mail: info@bewonersraadlaarbeek.nl

Bij Buurten woCom
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Zichtbaar
in de wijk
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers
zichtbaar zijn in de wijk. U herkent ze aan
de blauwe jassen met het woCom-logo erop.
Spreek ze gerust aan als u vragen heeft.
Op de foto opzichters Cathelijne Valentijn en
Cor van Rijsingen.

Niet tevreden?
Vertel het ons

Hennepkwekers
worden uitgezet
WoCom heeft een hennepconvenant met de
politie, energiebedrijf Enexis, gemeenten en

U huurt een woning bij woCom en u heeft recht op een

Naar de geschillencommissie

andere woningcorporaties. Dit is nodig omdat

goede dienstverlening. Zoals een snelle en zorgvuldige

Als u ontevreden bent over het antwoord van woCom,

het

afhandeling van een reparatieverzoek. Of goed onderhoud

kunt u uw geschil voorleggen aan een onafhankelijke

toeneemt. Het kweken van hennep gaat vaak

aan uw woning. Ook zorgen wij ervoor dat u de informatie

geschillencommissie. Dit kan per brief, maar ook door

gepaard met overlast en kan brandgevaarlijke

krijgt die u nodig heeft. Toch kan het gebeuren dat u over

een formulier in te vullen. Dat vindt u op de website van

situaties opleveren, zoals vorige maand bleek bij

een bepaalde kwestie niet tevreden bent. Vertel het ons dan.

de geschillencommisie.

de brand in een appartementencomplex aan het

Binnen een week krijgt u een ontvangstbevestiging.

spoor in Helmond.

aantal

hennepkwekerijen

nog

steeds

Misschien vindt u dat een van onze medewerkers u

Daarin leest u of de commissie het geschil in behandeling

niet juist behandeld heeft. Probeer er dan met deze

kan nemen en wanneer dat gebeurt. Binnen vier weken

WoCom is heel duidelijk in haar huur
voor

medewerker over te praten. Heeft u een probleem met

is er een hoorzitting. U en wij krijgen tijdens de zitting

waarden. Als de politie een hennepkwekerij

een medewerker van een bedrijf dat voor ons werkt?

gelegenheid om ons meningsverschil nader toe te

aantreft, zijn de gevolgen voor huurders van

Ook dat kunt u bij ons melden.

lichten. Uiterlijk vier weken na de zitting brengt de

woCom onherroepelijk: de huurder moet de

geschillencommissie een advies uit.

woning uit. Eventuele schade wordt op hem
verhaald en de huurder draait zelf op voor de

Komt u er met de medewerker niet uit?
Als u er samen met de medewerker niet uitkomt,
kunt u een officiële klacht indienen. Op verschillende

 Meer informatie over de klachtenregeling en de

proceskosten van de uitzettingsprocedure.

geschillencommissies: www.wocom.nl

manieren:

Tegelijk met het hennepconvenant zijn ook

• U meldt uw klacht via Mijn woCom.

afspraken

gemaakt

over

maatregelen

en

Twee geschillencommissies

herkansingen voor huurders die in het verleden

www.wocom.nl. Ontvangt u het formulier liever per

Door de fusie van woCom met Woningstichting

problemen hebben veroorzaakt. Er is vastgelegd

post? Laat het ons weten.

Laarbeek zijn er nog twee geschillencommissies

onder welke voorwaarden een nieuwe huur

in het werkgebied van woCom. De Regionale

overeenkomst kan worden aangegaan met de

Geschillencommissie

geschillen

betrokken ex-huurder. Dit kan alleen onder

Hoe behandelen wij uw klacht?

van huurders uit Laarbeek. De Gezamenlijke

bijzondere omstandigheden. Het gaat hierbij om

Als wij uw klachtenformulier of melding hebben

Geschillen Advies Commissie doet dat voor

een laatste kans.

ontvangen, krijgt u binnen twee werkdagen een

huurders in Asten, Someren, Heeze-Leende,

ontvangstbevestiging of wij nemen contact met u op.

Helmond en Cranendonck.

De klacht wordt behandeld door de verantwoordelijke

Het postadres is voor de twee commissies

leidinggevende. Hij of zij zoekt de kwestie uit, geeft

hetzelfde: Postbus 82, 5420 AB Gemert.

• U vult het klachtenformulier in. Dit vindt u op

• U stuurt ons een e-mail of schrijft een brief.

behandelt

binnen tien werkdagen schriftelijk antwoord of nodigt
u uit voor een gesprek. Gemaakte afspraken worden

Naar één geschillencommissie in de regio

schriftelijk bevestigd. Het kan zijn dat we meer tijd nodig

In de loop van volgend jaar gaan we verder met

hebben om de kwestie uit te zoeken. Dan vertellen wij

één geschillencommissie. Als het zover is, krijgt

u dat ook.

u daarover van ons bericht.

 Meer informatie: www.wocom.nl

Bij Buurten woCom

Sponsorbeleid
aangepast
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet
in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor
het sponsorbeleid van woningcorporaties. Voortaan
mogen woningcorporaties alleen nog sponsorverzoeken
goedkeuren die uitsluitend ten goede komen aan hun
huurders. Activiteiten voor een breder publiek sponsort
woCom daarom niet meer. Denk dan bijvoorbeeld aan
activiteiten van een voetbalclub en de Oranjevereniging
maar ook speelplekken, een cultureel of een sport
evenement.
Initiatieven van huurders ondersteunen wij nog wel
graag. Op deze manier laten wij onze maatschappelijke
betrokkenheid zien en bieden we ondersteuning aan
een leefbare samenleving.
Wij richten ons op activiteiten waarbij het ontmoeten
en samenwerken van mensen (huurders) centraal staan.
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Samenwerkingsovereenkomst
Centrumplan Leende
WoCom werkt in Leende samen met woningcorporaties
Wooninc en Wonen Limburg aan de herontwikkeling
van het centrum. In november tekenen de corporaties,
gemeente Heeze-Leende en het schoolbestuur een
samenwerkingsovereenkomst voor een nieuwe multi
functionele accommodatie.
De multifunctionele accommodatie komt op de
hoek van de Kerkstraat en de Dorpstraat (parkeer
terrein, oude Schammertlocatie en voormalige
gemeentehuis). In dit gebouw is plaats voor
basisschool De Triangel, een kindcentrum van
Korein Kinderplein en dorpshuis De Meent.
Samen met Leende
Hoe de accommodatie eruit gaat zien, wordt samen
met de gebruikers bepaald binnen de vastgestelde

uitgangspunten en de ruimtelijke studie van
architectenbureau De Loods. De gemeente gaat
hiervoor de komende maanden intensief in overleg
met omwonenden, toekomstige gebruikers en de
dorpsraad. Daarnaast organiseert zij informatie
markten waar alle inwoners welkom zijn.
Planning
Naar verwachting ligt er in februari 2016 een
voorontwerp bestemmingsplan, inclusief onder
zoeken op het gebied van verkeer/parkeren,
archeologie, bodem, geluid, flora en fauna, lucht
kwaliteit en externe veiligheid. Het voorontwerp
van de nieuwe accommodatie is dan ook klaar.
We houden de inwoners van Leende graag op de
hoogte via de nieuwsbrief Centrumplan Leende.
 Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via
www.heeze-leende.nl/nieuwsbriefleende

Beleef je buurt
WoCom heeft het fonds ‘Beleef je buurt’ waaruit
wij buurtinitiatieven of plannen van onze huurders
stimuleren. Als u een goed idee heeft om de
leefbaarheid in uw buurt te verbeteren, laat ons dat dan
weten. Stuur uw verzoek in via het formulier op onze
website of per post naar Team Wonen & Buurten van
woCom, Postbus 36, 5710 AA Someren. Aan de hand
van een aantal voorwaarden bepalen we of we op uw
verzoek ingaan.
 Meer informatie: www.wocom.nl

Kees Strik
neemt afscheid
Na zes jaar directeur-bestuurder geweest te zijn bij woCom gaat Kees
Strik per 1 april 2016 met pensioen. Onder zijn leiding ontwikkelde
woCom zich tot een financieel gezonde, klant- en resultaatgerichte
woningcorporatie. De Raad van Commissarissen is gestart met de
werving van een nieuwe directeur-bestuurder.

Jubileum ‘t Brouwershuis 200 jaar

Brood, Bier en Buitenspelen
Tekst en foto’s: Ad van Gerwen - Brood, Bier en
Buitenspelen: dat was het motto van de viering van
het tweehonderdjarig bestaan van ’t Brouwershuis in
Leende. In dit rijksmonument van woCom wonen en
werken mensen met een verstandelijke of psychosociale
beperking samen met mensen zonder beperking. Zij
organiseerden een gezellig dorpsfeest in een decor van
mandenvlechters, muzikanten en kunstschilders.
Acteurs lieten een historisch schouwspel zien en
vrouwen zaten te kantklossen. De kinderen konden
zich uitleven met oud-Hollandse spellen zoals
touwtjespringen en bliklopen. Even terug in de tijd.
Natuurlijk met een hapje en een drankje. Daarbij nog
een portie goed weer en je hebt de ingrediënten
voor een geslaagde middag. En dat was het! Zo’n
feest is voor herhaling vatbaar. Dus op naar het
250-jarig bestaan!
 Meer informatie over de festiviteiten op:
www.hetbrouwershuis.org

Bij Buurten initiatieven
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De beweegtuin
Tekst en foto’s: John Görtjes - In het voorjaar van 2015

er aandacht is voor persoonlijke begeleiding door de

Voorkom verstopping
en onnodige kosten

werd in de Speeltuin Helmond West de beweegtuin

buurtsportcoach. Door de groeiende belangstelling

Fijn wonen begint met een schoon huis en een

officieel geopend en in gebruik genomen. De beweegtuin

wordt er nu nagedacht of de openingtijden in de

schone woonomgeving. Hoe gaat u om met afval

is voorlopig ondergebracht in een grote tent en bestaat uit

toekomst verruimd kunnen worden, ook naar de

in en rond het huis? Help mee om verstopping

negen verschillende toestellen, waarmee alle spiergroepen

middag.

van het riool te voorkomen. U bespaart kosten én

worden aangesproken.

U kunt ook buiten de gratis uren gebruikmaken van de

overlast.

beweegtuin en trainen, mits de speeltuin geopend is. In
Bewegen is gezond

dat geval betaalt u het entreegeld van €2,- per persoon.

Alles wat u in de gootsteen gooit of door de wc
spoelt, komt in het riool terecht. In de meeste

Onder leiding van de ervaren buurtsportcoach Djinny
Knufman van JIBB (een organisatie die sport- en

Met eigen ogen

gevallen is het riool daarvoor ook bedoeld,

beweegactiviteiten organiseert) kan iedere inwoner van

We zagen een enthousiaste buurtsportcoach die

maar in sommige gevallen juist niet. En dat is

Helmond lekker gratis en vrijblijvend komen bewegen

gedreven deelnemers begeleidde bij het sporten op

schadelijker dan u denkt. Vet stolt en doekjes

op de toestellen. Een leeftijdsbeperking bestaat niet,

de toestellen. Een heel gezellige bezigheid. Na afloop

hopen op. Dit leidt tot verstoppingen die

iedereen die wil bewegen is van harte welkom.

werd er in de kantine nagepraat onder het genot van

vaak door een dure vakman opgelost moeten

een lekker bakkie koffie. De sporters voelen zich fit,

worden. Giet vet bijvoorbeeld weer terug in

Persoonlijke begeleiding

kunnen sociale contacten opbouwen en het is nog

de verpakking en gooi de verpakking met het

De beweegtuin is geopend op maandag- en

afwisselend ook, waren de algemene opmerkingen van

gestolde vet daarna in de afvalbak. Klusafval

woensdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur. De tuin

de deelnemers. Wij zijn het daar volledig mee eens.

zoals beton- en cementresten spoelt u niet door
het straatputje, maar levert u in bij de gemeente.

wordt bezocht door zowel mannen als vrouwen in
de leeftijd tussen 40 en 90 jaar. Bezoekersaantallen

Wilt u meer weten of ook eens mee sporten? Stuur dan

variëren per keer tussen de 10 tot 12 deelnemers, zodat

een e-mail naar: djinnyknufman@jibbhelmond.nl

Riooltips
Weten waar u welk afval kwijt kunt in uw
gemeente? Kijk dan in de huisvuilkalender
die uw gemeente jaarlijks verspreidt of neem
contact op met uw gemeente.
 Voor meer tips om bewuster om te gaan met
afval kijkt u op: www.wocom.nl

Spreekuren in
Helmond en Beek en Donk
Wekelijks houden wij in de gemeenten Laarbeek
en Helmond spreekuren waar u zonder afspraak
kunt binnenlopen.
Helmond
Kantoor woCom, Mierloseweg 71
maandag:

15.00-17.00 uur

woensdag: 9.00-11.00 uur
Let op: op maandag 4 januari zijn de openings

Hulplijn Peelregio

tijden gewijzigd, namelijk van 13.00 tot 15.00 uur.

Voor iedereen die op zoek is naar een luisterend oor, is

24 uur per dag bereikbaar

Beek en Donk

er vanaf 1 januari de Hulplijn Peelregio. Deze hulplijn

De Hulplijn Peelregio is 24 uur per dag telefonisch

Ontmoetingscentrum, Otterweg 27

is bedoeld voor alle inwoners van de gemeenten Asten,

bereikbaar op 085 - 02 000 11.

dinsdag:

Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

9.00-11.00 uur

donderdag: 15.00-17.00 uur
Let op: op donderdag 17 december is het spreekuur

Vrijwilligers van de Hulplijn Peelregio bieden een

naar de ochtend verschoven, van 9.00 tot 11.00 uur.

luisterend oor en informatie of advies aan mensen die
behoefte hebben aan contact, emotionele steun zoeken

Algemeen

of op zoek zijn naar oplossingen voor hun zorgen en/of

Telefonisch zijn we bereikbaar van 8.30 tot

problemen. De vrijwilligers zijn hiervoor opgeleid.

17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur op
nummer (0493) 49 76 66. In de kerstvakantie
(van 21 december t/m 3 januari) vervalt het
spreekuur, zowel in Helmond als in Beek en Donk.

Bij Buurten mijn huis en ik
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Toke van Helvert, enthousiast verpleegkundige van het eerste uur

Hospice en Logeerhuis
Tekst: Frank van Lieshout. Foto’s: Jan Peeters

Vanmiddag hebben we op deze speciale plek een afspraak met Toke van Helvert, een enthousiaste
verpleegkundige van hospice en logeerhuis Valkenhaeghe. Zij vertelt dat Valkenhaeghe in januari
2016 vijf jaar bestaat en dat zij vanaf het begin deel uitmaakt van het verplegend personeel.
Het pand wordt niet gehuurd door een persoon of

het leven binnen drie maanden eindig zal zijn. Dat

Aanvullende zorg

familie maar door de Stichting Sint Annaklooster.

zijn zeer kwetsbare cliënten die met de grootste

Ook is er een kookclub actief die warme maaltijden

Dit pand is gelegen aan de 1e Haagstraat 89 in

zorg worden omringd door zowel professioneel als

verzorgt. Vandaag stond een Oosterse maaltijd

Helmond en heeft sinds de bouw in 1945 dienst

vrijwillig personeel. Familieleden en bezoekers van

aangekondigd op het mededelingenbord. Hieraan

gedaan als jongensschool en daarna als middelbare

terminale gasten zijn welkom wanneer de gast zelf

kunnen niet alleen de gasten deelnemen maar tegen

meisjesschool. Als laatste was het gebouw in gebruik

aangeeft daar behoefte aan te hebben. Wanneer

betaling van € 5,- ook familieleden. Ook het ontbijt en

voor taalonderwijs van het Carolus Borromeus

familieleden mede ondersteuning willen geven

andere maaltijden verzorgen zij. Enkele vrijwilligers

College. Na de verhuizing van het Carolus Borromeus

aan het personeel door te helpen met maaltijden

zijn geschoold in aanvullende zorg, de zogenaamde

College van de Mierloseweg naar Stiphout stond

of het doen van boodschappen of met persoonlijke

complementaire zorg. Ze bieden de gasten hand- en

het pand jaren leeg. WoCom nam het gebouw over

verzorging, wordt dit in het schema ingepast en

voetmassages met etherische oliën, wat voor

en verbouwde het tot wat het nu is, hospice en

ontvangen zij ondersteuning door het personeel.

ontspanning en welbehagen zorgt. In de entreehal

logeerhuis Valkenhaeghe.

liggen kaartjes voor de wensboom die de gasten
Passende zorg

kunnen invullen om hun speciale wens kenbaar te

Huiselijk en warm

Het logeerhuis, dat deel uitmaakt van Valkenhaeghe, is

maken. Een groep vrijwilligers bekijkt dan hoe zij die

De vroegere klaslokalen zijn verbouwd tot 12 ruime

voor mensen die tijdelijk verpleegkundige zorg nodig

wens in vervulling kan laten gaan.

appartementen met een huiselijke inrichting waar

hebben. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname

Na het interview kregen we een rondleiding door het

de gasten comfortabel kunnen verblijven. Zij mogen

of in afwachting van een ziekenhuisopname. Ook

gebouw. Hier konden we zien hoe warm dit gebouw

ook persoonlijke spullen meenemen zoals foto’s en

hier geldt dat er passende zorg wordt geboden.

is aangekleed met muurschilderingen, kunstwerken

schilderijen om hun eigen huiselijke sfeer te creëren.

Ook in situaties dat een mantelzorger ontlast moet

en schilderijen. Het geeft een gezellige en huiselijke

Iedere kamer is voorzien van een zithoek met TV en

worden omdat het haar of hem te veel dreigt te

sfeer.

een elektrisch verstelbare relaxstoel. Daarnaast een

worden, zijn er mogelijkheden voor een tijdelijke

comfortabel verstelbaar bed. Een kitchenette met

opname. De gasten mogen maximaal zes weken in

Valkenhaeghe is een plaats waar je in de laatste levens

magnetron en koelkast. Dit alles wordt gecompleteerd

het logeerhuis verblijven waar zij kunnen rekenen

fase of tijdelijk bij herstel van een ziekenhuisopname

met een ruime badkamer.

op een goede medische en geestelijke zorg. Aan

kunt rekenen op een goede verzorging.

Valkenhaeghe zijn buiten verpleegkundigen met
specialisatie palliatieve zorg, ook fysiotherapeuten en

We werden getroffen door de sfeer in Valkenhaeghe

huisartsen verbonden. Voor andere activiteiten zoals

en de vriendelijkheid van de medewerkers en

ondersteuning en ontspanning is er een grote groep

vrijwilligers. Deze bijzondere locatie heeft de

vrijwilligers aan Valkenhaeghe verbonden. Deze

aandacht van de rubriek ‘Mijn huis en ik’ daarom dik

Je voelt de sfeer van een viersterrenhotel waar ook de

vrijwilligers worden steeds weer bijgeschoold in de

verdiend.

service bij past. De hospice is bestemd voor cliënten

omgang met de gasten. Zij zorgen voor de invulling

die een beperkte levensverwachting hebben. Een

van de receptietaken, gaan met de gasten wandelen,

van de criteria voor het verblijf in de hospice is dat

boodschappen of spelletjes doen.

De hospice heeft de sfeer
van een viersterrenhotel

Bij Buurten initiatieven
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Os Thoes
in Budel
Os Thoes is een gelijkwaardig initiatief, waar
gemeente Cranendonck, ZuidZorg, Stichting
Woonzorg Cranendonck en woCom zich
hard voor maken. Met het tekenen van een
intentieovereenkomst is de eerste stap
gezet naar de realisatie van de kleinschalige
woonvoorziening

voor

dementerende

ouderen in Budel. Op de foto wordt de
intentieverklaring Os Thoes ondertekend.

Interview met voorzitter Jos Vincent van stichting KBWO

Kleinschalig begeleid wonen voor ouderen
Beweging en hobby’s

is er nog een extra verzorgende. Er zijn 40 vaste krachten

Elke groepswoning heeft een huiskamer met keuken

in dienst en daarnaast zijn er zo’n 30 vrijwilligers om de

waar de bewoners gezamenlijk gebruik van maken.

bewoners bij te staan in hun dagelijkse bezigheden.

Iedere bewoner heeft daarnaast zijn/haar eigen

Gezamenlijk koken en eten zijn vaste rituelen. Het

zit-slaapkamer die naar persoonlijke smaak en met

dagritme van de bewoners is afwisselend.

eigen meubilair kan worden ingericht. Op deze manier
wordt voor de bewoners zoveel mogelijk een thuis

Thuisgevoel

gecreëerd. De leefkwaliteit en het geluksgevoel van de

De stichting KBWO huurt de gebouwen van woCom

Tekst: John Görtjes. Foto’s: Jan Peeters - In 2003 is de

bewoner staan steeds centraal. Er wordt veel aandacht

en de bewoners huren hun woning van KBWO. Zo zijn

stichting KBWO (Kleinschalig Begeleid Wonen voor

besteed aan bewegen. Bewegen is goed voor het brein.

zorg en wonen in feite gescheiden. De zorgverlener

Ouderen) gestart. De stichting heeft als doel de ‘kwaliteit

KBWO hanteert daarom een activiteitenweekschema

komt eigenlijk ‘op bezoek’ bij de bewoner. Dit versterkt

van leven’ van ouderen met dementie te verbeteren. WoCom

waar alle bewoners aan meedoen. Ook het blijven

ook weer het thuisgevoel bij de bewoner. Ouderen die

steunde dit initiatief door in de Helmondse wijk Brouwhuis

uitoefenen van hobby’s wordt gestimuleerd. Bewoners

niet meer thuis kunnen worden verzorgd, komen in

zes voormalige schoolwoningen (twee-onder-een-kap)

kunnen vrij in de tuin rondwandelen.

aanmerking voor deze woonvorm.

Leefkwaliteit en geluksgevoel
staan centraal

De zorgkosten bij KBWO Brouwhuis worden betaald uit

aan te kopen en om te bouwen tot drie groepswoningen.
Elke groepswoning huisvestte zeven bewoners. In 2013 werd
het vijfjarig bestaan van de woningen uitbundig gevierd.
Dit voorjaar heeft woCom elke groepswoning uitgebreid

het PGB van de bewoners. Het KBWO heeft expertise in
huis om dit voor de bewoner te regelen.
KBWO is betaalbaar en toegankelijk voor iedereen

met een extra woonunit, zodat er nu 24 woonunits zijn.
De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 85,5 jaar.

Niet de mate van dementie van de bewoner is bepalend,

met ernstige dementie. Het recht van dementerende

Het project is gelegen in de woonwijk. Binnen het complex

maar wat hij/zij zelf nog kan doen, is het uitgangspunt.

mensen op een menswaardige oude dag en te leven in

beschikt men over een ruime tuin met zitjes en een

Per woongroep zijn er bijna altijd twee medewerkers

een ‘thuis’ woonomgeving waar zij het middelpunt zijn,

activiteitenruimte.

dag en nacht aanwezig. ‘s Morgens en ’s avonds

wordt hier met inzet in hoge mate bereikt.

Bij Buurten onderhoud
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Buurtredacteuren
bezoeken wijk Opstal

Column

Nog even...
en dan...

Tekst: John Görtjes. Foto’s: Jan Peeters - WoCom voert
groot onderhoud uit aan 41 woningen in de wijk Opstal
te Aarle-Rixtel. We bezochten dit project begin oktober om

De vorige keer hebben we verteld over

te kijken hoe bewoners dit ervaren. We spraken met Karin

onze toekomstige nieuwe patiobungalow

Schepens en Theresa van der Sanden. Beiden zijn lid van de

in Lieshout. Als we dit schrijven is het begin

bewonerscommissie. Deze twee vertegenwoordigers kijken

oktober en er is heel wat gebeurd in het

vooral positief uit naar het eindpunt. Ze waren bijzonder

nieuwe plan ‘De Fontein’.

tevreden over de inspraak, uitvoering en ondersteuning
Nieuwe straten

van dit project door woCom.

Regelmatig gaan we kijken en zien we
Bivakkeren in eigen woning

‘opzichters’ achter én voor het hek; wel

“We moeten er toch doorheen!” Ze zagen op tegen de

grappig - altijd even een praatje, iedere keer

renovatie maar berustten tenslotte in hun ‘lot’. Afgezien

weer iets nieuws te zien. De steigers zijn weg

van elke dag in de rommel te zitten en veel stofruimen,

en alles lijkt nu veel ruimer. De huizen aan

vinden zij het ergste het gemis van douche en toilet. Dit

de Nieuwstraat zijn bijna klaar en worden

is opgelost door een woning beschikbaar te houden

waarschijnlijk in november al bewoond.

waar deze basiszaken beschikbaar zijn. “Kortom, we

Lieshout krijgt er twee nieuwe straten bij,

bivakkeren wel een tijdje in eigen woning.”

‘Den Dissel’ en ‘Den Effer’.
We zien verder in Laarbeek ook dat woCom

Rommel, stof en gemis van
douche en toilet
Karin en Theresa hebben daarover van andere

heel veel huizen aan het opknappen is, dus
veel huurders krijgen een mooi huis! Er
worden weer huizen verkocht en verbouwd;

Theresa van der Sanden (l.) en Karin Schepens

je ziet alweer beweging. De nieuwe bewoners

bewoners geen klachten gehoord. Voor de een zal

Over de bewonerscommissie

het wat makkelijker zijn dan voor de ander. Maar met

De

de gedachte straks te wonen in een opgeknapt mooi

bewoners binnen dit project. De renovatie bestaat

en modern huis, is dat de moeite wel waard. Prettige

uit vernieuwing van keuken, toilet en doucheruimte.

Muziek erbij?

bijkomstigheid is dat de huren gelijk blijven. Wel

Iedere bewoner kon kiezen wat hij wil laten vernieuwen.

Eén van de dingen die ik erg zal gaan missen,

geeft dit onderhoud veel overlast in de straat voor de

Elke dag komt de uitvoerder langs om te zien of alles

is toch wel onze mooie harmonie St. Caecilia.

bewoners.

loopt volgens planning. Problemen kunnen dan gelijk

Altijd als de harmonie, inclusief de tambour-

worden besproken.

maître en manlief met de trom, door de

bewonerscommissie

van ‘De Fontein’ gaan zich voorbereiden op de
vertegenwoordigt

alle

verhuizing. Dat doen wij zelf ook.

Dorpsstraat komt richting ons appartement,

Straks een opgeknapt,
mooi en modern huis

zie ik bijna alle hoofden omhoog kijken en de
handen de lucht ingaan. Dat is een prachtig
plaatje! Als jullie door de straten van Lieshout
marcheren, kom dan ook “effe door Den Effer”!

De bewonerscommissie heeft twee keer overleg

WoCom geeft aan dat de opening van de

gehad met woCom om de wensen van de bewoners

nieuwe straten een officieel tintje krijgt,

te bespreken. De ervaring is dat woCom goed luistert

misschien hoort daar wel muziek bij?

en probeert zoveel mogelijk de wensen te realiseren.
Zo bleek dat nagenoeg alle bewoners de schrootjes

Wij wensen de nieuwe bewoners en woCom

onder het voor- en achterraam lelijk vonden. In goed

heel veel succes.

overleg is besloten die te vervangen door gematteerde
glaspanelen. De bewonerscommissie heeft ook de

Hartelijke groeten,

keuzes voor de voordeuren en keukenuitvoeringen

Toosje en Frans Dekkers

kunnen bepalen. Bewoners konden kiezen uit zes
voordeurkleuren en twee deurstijlen; voor de keuken
uit maar liefst tien kleurstellingen. Iedere bewoner kon
zijn/haar keuzes vooraf kenbaar maken tijdens een
huisbezoek door woCom. Vóór dit renovatieproject
werden alle kozijnen al vernieuwd en ná de renovatie
worden de daken nog geïsoleerd.
Maandag 28 september is gestart met dit omvangrijke
renovatieproject in Aarle-Rixtel; de eerste woningen
zijn inmiddels klaar.

Bij Buurten onderhoud en projecten
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Nieuwe woningen in de
Verdonckstraat in Someren
Tekst en foto: Karin Verheijen - Midden in het centrum van Someren, in de Verdonckstraat, startte woCom in september
met de nieuwbouw van drie sociale huurwoningen. Hier stonden voorheen vier kleine, verouderde duplexwoningen
uit 1948.

Keukenrenov
atie

De nieuwe eengezinswoningen hebben een prettig

Allemaal betaalbare woningen, die onderhouds

wooncomfort

woonruimte,

vriendelijk zijn, kwaliteit uitstralen en passen in de

waaronder drie slaapkamers op de eerste verdieping,

omgeving. Burgtbouw BV uit Deurne bouwt de

een vaste trap naar de zolder en een tuin met een eigen

woningen. Medio april 2016 is de oplevering. Eind

achterom. De woningen liggen op loopafstand van

2015 start de verhuur van deze woningen.

door

een

grotere

de winkels en zijn geschikt voor diverse doelgroepen
zoals starters, alleenstaanden en gezinnen.

U kunt zich inschrijven via www.wooniezie.nl

Het architectenbureau, Compen Architecten BV uit

HIeronder links: de oude duplexwoningen. Rechts: de sloop is gestart.

Eindhoven, heeft ook de projecten Vliebouter in

Daaronder: het bouwbord met een impressie van de nieuwe

Someren (Waterdael), De Leije in Lierop, De Root in

woningen.

Budel en De Beuk/De Berk in Budel ontworpen.
Asbestsanering

Binnenrenovaties
in Someren, Heeze,
Maarheeze, Leende
en Soerendonk
Ruim 50 woningen in Someren, Heeze, Maarheeze,
Leende en Soerendonk worden op dit moment aan
de binnenkant gerenoveerd. De badkamer, keuken,
toilet en meterkast worden aangepakt. Bij zo’n flinke
ingreep informeren we de bewoners ruim van tevoren.
Die kunnen dan aangeven of zij wel of niet meedoen
met de binnenrenovatie. Onze projectleider komt
vervolgens met de aannemer in de woning om de
situatie te bekijken. Samen met de bewoners maken zij
afspraken over wat er gaat gebeuren.

Asbestsanering
in Budel-Dorplein
en Heeze
Begin november is gestart met de asbestsanering van
de golfplaten op de bergingen bij acht woningen in
Budel-Dorplein en twaalf in Heeze. Vanaf 2024 zijn
asbestdaken in Nederland verboden. Dat is wettelijk
bepaald. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen
met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd
moeten verwijderen. Dat geldt dus ook voor woCom. In

Meterkastkaart asbest

een van de volgende uitgaven van Bij Buurten komen
we daar uitgebreid op terug.

WoCom heeft de aanwezigheid van asbest in haar woningaanbod
geïnventariseerd. Huurders van woningen (met een bouwjaar

Metselherstelwerk
in Heeze
Bij 56 woningen in Heeze wordt het metselwerk in de
gevels hersteld. Die werkzaamheden zijn eind oktober
begonnen.

vóór 1994) waar asbest is aangetroffen, ontvangen per post een
meterkastkaart en uitleg wat (niet) te doen.

Bij Buurten projecten
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WoCom bouwt verder
WoCom ontwikkelt regelmatig nieuwbouw. Wij zetten ons

Fontein, Lieshout

in om, waar het kan, betaalbare woningen te realiseren. Op

Op de plek waar jarenlang basisschool De Fontein heeft

dit moment zijn wij onder andere bezig met onderstaande

gestaan, wordt eind november / begin december een

projecten. Wilt u hier meer over weten, kijk dan eens op

uniek nieuwbouwproject opgeleverd. Dan nemen de

www.wocom.nl.

nieuwe bewoners hun intrek in 6 levensloopbestendige
woningen aan de Nieuwstraat en 14 compacte

Helmond – Helmond West

patiobungalows aan Den Dissel en Den Effer.

Markieshof, Helmond
Nieuwbouwplan Markieshof biedt u de kans om uw

Ook in de overige wijken van Brandevoort wordt volop

eigen woning te bezitten. In een levendige, groene

gebouwd aan nieuwe, betaalbare woningen. In Varia

woonwijk vlakbij het Helmondse stadscentrum en

Veste, een nieuwbouwplan aan de rand van de Veste

het omliggende groen. De 14 sociale huurwoningen

(het hart van Brandevoort), start binnenkort de bouw

worden begin 2016 opgeleverd. Op 15 oktober is de

van fase 2. Een uniek blok met allemaal verschillende

bouw gestart van de 8 betaalbare koopwoningen. Er

(koop)woningen. Voor starters, stellen, alleenstaanden

zijn nog maar een paar sociale woningen te koop vanaf

en senioren.

€ 149.000,- v.o.n.
www.variaveste.nl

www.markieshof.nl

Buitenhoeve, Helmond

Moreeshof, Lieshout

Iets verderop in de wijk Stepekolk verrijst Buitenhoeve.

In het centrum van Lieshout verwacht woCom in het

In drie bouwfases worden hier 39 ruime koopwoningen

1e kwartaal van 2016 te starten met de bouw van een

gerealiseerd. In fase 3, waarvan in november de bouw

nieuw woonzorgcomplex. Dit biedt onderdak aan

start, zijn nog enkele woningen beschikbaar.

kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking. Het parkeergebied is inmiddels verplaatst en

www.buitenhoevebrandevoort.nl

het bouwterrein is gereed voor 12 zorgappartementen
en 2 groepswoningen. De zorg wordt verleend door
Stichting ORO.

2e Haagstraat, Helmond - Maandag 16 november

Someren

openen wethouder Stienen en woCom 6 sociale

Sijlkensstraat, Someren

huurwoningen aan de 2e Haagstraat in Helmond West.

In Someren-Noord gaat woCom 18 nieuwe, sociale

Bij deze feestelijke gebeurtenis staan uiteraard de

huurwoningen bouwen: 8 eengezinswoningen en 10

nieuwe bewoners centraal.

woningen met het woonprogramma op de begane
grond,
foto: Groep5700

de

zogenaamde

nultredenwoningen.

architect heeft de ontwerpen klaar. De gemeente heeft
Looiseveld, Helmond

nagedacht over het aantal parkeerplaatsen en vindt het

In dezelfde wijk ontmoeten dorps en stedelijk wonen

behoud van groen (waaronder de karakteristieke es) en

elkaar in Looiseveld. Hier start woCom Brandevoort met

speelvoorzieningen erg belangrijk. Het enige wat nog

de bouw van 13 koopwoningen met 1 bouwlaag en kap

ontbreekt is een projectnaam voor de nieuwbouw.

en 9 woningen met 2 bouwlagen en kap.
Verkoopprijzen vanaf € 182.000,- v.o.n.
www.looiseveld.nl

Laarbeek
Helmond - Brandevoort
Liverdonk, Helmond
Brandevoort krijgt er weer een ‘wijkje’ bij. Liverdonk
is de naam. Er komen circa 300 woningen te staan in
een bouwstijl die is ontleend aan onder meer het witte
dorp Thorn in Midden-Limburg. Het meest opvallende
kenmerk van het nieuwe ‘wijkje binnen het dorp
Brandevoort’ zijn de witte huizen met rode en antracietblauwe daken. WoCom Brandevoort ontwikkelt hier
14 twee-onder-een-kap woningen en 26 vrije sector
huurwoningen.
www.wocombrandevoort.nl

De

D’n Hoge Suute, Mariahout
Aan de Ahorn worden deze maand 4 levensloop
bestendige woningen opgeleverd. De woningen
vervangen

4

verouderde

woningen

aan

de

Bernadettestraat.

Verzin en win
Degene die de beste naam inlevert op de
Witvrouwen
bergweg 2 in Someren of mailt
naar

communicatie@wocom.nl,

VVV-bon.

Daar
naast

stelt

de

wint

een

gemeente

een seizoenabonnement op zwembad De
Diepsteeckel ter beschikking. Doet u mee?

Bij Buurten thuis
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De achterkant van...
Jan en Mietje van Mierlo

Openingstijden woCom
WoCom is actief in de gemeenten Asten,
Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond,
Laarbeek en Someren.

Tekst: Frans Verhoeven. Foto’s: Harrie Damen

Echte sportliefhebber

Ons kantoor aan de Witvrouwenbergweg 2 in

Jan en Mietje van Mierlo wonen aan de Van Schaiklaan te

Jan is een liefhebber van wielrennen. Hij heeft zijn eigen

Someren is op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot

Soerendonk, met uitzicht op de school. Vijf jaar geleden

trainingsfiets op de band staan. In de kast prijkt een foto

12.30 uur geopend. ‘s Middags werken we op

verhuisden ze van de Kruisstraat naar het huidige adres.

van Joop Zoetemelk, te midden van andere wielren-

afspraak. Let op - Het kantoor is gesloten op

memorabilia. Een trots getoond fotoalbum maakt

25 december en op 1 januari.

Aangepaste woning

duidelijk dat hij ook van voetballen houdt. Feyenoord is

De inloopmogelijkheden van onze spreek

In het ziekenhuis in Maastricht onderging Mietje een

‘zijn’ club. Tuinieren op zijn tijd hoort er ook bij.

ruimtes in Beek en Donk en Helmond staan
vermeld op pagina 6 of kijk op www.wocom.nl

zware operatie aan haar ruggenwervel, waarna ze
moest revalideren in Hoensbroek. Dat duurde bij elkaar

Een van de mooiste plekjes

zo’n acht maanden. Daarna kon ze terug naar huis. De

Mietje en Jan wonen naar alle tevredenheid in de Van

Telefonisch zijn we bereikbaar van 8.30 tot

woning werd met hulp van de gemeente en woCom

Schaiklaan. “Het is een van de mooiste plekjes van

17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur op

aangepast, zodat het stel weer prettig samen thuis

het dorp. Alle voorzieningen zoals de dokterspost,

(0493) 49 76 66. Per e-mail: info@wocom.nl

woont. Met haar scootmobiel kan Mietje gelukkig de

het gemeenschapshuis en de gymzaal liggen lekker

deur regelmatig uit. Ze maakt kaarten, houdt van lezen

centraal.” Lopend, met de fiets of met de scootmobiel:

en kaartspellen op de computer.

alles binnen het dorp is prima bereikbaar. Jan en Mietje

www.wocom.nl

gaan hier nog lang niet weg!
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Reacties
Heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën voor Bij
Buurten? Wilt u meewerken als redacteur of fotograaf?
Neem dan contact op met het Team Communicatie
via communicatie@wocom.nl of (0493) 49 76 66.
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Bestaande huurwoning kopen? Met enige regelmaat biedt woCom (voormalige)
huurwoningen te koop aan. Een buitenkans, omdat de prijs altijd aantrekkelijk is.
Nieuwsgierig? Ons actuele woningaanbod staat op www.wocom.nl.

