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Tot vorig jaar overlegden gemeenten en woCom steeds 

met elkaar over de prestatieafspraken. Dat is verleden 

tijd, want voortaan schuiven de huurders aan bij de 

onderhandelingen. Van augustus tot in december zijn de 

drie partijen bezig geweest. 

Ook Jo Noten van bewonersraad De Pan, die samen 

met Elly van de Ven en Henk van der Zanden namens 

de huurders aan tafel zat, heeft er heel wat uurtjes op 

zitten. “Ik schat dat ik er drie volle weken mee bezig ben 

geweest. Wij praten mee met woCom en vier gemeenten: 

Heeze-Leende, Asten, Someren en Cranendonck. Vier 

keer drie of vier bijeenkomsten plus voorbereiden, alle 

stukken lezen en de achterban op de hoogte houden. 

Ondanks alle werk beviel het goed voor zo’n eerste keer. 

Het deed ertoe dat wij erbij waren.”

Alle partijen hebben ondertekend

In dezelfde tijd spraken huurdersbelangenvereniging 

De Vaart met de gemeente Helmond en Bewonersraad 

Laarbeek met de gemeente Laarbeek over de 

prestatieafspraken. Met woCom als 3e partij. Ook daar 

staan de prestatieafspraken inmiddels op papier en die 

zijn in december naar het ministerie van Binnenlandse 

Zaken gestuurd. Elk document met de handtekeningen 

van de drie partijen.

Nog veel meer

“De prestatieafspraken gaan over allerlei onderwerpen,” 

legt Elly van de Ven uit. “Over bouwen en groot 

onderhoud bijvoorbeeld, maar ook over energie, 

woonlasten en duurzaamheid. Net als over leefbaarheid 

in buurten en wijken, de huisvesting van speciale 

groepen, veiligheid en nog veel meer. Eigenlijk alles 

wat met wonen te maken heeft. Voor huidige, maar ook 

toekomstige huurders.”

Als geen ander

“Het gaat om zes gemeenten waar wij woningen 

hebben,” zegt Marika Berghuis, manager Wonen bij 

(lees verder op pagina 2)
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woCom. “Met elke gemeente onderhandelen wij 

apart over de prestatieafspraken. Het is een goede 

zaak dat huurdersorganisaties zijn aangesloten. Zij 

zijn de voornaamste deskundigen als het om wonen 

gaat. Zij kennen de woningen en de buurten als geen 

ander.” Ook Marjo Compen en Charlotte Kooijmans, 

beleidsmedewerkers van de gemeente Heeze-Leende, 

zijn enthousiast over de deelname van huurders aan 

het overleg. Marjo: “We hebben nu andere discussies 

en andere invalshoeken dan toen we alleen maar met 

woCom overlegden. De bewoners zijn kritisch, maar 

steeds opbouwend. Misschien kost het wel wat meer 

tijd, maar daar gaat het niet om. We zijn dik tevreden 

hoe het is gegaan.”

Op tafel gelegd

Henk van der Zanden: “We hebben ons steeds goed 

voorbereid. We hebben duidelijke wensen en ideeën op 

tafel gelegd. Toch was het wel even wennen. Voor alle 

partijen. Hoe vaker we bij elkaar zaten, hoe beter het 

ging. We hebben als volwaardige partner meegedaan 

en het belang van de huurders verdedigd. We hebben 

voor bewoners belangrijke onderwerpen naar voren 

gebracht. Daarbij gaat het niet alleen over stenen, maar 

ook over leefbare en duurzame buurten, energiezuinige 

woningen en betaalbare woonlasten.”

De rode draad

“De afspraken die we konden vastleggen, hebben we 

vastgelegd,” verduidelijkt Charlotte Kooijmans. “Wat 

nog niet allemaal duidelijk is, gaan we de komende tijd 

concreet maken, bijstellen en uitzoeken. Het is geen star 

document, maar meer een rode draad voor de komende 

jaren. Samen met woCom en de huurders gaan we daar 

verder mee aan de slag.”

(vervolg van pagina 1)

Klantportaal  
wordt vernieuwd
Wist u dat u bij woCom veel zaken via internet 

kunt regelen? Op onze website, maar ook in het 

klantportaal Mijn woCom. Op mijn.wocom.nl krijgt 

u toegang tot uw persoonlijke pagina. Daar kunt u 

terecht op ieder moment van de dag, 7 dagen in de 

week. Bijvoorbeeld voor het inzien en aanpassen 

van uw gegevens, het betalen en opzeggen van uw 

huur en het melden van reparatieverzoeken. Vanaf 

uw eigen computer, tablet of smartphone.

Mijn woCom wordt nog verder uitgebouwd

Mijn woCom is vernieuwd en wordt deze 

maand nog verder uitgebouwd. Ook krijgt het 

klantportaal een nieuwe, gebruiksvriendelijkere 

uitstraling.

U krijgt nieuwe inloggegevens

Ga naar mijn.wocom.nl als u (opnieuw) wilt 

inloggen. Klik op ‘Wachtwoord vergeten’. In het 

volgende scherm vult u bij ‘Gebruikersnaam’ 

het e-mailadres* in dat bij ons bekend is. U 

krijgt vervolgens een e-mail met een uniek 

wachtwoord, waarmee u kunt inloggen. Dit 

wachtwoord wordt automatisch door het 

systeem aangemaakt en kunt u vervolgens 

onder ‘Mijn gegevens’ zelf veranderen.

Geen internet?

Voor mensen die geen toegang hebben tot 

internet, blijft woCom natuurlijk telefonisch 

bereikbaar.

* Omdat uw e-mailadres uw gebruikersnaam wordt, is het 

noodzakelijk dat dit e-mailadres bij ons bekend is. Heeft u een 

nieuw e-mailadres, geef dit dan aan ons door.

Melden van  
reparatie verzoeken 
voor huurders in 
Laarbeek
Voortaan meldt u uw reparatieverzoeken bij 

woCom. Dus niet meer rechtstreeks bij 

Aannemingsbedrijf MAS Claassen. Meld 

uw reparatieverzoek via mijn.wocom.nl of 

telefonisch via (0493) 49 76 66. Wij geven dan 

MAS Claassen opdracht voor de reparatie. Die 

maakt binnen 24 uur na de melding een afspraak 

met u. Storingen aan de centrale verwarming en 

mechanische ventilatie geeft u wel rechtstreeks 

door aan Kemkens, tel. (0492) 54 76 85.

Op 8 december zijn de prestatieafspraken met gemeente Helmond ondertekend. V.l.n.r.: Berry Smits, huurdersbelangenvereniging De Vaart; Mirjam 
Kräwinkel, directeur-bestuurder woCom; Joost Lobée, directeur Compaen; Toon Jegerings, voorzitter HBV Volksbelang; Leon van Stiphout, directeur-
bestuurder Volksbelang; Frans Stienen, wethouder Helmond; Peter van Heeswijk, directeur-bestuurder Woonpartners; Jan van Bruggen, HBV 
Woonpartners; Loes Steenbergen, HBV Compaen; Chris Theuws, directeur-bestuurder Bergopwaarts; Conny Raasveldt, HBO de Peel

Foto voorpagina-artikel: op 7 december zijn de prestatieafspraken voor de plattelandskernen ondertekend. V.l.n.r. staand: Frans van Zeeland, 
wethouder Laarbeek; Jan van Tulden, wethouder Cranendonck; Wilma van de Rijt, wethouder Heeze-Leende; Alfred Veltman, burgemeester Someren; 
Theo Martens, wethouder Asten. Zittend: Egbert Baks, Bewonersraad Laarbeek; Mirjam Kräwinkel directeur-bestuurder woCom; Elly van de Ven, 
bewonersraad De Pan. 
Foto hieronder: overleg met gemeente Heeze-Leende.  V.l.n.r. Trudie Thijssen van woCom, Marjo Compen en Charlotte Kooijmans van gemeente Heeze-
Leende, Henk van der Zanden, Elly van de Ven en Jo Noten van bewonersraad De Pan en Marika Berghuis van woCom.
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Kwaliteit van dienstverlening

Huurders zijn tevreden over hun woning en buurt, 
dienstverlening kan beter
In september gaven bijna 1.200 huurders hun mening over 

de dienstverlening van woCom. Ook beantwoordden ze 

vragen over hun woning en de buurt waarin ze wonen. De 

resultaten van het onderzoek zijn nu bekend. 

In 2014, vóór de fusie tussen Woningstichting Laarbeek 

en woCom, maakten de huurdersorganisaties De Pan, 

De Vaart en Bewonersraad Laarbeek afspraken met 

beide corporaties. De fusie mocht geen gevolgen 

hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening. Om 

te weten of onze huurders tevreden zijn, liet woCom 

onderzoeksbureau USP daarom 2 metingen uitvoeren: 

een nulmeting in het voorjaar van 2015 en ruim 1 jaar 

later deze vervolgmeting.

De woning krijgt een 7,2

Huurders zijn over het algemeen tevreden met hun 

woning, net zoals in 2015. Zaken als de verlichting in 

trappenhuizen en galerijen, inbraakveiligheid van de 

woning en de entree van woongebouwen krijgen het 

hoogste cijfer. Er zijn ook verbeterpunten. Bijvoorbeeld: 

de mate waarin de woning is geïsoleerd en de 

onderhoudsstaat van de binnenkant van de woning.

Tevreden met de buurt

Huurders beoordelen de leefbaarheid in hun buurt met 

een 7,4. Ondanks deze ruime voldoende, zien ze ook 

wel verslechtering van hun buurt in de vorm van meer 

overlast en slecht onderhouden tuinen en openbaar 

groen.

De dienstverlening kan beter

WoCom krijgt een lager cijfer voor de kwaliteit van haar 

dienstverlening. In 2015 gaven de huurders ons een 

7,4. Nu een 7,2. Dit is een duidelijk signaal van onze 

huurders dat het beter en anders moet. Zij noemen als 

verbeterpunten: afspraken nakomen, beter luisteren 

naar huurders. En ook duidelijker en persoonlijker 

communiceren, sneller reageren en zaken afhandelen. 

In gesprek met huurders

We nemen onze huurders serieus en vinden hun 

mening belangrijk. Daarom gaan we aan de slag 

met de uitkomsten van het onderzoek. Samen met 

de huurdersorganisaties kijken we hoe we onze 

dienstverlening kunnen verbeteren.

Een aantal punten pakken we meteen op, voor andere 

zaken is een uitgebreider onderzoek nodig. Dat doen 

we onder andere door erover in gesprek te gaan met 

huurders. In de volgende Bij Buurten meer hierover.

Stormschade bij huurders hersteld
De storm van 23 juni vorig jaar heeft in een groot deel 

van ons werkgebied veel schade veroorzaakt. Bewoners, 

organisaties en bedrijven hadden er hun handen vol aan. 

Het was voor alle betrokkenen niet alleen een hectische, 

maar vooral ook een emotionele tijd.

Herstel van de schade

WoCom heeft extra aannemers ingezet om al haar 

woningen te herstellen die door het noodweer beschadigd 

raakten. Wat in enkele uren overtrok, heeft een nasleep van 

maanden gehad.

Ook onze appartementencomplexen zijn zorgvuldig 

gecontroleerd op stormschade. Een extern bedrijf is 

momenteel bezig met de laatste inspecties. Dan weten 

we of er nog verdere herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Behang- en schilderwerk

De storm heeft ook voor veel vervolgschade gezorgd. 

Zo krijgen we nog steeds vragen over het schilderwerk 

door vochtoverlast. Behangen, schilderen en sausen van 

binnenmuren en plafonds zijn werkzaamheden voor de 

huurder. Als u een inboedelverzekering heeft, kunt u deze 

(gevolg)schade melden bij uw inboedelverzekering. We 

raden u aan om advies te vragen aan uw verfleverancier 

voordat u gaat schilderen. Door het aanbrengen van 

verschillende verflagen kan verf gaan bladderen of kunnen 

er andere, ongewenste resultaten ontstaan. 

Huurders bedankt

Het herstelproces heeft maanden geduurd. Een lange 

periode waarvoor huurders veel begrip en geduld hebben 

gehad. Wij danken u daarvoor nogmaals hartelijk.

Onder de deelnemers aan het onderzoek werden 3 geschenkbonnen verloot. Onze medewerkers deelden die uit aan de familie Van Gerwen in Asten, mevrouw Van Slijpe in Sterksel en familie Van Duren in Beek en Donk.
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Wooniezie is vernieuwd:  
overzichtelijker woningaanbod!
Op 6 december lanceerde Wooniezie een nieuwe, verbeterde website. De woningcorporaties uit de regio bieden 

via deze website hun vrijkomende woningen aan. De nieuwe website is duidelijker, overzichtelijker en makkelijker 

te gebruiken, zowel op een pc, tablet als smartphone.

Woningzoekenden kunnen op Wooniezie.nl in 

de hele regio een woning zoeken die past bij hun 

wensen en inkomen. Staat u al ingeschreven als 

woningzoekende? Dan kunt u gewoon inloggen 

met uw eigen inlognaam en wachtwoord. Ook het 

zoekprofiel blijft gelijk. Heeft u nog geen zoekprofiel 

aangemaakt? Dan is het goed dat alsnog te doen. U 

ontvangt dan namelijk tipberichten via e-mail over 

vrijkomende woningen die bij uw profiel passen.

Veranderingen 

Behalve het nieuwe, eigentijdse uiterlijk van de 

website, zijn er nog een paar veranderingen:

• Het Aanbodmodel is Inschrijfduur geworden om 

duidelijk aan te geven dat de plaats in de wachtrij 

bepalend is voor toewijzing.

• Direct te huur heet vanaf nu Eerste reageerder: wie 

het eerst komt, wie het eerst maalt.

• Het Optiemodel heet voortaan Wens & Wacht; 

hier kunt u eenmalig (per groep woningen) uw 

specifieke voorkeur kenbaar maken en wachten 

tot u aan de beurt bent.

• De naam van het model Loting verandert niet.

Inkomensverklaring

Ook nieuw is, dat u uw Inkomensformulier moet 

uploaden om te kunnen reageren op woningen. 

Dit is nodig vanwege de wet Passend toewijzen. 

Hierin heeft de overheid regels opgesteld om te 

voorkomen dat huishoudens met te lage inkomens 

in te dure woningen gaan wonen. Als uw inkomen 

bekend is, is meteen duidelijk voor welke woningen 

u in aanmerking komt op basis van uw inkomen, 

grootte van uw huishouden en de huurprijs. Uw 

inkomensformulier vraagt u gratis aan bij de 

Belastingtelefoon (0800-0543). U kunt wel zonder 

Inkomensformulier ingeschreven staan, maar als 

u wilt reageren op woningen moet dit formulier 

toegevoegd zijn bij Mijn Wooniezie, op Wooniezie.nl. 

Nog meer voordelen

Voor woningzoekenden heeft de nieuwe website 

nog meer voordelen:

• Als u bent ingelogd, ziet u uw passend aanbod: 

de woningen waar u op mag en kunt reageren. 

U hoeft dus niet meer zelf te filteren in het 

zoekresultaat.

• De woningadvertenties zijn overzichtelijker en 

er staat duidelijk bij wie voorrang heeft op de 

woning.

• U kunt voortaan twee woningaanbiedingen 

tegelijkertijd krijgen.

• Heeft u gereageerd op een woning? Dan ziet 

u meteen uw positie ten opzichte van die van 

andere woningzoekenden.

• Zoekt u een woning in de vrije sector (vanaf 

€ 710,68)? Dan kunt u ook zonder inschrijving op 

de woning reageren.

Heeft u vragen?

Mail dan naar info@wooniezie.nl of neem 

rechtstreeks met ons contact op.

Meer info:

 www.wooniezie.nl

Burendag 2016 
Deken van Pelthof

Op 23 september 2016 organiseerde de Bewoners-

commissie de jaarlijkse Burendag voor alle 

bewoners van de Deken van Pelthof in Asten. 

Voor deze Burendag hadden zich 55 bewoners 

opgegeven. De Bewonerscommissie had de dag 

goed voorbereid en vrijwilligers geregeld om te 

serveren. Lees hier het verslag van de commissie.

Aanvang

Het tijdstip van aanvang was gepland om 16.00 

uur, maar om 15.15 uur kwamen de eerste 

bewoners al. Ze wilden niet alleen een goed 

plekje hebben, maar ook gezellig buurten. 

Gelukkig waren we hierop voorbereid. Volgend 

jaar beginnen we ook zeker eerder.

Kippenhok

Zoals elk jaar zaten we ook nu weer in de hal 

van de ingang aan de Kerkstraat. Omdat het 

weer ons goed gezind was, hadden we buiten 

ook stoelen neergezet. De mensen maakten 

daar dankbaar gebruik van! Binnen leek het 

wel een waar kippenhok, het ‘gekakel’ was niet 

van de lucht. De Bewoners commissie ziet deze 

jaarlijkse Burendag als een ontmoeting van 

bewoners en hét moment om nieuwe contacten 

leggen! De sfeer is prima: gezellige gesprekken, 

ontmoetingen en genieten van goed eten en 

drinken. De oudste bewoner van het Deken 

van Pelthof, mevrouw van Roy (102 jaar) at ook 

dit jaar weer een frietje mee. Natuurlijk was 

ook de enthousiaste mevrouw Lamm, 95 jaar, 

erbij en – heel bijzonder – ze bracht een nieuwe 

buurtgenoot mee, mevrouw Martens!

Hartelijk dank!

Een wederom geslaagde Burendag, waarmee 

absoluut het doel – je buren (beter) leren 

kennen – is bereikt. Temeer, omdat er zich deze 

middag nieuwe bestuursleden hebben gemeld! 

De bewoners zijn ontzettend dankbaar dat we 

dit organiseren.
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Zo vader, zo zoon

In gesprek met Wim en Pieter Geurts
Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder van woCom, zoekt graag de verbinding. Met 

samenwerkingspartners, met collega-corporaties, maar vooral met huurders. Aan de 

‘keukentafel’ maakt ze een praatje, stelt ze vragen, bespreekt ze kwesties en geeft ze 

antwoorden.

Eind november ging ik op de koffie in Budel bij Wim en Pieter Geurts. Vader en zoon. 

Beiden huren van woCom. Wim in Budel, aan het Odapark. Pieter in Maarheeze. Bij 

binnenkomst werd meteen duidelijk dat ik op bezoek was bij een vitale man. Een 

man van 86, maar met vele hobby’s: klokken verzamelen, zingen, schilderen. Hij 

zit niet stil. Ook aan tafel komt het ene na het andere verhaal aan bod. Wim Geurts 

spreekt enthousiast over zijn woning en over zijn buren in hetzelfde blok. Van de 

11 bewoners wonen de meesten er net zo lang als Wim, vanaf de oplevering in 

2008. Ze lopen niet de deur plat, maar ‘houden elkaar een beetje in de gaten’. Ze 

zijn ook niet meer de jongsten. Aan het begin van het jaar, zo rond Driekoningen, 

komen ze sowieso altijd even samen. Om te proosten op het nieuwe jaar. Wim 

hangt dan een lijst op in de hal en iedereen schrijft op wat hij of zij meeneemt. En 

valt het gelijk met zijn verjaardag, dan trakteert Wim op gebak.

Humor die de harde waarheid zacht maakt

Pieter Geurts kijkt geamuseerd toe. Na een korte rondleiding door de woning, 

pakt zijn vader er een krantenartikel bij. Hij schrijft nog veel. Deze tekst heeft in 

het ED gestaan. Een tekst met een boodschap. Ik lach om zijn positief kritische 

woordspelingen, zijn vlijmscherpe geest, zijn humor die de harde waarheid zacht 

maakt. Pieter kijkt trots naar zijn vader, die alweer het volgende boekje pakt. Vol 

Gregoriaanse zangteksten. Hij wordt namelijk zo opgehaald voor de repetitie van 

één van de zangkoren waar hij bij zit. Komend weekend wordt hij in het zonnetje 

gezet. Hij is niet alleen 55 jaar lid van een gemengd kerkkoor in Budel-Schoot, 

ook bij het koor van de Achelse Kluis heeft hij er alweer 25 zangjaren opzitten. Hij 

glundert als hij de deur uitloopt.

Huurders persoonlijk benaderen

Ik blijf achter met zijn zoon. Pieter Geurts is 55 jaar. Het zingen heeft hij niet 

van zijn vader meegekregen, maar fluiten kan hij als de beste. Vroeger floot hij 

fanatiek zelf hockeywedstrijden. Tegenwoordig houdt hij zich vooral bezig met 

de begeleiding van andere scheidsrechters. Pieter is de enige van de kinderen (2 

zussen) die Maarheeze trouw is gebleven. Hij woont alweer bijna 19 jaar in zijn 

huidige huurwoning aan de Dissel en dat bevalt hem uitstekend. Dat huis heeft hij 

al bijna afbetaald, zegt hij lachend. 

Zonnepanelen

Als een investering in de toekomst en vooral vanwege lagere woonlasten, heeft 

hij zich aangemeld voor het zonnepanelen-project van woCom. Een proef waarbij 

we een kleine 50 woningen van individuele huurders voorzien van zonnepanelen. 

De huurder betaalt dan iets meer huur, maar bespaart flink op de energiekosten. 

Pieter heeft de aanbieding van woCom goed bestudeerd en inmiddels aan zijn 

buren laten zien. En dat zou woCom ook vaker moeten doen, huurders persoonlijk 

benaderen. Die positieve ervaringen spreken zich rond. Pieter neemt geen blad 

voor zijn mond, zegt waar het op staat, en geeft me nog de nodige tips mee. Het 

is al donker als ik de deur uitloop, maar het voelt alsof de zon hier in Budel elk 

moment kan gaan schijnen. 

 Op de koffie bij ...

We houden elkaar een beetje in de gaten

Verbeteren leefomgeving

Henricushof krijgt 
fietsenstalling 
Tekst en foto: Karin Verheijen

Bij Henricushof, een complex met seniorenwoningen 

in Lierop (gemeente Someren), is het vaak een gezellig 

samenkomen. Er worden regelmatig allerlei activiteiten 

georganiseerd. Voorheen parkeerden bewoners en 

bezoekers de fietsen en scootmobielen naast de ingang, 

wat vaak onveilige situaties veroorzaakte. Daarom is 

er enkele maanden geleden direct naast de ingang een 

gedeelte van de tuin verhard zodat er meer parkeerruimte 

ontstond. WoCom heeft toen ook de bloembak vernieuwd.

Van parkeerruimte naar overkapping

Op donderdag 29 september, vroeg in de ochtend, 

kwamen ze met 7 man sterk om een overkapping te 

realiseren voor de fietsen en de scootmobielen. De 

firma’s Roval en Reynaers Aluminium namen deel aan 

de jaarlijkse MVO-dag, onder het motto ‘together for 

better’. Zo leveren deze bedrijven een bijdrage aan het 

verbeteren van de leefomgeving. 

Hard gewerkt

De overkapping voor fietsen en scootmobielen aan de 

Henricushof stond vandaag bij hen op de planning. De 

hele dag is er hard gewerkt. Natuurlijk werd er goed 

gezorgd voor deze harde werkers: lekkere appelflappen 

bij de koffie en een goed verzorgde lunch maakten deze 

dag meer dan geslaagd. 

Geslaagde samenwerking

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met 

gemeente Someren, woCom en Roval en Reynaers 

Aluminium. Driek Doezé, van KBO-Lierop, coördineerde 

alles en heeft ervoor gezorgd dat alles tot in de puntjes 

was geregeld. Aan het einde van de dag werd de 

overkapping feestelijk in gebruik genomen door Henk 

Lenting en Leo van der Vleuten.
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100 jaar sociale woningbouw Helmond

Huurders bezoeken 
Helmonds ‘belevingshuis’
Tekst: Jan Peeters

In 1916 werd in Helmond de eerste sociale 

huurwoning gebouwd. De woningcorporaties 

stonden daarom  op een feestelijke manier stil bij 100 

jaar sociale woningbouw in Helmond. Helmondse 

huurders konden tot 8 januari 2017 gratis naar het 

historische EDAH Museum. Hier beleefden zij hoe 

de sociale volkshuisvesting zich in hun stad heeft 

ontwikkeld.

Hoe zag een woning er een eeuw geleden uit? Wat 

voor huishoudelijke hulpjes gebruikte men in die 

tijd? Welke attributen waren er toen die niet meer 

bestaan? In het belevingshuis kreeg jong en oud 

antwoord op deze en andere vragen. Een foto-

expositie en een film over de ontwikkeling van de 

sociale volkshuisvesting maakten deze bijzondere 

tentoonstelling helemaal af. De film kunt u zien op: 

  www.wocom.nl/100-jaar-sociale-woningbouw-

helmond-film

Vrijwilligers steunen minima

Onvoorstelbaar… lief!
Tekst: Jan Peeters

In Helmond West woont onze huurster Joyce Kuijpers die 

zich samen met haar vriend Jean-Paul Kocken vrijwillig en 

op onvoorstelbare wijze inzet voor minima uit Helmond 

en omgeving. Twee jaar geleden begon ze allerhande 

spullen te verzamelen, waaronder kleding, speelgoed en 

levensmiddelen, en sindsdien deelt ze dat uit vanuit haar 

woning aan mensen die het financieel erg moeilijk hebben. 

Zo zag Stichting LIEF in november 2014 het daglicht. 

De stichting werkt geheel op vrijwillige basis en de 

vrijwilligers krijgen geen vergoeding. Alle donaties gaan 

naar de minima, die op of zelfs onder de armoedegrens 

leven. Dankzij giften en donaties van particulieren, 

plaatselijke winkeliers en andere geïnteresseerden 

wordt het assortiment waaruit Joyce kan putten, 

steeds groter. Voor minima, die elk dubbeltje niet één 

maar wel tien keer omdraaien voor het uitgegeven 

kan worden, is Stichting LIEF een rots in de branding. 

De decembermaand kreeg voor deze mensen een 

gouden randje, want zo konden ook zij bijvoorbeeld 

hun kinderen een Sinterklaascadeau geven en een 

bescheiden feestmaal bereiden.

Voller dan vol

De persoonlijke keerzijde van dit geweldige initiatief is 

het gebrek aan ruimte. Joyce heeft haar handen én haar 

huis vol aan alle spullen. Alles staat vol, van huiskamer 

tot keuken en slaapkamer. Samen met vrijwilligers deelt 

ze alles uit vanuit haar privéwoning, maar aangezien er 

zo’n 200 gezinnen gebruik maken van de stichting, is 

dat eigenlijk geen doen meer. Dankzij de medewerking 

van woCom kregen Joyce en Jean-Paul opslagruimte, 

maar ook die begint al aardig vol te raken.

Uitdeellocatie en opslag gevraagd

Toch kan de stichting nog steeds kleding, goederen, 

speelgoed, activiteiten, levensmiddelen en donaties 

gebruiken. Neem gerust contact op met Joyce en 

Jean-Paul via 06 17131293. Zonder giften kan LIEF niet 

bestaan, dus… geef!

 www.stichtinglief.nl

Samen met Anna
Enige tijd geleden sprak een groep bewoners 

uit de Helmondse Annawijk haar zorgen uit over 

de leefbaarheid en toekomst van hun buurt. Zij 

gaven dit signaal af aan de burgemeester van 

Helmond. Gemeente, woCom en bewoners zijn 

tijdens bewonersavonden met elkaar in gesprek 

gegaan over de leefbaarheid. En met goed 

resultaat: tal van ergernissen, bijvoorbeeld over 

het groen, verkeer en veiligheid, zijn opgepakt. 

Groot onderhoud aan woningen 

Die samenwerking krijgt een vervolg. WoCom 

heeft bijna 200 huurwoningen in deze wijk. 

Deze zijn de komende jaren toe aan groot 

onderhoud. Maar we kijken verder dan alleen de 

woningen. Samen met bewoners uit de wijk en de 

gemeente willen we in de eerste helft van 2017 

tot een wijkontwikkelingsplan komen. Daarin 

krijgt zowel onderhoud, een leefbare omgeving, 

energiezuinigheid als samenwerking een plek. 

Over hoe we dat gaan aanpakken, informeren wij 

de wijkbewoners nog.

Meedenken, meehelpen?

Heeft u goede ideeën voor de Annawijk of wilt u

graag uw mening geven? Dat kan! Meldt u zich

dan aan voor een meedenkgroep. Dit kan bij de

gemeente Helmond: f.berkvens@helmond.nl of

0492 587563. Joyce werd in het zonnetje gezet voor haar onvermoeibare inzet voor 
minima, waarvoor ze in 2016 de Gouden Duim ontving uit handen van 
Henri Swinkels, gedeputeerde namens de provincie Noord-Brabant. 



7Bij Buurten Laarbeek

Genoeg te bespreken tijdens het wijktafeloverleg 

Aanschuiven bij de wijktafel Laarbeek

Consulent Wonen & Buurten Harriët van Lierop neemt deel aan het overleg met het leefbaarheidsnetwerk in Beek en Donk. Opzichter Cor van Rijsingen coördineert het werk in uitvoering. 

Enkele praktijkvoorbeelden

Te hoog inkomen

Een familie in Laarbeek, bestaande uit een 

echtpaar met een kind, woont in een te klein 

appartement. Het stel staat al jaren ingeschreven 

voor een grotere huurwoning. WoCom ontving 

deze melding: kan er iets geregeld worden voor 

dit gezin? Harriët ging kijken. En wat blijkt? Het 

echtpaar reageert wel degelijk op huurwoningen 

die worden aangeboden, maar ze vallen buiten 

de inkomensgrens. ‘Een typisch geval van 

nét te veel verdienen voor een huurwoning.’ 

Ankie Verspeek: ‘Ze zouden misschien een 

corporatiewoning kunnen kopen, binnenkort 

komt er een mooie vrij in Laarbeek. Met een 

inkomen dat net te hoog is voor een huurwoning, 

is een gesprek met een hypotheekadviseur en 

een berekening het eerste wat ik aanraad. Er kan 

vaak meer dan mensen denken’.

Huisnummers

Voor een complex op het Heuvelplein in Beek en 

Donk is bewust gekozen om geen huisnummers 

op de bellentableaus te zetten. Op de brievenbus 

staan wel nummers. Maar het blijkt toch tot veel 

verwarring te leiden. ‘Soms weet je geen naam, 

maar wel een nummer. Bij wie moet je dan 

aanbellen?’ Dat dat niet handig is, wordt door alle 

aanwezigen beaamd. Ook al is destijds gekozen 

voor het achterwege laten van de huisnummers 

in verband met de veiligheid, het blijkt in de 

praktijk niet te werken. De huisnummerplaatjes 

zijn inmiddels vervangen.

Galerijen obstakelvrij

Op galerijen mogen geen obstakels staan. Dat is 

in het belang van de veiligheid van de bewoners 

in een complex. Het valt niet mee om de galerijen 

obstakelvrij te houden. Daarom gaan we met 

de bewoners in gesprek. Om aan te geven dat 

veiligheid voor alles gaat en dat er om die reden 

niets op de galerijen mag staan.

In de vorige Bij Buurten maakten we kennis met de wijktafel Someren. Dit keer laten we u zien hoe het eraan toegaat 

bij wijktafel Laarbeek. Gemeente Laarbeek (Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout) telt ongeveer 22.000 

inwoners en heeft 9.280 woningen. Daarvan heeft woCom er zo’n 2.200.

Anders dan de vorige keer lopen we nu niet mee met de verschillende medewerkers van de wijktafel Laarbeek, 

maar schuiven we aan bij hun overleg. Hoe werken de medewerkers binnen de wijktafel samen om de huurders 

van woCom zo goed mogelijk van dienst te zijn? Elke situatie wordt met evenveel zorg en aandacht doorgesproken. 

Of dat nu gaat om klachten over schuttingen, over sleutels of speciale tags om deuren te openen, over buren of 

mantelzorg: het komt allemaal voorbij. In dit artikel maakt u kennis met de mensen van de wijktafel Laarbeek. Wie 

zijn ze en wat doen ze?

Harriët van Lierop krijgt als consulent 

Wonen & Buurten allerhande vragen. 

Bijvoorbeeld, mag een scootmobiel 

op de galerij staan? Een 

urgentieaanvraag die eigenlijk geen 

urgentieaanvraag is? Ook overlegt ze 

regelmatig met de bewonerscommissies en is ze 

betrokken bij groot onderhoud in Laarbeek.

Merian Hulshorst, klantconsulent, 

komt u tegen bij de open spreekuren 

in Lieshout en Helmond. Hier komen 

allerlei vragen voorbij, bijvoorbeeld 

van woningzoekenden over hun 

inschrijving en van huurders over 

renovatiewerkzaamheden. Of over wijzigingen in 

gezinssamenstelling, zoals samenwonen, huwelijk of 

echtscheiding. Huurders zijn vaak niet op de hoogte dat 

dit schriftelijk moet. Formulieren hiervoor kunt u 

downloaden van onze website en het klantportaal.

Petra Bekx en Irene 

van Gorp nemen deel 

aan de vergaderingen 

van de 4 wijktafels. 

Aanvragen voor zelf 

aangebrachte voor-

zieningen en geriefsverbeteringen worden door deze 

technisch administratief medewerkers behandeld. En 

woningaanpassingen die onder de Wmo (Wet 

maatschappelijke ondersteuning) vallen. “Wij schuiven 

graag aan bij dit overleg. Zo zijn we goed op de hoogte 

en kunnen we beter en sneller reageren op bepaalde 

vragen van bewoners.”

Cor van Rijsingen is opzichter en houdt 

zich bezig met alles dat met het 

dagelijks onderhoud van de woningen 

te maken heeft. Hij bepaalt wat voor 

werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd aan een woning en wie 

daarvoor verantwoordelijk is. U treft Cor regelmatig aan 

in Laarbeek.

De verhuurmakelaars 

Ankie Verspeek en 

Hanneke Consent-

van Hout weten alles 

van de gang van 

zaken rondom de 

huur, inkomensgrenzen, woningen die vrijkomen om te 

verhuren en welke huurwoningen woCom te koop 

aanbiedt. Zij zorgen voor een voorspoedige, snelle 

afwikkeling als u uw woning opzegt of komt wonen in 

een huurwoning.

Tip van de  
wijktafel Laarbeek:  

schrijf u in!
Ook als zittende huurder kunt u zich op Wooniezie.nl inschrijven voor een woning. En reageren als u een huis ziet waarin u zou 

willen wonen. 
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Natuurkunde en vrijwilligerswerk

De lange weg van een man die 
vluchtte voor geweld
Tekst: Frans Verhoeven | Foto’s: Harrie Damen 

De media staan er bol van, we zien het dagelijks op televisie: vluchtelingen in bootjes, in treinen en aan de grens. 

Wanhopige mensen die hun thuisland ontvluchten in de hoop op een beter leven elders. We hadden een gesprek met 

Mohammed Alnaemi die we tegenkwamen in gemeenschapshuis Den Donk.

Het is bijna niet voor te stellen wat een reis Mohammed 

Alnaemi maakte voordat hij uiteindelijk in Soerendonk 

zijn thuis vond. Mohammed werd geboren in Al Marj in 

Libië. Zijn Palestijnse ouders verhuisden toen hij klein 

was naar Syrië. Daar leidde hij een leven zoals we dat 

hier ook kennen: basis- en middelbare school in het 

toen nog vrije en vredige Syrië. Mohammed had aanleg 

voor de bètavakken en besloot naar de universiteit van 

Damascus te gaan om daar natuurkunde te studeren.

Op de vlucht

Met zijn natuurkundebul op zak zag Mohammed het 

geweld van de oorlog steeds dichterbij komen. Het land 

dat zijn ouders ooit zo gastvrij opnam, raakte steeds 

verder verscheurd door de oorlog. Mohammed besloot 

te vluchten en vertrok op 26 september 2013 uit Syrië. 

Van zijn spaargeld kocht hij een vliegticket naar Caïro in 

Egypte en van daaruit reisde hij door naar Alexandrië, 

een Egyptische miljoenenstad aan de Middellandse Zee. 

Hij stak over naar Italië, en reisde toen vervolgens via 

Milaan en Parijs naar Brussel om tenslotte in Maastricht 

te belanden.

De reis door Nederland 

Mohammed vroeg in oktober 2013 asiel aan in 

Maastricht en is daarna met behulp van het COA naar 

asielcentra in achtereenvolgens Uithuizen (Groningen), 

Arnhem (Gelderland) en Baexem (Limburg) gegaan.

Uiteindelijk werd hij vergunninghouder: een vluchteling 

die legaal in Nederland verblijft en daar zijn leven mag 

opbouwen. Mohammed leerde Nederlands spreken en 

schrijven, wat hem heel aardig afgaat. Om een bijdrage 

te leveren aan het land dat hem opgenomen heeft, om 

mensen te leren kennen en om de taal beter te leren, 

doet hij op maandag en dinsdag vrijwilligerswerk bij 

gemeenschapshuis Den Donk in Soerendonk.

Wonen in Soerendonk

Mohammed heeft het best naar zijn zin in Soerendonk. 

Hij werkte mee als vrijwilliger met het jeugdkamp ter 

plaatse. De mensen zijn erg vriendelijk, hij heeft goed 

contact met zijn directe buren, hij heeft een fijne woning 

en ziet volop kansen. Zodra het mogelijk werd, begon hij 

in Sittard aan een lerarenopleiding Natuurkunde, zodat 

hij uiteindelijk voor de klas kan staan en het vak dat hij 

heeft gestudeerd, kan overbrengen aan leerlingen. Hij 

loopt al stage in Weert.

De toekomst

Mohammed heeft in december een gesprek met de 

gemeente Cranendonck gehad voor een paspoort-

aanvraag zodat hij in Nederland kan werken. Voor de 

klas dus, als dat kan. En dan het liefst in Haarlem, waar 

zijn ouders en zijn twee zussen woonachtig zijn. Hij wil 

graag bij hen in de buurt wonen en hoopt dat hij in 

Haarlem een baan kan vinden. 

Het was een moeizame reis om vrede en rust te vinden. 

Mohammed heeft de moeilijkheden het hoofd geboden, 

de taal geleerd en werkt hard aan een goed leven in zijn 

nieuwe thuisland: om te beginnen in Soerendonk!

Plaats voor  
vergunning
houders
De provincie Noord-Brabant had de taak om in 

2016 6.353 vergunninghouders te huisvesten. 

Dit aantal wordt over de gemeenten verdeeld 

naar rato van het inwonersaantal. WoCom 

heeft sociale huurwoningen in 6 gemeenten. 

Deze gemeenten moesten in 2016 samen 468 

vergunninghouders huisvesten.

In Helmond en Asten zijn meerdere woning-

corporaties met een groot woningbezit. Zij 

dragen ook een groter steentje bij. WoCom is met 

alle gemeenten in haar werkgebied in gesprek 

geweest om 232 mensen uit asielzoekerscentra 

in 2016 van een goede woning of kamer te 

voorzien. Uiteindelijk hebben we 160 personen 

met een vergunning gehuisvest. Dit is nog 

lang niet voldoende. Daarom is woCom met 

gemeenten in gesprek om creatieve oplossingen 

te realiseren.
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‘Met de poppen spelen’ is voor alle leeftjden

Louis en Jeanne Timmermans
Tekst en foto’s: Karin Verheijen

Toen Louis (85) en Jeanne (85) Timmermans ongeveer een jaar geleden naar hun nieuwe woning 

aan de Anton Meurkensstraat in Budel verhuisden, was het een hele uitdaging om zoveel 

mogelijk spulletjes mee te nemen. En dan niet alleen de mooie meubelen, maar ook de prachtige 

poppenverzameling en alle andere hobbyspulletjes van Jeanne. 

Al jaren verzamelt Jeanne poppen, vooral barbiepoppen. Gekochte barbiepoppen 

krijgen een ‘make-over’. Ze worden schoongemaakt en helemaal in het nieuw 

aangekleed met de door Jeanne zelfgemaakte kleding. Een garderobe van 

gebreide bloesjes, jurkjes, broekjes, haarbandjes en zelfs lakjasjes. De poppen 

zijn allemaal anders. Jaren terug heeft Jeanne ongeveer 40 poppen meegegeven 

aan een zuster. Deze zuster heeft de poppen meegenomen naar Denemarken en 

aldaar verkocht. De opbrengst is naar de kerk gegaan. Wat een mooi gebaar!

Groot poppenhuis

Ook Louis draagt zijn steentje bij aan deze mooie hobby van Jeanne. Louis heeft 

een groot poppenhuis gemaakt, waarin ook heel veel poppen staan uitgestald. 

Buiten de poppen is Jeanne ook actief met het maken van mooie kaarten en het 

breien/haken van andere fraaie kunstwerkjes!

Nog zoveel mooie ideetjes

Onder het genot van een Budels kopje koffie en lekkere zelfgemaakte taart was 

het gezellig en heel mooi om de grote poppenverzameling te mogen zien. Louis 

en Jeanne wonen hier fijn en genieten van alle dagen. Vervelen doen ze zich 

absoluut niet, want Jeanne heeft nog zoveel mooie ideetjes klaar liggen om mee 

aan de slag te gaan.

Participatie
In de vorige Bij Buurten hebben we u uitgelegd hoe de drie huurdersorganisaties 

samen met woCom werken aan een nieuwe vorm van participatie. Deze 

samenwerking krijgt steeds meer vorm. Zo hebben we de afgelopen periode 

samen afgesproken welke onderwerpen waar besproken moeten worden. Het 

overleg over de jaarlijkse huurverhoging vindt op centraal niveau plaats, de 

woonvisie en prestatieafspraken met de gemeenten op lokaal niveau en wijkvisie 

op buurt- of wijkniveau. Het lijkt allemaal heel logisch, maar je moet hierover wel 

afspraken met elkaar maken. De volgende stap is het afsluiten van een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst. Dat gaat binnenkort gebeuren. Meer hierover in 

de volgende Bij Buurten.



10 Bij Buurten nieuwbouw

WoCom bouwt verder
WoCom ontwikkelt regelmatig nieuwbouw. 
Wij zetten ons in om 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
De Sijl, Someren

De bouw van 18 sociale huurwoningen aan de 

Sijlkensstraat in Someren verloopt voorspoedig: 

8 gezins woningen en 10 levensloopbestendige 

woningen. Die laatste woningen zijn zó gebouwd 

dat de bewoners erin kunnen blijven wonen als hun 

levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door 

ouderdom, ziekte of een handicap. Het hoogste punt is 

inmiddels bereikt en de woningen zijn toegewezen. De 

18 nieuwe bewoners worden deze maand uitgenodigd 

om een kijkje te nemen op de bouw.

Laarbeek
Moreeshof (Laarhuys), Lieshout

Het gebouw is uit de steigers. De bronskleurige 

kozijnen en balkonhekken steken mooi af bij de lichte 

gevels. Binnen wordt volop gewerkt door loodgieters, 

elektriciens en schilders en buiten wordt het terrein 

voorzien van een nieuwe riolering. De toegangsweg 

vanaf de Burgemeester Van den Heuvelstraat wordt 

vervangen en het plein wordt bestraat. Eind januari is 

de oplevering van het gebouw gepland. Daar kunnen 

straks 24 kinderen en jongvolwassenen met een 

verstandelijke beperking wonen.

Helmond 
Liverdonk, Helmond - Brandevoort

In 2016 startten we met de verkoop van 14 twee-onder-

een-kapwoningen in Liverdonk, het nieuwe ‘witte 

dorpje’ van Brandevoort. De verkoopprijzen liggen 

tussen € 259.000 en € 269.000 vrij op naam. Inmiddels 

zijn er al enkele woningen verkocht. Begin van 2017 

verwachten we te kunnen starten met de bouw van 

deze woningen en van 26 vrijesector-huurwoningen.

 www.mooiliverdonk.nl

Looiseveld, Helmond - Brandevoort 

De 12 sociale koopwoningen worden in januari 

opgeleverd. Op 7 december 2016 is het hoogste punt 

van de 10 sociale huurwoningen bereikt. Die worden 

naar verwachting in mei 2017 opgeleverd. De toewijzing 

van deze 1- tot 2-persoons woningen (rechts op de foto) 

is gestart. De middelste van de 3 koopwoningen (links 

op de foto) is nog te koop.

 www.looiseveld.nl

Varia Veste, Helmond - Brandevoort 

In het plan Varia Veste zijn in de tweede fase 8 nieuwe 

woningen gebouwd. Hiervan is er nog 1 te koop. De 

verkoopprijs bedraagt € 197.500 vrij op naam.

 www.variaveste.nl

Buitenhoeve, Helmond - Brandevoort 

Vanaf september 2016 zijn er in dit nieuwbouwplan 

nog eens 6 woningen gebouwd. Van deze voornamelijk 

twee-onder-een-kapwoningen, zijn er nog enkele te 

koop. De verkoopprijzen liggen tussen €  240.000 en 

€ 290.000 vrij op naam.

 www.buitenhoevebrandevoort.nl

Grote renovatie  
in Beek en Donk
Tekst: Toosje Dekkers

In de Beukenlaan in Beek en Donk staat een aantal 

woningen van woCom, dat een grondige renovatie moest 

ondergaan. Ik ging op bezoek bij de familie Van Goch om te 

horen hoe zij deze ingrijpende verbouwing heeft ervaren.

“Voor aanvang van de renovatiewerkzaamheden was 

er een informatieavond, waar we helaas niet bij konden 

zijn,” vertelt mevrouw Van Goch. “Dat is jammer, want 

zo waren we in het begin niet goed op de hoogte van 

wat er stond te gebeuren.” Aannemersbedrijf Geven 

uit Asten en woCom voorzagen de bewoners van het 

boekje ‘Informatie Planmatig Onderhoud’, zodat al snel 

meer duidelijk werd. Meneer Van Goch gaf meteen een 

tip voor toekomstige werkzaamheden: “Een schema 

waarop stond wat er per dag zou worden gedaan en 

wat werd aangepakt: dát zou handig zijn geweest.”

Eerst afbreken voor je kunt opbouwen

Al snel raakte de familie Van Goch gewend aan 

werkmannen over de vloer. Voor het opbouwen moet 

er altijd eerst afgebroken worden dus er werd hard 

gewerkt: kappen, breken, boren, puin en afval afvoeren. 

Het huis werd voorzien van een nieuwe keuken, nieuwe 

deuren en plafonds, een heerlijke douche en een mooi 

toilet. Mevrouw Van Goch: “Het was behoorlijk koud 

in huis. De verwarming kon niet aan en alle deuren 

stonden constant open. Voor ons koud, maar voor de 

werkmannen net zo goed. Daarom zorgde ik voor 

lekkere verse koffie, zodat ze zich daarmee van binnen 

een beetje konden opwarmen. Ja, ik heb heel wat 

kannen koffie gezet!”

Keurig geregeld

WoCom en de aannemer zorgden voor alle 

noodvoorzieningen. Er was een adres waar men 

van de douche en het toilet gebruik kon maken en 

waar ook plek was om even een praatje te maken. 

“Keurig geregeld!” De familie is heel tevreden over het 

eindresultaat: wat gerenoveerd moest worden is weer 

op en top in orde. ”Het is fysiek zwaar om in een huis te 

wonen dat gerenoveerd wordt,” zegt mevrouw Van Goch 

eerlijk. “Overal rommel, puin, stof, spullen, materialen, 

afdekplastic… en natuurlijk al die vreemden in je 

huis.” Maar het eindresultaat mag er zijn en de familie 

is woCom en aannemer Geven met zijn personeel dan 

ook zeer dankbaar. Als alles klaar is, kan de familie Van 

Goch weer écht genieten van hun mooie thuis!
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Onderhoudsprogramma 2017

Wij onderhouden onze woningen volgens een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB). Elk jaar wordt er geld 

gereserveerd om de woningen te onderhouden. Dit jaar zijn er weer veel werkzaamheden ingepland. Dat ziet u in 

het overzicht hieronder.

Als wij bij uw woning werkzaamheden willen uitvoeren, informeren wij u op tijd. U ontvangt altijd een brief van 

woCom of van de aannemer hoe en wanneer het werk uitgevoerd wordt.

Voorkom verstopping van de dakgoot

Een verstopte dakgoot kan behoorlijk wat problemen 

opleveren. Van verstopping buiten tot lekkage binnen, 

met alle ellende van dien. Bladeren, mos en modder zijn 

beruchte boosdoeners. Let er dus op dat uw dakgoten 

schoon zijn. 

Bent u lid van het glas- en gotenfonds van woCom?

Dan reinigen wij uw goten. Dit staat gepland tussen 

januari en maart. Dat doen we niet zelf; dat laten we 

reinigingsbedrijf Van der Zanden doen. U krijgt van 

tevoren bericht wanneer uw goten gereinigd worden. 

Bent u nog geen lid?

Dan worden uw dakgoten niet gereinigd en moet 

u dit zelf (laten) doen. Wilt u lid worden van het glas- 

en gotenfonds? Dat kan voor €  1,91 per maand. Meer 

informatie over het glas- en gotenfonds vindt u op onze 

website www.wocom.nl.

Tip van de opzichter

Ventileren!
Elke dag hoopt zich zo’n 10 tot 15 liter waterdamp 

op in uw woning. Van u en uw medebewoners, 

de huisdieren en de planten bijvoorbeeld. Maar 

ook van allerlei huishoudelijke werkzaamheden 

waar water aan te pas komt. Door te ventileren 

gaat vochtige gebruikte lucht uit de woning en 

komt er frisse gezonde lucht in. Is uw woning 

goed geïsoleerd, dan is het extra belangrijk om 

goed te ventileren.

Het beste ventileert u als u twee uitzetraampjes 

te genover elkaar openzet. Als u geen ernstige 

vochtpro blemen heeft, is eenmaal per dag 

gedurende 20 minu ten voldoende. Alleen door 

ventileren kan woonvocht worden afgevoerd. 

Zelfs als het buiten vriest en het mistig is, wordt 

door te ventileren vocht uit de wo ning naar 

buiten afgevoerd. Het is wel verstandig om 

tijdens het ventileren de kachel laag te zetten.

Tips

• Ventileer elke dag en vergeet daarbij de 

slaapkamers niet.

• Laat de temperatuur ’s nachts niet onder de 

15 °C komen.

• Heeft u mechanische ventilatie? Controleer 

regelmatig of deze het nog doet. Als u een 

strookje papier voor de opening houdt, moet 

dit naar binnen worden gezogen. 

• Maak de afzuigkap boven het fornuis 

regelmatig schoon.

Dus: ventileren, ventileren, ventileren. 

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen.

Wat staat er in hoofdlijnen op de agenda voor 2017?
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Groot onderhoud *) of verbetering energielabel 9 0 37 0 28 170 244

Asbestsanering golfplaten/meterputdeksel 0 0 0 32 120 0 152

Cv-vervanging 13 1 19 4 0 129 166

Schilderwerk 284 38 139 45 540 410 1.456

Platte bitumen daken vervangen  (soms inclusief isolatie) 83 0 62 32 43 74 294

Dakkapelvervanging 0 0 0 0 18 0 18

Keukenblokvervanging 0 0 21 7 0 54 82

Kozijnvervanging 0 0 0 31 184 0 215

Binnenonderhoud: badkamer, keuken, toilet, meterkast 
(mogelijk aangevuld met andere werkzaamheden)

30 0 0 8 0 83 121

*)  Groot onderhoud omvat ingrijpende maatregelen aan de buitenkant van de woning. Mogelijk worden die gekoppeld aan 
werkzaamheden aan de binnenkant van de woning. Dat wordt per project bekeken en nader ui tgewerkt.
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Colofon
Bij Buurten is een uitgave van woCom. Deze uitgave 

verschijnt drie keer per jaar en wordt gemaakt door 

medewerkers en huurders.

Hoofdredactie

woCom

Buurtredactie

Karin Verheijen, Toosje Dekkers, Jan Peeters, Frans 

Verhoeven en Harrie Damen.

Ontwikkeling en productie

Itch Creative Studio, Helmond

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.

© Copyright januari 2017, 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... 
Toon en Maria van der Loo
Tekst: Toosje Dekkers

Toon en Maria van der Loo wonen sinds anderhalf jaar in 

een mooie bungalow aan de Pastoor de Kleijnhof in Asten. 

Voor deze rubriek ging ik bij hen op bezoek. Verwarring 

alom: de voorkant bevindt zich aan de achterkant, 

compleet met bel en huisnummer. Eigenlijk zou boven dit 

artikel moeten staan: “De achterkant is de voorkant aan 

de achterkant van Toon en Maria…”

Ruim terras

Het ruime, overdekte terras biedt namelijk plaats 

aan het hele gezin: met hun vier kinderen en negen 

kleinkinderen wordt menig uurtje gezellig in de 

achtertuin doorgebracht. Ook de buren, vrienden en 

kennissen hebben daar al van de gastvrijheid van Toon 

en Maria mogen genieten.

Bezigheden

Na 42 jaar werkzaam te zijn geweest als vrachtwagen-

chauffeur geniet Toon nu van zijn pensioen. Toch is er 

nog steeds ‘werk aan de winkel’: Maria en hij passen 

regelmatig op hun kleinkind van nog geen jaar. De 

andere kleinkinderen, die al wat ouder zijn, weten de 

weg naar opa en oma zelf te vinden.

Blij met buren en buurt

Als hij tijd heeft, mag Toon graag een partijtje biljarten. 

Maria houdt van handwerken en computerspelletjes. 

Samen ondernemen ze van alles: winkelen, fietsen, 

werken in de tuin en regelmatig op vakantie met de 

camper. Het echtpaar heeft altijd in Asten gewoond en 

dat blijft zo, zegt Maria. Ze zijn prima te spreken over 

woCom en blij met de buren en de buurt waar iedereen 

voor elkaar klaar staat. Wat wil je nog meer?

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. 

De inloopmogelijkheden van onze spreek-

ruimtes in Lieshout en Helmond staan 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. Per e-mail: info@wocom.nl

www.wocom.nl

Huur betalen
De eenvoudigste manier om uw huur te betalen is via automatische incasso. Uw huur

wordt dan elke 1e dag van de maand automatisch van uw rekening afgeschreven. 

Kijk op www.wocom.nl/huurbetalen voor het aanmeldformulier.


