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Wat gebeurt er met uw 
reparatieverzoek?
Lees dit artikel op pagina 2 >>

Hoe voorkomt u een 
rioolverstopping? 
Lees dit artikel op pagina 11 >>

Wat doet woCom als er meer nodig 
is dan ‘gewoon’ onderhoud? 
Net als kleren of gereedschap, slijten ook woningen. Anke Nieuwland, teamleider Vastgoed Realisatie bij woCom: 

“Bij woCom houden we de kwaliteit van onze woningen dan ook op peil, zodat onze huurders er prettig en betaalbaar 

kunnen wonen. We onderscheiden verschillende soorten onderhoud. Vaak kiezen we ook voor het verduurzamen van 

woningen, zodat ze nog lange tijd blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van deze tijd.”

“We investeren veel in onze woningen”, vertelt Anke. 

WoCom onderscheidt daarbij verschillende soorten 

onderhoud. “Het dagelijkse onderhoud is onderhoud 

naar aanleiding van reparatieverzoeken”, legt Anke 

uit. “De periodieke schilderbeurten, controle van 

installaties en bijvoorbeeld het vervangen van kozijnen, 

daken, keukenblokken of sanitair plannen we altijd in 

de onderhoudsbegroting. Dat noemen we planmatig 

onderhoud. En als iemand de woning verlaat, is er ook 

nog het mutatieonderhoud om ervoor te zorgen dat de 

volgende huurder prettig kan wonen. Als er meer nodig 

is, gaan we over op ingrijpende woningverbeteringen.”

Meer kwaliteit en comfort, lagere maandlasten

Ingrijpende woningverbeteringen zijn vooral 

interessant voor woningen die in de toekomst nog lang 

mee kunnen. “Gelukkig geldt dat voor het merendeel 

van onze woningen”, vertelt Anke. “Daarbij kijken we ook 

naar mogelijkheden om woningen te verduurzamen. 

Een dak is bijvoorbeeld altijd na verloop van tijd aan 

vervanging toe. Een reguliere vervanging van vooral 

de pannen, valt onder het planmatige onderhoud. 

Als er meer nodig is om de woning te verduurzamen 

en hem liefst ook meer energieneutraal te maken, 

kiezen we ervoor om het hele dak te vervangen en 

te isoleren. Hetzelfde geldt voor kozijnen, gevel- en 

vloerisolatie.” Zulke verbeteringen voegen kwaliteit 

en comfort toe en leveren ook nog een besparing 

op voor de huurders: het lagere energieverbruik 

compenseert de huurverhoging ruimschoots. “Bij een 

dakvervanging bieden we bovendien de mogelijkheid 

om zonnepanelen te laten installeren. Ook dat levert 

een fl inke verlaging in de energielasten op.” WoCom 

(lees verder op pagina 2)

Inboedel verzekeren?
Voor u als huurder is het verstandig om een inboedelverzekering af te sluiten om uw huisraad te verzekeren 

tegen schade of verlies. Zorg ervoor dat u goed verzekerd bent. Lees verder op pagina 11.

“We verduurzamen woningen om 
ze nog lang te laten voldoen aan de 
kwaliteitseisen van deze tijd”

Firma Renders legt een nieuwe riolering aan onder een bestaand huis.
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kijkt natuurlijk naar de wensen van de bewoners zelf. 

“We gaan steeds vaker in gesprek over wat wij van plan 

zijn en over onze visie op het onderhoud. Bewoners 

hebben daar ook eigen ideeën over en daar proberen 

we zo goed mogelijk rekening mee te houden in de 

uitwerking van onze plannen.”

Afwegingen

Soms is het juist niet wenselijk om te investeren 

in verduurzaming. “Een plattegrond met te kleine 

slaapkamers verander je bijvoorbeeld niet gemakkelijk 

en de kosten wegen soms niet op tegen de verbetering. 

We kunnen dan de keuze maken om die woningen te 

verkopen of te slopen om er nieuwbouw voor in de 

plaats te laten komen. We voeren dan alleen nog het 

nodige kleine onderhoud uit aan die woningen.” Of 

woCom kiest voor verduurzamen, verkopen of slopen, 

hangt ook af van wat voor soort woningen er nodig zijn. 

“Zo zijn er nog veel grote eengezinswoningen, terwijl 

er steeds meer behoefte is aan kleinere en betaalbare 

woningen voor 1- en 2- persoonshuishoudens.” 

Aandacht voor het milieu

WoCom vervangt onderdelen van de woning overigens 

alleen op het moment dat ze aan vervanging toe zijn, 

benadrukt Anke. “Een cv-ketel vervangen als hij nog 

jaren mee kan, is immers ook niet duurzaam.” Als die 

cv-ketel wel aan vervanging toe is, kijkt woCom naar de 

mogelijkheden voor een gasloze oplossing. Zo probeert 

woCom de energieprestaties te verbeteren en de CO2-

uitstoot te verminderen. “De woningverbeteringen 

dragen daaraan bij, maar ook de bouw van nieuwe, 

duurzame en gasloze woningen."

Wat gebeurt er met uw reparatieverzoek?
Uw reparatieverzoek kunt u snel en eenvoudig melden via Mijn woCom, het online huurdersportaal van woCom. Of u gebruikt een formulier op onze website of neemt telefonisch 

contact op. Als u woCom belt om een reparatieverzoek te melden, krijgt u altijd een medewerker aan de lijn. Die bespreekt met u wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren, of er haast 

bij is en of de kosten van de reparatie voor woCom of voor u zelf zijn. Buiten kantooruren spreekt u met een medewerker van onze externe meldkamer. 

Onze medewerkers Klantenservice nemen tijdens 

werktijd de reparatieverzoeken van u aan. Zij vragen 

door om uw reparatieverzoek helder te krijgen. Ze geven 

tips om u te helpen zelf iets op te lossen of te voorkomen 

in de toekomst. Als het nodig is, verbinden ze u door met 

een collega.

Advies en oplossing

Onze collega’s doen hun best om u zo goed 

mogelijk uitleg te geven over de afhandeling van uw 

reparatieverzoek. Heeft u bijvoorbeeld een probleem 

met de cv-ketel, dan sturen we u rechtstreeks door naar 

Kemkens of Vaanster. Als een reparatie voor rekening 

van de huurder is, leggen we uit waarom dat zo is. We 

vertellen waar u de informatie een volgende keer kunt 

vinden en adviseren welke bedrijven uw probleem 

volgens ons goed kunnen oplossen. Als een reparatie 

voor rekening van woCom is en als het niet om een 

verstopping of een cv-probleem gaat, zetten wij direct 

een opdrachtbon uit naar de aannemer. Deze neemt 

binnen 2 dagen contact met u op om een afspraak in 

te plannen. Met vragen over de afwikkeling kunt u vaak 

rechtstreeks contact opnemen met deze aannemer.

Geen spoed? Neem de eerstvolgende 
werkdag contact op met woCom.

Spoedeisende reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week aan ons doorgeven. Dit kan 

telefonisch via (0493) 49 76 66. Bijvoorbeeld een ernstige lekkage van water of gas of een storing in elektra zijn 

spoedeisend. Deze kunnen niet wachten tot de volgende werkdag.

Heeft uw verzoek geen spoed? Dan vragen we u om de eerstvolgende werkdag contact met ons op te nemen. 

De medewerkers van onze externe meldkamer kunnen u buiten kantooruren niet doorverbinden met een van 

onze collega’s en noteren dan alleen uw vraag. Bent u niet in de gelegenheid om tijdens kantooruren te bellen? 

Dan kunt u uw vraag ook altijd per e-mail stellen via info@wocom.nl. 

(vervolg van pagina 1)

Er zijn huurders die nooit in de spotlights staan maar 

ongemerkt bijzondere dingen doen voor de straat, de 

wijk of andere huurders. Ze zetten zich belangeloos 

in voor anderen. WoCom zet deze bijzondere mensen 

graag een keer in het zonnetje. 

Wie verdient volgens u een bloemetje?

Kent u iemand die in aanmerking komt voor een mooie 

bos bloemen vanwege zijn of haar inzet voor anderen?  

 

Mail dit dan naar communicatie@wocom.nl 
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‘‘We hebben bijna een nieuw huis als alles klaar is’’ 
Familie Rahimi voelt zich thuis in Someren
 

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.

De zon schijnt als ik de Munnekenstraat in wandel. 

Aan de rand van het gezellige pleintje staat het vol 

met bedrijfswagens van werklui die in de straat aan 

het werk zijn. Bij de familie Rahimi staat de deur al 

op een kier, zodat de stukadoor en de tegelzetter 

in en uit kunnen lopen. Ik bel toch even aan, wel 

zo beleefd. Helaas heeft de deurbel het tijdens de 

werkzaamheden begeven, ik neem me voor daar 

iemand naar te laten kijken. Na een klopje op het 

raam, verschijnt Yelda in de deuropening.

Kamperen in eigen huis

Dat er gewerkt wordt in huis, is meteen duidelijk. 

Er liggen afdekzeilen op de vloer, op een tafel in de 

woonkamer staan de benodigdheden om koffie 

en thee te maken, en vanuit de keuken klinken de 

schurende geluiden van de stukadoor die de wand 

gladmaakt. Yelda laat me trots zien wat er allemaal 

aangepakt wordt. De nieuwe keukenkasten staan al 

klaar voor montage. Zelf heeft ze er een paar kasten 

bijgekocht. Het toilet is zo goed als klaar, tot Yelda’s 

opluchting. Het tijdelijke toilet in de tuin gebruikte ze 

niet; ze ging bij haar schoonmoeder naar de wc.

De grootste verandering zie ik op de eerste verdieping. 

Daar waren eerst 4 slaapkamers, nu nog 3. Een van 

de kamers is verbouwd tot een ruime badkamer met 

een toilet. Fijn dat de kinderen (Sabrina van 9 jaar en 

Younes van bijna 3 jaar) niet meer ’s nachts de trap af 

hoeven voor een plasje. Voorheen gebruikte Yelda’s 

man Naim de extra slaapkamer als kantoortje voor zijn 

autorijschool. Hij offerde de kamer met liefde voor zijn 

gezin op. De kleine bergruimte op de eerste verdieping 

wordt zijn nieuwe werkplek. Het is deze weken alsof 

het gezin kampeert in eigen huis, maar dat vindt Yelda 

niet erg. De werklui werken netjes en zijn vriendelijk, 

geeft ze aan. En het huis ziet er straks als nieuw uit. 

Met tegelwerk in mooie kleuren die het gezin zelf heeft 

gekozen, net sanitair en een mooi afgewerkte keuken.

Eindelijk ‘thuis’

Beneden, onder het genot van een kop thee, vertelt 

Yelda hoe graag ze hier woont. Ze voelt zich thuis en 

dat vind ik heel fijn om te horen. Yelda kwam namelijk 

op 9-jarige leeftijd vanuit Afghanistan naar Nederland 

en zwierf 16 jaar lang van asielzoekerscentrum naar 

asielzoekerscentrum. Dat waren moeilijke jaren. Met 

Naim, die in Someren is opgegroeid, verhuisde ze in 

2013 vanuit een appartement in de buurt naar deze 

woning. Eigenlijk kon Yelda niet geloven dat ze zo’n 

grote en nette woning toegewezen kregen. De vorige 

bewoner had het huis ook nog eens netjes opgeknapt 

en ook een vaste trap naar de zolder laten maken.

Inmiddels voelt Yelda zich echt thuis in de buurt. Ze 

heeft goed contact met buurtbewoners en in het 

centrum is het naar haar zeggen continu ‘Hoi, hoi!’. 

Dat het een veilige buurt is, is ook prettig. Vooral voor 

iemand die gevlucht is uit een onveilig land. Jammer 

is wel dat er in de aangrenzende straat soms zo hard 

gereden wordt. Haar woonbuurt geeft Yelda het mooie 

rapportcijfer 9.

Verbeterpunten

Natuurlijk heeft de woning ook wel minpuntjes. 

Het is snel koud op de verdiepingen en beneden 

moet de verwarming op 23 om het behaaglijk te 

hebben. Ik kan Yelda een beetje geruststellen. Met de 

huurdersbelangenorganisatie heeft woCom namelijk 

afgesproken dat we de isolatie van onze woningen 

versneld gaan verbeteren. Ik kan niet ter plekke 

aangeven wanneer deze woningen aan de beurt zijn, 

want we hebben ruim 8.500 woningen en daarvan 

ken ik de planning niet uit mijn hoofd. Daar heeft Yelda 

begrip voor. We praten nog over kleine mankementjes 

in het huis, zoals de kromgetrokken afdekplaat van 

de kruipruimte, de kapotte bel en een gat dat de 

vorige bewoner in de vloer van een slaapkamer heeft 

achtergelaten. Ik beloof een terugkoppeling over de 

oplossing daarvoor en het isolatievraagstuk. Bij het 

afscheid wens ik Yelda succes met de laatste loodjes van 

het onderhoud.

Bij Buurten nieuws

Geen spreekuren tijdens de schoolvakantie
Tijdens de schoolvakanties vervallen de spreekuren in 

Helmond en Lieshout. Hiernaast ziet u op welke dag het 

spreekuur de komende maanden vervalt. Het woCom-

kantoor in Someren is tijdens de schoolvakanties open.  

Uiteraard zijn wij telefonisch ook gewoon bereikbaar.

Helmond

• 22 april (Pasen) en maandag 29 april (meivakantie)

• 10 juni (Pinksteren)

• 8, 15, 22 en 29 juli, 5 en 12 augustus (zomervakantie)

Lieshout 

• 25 april en 2 mei (meivakantie)

• 30 mei (Hemelvaart)

• 11, 18 en 25 juli, 1, 8 en 15 augustus (zomervakantie)

 Op de koffie bij ...
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van de 
huurdersorganisaties
In het werkgebied van woCom behartigen drie huurdersorganisaties de belangen van onze huurders. Wij werken 

graag en nauw met hen samen en ook onderling onderhouden zij contact met elkaar. De Woonbond ondersteunt de 

huurdersorganisaties in hun werk. Graag delen de huurdersorganisaties hun actuele nieuws met u in Bij Buurten.

HBV De Vaart
WOP Helmond West, zegt dat u iets?

Mogelijk zegt de afkorting WOP u niet zoveel? 

Nou, voor menige bewoner in Oud/Nieuw West 

is het waarschijnlijk wel een bekend begrip. WOP 

staat voor Wijk OntwikkelingsPlan en HBV de Vaart 

heeft ook een rol in de ontwikkeling en uitvoering 

van dit plan. Dit plan is al vele jaren onderdeel 

van alle activiteiten die in Helmond-West worden 

uitgevoerd. Wat te denken van de sloop, nieuwbouw 

en renovatie van de woningen waarvan woCom 

eigenaar en verhuurder is? Of de gigantische 

ombouw van Itterestraat / Cortenbachstraat 

voor de Kasteelherenlaan! De Westwijzer, het 

verbouwde Patronaat, Speeltuin Helmond-West 

en de Goorloopzone. Of de inrichting van het 

Combicentrum. Kortom, de laatste decennia is er 

héél veel gebeurd in West en woCom heeft daar haar 

steentje meer dan voortreffelijk aan bijgedragen. En 

het WOP is nog steeds actueel. De laatste projecten 

worden opgepakt en de sociaalmaatschappelijke 

ontwikkelingen blijven de nodige aandacht vergen. 

WoCom is met de renovatie van 75 woningen bezig. 

Een gigantische ingreep in de naoorlogse woningen. 

Bij deze renovatie staat het verduurzamen van de 

woning, met name de buitenschil, op een hoog 

niveau. De verbeteringen aan de binnenzijde 

eveneens. Deze bestaande woningen krijgen dus 

een fikse upgrading. Chapeau voor de bewoners, 

want het geeft wat overlast. De laatste loodjes 

wegen het zwaarst, maar het eindresultaat mag 

gezien worden! 

 www.hbv-devaart.nl

Bewonersraad Laarbeek
… maakt zich zorgen!!!

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 

hebben sociale huurders de woonlasten jaarlijks 

zien stijgen. De afgelopen 6 jaar stegen de huren 

landelijk gemiddeld met 18,5%* terwijl de inflatie 

achterbleef met 8,5% (bron: CBS en Woonbond). 

Wij als Bewonersraad Laarbeek zetten ons er al jaren 

voor in om deze stijging tegen te gaan. Het is ons 

tot nu toe gelukt om met onze verhuurder woCom 

goede afspraken te maken en de huuraanpassing 

lager te houden dan wettelijk is toegestaan. Ons 

streven is steeds te ‘strijden’ voor een zo laag 

mogelijke huuraanpassing en zo laag mogelijke 

woonlasten (huur, energie en gemeentelijke 

belastingen). Maar dat is niet genoeg! Als 

Bewonersraad Laarbeek willen wij nog meer de 

grens opzoeken. Waar kunnen wij de woonlasten 

nog meer beperken en de vele huurders die het 

hoofd niet of nauwelijks boven water houden 

ondersteunen? Bel, mail, schrijf ons wat jullie 

belangrijk vinden! In onze onderhandelingen met 

woCom en de gemeente hebben we veel gehad 

aan de enquête die we in de achterbanbijeenkomst 

van 2018 hebben afgenomen. Zeker door de grote 

opkomst van jullie.

* WoCom voert een gematigd huuraanpassingsbeleid, de huur van een gemiddelde 
sociale huurwoning van woCom is vanaf 2014 t/m 2018 met 5,9% gestegen.

Laat uw stem horen tijdens de achterbanbijeenkomst 2019. 

Deze is op 7 mei vanaf 19.30 uur in Ontmoetingscentrum  

Beek en Donk, Otterweg 29 in Beek en Donk.

 www.bewonersraadlaarbeek.nl

Bewonersraad de Pan
... stelt Louis van der Veen voor.

"Beste mensen, ik ben een inwoner van 

Someren. Ik ben sinds januari 2016 bestuurslid 

van Bewonersraad de Pan. Ik heb er eerst goed 

over nagedacht of dit wel iets voor mij was. Als 

je dit wilt doen, moet je dit ook voor meerdere 

jaren aangaan, vind ik. Eerst heb ik een paar 

maanden meegedraaid om er een gevoel bij 

te krijgen. Dan komt er heel wat op je af, maar 

je raakt snel betrokken bij de materie. Wij 

proberen met ons allen om voor alle huurders 

van woCom op te komen. Doordat je zo 

betrokken raakt, is het ook fijn dat je af en toe 

ook ondersteuning en input van de huurders 

zelf krijgt. Mede daarom hebben wij een website 

waar een nieuwsbrief voor de huurders op 

staat.  Hier hebben 350 van de 4.000 huurders 

zich voor aangemeld. Graag zouden wij zien 

dat ook u zich aanmeldt. Aanmelden kan via:  

www.bewonersraad-depan.nl. Klik op de knop 

'Aanmelden Nieuwsbrief'. Het is gratis en zo 

blijft u op de hoogte. Ook houden wij elk jaar 

een jaarvergadering. Het zou fijn zijn als veel 

huurders deze vergadering bij kunnen wonen". 

Dit jaar is de jaarvergadering van Bewonersraad de Pan op  

22 mei in Café Zaal Belleveu aan de Maarheezerweg 1 in 

Budel. We beginnen om 19.30 uur. Graag zien we u dan!

 www.bewonersraad-depan.nl 

Van dakpan
Tot ac�eplande Pan

Heeze-Leende

Someren

Asten

Cranendonck
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Huuraanpassing
Eind april ontvangt u een brief over de huuraanpassing 2019. WoCom past dit jaar een gematigde huuraanpassing toe 

en sluit hiermee aan bij het akkoord dat de corporaties met de Woonbond hebben afgesloten. De huuraanpassing van 

de sociale huurwoningen en garages is 1,6% per 1 juli 2019. Bij de overige woningen en garages stijgt de huur met 2,6% 

(99% van onze woningen krijgt een huuraanpassing van 1,6%). 

Heeft u de brief over uw huuraanpassing ontvangen? Bent u het hier niet eens? Dien dan vóór 1 juli 2019 schriftelijk 

bezwaar in bij woCom. Op www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie over wettelijke regels rond huurverhoging 

en mogelijkheden voor bezwaar.

Op welke manier gaat u de nieuwe huurprijs betalen?

• Betaalt u via een automatische incasso of acceptgiro, 

dan hoeft u niets te doen. Wij passen het bedrag 

tijdig voor u aan.

• Betaalt u via een periodieke overboeking, dan 

wijzigt u zelf het bedrag bij uw bank. 

• Betaalt iemand anders uw huur, bijvoorbeeld de 

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de 

gemeentelijke Kredietbank? Geef dan uw nieuwe 

huurbedrag door aan degene die de huur voor u 

betaalt. Zet een herinnering in uw agenda op 1 juni, 

zodat het nieuwe huurbedrag op tijd is aangepast.

Ontvangt u huurtoeslag?

Wij geven uw nieuwe huurprijs door aan de 

Belastingdienst Toeslagen. U kunt altijd uw gegevens 

controleren. Log hiervoor in op mijntoeslagen.nl.  

Controleer ook uw geschatte jaarinkomen. Zo voorkomt 

u fouten of nare terugbetalingen.

Is huurverlaging mogelijk?

Is uw (gezamenlijke) inkomen sterk gedaald en komt 

de gewijzigde huurprijs boven de € 720,42, dan kunt 

u huurverlaging aanvragen. In dit geval vragen wij 

u om de inkomensverklaring van u en uw eventuele 

medehuurder naar ons op te sturen. Is er inkomensdaling 

door het wegvallen van een huisgenoot? Stuurt u ons 

dan ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen 

(BRP) waaruit blijkt hoeveel personen er op dit moment 

in de woning wonen.   

 www.huurcommissie.nl

Gratis naar een  
nieuwe huurwoning
WoCom heeft besloten geen kosten meer in rekening te brengen bij een nieuwe woningtoewijzing. Inschrijven op 

Wooniezie was al gratis, maar tot nu toe betaalden huurders bij een nieuwe woning eenmalig administratiekosten. Deze 

bijdrage is afgeschaft.

Verhuizen naar een nieuwe woning is meestal iets 

waar naar uitgekeken wordt. Maar verhuizen kost 

ook geld. Er zijn altijd nieuwe spullen of potten verf 

die gekocht moeten worden. Om de woonlasten 

voor de huurders zo laag mogelijk te houden, heeft 

woCom besloten de administratiekosten af te schaffen.  

Dat scheelt toch weer wat op het moment van verhuizen. 

Bent u op zoek naar een nieuwe huurwoning?

Schrijf u dan tijdig in op www.wooniezie.nl. Dit kan al 

vanaf 18 jaar en er zijn geen kosten aan verbonden.

Heb ik 
recht op 
huurtoeslag?
Misschien komt u in aanmerking voor 

huurtoeslag, een bijdrage van de overheid in 

de huurkosten. Hoe hoog deze toeslag is, hangt 

af van de huurprijs van uw huurwoning, uw 

inkomen, vermogen, leeftijd en woonsituatie. 

Op de website van de Belastingdienst staan de 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor 

huurtoeslag. Ook kunt u een proefberekening 

maken. Dan ziet u meteen of u recht heeft op 

de toeslag en hoe u dit aanvraagt. 

Overige toeslagen

Wellicht komt u ook wel in aanmerking voor 

Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag en het 

Kindgebonden budget. Bij de 'proefberekening 

toeslagen' kunt u nagaan of u ook hiervoor in 

aanmerking komt.

Wijzigingen doorgeven 

Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw 

leven? Verandert bijvoorbeeld uw inkomen 

of de samenstelling van uw huishouden? Dan 

kan dat een gevolg hebben voor uw toeslag. 

U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 

weken aan de belastingdienst doorgeven. 

Is uw inkomen te laag 

om uw maandelijkse 

huur te kunnen 

betalen? Neem dan 

contact op met woCom. 

We bespreken graag de 

mogelijkheden met u. 

Een woning zoeken via www.wooniezie.nl?
Houd uw gegevens compleet en up-to-date.

Bent u op zoek naar een huurwoning via  

www.wooniezie.nl? Zorg er dan voor dat uw 

gegevens compleet en actueel zijn op het moment 

dat u reageert op een woning. Zonder deze gegevens 

kunt u namelijk geen woning huren. Het gaat onder 

andere om uw inkomensgegevens en woonverleden.

Met deze gegevens bepalen wij of u in aanmerking 

komt voor de woning. Ontbreken er gegevens of 

zijn ze niet compleet? Dan krijgt u de woning niet 

aangeboden. En dat zou jammer zijn. Wij hebben voor 

u op onze website op een rijtje gezet welke gegevens  

u en uw eventuele partner, aan uw inschrijving in 

Wooniezie moet toevoegen. Kijk op onze website 

voor meer informatie.

Aanbieding van de woning

Bent u geselecteerd voor een woning? Na beoordeling 

van uw gegevens, nemen wij contact met u op. U hoort 

dan of wij de voorlopige aanbieding definitief maken. 

Is dat het geval. Dan krijgt u de contactgegevens 

van de vertrekkende huurder en kunt u een afspraak 

maken voor het bekijken van de woning.  www.wocom.nl/ikzoekeenwoning 
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Al 5 jaar het hart van Budel-Schoot 
De Huiskamer is hét gezellige middelpunt van Budel-Schoot in gemeenschapsgebouw De Reinder. Iedereen kan er terecht 

voor een praatje, een reparatie in het Repair Café, een spelletje, een creatieve bezigheid of om smakelijk te dineren tijdens 

de maandelijkse eetavond. De Huiskamer heeft een mooie plaats in Schoot verworven, vooral dankzij de inzet van de vele 

vrijwilligers. Het is een stimulans voor contact tussen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden.

Feest in de Huiskamer

Veel Schootenaren hebben de afgelopen 5 jaar de weg 

gevonden naar De Huiskamer. Dat werd gevierd op 

17 maart. Wethouder Lemmens sprak de aanwezigen 

toe. Alle vrijwilligers werden in de bloemetjes gezet 

en ontvingen een mooie attentie. Meteen een mooie 

gelegenheid voor een nieuwe groepsfoto. Op naar het 

volgende jubileum!  

Benieuwd naar de diverse activiteiten? 

Regelmatig vergadert het Dorpsplatform in De 

Huiskamer. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat 

er in Schoot speelt of heeft u zelf iets in te brengen? 

Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten. 

Vergaderdata en alle andere reguliere activiteiten 

van De Huiskamer staan op de facebookpagina 

‘De Huiskamer Budel-Schoot’ en in de Grenskoerier.

Gebiedsvisie
Beek en Donk
Groep enthousiaste 
mensen denkt mee!

Op dit moment werkt woCom samen met 

huurders, woningeigenaren, Bewonersraad 

Laarbeek, Dorpsraad Beek en Donk, gemeente en 

andere belanghebbenden aan een gebiedsvisie 

voor Beek en Donk. Daarvoor maakten we een 

sterkte-zwakteanalyse over Beek en Donk. Wat 

gaat er goed? Wat kan er beter? En waar liggen 

de kansen en bedreigingen? 

Uitvoeringsprogramma

Tijdens de eerste bijeenkomst benoemden de 

aanwezigen al veel punten die volgens hen 

aandacht nodig hebben. Vanuit de sterkte-

zwakteanalyse kwamen knelpunten naar voren en 

zijn er maatergelen bedacht om deze op te lossen. 

De uitkomsten van de bijeenkomsten verwerken 

we in een document, met naast de sterkte-

zwakteanalyse en een uitvoeringsprogramma met 

maatregelen ook cijfers over Beek en Donk en een 

visie op hoe Beek en Donk over ongeveer 5 jaar 

verbeterd is. Iedere inwoner van Beek en Donk kan 

dit document inzien. 

Prestatieafspraken 2019
WoCom maakt samen met gemeenten en 

huurdersorganisaties prestatieafspraken. Hierin staan 

de werkzaamheden, plannen en samenwerking 

voor de komende jaren. De prestatieafspraken gaan 

over verschillende onderwerpen. Over bouwen 

en groot onderhoud bijvoorbeeld, maar ook over 

energiezuinige woningen, betaalbare woonlasten en 

duurzaamheid. 

En 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. 

Op onze website kunt u de prestatieafspraken per 

gemeente bekijken: 

 www.wocom.nl/prestatieafspraken 

Burendag
Iedere 4e zaterdag in september is het Burendag. 

Dit jaar is 28 september de dag waarop buren 

samenkomen en iets goeds doen voor elkaar én 

hun buurt. 

Heeft u met uw 

buren een goed idee? 

Meld u dan aan op 

 www.burendag.nl 

Denk mee in Heeze...
Ook in Heeze starten we met het opstellen van een 

gebiedsvisie. De eerste bijeenkomst (van in totaal 2 

of 3 bijeenkomsten) is na de zomer. Bent u (of kent 

u) een enthousiaste inwoner van Heeze die graag 

meedenkt over wat er beter kan? Meld u voor 15 

augustus aan bij Ankie Verspeek via  (0493) 49 76 05 

of a.verspeek@wocom.nl en vermeld: naam, 

adres, telefoonnummer en e-mailadres. 

Bij Buurten regionieuws

Woonpuzzel
Wilt u kans maken op een leuke prijs? Los dan 

onderstaande rebus op. Stuur de oplossing van de rebus 

vóór 1 juli naar woCom, Bij Buurten, Antwoordnummer 

24, 5710 VB Someren (postzegel niet nodig). Of 

stuur een mailtje naar: communicatie@wocom.nl. 

Onder de goede inzenders verloten we enkele 

cadeaubonnen van € 25,-. 

De oplossing van de puzzel uit Bij Buurten 21 was:

Fijne feestdagen. De prijswinnaars zijn mevrouw Malfl iet 

uit Lieshout en mevrouw Arts uit Heeze. Gefeliciteerd!
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In 2018-2019 krijgen de woningen in de 

Tournooistraat, Gravenstraat en Ridderstraat 

een behoorlijk grote opknapbeurt. Zoiets heeft 

wat voeten in aarde. Yolanda Thijssen-Sleurink, 

een van de bewoners, deelt in deze column 

haar ervaringen.

Yolanda maakt het mee  
in de Ridderstraat

De renovatie vordert al aardig. De blokken 

met woningen die al gerenoveerd zijn, zien er 

vanbinnen en vanbuiten weer tiptop uit. Als ik 

‘s avonds aan kom rijden en alle buitenlampen 

branden, vind ik het zo sjiek staan. De 

energiezuinige verlichting werkt ook nog eens 

mee voor de veiligheid. Daarbij hebben veel 

huurders voor zonnepanelen gekozen. Heel 

slim, want dat verdient zich ruimschoots terug. 

Wisselende ervaringen

Ik hoor geregeld dat de communicatie beter 

had gemoeten en dat beloftes en afspraken 

niet altijd zijn nagekomen. Ik herken dat, nu 

ook onze fase van start is gegaan. Er was wat 

verwarring over de tijdelijke woning die mijn 

man en ik vanwege gezondheidsredenen 

toegewezen zouden krijgen. Daar hebben wij 

onze buren gebruik van laten maken. Dankzij 

onze geweldige kinderen hebben we toch 

nog een prima oplossing gevonden. Zo is mijn 

goedheid toch nog beloond. 

In de steigers

Op het moment dat ik deze column schrijf, 

staan de steigers rondom ons huis. Op 

zolder is er al iets vervangen. En ons huis is 

nu even geen gezellig thuis meer. Alles staat 

ingepakt. Meubels en ramen afgedekt. De 

scheurkalender houdt ons prima op de hoogte 

van de tijd die nog rest en via de mail worden 

we goed geïnformeerd. Ach, over 3 weken is 

het grote afzien weer verleden tijd. Eind goed 

al goed. Met een speciaal bedankje voor Jan 

Peeters. Hij gaf ons in een lastige periode heel 

veel steun.  Dankjewel, topper!

Column

Klaar voor de start: aanpak Annawijk
Met de ondertekening van het WijkOntwikkelingsProgramma (WOP) is eind vorig jaar officieel het startsein gegeven voor 

de aanpak van de Annawijk. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet en zijn er ook al resultaten zichtbaar.

Om ruimte te maken voor nieuwbouw, worden de 

maisonnette-woningen aan de Postelstraat en aan de 

Hoogeindestraat in het najaar gesloopt. Eerder werden 

er al 8 woningen aan de Postelstraat afgebroken. Door 

de sloop van de woningen ontstaat straks ruimte voor 

nieuwbouw. WoCom heeft samen met bewoners uit de 

Annawijk nagedacht over de invulling. 

Modelwoning aan de Engelseweg

Binnenkort start de renovatie van een woning aan de 

Engelseweg 97. Dit wordt een zogeheten modelwoning 

en dient als proefproject. Kunnen alle renovatieplannen 

zoals die bedacht zijn ook uitgevoerd worden? Door 

dat eerst op één woning uit te proberen, voorkomen 

we dat bewoners straks langer dan gepland overlast 

ondervinden. Ook krijgen buurtbewoners straks een goed 

beeld van hoe hun woning er na de renovatie uit komt te 

zien. In augustus moet de modelwoning klaar zijn. 

Aanpak andere woningen

Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd naar 

de staat van de woningen in de Annawijk. Afhankelijk 

van die uitkomsten maken we een planning voor de 

grootschalige renovatie. Niet alleen de huizen in de 

Annawijk krijgen een opknapbeurt, gemeente Helmond 

pakt ook de omgeving aan. Denk aan de trottoirs, het 

straatmeubilair, de verlichting en het groen. Ook wordt 

gekeken of er extra speelvoorzieningen gecreëerd 

kunnen worden in de buurt. 

Carpe Diem,
Yolanda Thijssen-Sleurink

Op de hoogte blijven over de  
Annawijk, Overspoor en Suytkade?

Wist u dat de Annawijk, Overspoor en Suytkade een digitale wijkkrant hebben? Daarin staan tweemaandelijks 

alle nieuwtjes uit de buurt. Aanmelden kan door een mail te sturen naar wijkkrant.stanna@gmail.com. 

Bij Buurten regionieuws 

Ministerie naar Helmondse Annawijk
Een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bracht onlangs een bezoek aan de Helmondse Annawijk. De 

reden: aandacht vragen voor de energietransitie (het duurzamer maken van woningen door bijvoorbeeld zonnepanelen 

te plaatsen of een warmtepomp).

Het gevaar is dat er bij het verduurzamen van de woning 

alleen naar technische uitdagingen wordtgekeken en 

niet naar mogelijke sociale problemen, stellen woCom 

en de gemeente. We vinden het daarom belangrijk 

om de bewoners erbij te betrekken, uit te leggen dat 

het verduurzamen van uw woning niet alleen goed is 

voor het milieu, maar dat het u als bewoner ook iets 

oplevert. Niet alleen gaat het woongenot omhoog, ook 

uw woonlasten dalen. Want hoewel de huren wellicht 

wat stijgen, gaan de energielasten flink omlaag.

Helmond West is 
weer een stukje 
schoner

De Werkgroep Vrijwilligers Helmond West organiseerde 

samen met woCom een geslaagde containeractie 

tijdens NLdoet op 16 maart. Er zijn maar liefst 3 

afvalcontainers met 13.340 kilo aan spullen, een 

aanhangwagen met fietsen en 3 volle aanhangwagens 

met oud ijzer opgehaald. In Houtsdonk werden ook 

nog eens 2 afvalcontainers gevuld.
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Bedankt voor uw mening
Dagelijks zetten de medewerkers van woCom zich direct of indirect in voor u, onze huurders en woningzoekenden. Om u vandaag en morgen een thuis te bieden door een dienstverlening 

met meerwaarde. Dat wordt ook zo ervaren. Afgelopen jaar is de dienstverlening van woCom, door u en andere huurders en woningzoekenden, gewaardeerd met prachtige rapportcijfers.

Mooie complimenten

Dat is een compliment van u aan woCom en aan ‘onze’ 

aannemers. Dank daarvoor. Alle woCom-ers dragen 

daar dagelijks direct of indirect aan bij. Door betrokken 

te zijn, en door samen te werken en te handelen vanuit 

verantwoordelijkheid. Daar wordt u hopelijk blij van! 

Elke dag een beetje beter

Het gaat niet altijd goed. Soms hebben wij een steekje 

laten vallen of sluit onze dienstverlening niet aan 

bij uw verwachting. Daar leren wij van. U geeft ons 

verbetertips waar wij iets van opsteken. En zo proberen 

wij het elke dag een beetje beter te doen.

Keurmerk ontvangen

Maandelijks vragen wij huurders en woningzoekenden 

om hun mening te geven en ons te beoordelen op 

onze dienstverlening. Zodat wij leren van wat goed 

gaat en wat beter kan. KWH, een onafhankelijk 

onderzoeksbureau haalt dit oordeel voor ons op. KWH 

gaf woCom voor dit goede oordeel over 2018 het KWH-

Huurlabel als keurmerk. Een mooie bevestiging van 

onze dienstverlening met meerwaarde.

Wilt u meer weten over het onderzoek of keurmerk?

Neem dan contact op met woCom of kijk op de website 

van KWH:  

 www.kwh.nl/voor-huurders

Jaarverslag Feiten en cijfers uit 2018 
Wist u dat 431 huurders en woningzoekenden in 2018 ons spreekuur in Helmond of Lieshout bezochten? En dat 68% van de reparaties in één keer uitgevoerd werd? 

We hebben voor u enkele feiten en cijfers uit ons jaarverslag uitgelicht. Bent u benieuwd naar al onze prestaties uit 2018? Binnenkort publiceren wij het jaarverslag 2018 

op www.wocom.nl/jaarverslag

Dienstverlening Klantoordeel Enthousiast
Algemene dienstverlening 7,4 61%

Woning zoeken 7,8 63%

Nieuwe woning 7,7 66%

Huur opzeggen 8,0 76%

Reparatie 7,9 74%

Onderhoud 7,8 72%

Bij Buurten nieuws
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Uiltjes uit de hele wereld 

Mevrouw Rutten-Duraij:
ontspannen hobbyen in Leende
Tekst en foto’s: Toosje Dekkers

Mevrouw Rutten woont op het Marijkeplein in Leende. Ze huurt daar sinds 2010 een mooi appartement 

van woCom. Mevrouw Rutten is 83 jaar, heeft twee zonen en twee kleinkinderen. Haar man is in 2016 

overleden. Bij binnenkomst valt meteen haar verzameling uiltjes op. Het zijn er ongeveer 365. 

Het begon begin jaren ‘90 met één uiltje uit 

Engelberg. Mevrouw Rutten maakte toen een 

dagtripje naar deze Zwitserse plaats vanuit Luzern, 

waar ze de bruiloft van een dochter van haar zus 

bezocht. In een souvenirwinkel zag ze een mooie uil 

staan, die kocht ze! Toen was ze ook echt verkocht 

en vervolgens kwamen de uiltjes van over de hele 

wereld via kinderen, familie en kennissen.

Ontspannen knutselen en kleuren

Mevrouw Rutten heeft echter nog veel meer 

hobby’s. Ze breit grappige clowntjes en borduurt 

met piepkleine steekjes mooie schilderijen. En ze 

haalt met plezier ook haar mandala-kleurboeken 

uit de kast. Daar staan voorgedrukte tekeningen 

van mandala’s in met prachtige patronen. Mandala 

(cirkel) is een term uit de Tibetaanse kunst. De 

patronen beelden de kosmos uit. Het inkleuren van 

deze Mandala kleurplaten kan heel ontspannend 

werken. Mevrouw Rutten doet dat naar eigen 

inzicht met aparte kleurtjes en stiften. Erg mooi!  In goede gezondheid

Mevrouw Rutten was 33 jaar lang in het zwembad 

te vinden. Ook als vrijwilligster bij de zwemlessen.  

“Met de lente tegemoet, 
komt zeker alles goed” 

Haar gezondheid is nog goed. Regelmatig legt 

ze een kaartje met haar buurvrouwen, ze is actief 

lid bij de KBO en luistert graag naar muziek. En 

binnenkort gaat ze met De Zonnebloem een weekje 

naar Overijssel. Zoals mevrouw Rutten zelf zegt: 

“Met de lente tegemoet, komt zeker alles goed”.

Mijn (t)huis en ik

Bij Buurten thuis 
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WoCom bouwt ... 
WoCom ontwikkelt regelmatig nieuwbouw. We zetten ons ervoor in om betaalbare woningen te realiseren. Op dit moment zijn we onder andere bezig met onderstaande 

projecten. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan eens op www.wocom.nl

Cranendonck
Nieuwstraat, Budel

Op de locatie van het voormalige garagebedrijf 

Verhoeven in Budel bouwt woCom 15 sociale 

huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Het 

bestemmingsplan is inmiddels in procedure gebracht. 

De bouw start op zijn vroegst eind dit jaar. 

Helmond
Blok 25, Brandevoort 

Blok 25 is opgeleverd. De huurwoningen van woCom 

en de appartementen van Stichting Samengaan zijn 

inmiddels bewoond. ORO en De Zorgboog zijn bezig 

met de inrichting van hun deel. Ook het binnenterrein 

wordt binnenkort volledig afgewerkt. Wij wensen alle 

nieuwe bewoners veel woonplezier. 

Liverdonk, Brandevoort 

WoCom bouwt 17 nieuwe, sociale huurwoningen aan 

de Bockendonk, in het mooie deelplan Liverdonk.  

Hiervan zijn 5 woningen geschikt voor 1- en 

2-persoonshuishoudens. De andere 12 woningen zijn 

bedoeld voor 3- of meerpersoonshuishoudens.  

De oplevering staat gepland voor medio 2019.  

 

Update Helmond West

De renovatie van de 47 huurwoningen aan de 

Ridderstraat, Tournooistraat, 2e Haagstraat en 

Haaglaan is inmiddels afgerond. De 2e fase van 

de renovatiewerkzaamheden van in totaal 75 

huurwoningen in Helmond West is in volle gang. We 

werken nu nog aan 28 woningen aan de Haaglaan en 

Ridderstraat, de laatste daarvan leveren we eind april op.

Laarbeek
Ahorn, Mariahout

Aan de Ahorn in Mariahout, in de uitbreidingslocatie 

D’n Hoge Suute, komen 8 nieuwe sociale 

huurwoningen. Bijna alle woningen zijn toegewezen. 

De toekomstige huurders maken een keuze uit keuken- 

en tegelpakketten. De bouw loopt voorspoedig. Naar 

verwachting leveren we de woningen eind mei op.

Baverdestraat, Lieshout

Het stedenbouwkundige plan voor de Baverdestraat 

in Lieshout is gereed. WoCom gaat 10 woningen 

slopen. Daarvoor in de plaats komen 13 nieuwe 

woningen, waarvan 6 nultredenwoningen 

(woningen met alle woonfuncties gelijkvloers). De 

bestemmingsplanprocedure is in gang gezet. We 

hopen begin 2020 te starten met de werkzaamheden.

Someren
Gildeplein, Lierop

Met de komst van 5 nieuwe woningen op het Gildeplein 

maakt woCom haar woningvoorraad in Lierop 

duurzamer. Alle woningen zijn inmiddels toegewezen. 

De toekomstige huurders hebben al keuken- en 

tegelpakketten gekozen. De bouw loopt voorspoedig. 

Naar verwachting leveren we de woningen eind mei op. 

Bij Buurten nieuwbouw

WoCom hecht veel waarde aan duurzaamheid. We leveren op verschillende manieren een duurzame bijdrage 

aan het milieu en dat willen we ook voor onze huurders mogelijk maken. In iedere uitgave van Bij Buurten vindt u 

daarom een tip om thuis energie te besparen.

Met koken kunt u  

veel energie besparen. 

Als u met een deksel 

op de pan kookt, 

verbruikt u tot 3 keer 

minder energie dan zonder deksel. En u kunt het gas 

of de elektrische stand veel sneller laag zetten dan u 

denkt: als het water in de pan kookt, heeft u alleen 

wat onderhoudswarmte nodig om het kookpunt te 

behouden. Pannen op elkaar zetten is ook een goede 

oplossing. De bovenste pan profiteert dan van de 

warmte van de onderste en is meteen een deksel. 

En, eten opwarmen is energiezuiniger dan eten 

koken. Dus het is geen gek idee om grotere 

hoeveelheden te koken en daar twee keer van te 

eten. Dat komt de smaak vaak ook nog eens een 

keer ten goede. Eet smakelijk!

Groene tip 
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Rioolverstopping? 
Voorkomen is 
beter dan genezen
Als u last heeft van een verstopt riool, kunt u 

meestal de wc, douche of gootsteen niet meer 

gebruiken totdat de ontstopper de blokkade oplost. 

Een verstopping is dan ook een van de vervelendste 

dingen die u in huis kunt hebben. Gelukkig kunt 

u veel doen om een verstopping van het riool te 

voorkomen. Vaak gaat het hierbij om kleine zaken. 

Ik geef u graag een paar tips:

• Gebruik een zeefje in de gootsteen om 

etensresten tijdens de afwas op te vangen. 

Dit verkleint de kans op een verstopping 

in de afvoer. Maak het afvoerputje van de 

wasbak en douche regelmatig schoon.

• Gebruik het toilet waarvoor het is bedoeld. 

Gooi er dus geen afval in zoals eet- en 

verfresten. Vet is erg slecht voor het riool. 

• Papier is nog een boosdoener. Keukenpapier 

en natte doekjes zijn te dik en kunnen gaan 

ophopen. Ook te veel toiletpapier ineens 

doorspoelen, kan een wc verstoppen.

• Laat de vaat- en wasmachine regelmatig 

een programma op 90 graden draaien. Dan 

spoelt u vet- en zeepresten, 2 belangrijke 

veroorzakers van een verstopt riool, weg.

• Buiten kan het riool verstopt raken door 

afval van bomen. Maak daarom regelmatig 

de dakgoten schoon en verwijder bladeren. 

Krijgt u toch last van een verstopt riool?

Neem dan rechtstreeks contact op met het 

ontstoppingsbedrijf uit uw regio

• Aarle Rixtel / Beek en Donk / Helmond

 Veeg- & Rioolbedrijf Adriaans BV

•  (0492) 66 17 47

• Heeze-Leende / Lieshout / Mariahout / 

Cranendonck

 C.O.R. Coppelmans Ontstoppingen en 

Reinigingen BV

•  (040) 283 60 43

• Asten / Someren

 Aannemersbedrijf en 

Rioolontstoppingsbedrijf Hoebergen

•  (0493) 49 45 39

Tip van de opzichter

Jack

... en onderhoudt
Onze zorg aan uw huurwoning houdt niet op na het ondertekenen van de huurovereenkomst. We doen er alles 

aan om uw woning in een optimale conditie te houden. Elk jaar is een aantal woningen aan de beurt voor 

onderhoud. In deze Bij Buurten leest u hoe familie Haast de renovatie van hun woning heeft ervaren. In de 

volgende uitgave gaan we, na een badkamer - en keukenrenovatie, op bezoek in Aarle-Rixtel. 

Onderhoud in de Tournooistraat
De woning van de familie Haast was het eerste huis dat 

in de Tournooistraat in Helmond gerenoveerd werd. 

Het begon allemaal in de eerste week van oktober. “Ik 

ben eigenlijk altijd thuis, dus dat doen we wel even”, 

dacht mevrouw Haast. Het ging echter niet zonder 

slag of stoot, de werklui kwamen in dit eerste huis voor 

allerlei verrassingen te staan. Mooie ervaringen om 

mee te nemen naar de rest van het project, dat wel.  

Mevrouw Haast: “Wij zijn nu klaar met de renovatie. 

Achteraf, na alle rompslomp, zijn we toch superblij 

met het resultaat. Binnen is alles netjes en nieuw.  

De buitenkant is nu heel anders, maar het geheel geeft 

een mooi aanzicht. Ook de dakkapellen die ik eerst 

maar lelijk vond, komen nu anders over.” 

Lees het hele verhaal van de familie Haast op:

 www.wocom.nl 

Hans Swinkels 
met pensioen

Hans Swinkels neemt afscheid van woCom. Hij gaat 

met pensioen. Hans was voor vele huurders een 

bekend gezicht in de gemeente Laarbeek. Eerst bij 

Woningstichting Laarbeek, daarna bij woCom. Daar 

verzorgde hij voor Laarbeekse huurders van 65 jaar en 

ouder de Service Plus-reparaties. 

We bedanken Hans voor zijn inzet en de prettige 

samenwerking en wensen hem een mooi pensioen toe. 

Verzeker uw inboedel
Brand door een smeulende sigaret, een omgevallen kaars of kortsluiting. Een woning die vol water staat door een 

gesprongen waterleiding bij de bovenburen of een dak lekkage door een hagelstorm. U kent de verhalen vast wel en 

helaas: het kan u óók overkomen. Gelukkig kunt u zich hiertegen verzekeren met een inboedelverzekering.

Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering dekt schade aan uw spullen. 

Onder inboedel wordt verstaan: alle spullen die 

zonder sloopwerk weggehaald kunnen worden. 

Denk aan vloerbedekking, televisie, meubels, kleding 

enzovoort. Voor schade aan het huis zelf bestaat 

een opstalverzekering, dit regelt woCom voor haar 

huurders.

Waar moet u op letten?

Geef bij het afsluiten van een inboedelverzekering 

goed aan dat u een huurwoning heeft en dat u het 

huurdersbelang mee wilt verzekeren. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld aanpassingen waarmee u uw woning heeft 

verbeterd en die niet door de verhuurder zijn aangebracht.

 

 www.wocom.nl/verzekeren 
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Bij Buurten is een uitgave van woCom. Deze uitgave 

verschijnt 3 keer per jaar en wordt gemaakt door 

medewerkers en huurders.

Hoofdredactie

woCom

Buurtredactie

Karin Verheijen, Toosje Dekkers, Frans Verhoeven, 

Harrie Damen, Jan Peeters en Patricia van Laerhoven.

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.
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WoCom doet er alles aan om de juiste informatie te verstrekken, maar is 

niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit blad. Ook kunnen 

er 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. 

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. 

Kijk op pagina 3 voor onze openingstijden 

tijdens de schoolvakanties.

De inloopmogelijkheden van onze spreek-

ruimtes in Lieshout en Helmond staan op 

www.wocom.nl/contact

 

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

Hennep erin? Huurder eruit! 
Hennep kweken in een huurwoning? Dat accepteren we niet. Rolt de politie een 

hennepkwekerij op in een woning van woCom, dan zeggen we direct de huur op. 

Kijk voor meer informatie over ons beleid op www.wocom.nl/hennep.

De achterkant van... 
Valkenhaeghe in Helmond
Tekst en foto’s: Jan Peeters

Als je niet lang meer te leven hebt vanwege een terminale ziekte, dan wil je fijn en waardig afscheid kunnen nemen van 

het leven, van je dierbaren: met zorg omringd. Dat kan in een hospice zoals in Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe 

in de 1e Haagstraat in Helmond West. Het Sint Annaklooster huurt dit gebouw van woCom. Kortgeleden is de 

huurovereenkomst verlengd. Een fijne samenwerking met maatschappelijke meerwaarde. Valkenhaeghe heeft 12 

kamers die huiselijk zijn ingericht en van alle gemakken voorzien zijn. Verder is er een huiskamer, een stilteruimte  

en een opvallend mooie binnentuin.

Janne en Anke, beide verpleegkundigen en werkzaam 

binnen Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe ervaren 

het werken in het hospice als heel fijn. “Dat klinkt 

misschien raar”, zeggen ze, “We horen vaak dat mensen 

het zo knap vinden dat we in een hospice kunnen 

werken. Voor ons voelt dit echter heel goed.” Janne en 

Anke vinden het een voorrecht om hun gasten in de 

laatste fase van hun leven te mogen ondersteunen. 

“Een bijzonder gesprek ondersteunen tussen familie 

en gast, een gast uitgebreid verzorgen zodat hij of 

zij zich net weer wat beter voelt, samen van de zon 

genieten in de binnentuin, luisteren naar verhalen 

over de levensloop en het aanreiken of injecteren van 

medicatie zodat de gast zich zichtbaar beter voelt: het 

zijn allemaal ‘taken’ die het werk zo mooi en waardevol 

maken.”

Hartverwarmend!

“Wat ons werk erg bijzonder maakt, is de diversiteit 

aan gasten en naasten”, vertellen Janne en Anke. 

“Zo gaat ieder mens anders om met zijn of haar 

laatste levensfase. Wij mogen hen hierbij begeleiden 

en ondersteunen waar nodig. Het is erg mooi om 

te zien als iemand weer vertrouwen krijgt in zijn 

eigen kunnen en zichtbaar opknapt door net dat 

extra beetje ondersteuning.” De palliatieve zorg in 

combinatie met de zorg voor de logeergasten maakt 

het werk veelzijdig en afwisselend. Geen dag is 

hetzelfde. “Wij ondersteunen de gasten bijvoorbeeld 

bij de lichamelijke verzorging en toiletgang. We 

nemen volgens afspraak taken over, zoals medicatie 

aanreiken, en voeren verpleegtechnische handelingen 

uit. We voeren veelvuldig gesprekken met de gasten 

over onder andere de gezondheidstoestand en 

ziektebeleving.” Janne en Anke hebben daarbij nauw 

contact met de huisartsen. Ze zijn verantwoordelijk 

voor de coördinatie van zorg en het opstellen en 

uitvoeren van de zorg volgens het overeengekomen 

zorgplan, samen met collega-verpleegkundigen, 

verzorgenden, de zorghulp en de huishoudelijke 

dienst. “Daarnaast zijn we zeer dankbaar voor alle hulp 

van onze vrijwilligers, ze zijn onmisbaar. Samen kunnen 

wij deze hartverwarmende zorg bieden voor onze 

gasten!”

 www.sintannaklooster.nl


