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WoCom zet zich in voor vitale
én minder vitale senioren

Jeroen en Harriet (rechts) samen met bewoners in de nieuwe beweegtuin

Vernieuwend woonzorgconcept
in Aarle-Rixtel
Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen, maar krijgen daarbij mogelijk wel te maken met beperkingen die het ouder
worden met zich meebrengt. Samen met de Zorgboog, de gemeente Laarbeek en bewoners ontwikkelden we daarom voor
appartementencomplex Zonnetij een woonzorgvorm die het gat vult tussen langer zelfstandig thuis wonen en verhuizen naar
een verpleeghuis. Ontmoeting in de vernieuwde ontmoetingsruimte, buurtkamer ‘t Trefpunt, staat daarin centraal.
Toen Savant Zorg zich in 2017 terugtrok uit Zonnetij,

Jeroen: “Hoewel het moeilijk leek het financiële plaatje

wilde woCom als eigenaar van het wooncomplex komen

kloppend te krijgen, zijn we er samen met de Zorgboog

tot een nieuwe invulling van de ontmoetingsruimte.

en de gemeente Laarbeek toch voor gegaan. We zien

“Belangrijk voor woCom”, vertelt Jeroen de Leest,

allemaal de vergrijzing op ons afkomen en we wilden

projectleider Wonen bij woCom, “want met een ruimte

deze kans om de ruimte in te zetten voor het welzijn

voor ontmoeting leveren wij voor onze huurders een

van bewoners en omwonenden niet voorbij laten gaan.”

Bewonersraad
zoekt versterking
Lees dit artikel op pagina 5 >>

Vraaggestuurd
binnenonderhoud
Lees dit artikel op pagina 10 >>
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Kansen benutten

kosteloos ter beschikking te stellen. “Het succes van
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Allereerst onderzochten woCom en de Zorgboog

dit project zit in de mix van bewoners én de inzet

de behoeften en de zorgvraag van bewoners van

van vrijwilligers”, verwacht Jeroen. “We hopen dat

9

Gemeente neemt haar 			
verantwoordelijkheid

Zonnetij,

de

bewoners en vrijwilligers hulp bieden aan de minder

ontmoetingsruimte. Vervolgens het financiële plaatje.

(lees verder op pagina 2)

bijdrage aan een prettige en leefbare woonomgeving.
We hebben daarom de Zorgboog benaderd met de

Magische mix van bewoners

vraag of zij met ons samen wilde werken om een

Alle betrokken partijen dragen op hun eigen manier

passend concept te ontwikkelen.”

een steentje bij aan het nieuwe woonzorgconcept.

omwonenden

en

gebruikers

van

Welkom op afspraak
Ook woCom werkt zoveel mogelijk vanuit huis. U kunt daardoor alleen op afspraak terecht op ons kantoor.
Uiteraard zijn we telefonisch én digitaal bereikbaar en staan we graag voor u klaar. Op onze website leest u hoe.
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vitale bewoners, bijvoorbeeld als ze even naar de
ontmoetingsruimte gebracht moeten worden of
als er een boodschap gedaan moet worden.” De
nieuw aangelegde beweegtuin bij het complex
stimuleert bewoners bovendien te werken aan hun
vitaliteit. Sinds het begin van de zomer organiseren
de buurtsportcoaches hier wekelijks een sportuurtje,
maar natuurlijk kan iedereen ook op andere momenten
gebruikmaken van de sporttoestellen. Ook in ’t Trefpunt
kunnen bewoners en omwonenden zelf hun eigen
activiteiten organiseren. “Als bewoners en vrijwilligers

Opening buurtkamer

elkaar steeds meer helpen, kan dat ertoe leiden dat de
Zorgboog minder professionele zorg in hoeft te zetten,
en dat dan alleen op momenten waarop het echt nodig

vanuit grote eengezinswoningen door te laten stromen

is”, benoemt Jeroen als een van de voordelen van het

naar passende woonvormen met of zonder zorg. Jeroen

vernieuwde concept.

is benieuwd hoe dit concept zich de komende jaren
verder ontwikkelt. “Als dit succesvol blijkt, kunnen we het

Benieuwd naar de toekomst

mogelijk ook in andere appartementencomplexen gaan

Met het woonzorgconcept in Zonnetij komen de

toepassen.” Op vrijdag 16 juli vond er een feestelijke

samenwerkende partijen tegemoet aan de wens van

handeling plaats bij Zonnetij waar de vernieuwde

de overheid om toekomstbestendige woonvormen te

buurtkamer, nieuwe beweegtuin en het nieuwe

creëren. WoCom streeft ernaar uiteindelijk maximaal

concept werden gelanceerd. Met bewoners, vrijwilligers,

een derde van de appartementen te verhuren aan

gemeente, de Zorgboog en woCom.

mensen met een indicatie voor langdurige thuiszorg. De
Zorgboog biedt zorg bij die mensen thuis. De overige

Meer weten?

appartementen zijn voor reguliere woningzoekenden en

Kijk op www.elkedageenfijnedag.nl voor meer

als die vrijkomen, adverteert woCom ze op Wooniezie.

informatie over Zonnetij en het woonconcept. En

Voor woCom is dit project interessant, omdat het

vergeet niet u in te schrijven als woningzoekende op

merendeel van onze huurders 55-plus is en er behoefte

www.wooniezie.nl als u voor een huurappartement in

is aan mogelijkheden om ouder wordende mensen

Zonnetij in aanmerking wilt komen.

Mieke Geerings
verdient een bloemetje

Elke dag een fijne dag

Tekst en foto: Hannie Berkers

“Thuis wonen, zo lang mogelijk zelfstandig leven als
je zelf wilt. Het kan op Zonnetij in Aarle-Rixtel,” licht

Mieke woont al vanaf 2013 met haar man Piet

Harriet van Lierop toe. Als consulent Wonen & Buurten

aan het Postkantoorstraatje in Leende. Het

is zij een bekend gezicht voor onze huurders in de

is een gezellig straatje dat er, dankzij Mieke

gemeente Laarbeek. “Bekijk deze film maar eens. Het is

en Piet, altijd piekfijn uitziet. De straat wordt

een bruisende, sociale plek, waar iedereen elkaar ziet en

netjes geveegd, het onkruid weggehaald, de

naar elkaar omziet. Waar we samen zorgen dat elke dag

heg geknipt en zodra de kliko’s geleegd zijn,

een fijne dag is!”

Scan de QR-code om de film te bekijken

zetten Piet en Mieke deze weer mooi voor de
achterpoort. Alle bewoners kunnen de kliko dan

Kloppen uw gegevens nog?
WoCom verloot nog eens 4 VVV-cadeaukaarten

weer netjes op hun plaats zetten. “Ze staan altijd
voor iedereen klaar”, vertelt buurvrouw Friedy
die pas 10 maanden in het Postkantoorstraatje
in Leende woont. “Mieke en Piet zorgen samen
voor de buren en nemen ons dingen uit

Wij blijven graag met u in contact. Per post, telefoon of e-mail. Daarom willen wij het graag weten als

handen die we zelf niet meer kunnen, zoals de

uw contactgegevens veranderen. Ook andere persoonsgegevens die wij nodig hebben om u van dienst

ramen wassen. In de winter worden de paden

te zijn, houden we graag op orde. U kunt ons helpen door het aan ons door te geven als bijvoorbeeld uw

sneeuwvrij gemaakt en strooien ze zout zodat

e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer of gezinssamenstelling verandert.

we weer veilig op pad kunnen.” Friedy vindt dat
Mieke en Piet zo veel voor de buurt doen, dat ze

Maak kans op een VVV bon

nu zelf een keertje in het zonnetje mogen staan.

Na onze vorige oproep hebben al veel huurders wijzigingen doorgegeven. Onder hen hebben we 4 VVVcadeaukaarten verloot. Omdat het ons zo goed helpt om de juiste gegevens te hebben, geven we de actie
een vervolg. Onder alle huurders die in september of oktober 2021 hun aangepaste contactgegevens
doorgeven, verloten wij nog eens 4 VVV-cadeaukaarten. Wilt u ook kans maken op een cadeaukaart?

Wie verdient er volgens u
een bloemetje?

Stuur dan een e-mail naar info@wocom.nl met uw aangepaste gegevens. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk

Kent u ook iemand die zich inzet voor zijn

om met uw gegevens. Hoe we dat geregeld hebben, kunt u nalezen in onze privacyverklaring op

of haar woonomgeving en een mooie bos

www.wocom.nl/privacy

bloemen verdient? Geef dit dan aan ons door via
communicatie@wocom.nl
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“Als zij genieten, geniet ik ook”

Op de
koffie
bij ...

Vrijwilliger Peter Malfliet
kookt voor iedereen
Mirjam

Kräwinkel,

woCom,

zoekt

directeur-bestuurder

graag

de

verbinding.

van
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.
2021 is uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger.
Om te vieren dat we met elkaar Nederland
maken. Op heel verschillende manieren: met een
vlotte babbel, luisterend oor, talent voor techniek
of een sterke arm voor een boodschappentas.

Peter met zijn keukenteam: Jos, Marjan en Moeke.

Deze week ging ik naar Peter Malfliet, vader van
2 prachtdochters en 3 geweldige kleinkinderen,
zoals hij zelf zegt. Maar voor mij vooral die

opgeknapt na een herseninfarct, na anderhalf jaar

Iets terugdoen voor prachtmensen

vrijwilliger die zich week in week uit belangeloos

revalideren. En afgekeurd voor de arbeidsmarkt.

Koken vond Peter altijd al een fijne bezigheid. Hij

inzet voor zijn wijk. Deze 64-jarige amateurkok

Achter de geraniums zitten wilde hij absoluut niet.

leerde het van zijn moeder en als ‘jong menneke’

maakt elke woensdag tientallen verse, warme

Hij wilde iets doen voor de mensen in zijn wijk die

bij Ricus. Tegenwoordig maken zijn handen, wat

maaltijden

het moeilijk hebben. Door zijn horeca-ervaring

zijn ogen zien. Dat er mensen zijn die wekenlang

vroeg het wijkhuis hem een keer te koken. Zijn

geen warme maaltijd hebben, raakt hem. Zelf had

eerste proefmaaltijd werd door 19 eters met open

hij altijd een warm bed en een bord goed eten,

Van herseninfarct tot drie gangen menu

armen ontvangen. Inmiddels schuiven er soms

dankzij zijn ouders. Nu kan hij iets terugdoen

Peter is duidelijk geraakt als hij aan de keukentafel

wel 50 man aan en brengen vrijwilligers tientallen

voor de ‘prachtmensen’ die aan zijn eettafel

zijn geschiedenis vertelt. Zeven jaar geleden

maaltijden bij voornamelijk oudere bewoners

plaatsnemen. Want eten is niet alleen belangrijk

trok hij voor het eerst zijn schort aan in de grote

thuis. Voor € 6,50 krijgen ze drie gangen op tafel,

voor de gezondheid, maar voor velen ook een

keuken van het wijkhuis bij hem om de hoek. Net

vers bereid.

uitje. Dat sociale element heeft Peter het meest

in

wijkgebouw

Westwijzer

in

Helmond West.

gemist toen het wijkhuis gesloten was vanwege
de coronamaatregelen. De gezelligheid van een
volle zaal is terug. En als op het einde alle borden
leeg zijn en de mensen voldaan naar huis gaan,
voelt Peter zich nuttig, vertelt hij. ”De mensen
tellen er op. Als zij genieten, geniet ik ook.”

In de tv-serie Typisch Helmond West toont BNNVARA de
alledaagse bijzonderheden van een wijk. De aflevering
waarin Peter kookt, kunt u bekijken door deze QR-code te
scannen. Aan dit tv-optreden hield hij een ‘vriend’ over die
belangeloos elke week kilo’s verse producten sponsort.

Goed om te weten!

Zelf klussen in uw woning?

Brandveiligheid

In Bij Buurten informeren wij u over de meest

U krijgt de ruimte om uw huurwoning naar wens aan

Wist u dat de brandweer zo’n 6.000 keer per jaar

uiteenlopende onderwerpen. Op onze website vindt

te passen. Voor sommige veranderingen aan of in

uitrukt voor een woningbrand? Lees onze tips om

u nog veel meer informatie. We lichten graag enkele

uw woning heeft u toestemming nodig van woCom.

brand in huis te voorkomen.

onderwerpen uit:

www.wocom.nl/woning-veranderen

www.wocom.nl/brandveiligheid
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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.

HV woCom Helmond

Bewonersraad Laarbeek

Bewonersraad de Pan

ontwaakt

laat geen geld liggen

is teleurgesteld

Someren
Heeze-Leende

de Pan

Asten

Van dakpan
Tot aceplan

Cranendonck

De versoepelingen rond COVID-19 (corona) zijn

Door een wetswijziging in 2020 kregen meer

Ondanks behaalde successen is Bewonersraad

gelukkig zodanig dat we als Huurdersvereniging

mensen recht op huurtoeslag. Lang niet

de Pan toch teleurgesteld! Bewonersraad de

woCom Helmond onze bestuursvergaderingen

iedereen die er recht op heeft, vroeg het ook

Pan komt al jaren op voor de belangen van álle

weer op kunnen starten. Op woensdag 21

aan. Heeft u hier recht op? Laat geen geld liggen!

bewoners van woningen van woCom in Asten,

juni kwamen de vertegenwoordigers van

Someren, Heeze-Leende en Cranendonck. Wij

alle bewonerscommissies in de Westwijzer

Heeft u nog geen toeslag over 2020 aangevraagd?

behartigen uw belangen bij woCom en de

weer bij elkaar en zij hadden dus een fikse

Het kan nog. Het fijne van achteraf aanvragen

gemeenten. Zeker de laatste jaren is het steeds

informatie-inhaalslag wat betreft de afgelopen

is dat uw inkomen over 2020 al bekend is. Dat

vaker zo dat onze stem écht gehoord wordt en

‘stille’ periode. Zaken zoals Prestatieafspraken,

maakt het makkelijker om te berekenen of u recht

vaak doorslaggevend is. Daar zijn we trots op en

Regeling Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV),

heeft. Daardoor is de kans dat u achteraf moet

het geeft voldoening.

Streefportefeuille, Klantvisie en Dienstverlening

terugbetalen erg klein.
Waarom dan toch teleurgesteld? We komen

en dergelijke werden aangetipt. Ook werd
geïnformeerd hoe iedereen de corona-periode

Hoe aanvragen?

op dit moment minimaal 5 bestuursleden

was doorgekomen. Verder werden de woCom-

Check op www.bewonersraadlaarbeek.nl of u

tekort, waardoor we belangrijke zaken uit

woonconsulenten Miranda van Loon en Jesse

over 2020 recht heeft op huurtoeslag. Hier kunt

moeten stellen of helemaal achterwege moeten

Verbakel aan het bestuur van HV woCom

u ook via een link van de Woonbond makkelijk

laten. Het (vrijwilligers)werk rust op te weinig

Helmond voorgesteld.

een proefberekening maken. Ook kunt u daar

schouders. Vanuit ongeveer 6000 huurders,

lezen hoe u huursubsidie stop kunt zetten per

hebben we minimaal 4 vrijwilligers per gemeente

Dit bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van

31 december, hoe u een te hoog voorschot

nodig om doelmatig te kunnen werken, en de

de 6 bewonerscommissies: Anita van Groot en

voorkomt en hoe u uw toeslag opschort in plaats

belangen per gemeente te behartigen. In alle

Ruud Swinkels voor de Annawijk, Jan Peeters,

van stopzet. Blijkt dat u over 2020 recht had op

gemeenten waarin wij actief zijn, en met name

Frank Driessen en Hans Stienen voor Oud/Nieuw

toeslag? Vraag dan aan vóór 1 september 2021.

in Asten, Someren en Heeze-Leende, hebben we

West, Berry Smits voor de Apostelwijk, Johan

dringend behoefte aan bestuursleden die hun

Verstappen voor Houtsdonk, Cor Rooijackers

achterban willen vertegenwoordigen. Het is de

voor Kroon Krollaan en Annelies Jussen voor

bedoeling dat wij als bestuur een doorsnede

Brandevoort. Voor de Apostelwijk, Houtsdonk,

van de huurders zijn: dus vrouw, man, oudere en

Kroon Krollaan en Brandevoort zijn er nog

jongere. Zeker dames nodigen we uit vanwege

vacatures. Verder is er ondersteuning van

de diversiteit, maar ook heren zijn van harte

de Woonbond: Anita Govaerts. Het dagelijks

welkom te solliciteren.

bestuur bestaat uit Berry Smits (voorzitter),
Hans Stienen (secretaris), Cor Rooijackers

Enquête huurdersbelangen

Zelf ben ik intussen 13,5 jaar bestuurslid en

(penningmeester) en de leden Jan Peeters

Graag wijzen we u erop dat u in september

daardoor blijf ik betrokken en jong van geest. De

(vicevoorzitter) en Frank Driessen. Elke wijk

een enquête van ons kan verwachten. We

resultaten geven veel voldoening, daarom is het

is vertegenwoordigd, maar we willen ook de

horen graag ieders mening om zo goed

leuk om te doen. Nu alleen nog enkele nieuwe

vacatures opvullen. Geïnteresseerd om mee te

mogelijk uw huurdersbelangen te kunnen

bestuursleden, zodat de werkzaamheden beter

praten over de huurdersbelangen? Neem dan

behartigen! Meer hierover leest u binnenkort in

verdeeld worden.

contact op: 06-10719402.

De MooiLaarbeekKrant.
Jo Noten, voorzitter Bewonersraad de Pan

www.hvwocomhelmond.nl

www.bewonersraadlaarbeek.nl

www.bewonersraad-depan.nl
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Afscheid bestuursleden

Komt u Bewonersraad
de Pan versterken?

Na 10 jaar neemt Jan Jacobs als bestuurslid afscheid van
Bewonersraad de Pan. Hij stond aan de basis van vele
prestatieafspraken in Asten en Someren, was lid van

Lijkt het u ook interessant met ons mee te denken

de werkgroep energie en door zijn vasthoudendheid

over hoe het wonen in uw gemeente en het

kwam er een scootmobielbeleid in Someren. Zijn

huren bij woCom nóg beter vorm kan krijgen?

vrouw Tonny was 8 jaar notulist bij De Pan en ook bij

Bijvoorbeeld over bouwen, maatschappelijke

het Platform. Een nauwkeurige duizendpoot die alle

dienstverlening of wijkgerelateerde initiatieven?

bijzaken regelde en zorgde dat afspraken werden

Meld u dan nu aan voor een functie binnen het

nagekomen. Ook bestuurslid Herman van Soest neemt

oud-vakbondsman met kritische vragen iedereen op

bestuur van Bewonersraad de Pan. Uw inbreng

na 3 jaar ‘opkomen voor het huurdersbelang’ afscheid.

scherp te zetten. Namens woCom en haar huurders:

maakt het verschil voor u en uw eigen achterban.

Hij vertegenwoordigde Heeze-Leende en wist als

bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!

Vlnr: Herman, Tonny en Jan

Doe zélf mee, samen krijgen we écht iets voor
elkaar
Denk niet dat er genoeg anderen zijn die interesse
hebben in een bestuursfunctie: dat denken veel
andere huurders namelijk waarschijnlijk al. En wij
hebben u én andere bestuursleden nodig.
Maak zélf het verschil, u kunt écht iets bijdragen
Laat het niet aan anderen over en laat deze
keer wél van u horen. Onze werkzaamheden
zijn veelomvattend en wij kunnen allerlei
soorten expertise gebruiken. Ook u kunt ons
met uw kennis en ervaring vast versterken.

In juli ondertekenden de 3 voorzitters, de Woonbond en woCom een nieuwe samenwerkingsovereenkomst

We werken met werkgroepen, zodat we onze

Samenwerking
huurdersorganisaties

bestuursleden doelmatig inzetten, naar eigen
interesses en vaardigheden.
Informeer of solliciteer,
dan maken wij sámen het verschil

Met de 3 huurdersorganisaties overlegt woCom over

Kom op en help ons én
Someren

alle huurders van Asten,
Someren, Heeze-Leende en
Cranendonck. Kijk voor meer

Heeze-Leende

de Pan

Asten

Cranendonck

verschillende onderwerpen. Onder andere over het
Van dakpan
beleid van woCom, de jaarlijkse huuraanpassing, het
Tot aceplan
onderhoud van woningen en de leefbaarheid in de

informatie op onze website:
www.bewonersraad-depan.nl/bestuur/vacatures

de huurdersorganisaties en woCom te verstevigen
en

toekomstbestendig

te

maken,

hebben

zij

met hulp van de Woonbond een hernieuwde
samenwerkingsovereenkomst

opgesteld.

Na

een

wijken. De huurdersorganisaties hebben - afhankelijk

intensieve periode ligt er nu ‘een stuk waar iedereen

van het onderwerp - informatierecht, adviesrecht

achter staat’. Dit gezamenlijke succes hebben we met

en instemmingsrecht. Om de samenwerking tussen

gebak gevierd.

Houd uw galerij,
achterpad en
de brandgang
schoon en veilig

maar ook vuilniszakken en oud papier belemmeren
de doorgang en zijn daarom niet toegestaan.
Achterpad of brandgang
Het is ook fijn als achterpaden en brandgangen
netjes en opgeruimd zijn. Dat is ook wel zo veilig,
want in geval van nood moet de brandweer
erdoor kunnen. Zet daarom geen afval, containers
of grofvuil neer. Houd de stoep schoon en snoei

Bij woCom willen we niet alleen dat u prettig woont,

niet mooi vinden, maar omdat ze voor lastige en

maar ook veilig. Daarom besteden wij veel aandacht

gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

geregeld takken die de doorgang belemmeren.
Ergernissen

aan (brand)veiligheid in en om uw woning. Daar
hoort een galerij zonder hinderlijke obstakels en een

Voor iedereen toegankelijk

Ergert u zich aan spullen van anderen, spreek uw

opgeruimde brandgang of achterpad bij.

Iedereen moet voldoende ruimte hebben om over de

buren er dan gerust op aan. Ga een vriendelijk

galerij te bewegen, ook rolstoel- of rollatorgebruikers.

gesprek aan. Vaak zijn uw buren zich niet bewust van

Wij kunnen ons voorstellen dat u de galerij en

Daarnaast is het belangrijk alle vluchtwegen vrij

de overlast en gevaren die dit met zich meebrengt.

andere openbare ruimtes in uw woongebouw wilt

te houden. Zo blijven ze toegankelijk voor de

Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met

versieren met persoonlijke spullen. Toch vragen wij

hulpdiensten en kan iedereen zijn woning verlaten bij

uw buurtbeheerder. Bel (0493) 49 76 66 of stuur een

u deze spullen te verwijderen. Niet omdat we ze

brand of andere noodsituaties. Sierspulletjes, fietsen,

e-mail naar info@wocom.nl.
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6

“Ik woon heerlijk hier”

Riekie van Lier-Driessens woont sinds
een jaar heel gelukkig in de Kerkstraat
Tekst en foto’s : Ben Rooijakkers

Riekie woont al haar hele leven in dezelfde buurt in Beek en Donk. Geboren in mei 1948 in een
achteraf schuurtje aan de Koppelstraat tegenover de kerk, verhuisde ze als baby mee naar de
Pater Vogelsstraat. Tot een jaar terug heeft Riekie in dat huis alles beleefd: haar kind zijn, de
puber-, verkerings- en trouwtijd, het moeder worden van zoon Jorg en vervroegd afscheid nemen
van haar man Gerrit.
Als redactielid van Bij Buurten weet je nooit

ieders eigendommen. Wij speelden toen echt

geholpen. Riekie kon rekenen op hulp van haar

vooraf waar en bij wie je terecht komt voor

buiten, beaamde Riekie. Tegenwoordig spelen

zoon en schoondochter, medewerk(st)ers van

een interview. In dit geval werd voor mij de

kinderen vaker binnen met hun computer of

woCom en van Mas Claassen, familie, vrienden

deur verrassend geopend door een spontane,

iPad en moeten ze al zoveel in hun jonge leven.

en vriendinnen, ‘oude’ en huidige buren. Het

vriendelijke en midden in het leven staande

resultaat mag er zijn, daar is ze terecht trots

ex-buurtgenoot uit mijn eigen jeugd. Door

Zelf doen, niet alleen

op. Haar woning en tuinen stralen warmte,

de wederzijdse herkenning ging ons gesprek

Met wat moeite werd het gezellige gesprek

gezelligheid en een sfeer van welkom uit en zijn,

al heel snel naar ‘toen we nog jong waren’. En

met Riekie omgebogen naar ‘Mijn (t)huis en

om met Riekie’s woorden te spreken: “helemaal

over het wonen en leven toen in vergelijking

ik’. Sinds het overlijden van haar man was haar

af”. Inclusief de nieuwe schuur waartegen het

met nu. Vele voorbeelden van buiten spelen

wens ooit nog te komen wonen in de Kerkstraat.

laatste werkstuk van haar overleden man hangt

uit die tijd passeerden de revue. Lachend,

Deze wens is gelukkig uitgekomen, vertelt

te pronken in het zonlicht. Riekie leeft positief

bijna gierend spraken wij over spelletjes als:

Riekie. Na haar toewijzing van de woning

haar leven, elke dag. Ze is lid en bestuurslid

het pingelen, landje pikken, koten, tij-lappen,

heeft ze ruim voldoende tijd genomen de

van haar eigen Buurtvereniging De Eendracht,

galgen,

enzovoort.

woning volledig naar haar wensen op te (laten)

ze fietst en leest graag, houdt van uitstapjes,

De Pater Vogelsstraat was nog een zandpad.

knappen, vernieuwen en in te richten. Dat

enzovoort. Het echte genieten van haar huis kan

Allemaal bijzondere herinneringen uit de tijd

heeft ze zelf gedaan, maar ze hoefde dat zeker

ze in haar ‘leesstoel’, met haar blik op de reuring

van ‘ons-kent-ons’ en met nog respect voor

niet alleen te doen. Vele mensen hebben haar

buiten op straat.

stoepkanten,

pindollen
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A woCom-weetjes

WoCom was jarig en trakteert!

Vragen
A van klanten,
V
en onze antwoorden

?

Onze klantenservicemedewerkers beantwoorden

V

graag uw vragen. Sommige krijgen ze vaker

Vorig jaar konden we door de coronapandemie ons 100-jarig jubileum niet vieren. Daarom hebben wij dit
jaar een woCom ‘wensput’. Een figuurlijke put waarin we al onze verjaardagsmunten hebben geworpen om

A

uw wensen in vervulling te laten gaan. Zo bieden we u de kans uw woonomgeving iets mooier, leefbaarder,
fleuriger, gezelliger, schoner of veiliger te maken.

voorgelegd. In Bij Buurten lichten we iedere keer
één veelvoorkomende vraag eruit.

V

Vraag:

?

A

V
A

Wat moet ik doen als er problemen
zijn met mijn cv-installatie?

V

Antwoord:

A

Heeft u geen warm water of doet de verwarming
het niet? Dan wilt u zo snel mogelijk geholpen
worden. Bij een storing aan de cv, radiator,
thermostaat of mechanische ventilatie kunt
u rechtstreeks contact opnemen met onze
installateur Kemkens: (0492) 54 76 85.
Huurt u een nieuwbouwwoning? Is die woning
nog geen jaar oud en heeft u een storing aan

We hebben al veel mooie initiatieven ontvangen

burendag of kindervakantieweek. Of voor het inhuren

de cv-installatie of mechanische ventilatie?

naar aanleiding van de oproep in de vorige

van een muzikant, voor plantjes en gereedschap voor

Neemt u dan contact op met de installateur. De

uitgave van Bij Buurten. Er worden nu al 16

een tuinproject, of het vullen van een buurtbieb.

contactgegevens staan in uw informatiebrochure.

mooie initiatieven uitgevoerd, de meeste bij

Elke wens is welkom, zolang het maar bijdraagt aan

Heeft u de brochure niet bij de

appartementen-gebouwen. De bodem van de

prettig wonen.

hand? Bel ons dan: (0493) 49 76 66.

put is nog niet bereikt. Ook wensen van mensen

Loes

in woonbuurten met jonge huurders vervullen wij

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op

graag! Vraag bijvoorbeeld een bijdrage aan voor het

www.wocom.nl/100 of stuur een e-mail naar

organiseren van een straatspeeldag, de jaarlijkse

100jaar@wocom.nl.

Woonpuzzel
Wilt u kans maken op een leuke prijs? In dit lettervierkant zijn de
onderstaande woorden verborgen. Streep de woorden door in de
puzzel. Welke zin vormen de overgebleven letters?

AANRECHT

DORP

KOFFIE

STRAATSPEELDAG

AFVAL

ENERGIE

KRAAN

THEE

AFWAS

FORNUIS

ONDERHOUD

TUINPROJECT

BEKER

GOOTSTEEN

OVEN

VEILIG

BELEID

HUIS

RIOOL

VERHUIZEN

BORD

HUISKAMER

SLEUTEL

WATER

BURENDAG

INITIATIEF

SLOT

WENSPUT

BUURTBIEB

KEUKEN

SOCIAL SOFA

WIJK

CAMERA

KLIEKJES

STAD

WIJKWENS

Onder de goede inzenders verloten we enkele cadeaubonnen
van € 25. Wilt u hier ook kans op maken? Stuur dan de oplossing
van de woordzoeker vóór 1 oktober naar: woCom, Bij Buurten,
Antwoordnummer 24, 5710 VB Someren (postzegel niet nodig). Of stuur
een e-mail naar: communicatie@wocom.nl

De oplossing van de puzzel uit Bij Buurten nummer 28 was:
Om over naar huis te schrijven
De prijswinnaars zijn meneer Hans Fortuijn uit Helmond en
mevrouw Rita van Doren uit Someren. Gefeliciteerd met uw prijs!
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Het gezicht van woCom in de wijk

de consulent Wonen & Buurten
Tekst: Frank Driessen, foto’s: Jan Peeters

Bij woCom werken diverse consulenten Wonen & Buurten, allen met hun
eigen werkgebied. Ze zijn onmisbaar voor een woningcorporatie die graag
klaar staat voor de huurders. In Helmond werkt Jesse Verbakel als consulent
Wonen en Buurten. Buurtredacteur Frank ging met haar in gesprek:
Stel je eens voor?

Wat maakt het werk zo leuk?

Ik ben Jesse en woon in Zuidoost-Brabant. In het verleden

Iedere dag is anders, het ene moment zit ik aan tafel met

heb ik voor diverse woningcorporaties gewerkt, van

een huurder om een betaalachterstand te bespreken,

Den Bosch tot Venlo, ook bij Woonpartners in Helmond.

het andere ben ik bezig met een voortuinproject.

De functies waren divers, van beleidsmedewerker tot

Ook de nauwe samenwerking met collega’s en

projectcoördinator, maar altijd het liefst in direct contact

samenwerkingspartners is heel leuk. Het meest geniet

met de huurder.

ik van het contact met de huurders.

Waar kan ik als huurder voor terecht bij jou?

Hoe kunnen huurders je het beste bereiken?

Ik ben verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de

Telefonisch

Annawijk, Apostelwijk, Houtsdonk, Mierlo-Hout en

j.verbakel@wocom.nl. Voor mijn collega’s in de andere

De afgelopen maanden heeft Jesse al heel wat

Brandevoort. Als bewoners vragen, ideeën of zorgen

werkgebieden belt u het beste ons algemene nummer

buurten en bewoners leren kennen. Tijdens een

hebben, dan luister ik én geef ik waar nodig advies.

(0493) 497 666. Vraag naar Miranda van Loo (Helmond

wijkwandeling loopt ze ook graag eens met u

Daarnaast sta ik in direct contact met verschillende

West), Birgit Colen (Heeze-Leende en Cranendonck),

mee om Helmond nog beter te leren kennen en

maatschappelijke partners, zoals de LEVgroep, waardoor ik

Ellen Vereijken (Someren en Asten) of Harriet van Lierop

uw ideeën en ervaringen te horen.

bewoners snel op weg kan helpen en kan doorverwijzen.

(Laarbeek).

via

0493

497

688

of

via

e-mail:

Inwoners van de wijk Houtsdonk gezocht!
Na de zomer start woCom met een gebiedsvisie voor de wijk Houtsdonk in Helmond. Voor deze gebiedsvisie

Zet Burendag alvast
in uw agenda!

zijn we alvast op zoek naar enthousiaste inwoners die een bijdrage willen leveren.
Bent u (of kent u) een enthousiaste inwoner van

via a.verspeek@wocom.nl of bel (0493) 49 76 05.

Zaterdag 25 september

de wijk Houtsdonk? Iemand die graag meedenkt

De volgende gegevens ontvangen we graag bij

is

over wat er beter kan (de komende 5 jaar)? Meld

uw aanmelding: naam, adres, telefoonnummer en

dag

u dan vóór 12 september aan bij Ankie Verspeek

e-mailadres.

buren samenkomt voor
een

het

Burendag.

waarop
kopje

u

koffie,

Een
met
een

Stoeptegel eruit, plantje erin

spelletjesmiddag of om de buurt op te knappen.

Zaterdag

19

hittestress en wateroverlast voorkomen. Uiteindelijk

allemaal wordt georganiseerd. Neemt u deel aan de

Steenbreek in de Helmondse Annawijk. Daar zijn

deden ruim 30 bewoners mee. Het was een stralende

actie? Wij delen uw initiatief graag in de volgende

nog veel betontegels te zien in de voortuintjes. De

ochtend en vrijwilligers en bewoners waren erg

uitgave van Bij Buurten. Foto’s (met een korte

gemeente stelde tuinaarde en planten beschikbaar

enthousiast. Op zaterdag 25 september vindt er nog

toelichting) zijn welkom! U kunt ze mailen naar:

aan

een Operatie Steenbreek plaats, in de Annawijk.

communicatie@wocom.nl

die

hielp

woCom

daarvoor

bij

Op www.burendag.nl ziet u wat er in uw buurt

Operatie

bewoners

juni

Het is ieder jaar opnieuw een groot nationaal feest.

tegels

inleverden.

Het doel: de leefomgeving vergroenen en daarmee

Doet u mee?

Bij Buurten regionieuws
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In gesprek met… wethouder Tonny Meulensteen
“In Laarbeek bouwen we woningen voor iedereen”

Column
In 2021 bouwt woCom in Someren twee

De Nederlandse woningmarkt is zwaar overspannen.

willen we daar nu overheen gaan. Laarbeek moet een

kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Een

De prijzen van koopwoningen stijgen met tientallen

gemeente blijven voor iedereen. Van starters tot senioren

voor ORO en een voor Kempenhaeghe. Een

procenten per jaar en betaalbare huurwoningen zijn

en van mensen met een ruime tot een kleine beurs.”

bijzonder project voor bijzondere bewoners.

ook al niet te vinden. In de gemeente Laarbeek is dat niet

Hellen Rinket, wijkmanager bij ORO, deelt in

anders. Wethouder Tonny Meulensteen maakt zich hard

Partner

deze column haar ervaringen en die van de

voor woningzoekenden met een kleine beurs. “Samen met

Die laatste doelgroep is aangewezen op sociale koop- en

bewoners.

woCom kijken we hoe we versneld sociale huurwoningen

huurwoningen. WoCom is daarbij een van de belangrijkste

kunnen toevoegen.”

partners van de gemeente. “Samen met de corporatie

“Jeej, we gaan
verhuizen!”

zoeken we naar geschikte inbreidingslocaties. Op welke
Zo’n 1.100 woningen komen er de komende 10, 15 jaar

plek is het logisch om nieuwe sociale huurwoningen te

bij in Laarbeek. Dat zijn er 300 meer dan eerder berekend.

bouwen? Daarbij houden we er rekening mee dat de

“De vraag naar woningen neemt ook in onze gemeente

woningen levensloopbestendig zijn.”

Afgelopen mei gingen de nieuwe bewoners

toe”, stelt Meulensteen. Dat is ook projectontwikkelaars

van ORO en die van Kempenhaeghe

opgevallen. Meerdere keren per week wordt de wethouder

Arbeidsmigranten

samen op pad met kaartjes over hun

benaderd door commerciële partijen en beleggers die

Daarnaast is er extra aandacht voor het toenemend

nieuwe woningen voor de buurtbewoners.

woningen willen realiseren. “Uiteraard zijn we blij met die

aantal

Ze werden enthousiast ontvangen en

interesse, maar we zijn wel kritisch. We kiezen niet voor

aan het onderzoeken of we in het buitengebied

het hoogste rendement voor de gemeente, maar voor de

woonvoorzieningen

partij die het beste aanbod heeft en het meest rekening

realiseren. Zo verlagen we de wachttijd op onze sociale

Halverwege

huurwoningen.”

dan eindelijk gebeuren, na jaren van

houdt met onze doelstellingen.

arbeidsmigranten
voor

in

Laarbeek.

deze

mensen

“We

zijn

onderweg hebben ze veel gelachen samen.

kunnen

De raad heeft ons de opdracht

juni

ging

de

verhuizing

bouwplannen, daarna bouwen en maanden

meegegeven om minimaal 35

Intensieve samenwerking

van voorbereiding. Maar eerst moesten

procent van de nieuw te bouwen

Mirjam Kräwinkel, directeur van woCom, is blij met de

nog allerlei spullen uitgezocht en ingepakt

woningen te laten bestaan uit

intensieve samenwerking met de gemeente Laarbeek: “De

worden, en meubels en accessoires gekocht.

sociale koop- en huurwoningen.

eis die de gemeente stelt aan het aandeel sociale huur- en

Ook achter de schermen werd er nog

De laatste jaren is dat niet

koopwoningen zorgt ervoor dat ontwikkelaars eerder met

hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de

helemaal gelukt, maar door de

ons in overleg gaan en met realistischere prijzen komen.

verhuizing zo soepel mogelijk zou verlopen.

extra woningbouwmogelijkheden

Dat vergroot de kans van slagen enorm.”
Tijdens de verhuizing zelf was het lekker

Gratis energiebesparende producten
Samen op weg naar een groenere samenleving

warm. Er werd flink gesjouwd en iedereen
hielp

mee:

familieleden,

de

verhuizers,

vrienden

en

bewoners,
begeleiders.

Het was wel even wennen zo in een nieuw
huis. In de loop van de dag werden er wat

Veel gemeenten helpen hun inwoners graag als zij meer

brievenbusklep, ledlampen of tijdschakelaars. Ook

tranen gelaten, tranen van geluk, spanning

energie willen besparen. Dit is goed voor het klimaat én

kunt u een vergoeding krijgen voor een advies over

en ontlading. Nu is het tijd om elkaar te

voor onze portemonnees.

energiebesparing in uw woning.

leren kennen. En om van dit mooie gebouw
samen een fijn thuis te maken.

Verschillende gemeenten bieden een subsidie aan

Nog niet alle gemeenten kennen deze mogelijkheid.

waarmee u eenmalig energiebesparende producten

Ook kunnen de maatregelen per gemeente verschillend

Op zaterdag 25 september, Burendag, vindt

kunt aanschaffen. Het gaat om maatregelen die u

zijn. Kijk voor meer informatie op de website van uw

de feestelijke opening van het Paulushof

eenvoudig zelf kunt uitvoeren in uw woning, zoals

gemeente en lees meer over de Regeling Reductie

plaats, met bewoners, familie, vrienden en

het plaatsen van tochtstrips, radiatorfolie, een

Energiegebruik Woningen (RREW).

buurtgenoten.

‘Van 3 tinten grijs naar kleurrijke ontmoetingsplek’
In Leende openden de bewoners van het

ze van een grijze, verouderde ruimte een kleurrijke

Marijkeplein de nieuw ingerichte, gezamenlijke

ontmoetingsplek voor alle bewoners. “Alles lijkt

ontmoetingsruimte van hún appartementencomplex.

nieuw, maar heeft vaak al een leven achter de rug”,

Samen met Stichting Verderest en woCom maakten

vertelt bewoonster Annie van der Linden. De ruimte

Groetjes,
HeIIen Rinket

is opgeknapt door hergebruik van afgedankte
goederen. De stoelen komen bijvoorbeeld van een
restaurant. Andere spullen zijn uitgezocht bij de
kringloopwinkel. “Er wordt dus niets weggegooid.
De spullen mogen dan op leeftijd zijn, maar zien er
nog als nieuw en heel kleurrijk uit. Net als wij eigenlijk
haha”, meldt Annie lachend. “Apetrots zijn we!”

Scan de QR-code voor het verslag van Siris

Bij Buurten nieuwbouw
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WoCom bouwt...
WoCom ontwikkelt regelmatig nieuwbouw. Wij zetten ons ervoor in 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.

Helmond

Someren

Cranendonck

Woongebouw RAC, Helmond

PaulusProject, Someren

Nieuwstraat, Budel

Op de locatie van het voormalige garagebedrijf
Aan de Kasteelherenlaan in Helmond realiseert woCom

Verhoeven legt woCom de laatst hand aan de bouw

een woongebouw met 13 appartementen voor jongeren

van 15 energiezuinige woningen: 5 seniorenwoningen

met autisme. Het woongebouw wordt duurzaam en

met een kleine voor- en achtertuin (en alle

modulair gebouwd. Complete eenheden worden

De bouw van het PaulusProject in Someren is afgerond.

voorzieningen op één verdieping) en daarboven

op de bouwplaats tot één geheel gemonteerd. De

Naast de seniore bewoners van de levensbestendige

nog eens 10 maisonnettewoningen voor starters. Na

voorbereidingen op de locatie worden in augustus en

woningen, hebben inmiddels ook de nieuwe bewoners

de zomer verhuizen de bewoners naar hun nieuwe

september uitgevoerd. De plaatsing en montage van de

van de kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ORO

huurwoning.

woningen in de maanden oktober tot en met december.

en Kempenhaeghe hun intrek genomen. In september

Heeze–Leende

wordt het PaulusProject feestelijk geopend met de

Laarbeek

wethouder, bewoners en omwonenden.

Beekse Akkers, Beek en Donk

Marijkeplein, Leende
Groote Hoeven, Someren

In Beek en Donk hebben we 13 nieuwe energiezuinige
sociale huurwoningen opgeleverd. 5 van deze woningen
In

Leende

bouwt

woCom

energiezuinige

hebben één bouwlaag met kap, bestemd voor senioren.

sociale huurwoningen aan het Marijkeplein. De

De 8 grotere woningen zijn bestemd voor 3- of meer-

nultredenwoningen

persoonshuishoudens.

hebben

6
alle

voorzieningen

zoals keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer en
toilet op de begane grond. Hierdoor zijn de een- tot

In juni werd het hoogste punt gevierd van de bouw van

Nieuwenhof en Vogelenzang, Lieshout

tweepersoonswoningen heel geschikt voor senioren

16 zeer energiezuinige sociale huurwoningen in de

In Lieshout ontwikkelden we 3 woonblokken met 13

die daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

nieuwe woonwijk Groote Hoeven. De woningen worden

sociale huurwoningen: 3 seniorenwoningen en 10

De sociale huurwoningen worden in september te huur

gebouwd met hergebruikte materialen en producten die

gezinswoningen. Uiteraard zonder gasaansluiting,

aangeboden op www.wooniezie.nl. Schijf u alvast in als

in de toekomst 100% recyclebaar zijn. Begin december

duurzaam gebouwd en betaalbaar. De nieuwe

woningzoekende.

krijgen de nieuwe bewoners hun sleutel.

bewoners hebben in juli hun sleutel ontvangen.

Vraaggestuurd binnenonderhoud

Toe aan een nieuwe keuken,
badkamer of toilet? Meld u aan!
Door tijdig uw keuken, badkamer en toilet op te

Spelregels

knappen of te vervangen, houden we uw woning

Keukens (inclusief tegelwerk) vervangen we pas na

in topconditie. Voortaan kunt u zelf aangeven of

30 jaar, een keukenblok na 15 jaar en badkamers

en wanneer u iets door ons wilt laten vernieuwen.

en toiletten na 30 jaar. Komt u in aanmerking? Dan

Eerst alleen nog als u in Someren woont, later ook

plannen we de werkzaamheden samen met u in, op

in onze andere werkgebieden.

een moment dat het u goed uitkomt.

Meer informatie of aanmelden?
www.wocom.nl/vraaggestuurd-binnenonderhoud

Bij Buurten onderhoud
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...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.

Tip van de opzichter

Voorkom verstopping
en onnodige kosten

Naast vraaggestuurd onderhoud, waarbij u bij ons

Onze aannemer Janssen Huybregts rijdt sinds maart met

Fijn wonen begint met een schoon huis en een

aangeeft of uw woning onderhoud nodig heeft, voeren

de ‘onderhoudstrein’ door onze gemeenten. Dat begon

schone woonomgeving. Hoe gaat u om met afval

wij ook projectmatig onderhoud uit aan onze woningen.

klein in Leende en Budel, daarna met meer onderhoud

in en rond het huis? Help mee om verstopping

Denk aan de vervanging van badkamers, keukens en

in Budel-Schoot en Helmond. En net voor de bouwvak

van het riool te voorkomen. U bespaart kosten én

toiletten. Huurders van wie de woning dit jaar aan

waren de eerste woningen in Heeze aan de beurt. Daar

voorkomt overlast.

de beurt was voor onderhoud hebben allemaal een

sluiten we ook af met de laatste woningen in oktober.

vrijblijvende uitnodiging gehad. Als de huurder ervoor

Zo genieten veel van onze huurders in 2021 van een

koos deel te nemen aan de binnenrenovatie, dan planden

gerenoveerde badkamer, keuken of toilet.

we een persoonlijk gesprek.

“Afval doorspoelen
is schadelijker
dan u denkt”

Renovatie De Nieuwe Hoeven voor de lens

Alles wat u in de gootsteen gooit of door de wc

Foto’s: Hannie Berkers

gevallen is het riool daarvoor ook bedoeld.

spoelt, komt in het riool terecht. In de meeste
Sommige dingen horen echter niet in het

In de wijk De Nieuwe Hoeven in Heeze is in mei het groot onderhoud aan tientallen sociale huurwoningen gestart. Onze

riool thuis en zijn schadelijker dan u denkt.

buurtfotograaf Hannie woont zelf in deze wijk en met haar camera volgt zij de werkzaamheden op de voet. Als het
een mooi plaatje oplevert, klimt ze zelfs gerust op de steigers. Inmiddels is ze een goede bekende voor de werklui en de

Vet, doekjes en klusafval leiden in het riool

buurtbewoners.

tot verstoppingen die vaak door een dure
vakman

opgelost

moeten

worden.

Giet

Hannie vertelt: “Mensen spreken mij vaak aan als

de speciale ‘Cobee app’ op ons mobieltje worden we

gebruikt vet daarom terug in de verpakking

ze vragen hebben en omdat ik weet bij wie ik moet

goed op de hoogte gehouden over de werkzaamheden

en gooi de verpakking met het gestolde

zijn, is het vaak zo opgelost. Vooral Richard en Alwin

in en rond onze woning. Ik kijk daar zelf regelmatig in.

vet daarna in de afvalbak of nog beter,

van Ballast Nedam rennen de benen onder hun

En als iemand een vraag stelt, wordt die altijd heel snel

lever lever hem in bij een inzamelpunt.

kont vandaan om alles goed te regelen. Behalve het

beantwoord.” Hannie vindt het hartstikke leuk om het

schoonspuiten van de gevels - dat werd bij mij echt

project in beeld te brengen met haar foto’s. Het zorgt

Klusafval, zoals beton- en cementresten,

een zooitje - verloopt alles heel redelijk. Bij mij is

er voor dat ze haar wijk weer eens met andere ogen

spoelt u niet door het straatputje, maar levert

inmiddels alles klaar en in de rest van de wijk gaat

bekijkt.

u in bij de gemeente. En wegwerpdoekjes voor
de schoonmaak of vochtig toiletpapier gooit u

het zijn gangetje. Het loopt nu goed. Ik hoorde dat
ook de gevelreiniging nu beter gaat. We worden goed
geïnformeerd over wat er allemaal gebeurt. Ook via

Nieuwsgierig naar de fotos? Kijk dan eens op:

niet in het toilet, maar in de afvalbak.

www.wocom.nl/de-nieuwe-hoeven

Afvalinzameling
Weten waar u welk afval kwijt
kunt in uw gemeente? Kijk
op www.mijnblink.nl voor
een uitgebreid overzicht.

Henk
Groene tip
Eet u ook kliekjes? Goed bezig! Maar u kunt nog meer • Gooi producten met een verlopen ‘ten minste
doen om duurzaam te koken. Door op maat te kopen

houdbaar tot’-datum, zoals zuivel, niet meteen

en koken en slim te bewaren, gooit u al snel minder

weg. Kijk, ruik en proef eerst om de kwaliteit te

eten weg. Minder verspillen levert veel winst op voor het

beoordelen.

milieu én voor uw portemonnee.

• Gebruik niet te veel water bij het koken. Een klein
laagje water – zodat het niet droog kookt – is

• Koop op maat: maak een weekplanning en een
boodschappenlijst.
• Bewaar slim: bewaar eten op de juiste plek, dan
blijft het langer goed, en let op de datum.

voldoende.
• Koken voor meerdere personen of meerdere

Door de vele vrijwilligers ligt de tuin achter de flat

dagen is energiezuiniger. Vries het overgebleven

van de Frans van Bommelstraat in Helmond er

eten daarna per portie in.

altijd mooi bij. Bedankt namens de bewoners.

Bij Buurten thuis
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De achterkant van...
’t Brouwershuis in Leende

Openingstijden woCom
WoCom is als woningcorporatie actief in
6 gemeenten: Asten, Cranendonck, HeezeLeende, Helmond, Laarbeek en Someren.

Foto’s: Hannie Berkers

Ons kantoor aan de Witvrouwenbergweg 2 in
De voorkant van het monumentale gebouw in Leende kent iedereen. In deze oorspronkelijke bierbrouwerij uit 1815, door

Someren is op maandag t/m donderdag van

woCom in 2005 aangekocht en verbouwd, werken en wonen mensen met en zonder beperking samen. Dat daardoor

8.30 tot 17.00 uur geopend. Op vrijdag bent u

zelfs de achterkant van ’t Brouwershuis bruist, verbaast ons niets.

tussen 8.30 en 12.30 uur welkom.

In de tuin wordt geluncht, zijn mensen creatief bezig en

te nemen in de historie van ‘t dorp. Nu ’t Brouwershuis

Vanwege de landelijke coronamaatregelen

worden vooral heel veel nieuwe plannetjes gemaakt.

weer gasten mag ontvangen, brengen ze met een

is ons kantoor tijdelijk gesloten. Bezoek is

‘t Brouwershuis is veel meer dan een woon- en

‘raadselachtige route van monumentale maatjes’ een

daarom alléén mogelijk op afspraak. Ook

leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke

stukje Leende naar de bezoeker. Deze foto-puzzeltocht

de inloopspreekuren in Helmond, Lieshout en

of psychosociale beperking: het is ook een VVV-winkel,

voor jong en oud gaat door het Leenderbos, langs ‘t

Budel kunnen voorlopig helaas niet doorgaan.

een Bed & Breakfast, een restaurant en vooral een

Brouwershuis en het Gildehuis, van de kerk tot de Sint

Actuele informatie vindt u op www.wocom.nl.

ontmoetingsplek voor heel Leende en al haar gasten.

Janskapel en van de Coop tot de molen.
Telefonisch

zijn

we

van

maandag

t/m

Tijdens de horeca-sluiting is de vloer vernieuwd

Nieuwsgierig? Loop dan gerust een keer binnen.

donderdag bereikbaar van 8.30 uur tot

en kregen de muren een likje verf. En er werd

De bewoners vertellen u er graag meer over.

17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur op

volop nagedacht over manieren om de gasten van

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

’t Brouwershuis, en eigenlijk alle bezoekers van Leende,
op een speelse manier mee

www.wocom.nl

Colofon
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Voorkom wateroverlast
Meer groen en minder tegels in de tuin helpt wateroverlast te voorkomen. De beplanting
en de bodem nemen het water namelijk beter op. En water stroomt niet weg via het riool.
Daarom de tip: tegels eruit, groen erin!

