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Klushuur: méér dan klussen aan uw woning
WoCom bekijkt de mogelijkheden van klushuur(woningen). We zoeken mensen die met  

ons mee willen denken. Meer info en aanmelden voor de projectgroep: www.wocom.nl

“De fusie mag geen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de 

dienstverlening. Huurders mogen er niet op achteruitgaan.” 

Dit stelden de huurdersorganisaties toen ze zich vorig jaar 

positief uitspraken over de fusie van woCom en Woningstichting 

Laarbeek. Daarom lieten we onderzoeksbureau USP dit voorjaar 

een nulmeting houden. We willen weten of onze klanten tevreden 

over ons zijn.

De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een gezamenlijke 

bijeenkomst van de huurdersorganisaties, leden van de 

Raad van Commissarissen en het managementteam van 

woCom. Dit was tegelijkertijd de afsluiting van een intensief 

proces van bijna een jaar, waarin vertegenwoordigers van 

de huurdersorganisaties en medewerkers van woCom vaak 

samen om tafel zaten. De procesgroep hield zich bezig 

met afstemming van beleid en regelgeving. De werkgroep 

nulmeting was betrokken bij de opzet van de nulmeting. 

WoCom directeur Kees Strik bedankte de huurdersorganisaties 

voor hun inbreng en betrokkenheid daarbij. 

Een mooi cijfer 

De huurders die deelnamen aan het onderzoek beoordelen 

de dienstverlening van woCom in totaal met een 7,4. “Een 

mooi cijfer”, vindt Kees Strik. “We willen ons ontwikkelen 

tot een dienstverlenende organisatie. Dat is een continu 

proces van leren en verbeteren. Daarom hebben we sinds 

kort ook een stuurgroep kwaliteitszorg. Hierin bespreken de 

leidinggevenden van de afdelingen en de Adviseur Kwaliteit 

wat er nodig is om de kwaliteit van onze dienstverlening vast 

te houden en te verbeteren.”

Tevreden

De woning kreeg een 7,3. Huurders zijn tevreden over zaken 

als de onderhoudsstaat van de woning, inbraakveiligheid, 

(lees verder op pagina 2)

Werkgroep nulmeting

Huurders tevreden over 
dienstverlening woCom
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Verhuizing woCom  
binnen Laarbeek
 

Ons kantoor in Lieshout is sinds 15 juni gesloten, maar 

woCom blijft bereikbaar in de gemeente Laarbeek. Iedere 

dinsdag ochtend van 9.00 - 11.00 uur en donderdag-

middag van 15.00  - 17.00 uur zijn mede werkers van 

woCom aanwezig in het Ontmoetings centrum aan de 

Otterweg 27 in Beek en Donk.

U kunt gewoon bij hen binnenlopen. Wilt u een gesprek 

op een ander tijdstip? Dat kan. Afhankelijk van het soort 

gesprek vindt dit plaats in het Ontmoetingscentrum in 

Beek en Donk, het Dorpshuis in Lieshout, Zonnetij in 

Aarle-Rixtel of bij u thuis.

Dit najaar bijeenkomsten over 
huurdersparticipatie

Praat u mee?
Dit najaar organiseren we twee bijeenkomsten over 

bewonersparticipatie. Een in september en een vervolg

bijeenkomst in oktober/november. Naast de leden van de 

huurdersorganisaties, bewoners en project commissies en de 

deelnemers aan het klantenpanel, nodigen we andere huurders 

uit mee te komen praten. 

Waarom deze bijeenkomsten?

WoCom is al voortdurend en op allerlei manieren in gesprek 

met haar huurders. Met de huurdersorganisaties als het gaat 

om beleid, met individuele huurders en bewonerscommissies 

over hun woning, wooncomplex of buurt. Die dialoog vinden 

wij belangrijk.

De nieuwe wet- en regelgeving nodigt huurders uit om een 

stevige positie in te nemen. We willen die betrokkenheid 

en invloed van huurders versterken. Hoe gaan we dat doen 

en hoe denken huurders daar zelf over? Op welke manieren 

willen huurders meedenken en meepraten? We hebben deze 

bijeenkomsten gepland, zodat we daar, samen met u, een 

antwoord op krijgen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie ontvangen? 

Mailt u dan naar m.vereijken@wocom.nl.

  Op www.wocom.nl vindt u te zijner tijd meer informatie 

verlichting in trappenhuizen en de entree van woon-

complexen. Ze zijn minder tevreden over de mate waarin de 

woning is geïsoleerd, de gehorigheid van de woning en de 

huurprijs in relatie tot de kwaliteit.

Klachtenafhandeling 

Onze huurders zijn minder tevreden over de wijze waarop 

woCom overlastmeldingen en klachten afhandelt. Dit is voor 

verbetering vatbaar. 

Waar geld aan uitgeven

Op de vraag waar woCom geld aan moet uitgeven, vallen vier 

zaken meteen op:

•	 onderhoud aan bestaande woningen

•	 duurzaamheid en energiebesparing

•	 veiligheid in de buurt

•	 bouwen van nieuwe woningen voor de laagste inkomens.

Meedenken

Een kwart van de huurders is bereid om mee te denken en 

mee te praten. Lid worden van het klantenpanel van woCom 

scoort het hoogst. Ook is er animo om mee te praten over 

het oplossen van problemen in de buurt en aan woningen.  

 

Zorgen over de toekomst

Huurders zijn tevreden, maar maken zich tegelijkertijd zorgen 

over de toekomst. Ze vrezen dat woCom te maken krijgt met 

bezuinigingen. Ze zijn bang dat daardoor minder onderhoud 

aan de woningen wordt uitgevoerd en dat zij, als huurders, 

meer zelf moeten doen. Huurders zijn op dit moment heel 

tevreden over de leefbaarheid van hun buurt. Ze maken zich 

wel zorgen over hoe die zich de komende jaren ontwikkelt.

Huurders vinden de telefonische bereikbaarheid van woCom 

goed en het contact met mede werkers persoonlijk. Dat moet 

zo blijven.

Aan de slag

WoCom kan aan de slag met de resultaten van de nulmeting. Dit 

doen we samen met de huurdersorganisaties. Over ongeveer 

twee jaar herhalen we de meting. Als blijkt dat de kwaliteit van 

de dienstverlening achteruit is gegaan, gaan we kijken hoe we 

die weer op het vereiste peil kunnen brengen. Natuurlijk doen 

we er alles aan om minimaal dezelfde score te halen. 

(vervolg pagina 1)

Ontmoetingscentrum te Beek en Donk

Onder de huurders die hebben meegedaan aan het onderzoek 

naar de kwaliteit van onze dienstverlening, hebben we drie 

VVVbonnen ter waarde van € 75, verloot. De dochter van 

mevrouw Van Eck uit Beek en Donk was blij verrast toen 

woCommedewerker Harriet van Lierop haar een cadeaubon 

kwam overhandigen. Harriet is Consulent Wonen & Buurten en 

voortaan werkzaam binnen Laarbeek.
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Even 
voorstellen
Toosje en Frans Dekkers over  
hun nieuwe, in aanbouw zijnde  
huur patiobungalow ‘De Fontein’ 

Een column schrijven? Ja hoor, prima

Onlangs werden wij benaderd door een mede-

werkster van woCom, voorheen Woning-

stichting Laarbeek, om een column te schrijven 

over de nieuwbouw van De Fontein. Daar 

willen we wel aan meewerken. 

Op de eerste plaats stellen we ons even voor: 

Frans en Toosje Dekkers, 67 en 66 jaar oud. We 

wonen nu al weer 17 jaar in Lieshout in een 

mooi appartement in de Dorpsstraat. Heerlijk 

wonen, met een prachtig uitzicht aan de voor- 

en achterkant. Maar… de jaartjes tellen mee, 

zodat we uit gingen kijken naar een kleiner huis. 

Toen kwam een supermooi nieuwbouwproject 

voorbij: ‘De Fontein’. Dat was wel iets voor ons, 

dachten wij. Na inschrijving kwamen we in 

aanmerking voor een patiobungalow.

 

We zien het groeien

De bouw van De Fontein is inmiddels gestart 

en in volle gang. Midden in het centrum, bij 

alle voorzieningen. Het groeit voor onze ogen.  

Wij denken dat het er knus en gezellig gaat 

worden, met veel groen en een mooi hofje. 

Een prachtig nieuw project voor Lieshout, 

door woCom. We hebben het druk met de 

voorbereidingen: het uitzoeken van het nieuwe 

vaste interieur, tegels, deurtjes van de keuken, 

handgrepen, enzovoorts. Heel leuk werk. Zo 

kunnen we alvast een beetje wennen. 

Wij wensen woCom en de nieuwe bewoners 

veel succes.

Hartelijke groet,

Toosje en Frans Dekkers

De nieuwe, lokale aanpak van woCom

‘We komen naar de 
huurder toe’
WoCom is een krachtige woningcorporatie in de gemeenten Asten, Cranendonck, HeezeLeende, Helmond, Laarbeek en Someren met 

bijna 9.000 woningen. Dat lijkt heel groot en daardoor minder persoonlijk, maar dat is het zeker niet. We willen dat elke huurder 

een plek heeft waar hij of zij zich thuis voelt. Voor ons betekent dat, dat onze huurders veilig en comfortabel wonen in een prettige 

woonomgeving. Dat betekent ook goede, heldere communicatie en korte lijnen. Met vaste aanspreekpunten, op kantoor én in de wijk.

Vier werkgebieden

We gaan onze dienstverlening dichter bij de huurder brengen, 

lokaler, door een verdeling in werkgebieden. Elk van de 

vier werkgebieden heeft een vast team, dat bestaat uit 

medewerkers die veel klantcontacten hebben, namelijk:

•	  Consulent Wonen & Buurten

•	  Verhuurmakelaar

•	  Opzichter

•	  Medewerker Leefbaarheid (voorheen heette deze 

‘buurtbeheerder’; deze medewerker komt regelmatig in 

uw buurt of wijk en is het aanspreekpunt vanuit woCom 

voor de huurder)

Op straat, bij u thuis of op kantoor

Deze medewerkers, aangevuld met een Incassomedewerker 

en een Klantconsulent, zijn niet meer gebonden aan kantoor. 

Zij treffen u op straat, bij u thuis, tijdens de inloopmomenten 

of op afspraak op kantoor. Onderling bespreken zij lokale 

vragen, projecten en situaties. Daarbij staat de ‘klantvraag’ 

centraal en is er structureel overleg met de gemeente en 

andere maatschappelijke organisaties zoals de bewonersraad, 

zorg, welzijn, politie enzovoorts. Hierdoor blijft woCom 

zichtbaar in de wijk. En blijven we net zo bereikbaar als een 

kleine organisatie. 

De nieuwe Medewerkers Leefbaarheid, Tiek van Santvoort en Ramzi Gharbaoui, kunt u regelmatig in uw buurt of wijk aanspreken.

Column

Laarbeek

Helmond

Someren

Heeze-Leende

Cranendonck

Asten
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Wonen in Laarbeek 
 begint voortaan bij 
Wooniezie

Ruim aanbod huur- en koopwoningen  
op regionale woonwebsite

Voor de woningzoekenden in de gemeente Laarbeek is 

er iets veranderd. Vanaf 1 juli kunnen zij gebruik maken 

van het digitale woonruimtebemiddelingssysteem 

Wooniezie. Wooniezie is een volledig geautomatiseerd en 

klantgestuurd systeem, wat het vinden van een woning 

een stuk gemakkelijker maakt. Het systeem is al sinds 2012 

in gebruik in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-

Leende, Helmond en Someren. Afgelopen jaar is Mierlo 

hierbij aangesloten en vanaf 1 juli dus ook de gemeente 

Laarbeek. 

Rainier Sewalt, Teamleider Klant & Service bij woCom: 

“Wooniezie is een verbetering voor de woningzoekenden 

in de gemeente Laarbeek. Tot nu toe werden de woningen 

toegewezen op basis van de opgebouwde inschrijfperiode 

(het zogenaamde ‘aanbodmodel’). Wooniezie maakt echter 

gebruik van een combinatie van verschillende modellen. 

Daardoor zijn er méér mogelijkheden om gericht en snel 

een woning te vinden, en draait het niet meer alleen om 

inschrijftijd.” Het aanbod op Wooniezie wordt dagelijks 

ververst en van elke woning zijn foto’s en plattegronden 

beschikbaar. Woningzoekenden kunnen door middel 

van tipberichten op de hoogte worden gehouden als een 

gewenste woning beschikbaar komt.

Alle bij voormalig Woningstichting Laarbeek ingeschreven 

woningzoekenden zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd 

en verzocht hun inschrijving bij Wooniezie te controleren 

én te bevestigen. 

 Inschrijven gaat voortaan via www.wooniezie.nl 

Tekst en foto’s: Frans Verhoeven en Harrie Damen – Op 18 

april 2015 werd Harrie Dielissen 94 jaar. Reden voor een 

gesprekje met de op één na oudste inwoner van Soerendonk.  

De oudste is zijn zus: op 19 augustus wordt zij honderd jaar oud. 

Vroeger

Harrie herinnert zich nog goed hoe hij samen met zijn broer 

en twee zussen luisterde naar wat er allemaal over het 

dorpsgebeuren verteld werd, als het gezin in de winter rond 

de kachel zat. Na de lagere school in het dorp ging Harrie naar 

de ambachtsschool in Weert: drie jaar op de dagopleiding, 

twee jaar op de avondschool. Daarna werkte hij met zijn 

vader en zijn broer in de bouw. “Twee gulden vijftig per week 

verdiende ik.” 

Een bijzondere herinnering speelt zich af in de oorlog. Harrie 

wilde helemaal naar Amsterdam, waar zijn broer door de 

Duitsers als krijgsgevangene werd vastgehouden. Harrie 

mocht hem bezoeken. “Om 6 uur ’s morgens vertrokken, 

’s avonds om 11 uur was ik weer thuis. Een dagje op en neer 

naar Amsterdam...” Helemaal op de fiets, welteverstaan! 

Daarna verdween Harrie een tijdje van de radar. “Ik zat 

ondergedoken bij diverse adressen in het dorp.” Na de 

oorlog pakte hij zijn werkzaamheden in de bouw weer op en 

vervolgens werkte hij 24 jaar bij bouwonderneming Melchior. 

Gilde en de Kennedymars

Het gilde is Harries grote liefde. Hij is al lid sinds 1953 – hij 

werd in het eerste jaar meteen tot koning gebombardeerd – 

en bekleedde er diverse functies. Daarnaast heeft hij de 

Kennedymars maar liefst vijf keer gelopen. En dat terwijl hij 

toen de zestig al gepasseerd was.

En woCom? Wat kan hij daarover vertellen? “Sinds 1999 huur 

ik van woCom mijn huis in de Van Schaiklaan. Ik woon hier nog 

steeds naar alle tevredenheid,” zegt de vitale man stellig.

Interview met Harrie Dielissen

Wonen vroeger en nu

Starterslening maakt kopen eenvoudiger
  Gaat u voor de eerste keer een woning kopen? Dan komt u wellicht in  aanmerking voor een 

Starterslening. Vraag uw gemeente of makelaar naar de voorwaarden.
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Fotomodellen  
gezocht

WoCom is op zoek naar huurders die op de foto willen 

in hun woonomgeving. Deze foto’s gebruiken we 

 uitsluitend in onze eigen communicatiemiddelen, 

zoals op de website en in brochures. Lijkt het u leuk 

om alleen, samen met uw kinderen, buren, vrienden of 

familie op de foto te gaan? Geef u dan nu op! De foto’s 

worden  gemaakt door een professionele fotograaf op 

een  moment dat het u uitkomt. 

Meedoen? 

Stuur een e-mail naar communicatie@wocom.nl met 

daarin uw leeftijd, adres, telefoonnummer en met wie u 

graag op de foto wilt. Wij kijken uit naar uw aanmelding.  

Burendag  
26 september
Iedere 4e zaterdag in september is het Burendag.  

De dag waarop buren samenkomen en iets goeds 

doen voor elkaar én hun buurt. Heeft u met uw buren 

een goed idee? Meldt u dan aan op www.burendag.nl 

Huurtoeslag
Tekst: Karin Verheijen – Huurtoeslag is een bijdrage van de 

overheid in de huurkosten. Hoe hoog deze toeslag is, hangt af van 

de huurprijs van uw huurwoning, inkomen, vermogen, leeftijd en 

woonsituatie. Wellicht komt u in aanmerking voor huurtoeslag.

Wat zijn de voorwaarden voor huurtoeslag?

Als u op de site van de Belastingdienst klikt op de link 

'rekenhulpen' (rechts onderaan de webpagina), komt u bij 

'proefberekening toeslagen'. Wanneer u de vragen doorloopt 

weet u direct of u huurtoeslag kunt aanvragen en wat het 

bedrag is dat u aan huurtoeslag kunt ontvangen.

De belangrijkste voorwaarden waaraan u moet voldoen:

•	 U bent 18 jaar of ouder.

•	 U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan 

bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.

•	 Uw huurkosten (kale huur) mogen niet hoger zijn dan 

€ 710,68 per maand. Bent u jonger dan 23 jaar, dan is dit 

€ 403,06 per maand.

•	  Het gezamenlijk inkomen mag maximaal € 29.800,- per 

jaar zijn. Bent u alleenstaand, dan is dit € 21.950,- per jaar.

•	 Uw vermogen (spaargeld, beleggingen) mag niet meer 

dan € 21.330,- zijn.

Ga naar de website van de Belastingdienst voor de overige 

voorwaarden en/of voor meer informatie. Ook informatie over 

bijzondere situaties, zoals uitwonende kinderen, inwonende 

(schoon-)ouders, scheiding en dergelijke, kunt u op deze 

website terugvinden. 

 

Wat is een toeslagpartner?

Uw toeslagpartner is degene met wie u huurtoeslag 

aanvraagt. U kunt maar één toeslagpartner hebben. Dit kan 

uw  echtgenoot of geregistreerde partner zijn, maar ook 

iemand anders met wie u samenleeft (bijvoorbeeld uw vriend/

vriendin, vader/moeder of uw broer/zus).

Hoe kunt u huurtoeslag aanvragen?

Huurtoeslag vraagt u zelf aan op de website van de 

Belastingdienst. Het duurt ongeveer acht weken om uw 

aanvraag te verwerken. U hoeft de toeslag maar één keer 

aan te vragen. Daarna krijgt u de huurtoeslag ieder jaar 

vanzelf. Op de website van de Belastingdienst kunt u met uw  

 

DigiD-code inloggen op 'mijn toeslagen'. Uw DigiD-code 

is een persoonlijke inlogcode die u op www.digid.nl kunt 

aanvragen. 

Hulp nodig bij het  
aanvragen van huurtoeslag?  

De Belastingdienst  
helpt u graag.

Kunt u niet zelf uw huurtoeslag aanvragen? Dan kunt 

u telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst  

(tel. 0800 - 0543 gratis) en vragen naar het voor u dichtst-

bijzijnde adres van een toeslagenservicepunt (vaak een 

gemeentehuis of belastingkantoor) waar u een afspraak kunt 

maken, zodat zij u kunnen helpen.

Wijzigingen doorgeven

Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie, zoals inkomen 

of gezinssamenstelling, binnen vier weken door aan de 

Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u aan het einde van het jaar 

toeslag moet terugbetalen of dat u juist te weinig toeslag krijgt.

Jaarlijkse huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging hoeft u niet door te geven aan 

de Belastingdienst. Uw maandelijkse voorschot (bedrag aan 

huurtoeslag) blijft hetzelfde. De jaarlijkse huurverhogingen 

worden pas na afloop van het jaar verwerkt, bij de definitieve 

berekening van de huurtoeslag over het betreffende jaar. 

Overige toeslagen

Misschien komt u ook wel in aanmerking voor de Zorgtoeslag, 

Kinderopvangtoeslag en het Kindgebonden budget. Op de 

website van de Belastingdienst kunt u bij de 'proefberekening 

toeslagen' zelf nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen kunt u bellen naar woCom 

of naar de Belastingdienst (tel. 0800 - 0543 gratis). Houd uw 

burgerservicenummer (voorheen sofinummer) bij de hand.

N.B. Bovengenoemde bedragen hebben betrekking op 2015.

  Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl 

(website Belastingdienst)

Reparatie wijzer
WoCom heeft de meest voorkomende reparaties en 

onderhoudswerkzaamheden op een rijtje gezet in de 

Reparatie wijzer. In alfabetische volgorde. Heel handig. 

U ziet in een oogopslag wie waarvoor verantwoordelijk is 

en wie de kosten voor zijn rekening neemt. Wij, of u. 

 Meer informatie op www.wocom.nl 
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Jubileum

’t Brouwershuis 200 jaar in Leende
Rijksmonument ‘t Brouwershuis in Leende viert dit jaar zijn 

200jarig bestaan. Volgens uitbater Kees Slager zal dat jubileum 

niet ongemerkt voorbij gaan: “Naast de feestelijke acties 

gedurende het jaar, staan vrijdag 11 en zondag 13 september 

– als de landelijke Open Monumentendagen plaatsvinden – 

bol van de festiviteiten voor ons personeel, onze klanten en 

iedereen die ’t Brouwershuis een warm hart toedraagt.” Zo zal de 

burgemeester deze feestelijke happening openen, wordt er een 

kunst en ambachtsmarkt georganiseerd en zijn er verschillende 

optredens. “We bruisen van de plannen...”

Wonen en werken in ‘t Brouwershuis

‘t Brouwershuis werd gebouwd in 1815. Lang werd er bier 

gebrouwen en vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw was 

het een café, dat vooral op zondag vaak helemaal volliep. 

Na een grondige renovatie door eigenaar woCom huurt de 

familie Slager sinds 2005 het gebouw. ”Het rijksmonument 

biedt onderdak aan onze stichting De Schakel,” vervolgt Kees. 

“Dat is een leef- en werkgemeenschap waar mensen met een 

verstandelijke of psychosociale beperking samen wonen én 

werken met mensen zonder beperking.” Naast wonen biedt 

De Schakel namelijk ook mogelijkheden voor dagbesteding 

of werken in de horeca (keuken, restaurant en feestzaal) en de 

VVV. Hierdoor leggen mensen met een beperking contacten 

in een normale werkomgeving, hetgeen de integratie 

bevordert. En dat is iets wat woCom graag stimuleert.

‘t Brouwershuis is gevestigd aan de Ooststrikkerdijk 1 in Leende.

  Meer informatie over de festiviteiten op:  

www.hetbrouwershuis.org 

De Bij Buurten redacteuren 
Voor huurders, door huurders
 

Samen met onze huurders maken we deze informatiekrant. Huurders zoals u die het leuk vinden te schrijven over wonen of die 

het thuisgevoel van hun buren vast weten te leggen in een mooie foto. Enthousiaste mensen die graag een steentje bijdragen 

aan deze krant: de Bij Buurten. Onze huurders weten per slot van rekening als geen ander wat er speelt in hun wijk. Hieronder 

stellen we ze aan u voor.

Ad van Gerwen, Asten

Kyra van Helden, Budel

Désirée Kraaij, BudelSchoot

Frank van Lieshout, Helmond

Jan Peeters, Helmond John Görtjes, Helmond

Frans Verhoeven, Soerendonk

Karin Verheijen, Someren

Harrie Damen, Soerendonk

Bij Buurten thuis

Tijd voor 
een nieuwe 
lichting
In deze uitgave stellen we u op pagina 3 twee nieuwe 

Buurtredacteuren voor, Frans en Toosje Dekkers uit 

Lieshout, die u in elke Bij Buurten vertellen over de 

vorderingen van hun nieuw bouwwoning en hun 

‘thuis’gevoel. Helaas nemen we ook afscheid van 

enkele trouwe redacteuren die vanaf 2012, in woord 

én beeld, voor ons verslag deden van wat er allemaal 

in hun woonomgeving speelt. Zij maken plaats voor 

een nieuwe lichting. 

Hartelijk dank!

Wij bedanken Jan van den Eijden, Jan van Bussel 

en Bennie & Kim Kouwenberg voor hun grote inzet, 

mooie foto’s en leuke artikelen en wensen hen veel 

gezondheid en woonplezier.

Oproep

Nu zij afscheid nemen, zijn we op zoek naar Buurt-

redacteuren en -fotografen voor de regio’s Laarbeek en 

Heeze-Leende. Wie ons wil versterken of vrijblijvend 

informatie wil ontvangen, kan zich aanmelden via een 

e-mail naar communicatie@wocom.nl.
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Marinus van Asten:

Huisschilder én  
ruimtevaartexpert
Tekst en foto’s: John Görtjes – Huurder Marinus van Asten woont met zijn vrouw 

Francisca al ruim 20 jaar naar volle tevredenheid in de Itterestaat 

in Helmond West in een woning van woCom. Van beroep is Marinus 

huisschilder. Geen bijzonder opvallend beroep, maar hij heeft wel een 

bijzondere hobby. Hij verzamelt namelijk alles wat met de ruimtevaart 

te maken heeft.

Hoe het begon

Marinus vertelt zo boeiend over zijn hobby, dat je ademloos 

blijft luisteren. Als tiener zat hij in 1969 met zijn vader aan de 

televisie gekluisterd om te zien hoe de eerste mens voet op 

de maan zette. Sindsdien verzamelt hij alles op het gebied 

van ruimtevaart. Marinus leerde ruim 23 jaar geleden André 

Kuipers kennen, toen die nog geen astronaut was, maar net 

als hij ruimtevaartspullen verzamelde. Sindsdien zijn ze goede 

vrienden en hebben ze veelvuldig contact. Toen Marinus opa 

werd kreeg hij zelfs telefonisch felicitaties van André – vanuit 

de ruimte. De ruimtevaarder komt ook wel eens op bezoek bij 

Marinus thuis. 

Keuzes maken

De collectie van Marinus is gigantisch groot en nam op een 

gegeven moment een dusdanige omvang aan dat hij een 

keuze moest maken: wat wel en wat niet verzamelen? 

“Mijn verzameling was in feite niet te groot, maar mijn huis 

te klein,” aldus Marinus. Hij besloot toen om voortaan alleen 

materiaal over bemande ruimtevluchten te verzamelen. Dit 

alles staat netjes gerangschikt in mappen op volgorde van de 

eerste tot de laatste vlucht. Verschillend gekleurde mappen 

geven aan of het een Amerikaanse, Russische, Aziatische of 

Europese ruimtevlucht betreft. Witte mappen bevatten alle 

biografieën en foto’s van astronauten. Naast dit alles zet hij 

soms ook nog een tentoonstellinkje op en geeft hij lezingen 

over (bemande) ruimtevaart aan allerlei clubs. 

‘André Kuijpers belde  
vanuit de ruimte 

om me te feliciteren  
toen ik opa werd’

Dat Marinus veel over heeft voor zijn hobby blijkt wel uit 

het feit dat hij destijds speciaal een cursus Engels is gaan 

volgen. Vroeger ging alles per telefoon/post, maar daar 

kwam verandering in omdat onder meer portokosten 

onbetaalbaar werden. Er moest dus een computer komen 

met een internetverbinding en daarvoor moest ook nog een 

computercursus worden gevolgd.  

NASA en Mars

Hij is bijzonder trots op het feit dat NASA hem maar liefst drie 

keer persoonlijk heeft uitgenodigd naar Amerika te komen 

om als VIP onder meer lanceringen van dichtbij bij te wonen. 

Vol trots laat hij de fotoalbums zien. Ook op Mars is zijn naam 

terug te vinden, op een CD die een missie daar achterliet. 

Hij heeft zelfs van NASA een inlogcode gekregen om in hun 

archief bepaalde data die hij zoekt (foto’s, documentatie en 

dergelijke) op te halen.

Zijn naam is ook  
op Mars te vinden

De aanhouder wint

Dat hij soms veel doet om iets te bemachtigen blijkt wel 

uit het feit dat hij ruim tien jaar bezig is geweest om een 

tegeltje te pakken te krijgen, dat gebruikt werd als hitteschild. 

Uiteindelijk is het hem gelukt om een hitteschild uit de 

Russische ruimtevaart te bemachtigen, en daar is hij best trots 

op. Heel bijzonder, zo’n lichtgewicht keramisch schildje dat 

een enorm warmte-isolerend vermogen heeft. 

Verzamelaar ten top

Marinus heeft en weet zo ontzettend veel over de ruimtevaart, 

dat hij naast verzamelaar gerust een expert op dit gebied 

genoemd mag worden. Televisie en radio zijn bij hem langs 

geweest, zoals Omroep Max, Man bijt hond, Omroep Brabant 

en Omroep Helmond. Hij geniet volop van de belangstelling. 

Naast de ruimtevaart verzamelt Marinus ook ansichtkaarten 

en boeken van en over Helmond. Ook dat ontsnapt niet aan 

zijn verzamelwoede! 

We hadden nog zoveel (willen) vragen, maar helaas, de tijd 

verstreek zo snel. 

Wij wensen Marinus nog veel verzamelplezier toe!

Middelste foto: Marinus met het hitteschildtegeltje uit de Russische 

ruimtevaart
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Buurtinitiatieven

Een pareltje in Helmond West
 

Tekst: John Görtjes. Foto’s: Jan Peeters – Plantsoenen worden 

over het algemeen door de gemeente sober, doelmatig én 

onderhoudsarm ingericht. Dat betekent meestal hedera 

(klimop) op de bodem en in het voorjaar komen er wat 

narcissen uit, die dan een paar weken bloeien. Maar als je 

tegenover zo’n plantsoen woont en je hebt je hele leven in 

het groen gewerkt, dan vind je dat natuurlijk een doorn in 

het oog. En je wordt er elke dag mee geconfronteerd als je de 

voordeur uitkomt. 

Die situatie hadden we op ’t Hertoghof, een pleintje met een 

aantal nieuwe woningen eromheen, waar ook Theo Terbeek 

en zijn vrouw wonen. Theo vond dat plantsoen helemaal 

niks. Hij woonde voorheen aan de Gravenstraat waar hij een 

grote tuin had, maar hij moest daar weg omdat zijn woning 

gesloopt werd. Hij kreeg twee kale ovale betonnen bakken 

met hedera voor de deur en een boom. Theo benaderde Leo 

Litjens, opbouwwerker in Helmond West, of dat niet anders  

kon. Theo wist wel iemand die een beplantingsplan kon  

 

maken. Samen maakten ze een voorstel en een begroting met 

ondersteuning van alle bewoners aan het hofje. Het plan werd 

ingediend bij de wijkraad, de gemeente en woCom, natuurlijk 

met de vraag of ze wilden meedoen en -betalen. Dat wilden ze 

wel en de planten konden worden besteld. 

Als je nu kijkt, zie je nog steeds de twee ovale betonnen 

bakken, maar dan gevuld met veel verschillende planten in 

gevarieerde kleuren. Theo is daar dagelijks te vinden. Om te 

schoffelen, onkruid te wieden, planten water te geven, dode 

plantjes eruit te halen en te vervangen. De planten groeien 

goed en er ontstaan heuse miniatuurparkjes in het voorheen 

kale beton. Leuk om te zien.

Bij elke woning hangt nu ook een bak met geraniums aan de 

muur en samen met deze mooie betonnen bakken hebben 

we weer een nieuw pareltje in Helmond West erbij. Ben je in 

de buurt, kijk maar eens goed hoe fraai het is geworden. 

Geeft u inbrekers  
ook een opstapje?
Tekst: Frank van Lieshout – We weten bijna allemaal 

dat vuilcontainers gaan stinken, om nog maar te 

zwijgen van de groencontainers. Toch zijn ook daar 

oplossingen voor en dan denk ik niet aan de oplossing 

die sommige bewoners gebruiken. Steeds meer moeten 

we helaas constateren dat deze containers van de eigen 

achterplaats worden verbannen naar de openbare 

binnenplaatsen en/of doorgangen. 

Dat kan niet de bedoeling zijn en dan gaat het er niet 

over dat deze daar de doorgang belemmeren – nee, 

dat gelukkig niet. Met het plaatsen van de containers 

in de openbare binnenplaatsen brengt u niet alleen uw 

eigen woning, maar ook die van uw buurtbewoners 

in gevaar. De vuilcontainers zijn een ideaal opstapje 

voor het inbrekersgilde dat via de container makkelijk 

over de erfafscheiding kan klimmen. Het plaatsen 

van vuilcontainers in openbare binnenplaatsen of 

doorgangen is hetzelfde als wanneer u daar een 

keukentrapje neer zou zetten. Zet de containers op 

uw eigen achterplaats en spuit ze af en toe een keer 

schoon. Dat helpt. Daarnaast brengt u uw eigen woning 

en die van uw buren niet extra onder de aandacht bij 

het inbrekersgilde. Veiligheid voor alles.

Pc-club in de 
koffiekamer
Tekst en foto’s: Jan Peeters – In de Buurtkamer, de 

ontmoetingsplaats voor inwoners van de Helmondse wijk 

Houtsdonk, is er iedere vrijdagmorgen een bijeenkomst van 

de Pc-club. Van 10.00 - 12.00 uur komen gemiddeld tien 

personen bij elkaar, die van alles aanpakken op het gebied van 

computers. Denk daarbij aan het installeren en schoonmaken 

van de pc maar ook aan film- en fotobewerking. Op de meest 

uiteenlopende vragen wordt een antwoord gegeven óf het 

wordt uitgezocht. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers 

is vijftig-plus. Het gaat er gezellig aan toe en het is geheel 

vrijblijvend. Wie een probleem of een vraag heeft kan gerust 

binnenwippen. De koffie staat klaar!

Buurtinitiatief

Buurtinitiatief
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Rectificatie

Kleur bekennen

In de vorige Bij Buurten lieten wij u de achterkant 

van Theo en Wies de Jong zien. In de tekst is helaas 

een foutje geslopen. Theo is namelijk Koning van het  

Sint Margarethagilde (oftewel de ‘Rooi Schut’) in 

Aarle-Rixtel en niet van de Blauwe Schut.

Ook in de zomer  
een goede buur!
Bij mooi weer gaan deuren en ramen vaker open en wordt 

er meer buiten geleefd. U zet een muziekje aan, de buren 

genieten van een barbecue en de kinderen spelen lekker 

in de tuin. Heerlijk toch? 

Let u wel op mogelijke overlast. 

Met een paar kleine tips voorkomt u dit gemakkelijk:

•	 Muziek en andere geluiden worden door openstaande 

ramen en deuren helemaal niet meer tegengehouden 

en klinken ver door. Denk aan uw buren: waarschijnlijk 

hebben zij een andere smaak of genieten zij juist van 

de stilte.

•	 Gezellig barbecueën of een avondje met vrienden rond 

de vuurkorf? Laat de buren niet meegenieten van uw 

rook of luchtjes. Let op waar u de barbecue of vuurkorf 

neerzet en denk aan de windrichting.

•	 Als u nog laat buiten zit, bedenk dan dat anderen 

misschien vroeg op moeten staan en graag willen 

slapen. Pas het volume van uw muziek en uw 

gesprekken daarop aan. 

Bedankt voor uw medewerking!

Huurders spelen hoofdrol

Nu meer mensen langer zelfstandig blijven wonen, verdient 

brandveiligheid in wooncomplexen extra aandacht. WoCom 

verbetert de veiligheid van haar wooncomplexen en bereidt 

de (vaak oudere) bewoners voor, op wat ze moeten doen bij 

een brand. Wooncomplex Sonnehoek in Someren, met 48 

aanleunwoningen, was als eerste project aan de beurt.

In samenwerking met Brandweer Someren is een instructie-

film gemaakt. Deze film, met onze huurders in de hoofdrol, 

laat zien wat bewoners zelf kunnen doen bij brand in de eigen 

woning of in het wooncomplex. De film is weer vertoond 

aan de bewoners op een informatiebijeenkomst over brand-

veiligheid voor de huurders.

  Bekijk de film op www.youtube.nl en zoek op 

‘Brandveiligheid Sonnehoek’.

Digitaal  
huurdersportaal 
‘Mijn woCom’

Een bezoek aan het kantoor van woCom, een brief, een 

e-mail of een telefoontje: het zijn de bekende manieren 

waarop huurders ons kunnen bereiken om zaken te 

regelen. Maar naast deze communicatiemiddelen kunt u 

ons online klantportaal bezoeken: Mijn woCom.

Dat betekent dat huurders 24 uur per dag, zeven dagen 

in de week zaken online kunnen regelen. Wanneer het u 

uitkomt dus! Of het nu gaat om een reparatieverzoek, een 

overlastklacht, het inzien van het huursaldo, informatie 

opvragen over de gehuurde woning of vragen stellen 

die betrekking hebben op financiële, administratieve en 

technische zaken, het is allemaal online mogelijk.

Wachtwoord kwijt?

Wilt u ook toegang tot Mijn woCom, maar heeft u 

geen inloggegevens meer? Vraag deze dan aan via 

info@wocom.nl of bel 0493 49 76 66. Uiteraard blijft ook 

de mogelijkheid bestaan om huurderszaken telefonisch 

of schriftelijk te regelen of een bezoek aan ons kantoor te 

brengen.

De Bewonersraad 
is er voor u!

WoCom vindt goed overleg met huurders belangrijk. 

Daar door kunnen we beter inspelen op uw wensen en nog 

klantgerichter werken. Bij woCom worden de belangen 

van de huurders vertegenwoordigd door verschillende 

organisaties:

•	 Huurdersbelangenvereniging De Vaart: voor de wijken 

in Helmond.

•	 Bewonersraad De Pan: voor huurders uit Asten, 

Cranendonck, Heeze-Leende en Someren.

•	 Bewonersraad Laarbeek: voor huurders uit Laarbeek.

Elke organisatie heeft huurders vertegenwoordigd in de 

centrale Bewonerskoepel, die direct overlegt met woCom.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

 www.hbv-devaart.nl 

 www.bewonersraad-depan.nl  

 www.bewonersraadlaarbeek.nl
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In een goed (onderhouden) huis  
is het prettig wonen

 

Groot onderhoud  
in Laarbeek
In 2015 staan in Laarbeek vier groot onderhoudsprojecten 

op de agenda. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 

Bouwbedrijf Bouwborg Zuid. Alle betrokken bewoners hebben 

een informatieboekje ontvangen.

Beek en Donk

Bij negen woningen aan de Schoolstraat in Beek en Donk is 

het groot onderhoud al uitgevoerd en zijn energiebesparende 

maatregelen genomen. De werkzaamheden bestonden uit:

•	 vervangen badkamer, keuken en toilet

•	 aanbrengen mechanische ventilatie 

•	 vervangen van voordeurkozijn en voordeur 

•	 vervangen groepenkast

•	 vervangen opdek binnendeuren

•	 uitvoeren klein gevelonderhoud aan voegwerk

•	 uitvoeren klein dakonderhoud aan lood en schoorstenen

•	 saneren asbest gootbetimmering 

•	 woningen voorzien van energetische maatregelen

 

In juni is het groot onderhoud gestart aan veertien woningen 

in de Lindenlaan en de Oude Bemmerstraat. 

Lieshout

In september wordt groot onderhoud uitgevoerd aan 

23 woningen in De Wieken en De Spil in Lieshout. 

Aarle-Rixtel

Eind september begint het groot onderhoud aan 41 woningen 

in de Brabantlaan, de Kempenstraat en de Meierijstraat in    

Aarle-Rixtel (Opstal). Hierbij worden ook de kozijnen vervangen.

Kozijnvervanging  
in Someren en  
Someren-Eind

Bij een aantal woningen aan de Dilmanshof in Someren 

(24  woningen) en de Leemskuilen in Someren-Eind 

(6 woningen) heeft de firma Driessens uit Panheel onlangs de 

buitenkozijnen, vensterbanken en raamdorpels vervangen. 

De nieuwe raamkozijnen zijn van kunststof en de nieuwe 

deurkozijnen en deuren van hout. Alles is voorzien van nieuw 

hang- en sluitwerk. Voor dit complex staat dit jaar ook nog een 

binnenrenovatie gepland die op dit moment wordt voorbereid.

Keukenblokvervanging

In de tweede helft van dit jaar vervangt woCom bij een aantal 

woningen in haar werkgebied het oude keukenblok. De 

bewoners die het betreft hebben hierover een brief ontvangen. 

Zij mogen kiezen uit verschillende grepen, fronten en bladen. 

Het Helmondse Aannemersbedrijf Adriaans gaat vóór de 

bouwvak de huizen langs om te kijken wie in aanmerking 

komt voor een nieuw keukenblok. Bewoners kunnen besluiten 

niet mee te doen, omdat ze een eigen keukenblok hebben 

of omdat ze binnenkort gaan verhuizen en opzien tegen de 

overlast. Maar het kan ook zijn dat er onlangs bij mutatie al 

een nieuw keukenblok is geplaatst.

Energetische maatregelenOude Bemmerstraat
Groot onderhoud Schoolstraat  

Beek en Donk Nieuw keukenblok
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Ridderhof, Helmond

Eind mei vierden in Helmond West de nieuwe bewoners 

van Ridderhof, in het bijzijn van een heuse ridder te paard 

en zijn lakei, het hoogste punt van hun nieuwe woningen. 

Nog geen half jaar na de oplevering van de eerste 17 sociale 

huurwoningen van dit project en de start van Fase  2 in 

januari, liggen inmiddels ook de daken op de resterende 

eengezinswoningen. Deze 10 sociale koopwoningen en 

6 sociale huurwoningen worden eind juli opgeleverd. 

Helmond Brandevoort 
Looiseveld, Helmond

Looiseveld ligt in het deelplan Stepekolk in het Helmondse 

Brandevoort. Een prachtige plek waar dorps en stedelijk 

wonen elkaar ontmoeten. Hier ontwikkelt wocom 

brandevoort 22  sociale koopwoningen: 13  woningen met 

1 bouwlaag en kap en 9 woningen met 2 bouwlagen en kap.  

De verkoop van de woningen is inmiddels gestart.

 www.looiseveld.nl 

Varia Veste, Helmond 

Varia Veste is een bijzonder nieuwbouwplan aan de rand van 

De Veste, het hart van Brandevoort. Bewoners van 20 sociale 

huurwoningen en 16  sociale koopwoningen van Fase 1 

hebben in maart hun sleutels ontvangen. Het binnenterrein 

is opgeleverd en de gemeente Helmond legt de laatste hand 

aan de bestrating en verlichting van de Broederwal. Fase  2 

van de bouw staat later dit jaar gepland. Er zijn nog enkele 

woningen te koop vanaf € 197.500,- v.o.n.

 www.variaveste.nl 

Buitenhoeve, Helmond

De in aanbouw zijnde wijk Buitenhoeve ligt in het deelplan 

Stepekolk. In dit nieuwbouwproject in Brandevoort worden 39 

ruime koopwoningen gerealiseerd, die elk het karakter krijgen 

van een Brabantse boerderij. De eerste twee bouwfases zijn 

inmiddels afgerond. In fase  3 zijn nog diverse woningen 

beschikbaar. De start bouw staat later dit jaar gepland. 

 www.buitenhoevebrandevoort.nl 

Bij Buurten projecten

woCom blijft vernieuwen
WoCom ontwikkelt regelmatig nieuwbouw. Wij zetten ons in om, 

waar het kan, betaalbare woningen te realiseren. Op dit moment 

zijn wij onder andere bezig met onderstaande projecten. Wilt u 

hier meer over weten, kijk dan eens op www.wocom.nl.

Someren
Verdonckstraat, Someren

In het centrum van Someren, aan de Verdonckstraat, gaat 

woCom 3 nieuwe sociale huurwoningen realiseren. Op deze 

plek stonden 4 duplexwoningen. Deze woningen, gebouwd 

in 1948, waren erg klein en verouderd. De bouw start in 

september 2015. Hieronder ziet u de sloop in volle gang en de 

Artist Impression van de nieuwbouw.

Laarbeek
D’n Hoge Suute, Mariahout

Aan de Ahorn in Mariahout worden 4  levensloopbestendige 

sociale huurwoningen gebouwd. Alle woningen zijn inmiddels 

verhuurd en worden in november 2015 opgeleverd. 

Fontein, Lieshout

De bouw van de 14 patiobungalows aan Den Dissel en Den Effer 

in Lieshout vordert gestaag. Bij de 6 levensloopbestendige 

woningen aan de Nieuwstraat zijn de daken en dakkappellen 

geplaatst. Deze sociale huurwoningen worden in november 

2015 opgeleverd. 

Moreeshof, Lieshout

Momenteel wordt er op het bouwterrein gewerkt aan de 

aanleg van de nutsvoorzieningen en verplaatsing van het 

parkeergebied. Verwacht wordt dat de bouw van de 12 zorg-

appartementen en 2  groepswoningen voor cliënten van 

stichting ORO in het najaar start. 

Helmond - Helmond West
Markieshof, Helmond

In navolging op woningbouw in eerdere fases, wordt 

in Helmond West momenteel Markieshof ontwikkeld: 

3  woonblokken met een afgesloten binnenterrein voor het 

parkeren van auto’s. Eind juni vierden we, samen met nieuwe 

bewoners, de start bouw van de 14 sociale huurwoningen en 

8 betaalbare koopwoningen. Er zijn nog enkele woningen te 

koop vanaf € 149.000,- v.o.n. De huurwoningen worden te 

zijner tijd op Wooniezie aangeboden. 

 www.markieshof.nl 

2e Haagstraat, Helmond 

In de 2e Haagstraat bouwt woCom 6  sociale huurwoningen 

die prima passen in het karakteristieke straatbeeld. Het gaat 

om moderne, duurzame woningen. De bouw is inmiddels 

gestart en de woningen worden rond de jaarwisseling van 

2015/2016 opgeleverd.

Foto: Cofoto | Mario Coolen

Foto: Karin Verheijen Foto: Cofoto | Mario Coolen
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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.

Colofon
Bij Buurten is een uitgave van woningcorporatie woCom.  

Deze uitgave verschijnt drie keer per jaar en wordt gemaakt 

door en samen met medewerkers en huurders van woCom. 

De volgende editie van Bij Buurten verschijnt in november 2015.

Hoofdredactie

woCom

Buurtredactie

Désirée Kraaij, Jan Peeters, Frans en Toosje Dekkers, Kyra 

van Helden, Ad van Gerwen, John Görtjes, Karin Verheijen, 

Frans Verhoeven, Harrie Damen, Frank van Lieshout.

Ontwikkeling en productie

Itch Creative Studio, Helmond

Reacties

Heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën voor Bij Buurten? 

Wilt u meewerken als redacteur of fotograaf? Dan horen we 

dat graag. Neem contact op met het Team Communicatie 

via communicatie@wocom.nl of 0493 49 76 66.

© Copyright juli 2015, woCom

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 zonder 

toestemming is niet toegestaan. 

De achterkant van... 
Elly van Essen
Tekst en foto’s: Karin Verheijen – In het dorp Budel van de 

gemeente Cranendonk woont Elly van Essen al 39 jaar met heel 

veel plezier aan De Smeelen. Maar heel lang zal ze hier niet meer 

wonen want binnenkort gaat ze haar eengezinswoning verruilen 

voor een appartement in hetzelfde dorp. Letterlijk tussen het 

klussen en verhuizen door maakt Elly even tijd voor een gezellig 

praatje. 

 

Van stad naar dorp

Elly is een vlotte vrouw van 71 jaar. Ze heeft twee kinderen 

en is trotse oma van drie kleinkinderen. Voor het werk van 

haar man, die 14 jaar geleden is overleden, kwamen ze in de 

jaren zeventig van het grote Eindhoven naar het kleine dorp 

Budel. Dat was wel even wennen, van een drukke stad naar 

een rustig dorp. Toen was De Smeelen een van de straten in 

een nieuwbouwwijk met veel jonge gezinnen. Het was fijn 

wonen in deze rustige straat. Haar kinderen zijn hier met veel 

plezier opgegroeid. Maar nu is het tijd om ruimte te maken 

voor een nieuwe generatie en de volgende stap te zetten naar 

een andere woning. 

 

Fietsen en kamperen

Elly houdt van fietsen, zelfs op vakantie gaat haar fiets mee. 

Zo combineert ze twee grote hobby’s, want Elly mag ook heel 

graag kamperen. In de zomervakantie gaat ze al jaren met de 

caravan kamperen in Zeeland. Het is ieder jaar opnieuw een 

leuk weerzien met de andere campinggasten. 

 

Ondanks dat haar kinderen niet meer in Budel wonen, wil Elly 

toch graag in het dorp blijven. Ze kijkt er dan ook naar uit om 

te gaan verhuizen naar haar nieuwe appartement. Maar… nu 

is het nog even hard werken voor het zover is! 

Openingstijden woCom

WoCom is actief in de gemeenten Asten, 

Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, 

Laarbeek en Someren. 

Ons kantoor aan de Witvrouwenbergweg 2 in 

Someren is op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30  

uur geopend. ‘s Middags werken we op afspraak, 

zodat u meteen de persoon treft die u wilt spreken.

De inloopmogelijkheden van onze spreekruimtes 

in Beek en Donk en Helmond staan vermeld op 

www.wocom.nl

 

Telefonisch zijn we bereikbaar van 8.30 tot 17.00

uur en op vrijdag tot 12.30 uur op 0493 49 76 66.

www.wocom.nl


