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Ongeveer 7.000 woningen 
krijgen moderne rookmelders
Vanaf 1 juli 2022 is het in woningen wettelijk verplicht om goedgekeurde rookmelders te hebben hangen. Gelukkig hoeft 

u daar als huurder niet zelf voor te zorgen: dat gaat woCom voor u doen. “Een enorme operatie”, vertelt Richard van den 

Broek, medewerker Informatie en Planning bij woCom. “Het gaat om zo’n 7.000 woningen waar we rookmelders laten 

plaatsen.” Vandaar dat woCom nu al bezig is met de voorbereidingen, samen met elektro technisch bedrijf J. Saasen B.V. 

uit Mierlo, die we hebben geselecteerd voor de uitvoering van deze operatie.

Woningen die sinds 2003 zijn gebouwd, hebben 

al rookmelders die op het elektriciteitsnet zijn 

aangesloten. Ook woningen die voor 2003 

gebouwd zijn, krijgen nu op iedere verdieping met 

verblijfsruimtes een goed werkende, moderne 

rookmelder. Een goede zaak, vindt Richard: “Bij 

woCom voelen we ons verantwoordelijk voor de 

veiligheid van al onze huurders en het is natuurlijk 

niet zo dat een brand onderscheid maakt tussen 

oudere en nieuwere woningen.” Peter van der Horst, 

medewerker Preventie bij de Brandweer Brabant 

Zuidoost erkent het belang van rookmelders: 

“Rookmelders redden echt levens. Ze maken mensen 

wakker als er brand is in huis.”

Welkome herrie

Veel branden ontstaan als mensen slapen. “Elektrische 

apparaten staan in de top 3 van veroorzakers van 

brand”, vertelt Peter. “Door kortsluiting, opladers 

van accu’s in het stopcontact, vuil in filters van een 

droger of afzuigkap. Daarnaast gebeurt het nog 

weleens dat iemand met een brandende sigaret in 

slaap valt.” Het is altijd beter brand te voorkomen 

en het juiste onderhoud of gebruik van elektrische 

apparaten kan daar al bij helpen. Gaat het toch mis, 

dan maken rookmelders flinke herrie als er rook bij 

in de buurt komt. “Al binnen twee minuten nadat 

een brand in de buurt is ontstaan”, weet Peter. 

“Dat is belangrijk, want zonder de herrie van een 

(lees verder op pagina 2)

WoCom investeert in brandveiligheid
Richard van den Broek (rechts) krijgt uitleg van Peter van der Horst

Een fijn woonjaar gewenst!  
Op de drempel van het nieuwe jaar wensen we u 

een prettig en leefbaar 2022!  
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Ludi van der Mijden 
verdient een bloemetje
Tekst en foto: Ben Rooijakkers

Ooit brand in uw woning meegemaakt? Ja? 

Dan kent u dat gevoel van angst, ontzetting 

en afgrijzen. Zo was het op dinsdagavond 28 

september voor Eldiv, toen zijn bovenwoning 

aan De Klumper in Lieshout in de hens stond 

en hijzelf niet thuis was. Na ontdekking heeft 

onderbuurvrouw Ludi direct 112 gebeld en toen 

Eldiv. Ze vroeg hem naar huis te komen, omdat 

zijn woning in brand stond. Na 5 jaar leuk wonen, 

had Eldiv spreekwoordelijk geen broek meer aan 

zijn kont. Hij is toen opgevangen door Ludi en 

geholpen door buren. Vanaf het begin gaan Eldiv 

en Ludi als buren respectvol en behulpzaam met 

elkaar om. Na de brand is dat versterkt en staat 

Ludi in alles Eldiv bij. Het geeft haar naam Ludi 

(wat staat voor verlichting) extra betekenis. Ludi 

is als mens begaan met haar (in)directe buren. Zij 

is een voorbeeld van: ‘Een goede buur schenkt 

meerwaarde aan je (t)huis.’

Wie verdient er volgens u 
een bloemetje?

Kent u ook iemand die zich inzet voor zijn 

of haar woonomgeving en een mooie bos 

bloemen verdient? Geef dit dan aan ons door via  

communicatie@wocom.nl

Geen acceptgiro = € 24 per jaar besparen
De huur betalen met een acceptgiro brengt kosten met zich mee: € 2 per acceptgiro. Wist u dat u dat geld 

kunt besparen? Als u woCom machtigt om de huur automatisch van uw rekening af te schrijven of als u zelf 

een periodieke opdracht inplant via uw bank, betaalt u € 2 per maand minder. Bovendien heeft u dan geen 

omkijken meer naar de betaalopdracht.

Meer weten over de betaalmogelijkheden? Kijk op www.wocom.nl/huur-betalen of bel ons.

Nieuwe regels toewijzen huurwoning
Bent u op zoek naar een (andere) huurwoning via 

www.wooniezie.nl? Dan is het goed te weten dat u 

niet automatisch in aanmerking komt voor iedere 

huurwoning. Wij verhuren onze sociale huurwoningen 

aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens 

de wet past bij de huurprijs. De overheid heeft dat zo 

geregeld om ervoor te zorgen dat mensen met een lager 

inkomen kunnen verhuizen naar een betaalbare woning. 

Als wij een huurwoning aanbieden, kijken we naar het 

totale inkomen van alle meeverhuizende personen 

(het inkomen van kinderen telt niet mee). We kijken 

ook naar de grootte van uw huishouden, inclusief 

kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u 

kunt reageren. 

Gezinnen met een middeninkomen

Voor gezinnen met een middeninkomen is het vaak 

moeilijk om een hypotheek voor een koopwoning 

te krijgen, is de vrije huursector vaak te duur en ook 

komen ze nu niet in aanmerking voor een sociale 

huurwoning. Daar komt begin 2022 verandering in: de 

overheid past dan de inkomensgrenzen aan waardoor 

zij gemakkelijker in aanmerking komen voor een 

betaalbare huurwoning.

Op onze website leest u alles over het vinden van een 

passende huurwoning en de nieuwe inkomensgrenzen.

 

 www.wocom.nl/ik-zoek-een-woning

Trouwe huurders
Afgelopen jaar hebben we door de coronamaatregelen 

helaas de gezellige samenkomsten met onze trouwe 

huurders uit moeten stellen. In 2022 gaan we deze 

feestelijkheden hopelijk weer organiseren. 

Huurt u al (bijna) 50 jaar of zelfs langer bij ons?

Dan nodigen we u ook heel graag uit voor een 

bijeenkomst. Heeft u zich daar nog niet eerder voor 

opgegeven? Uw huurjaren kunt u doorgeven via 

(0493) 49 76 66 of via trouwehuurders@wocom.nl. 

De jaren bij woningcorporaties waarmee woCom is 

samengegaan, tellen natuurlijk ook mee.

Heeft u zich al opgegeven? 

Dan ontvangt u uiteraard bericht van ons als we weer 

een gezellige bijeenkomst organiseren. 

rookmelder, merken mensen de brand vaak niet op en 

raken ze bewusteloos.” 

Zonder kosten voor huurders

Na een zorgvuldige selectie heeft woCom gekozen 

voor rookmelders met een lithium batterij die 10 

jaar meegaat. De fabrikant geeft 10 jaar garantie 

op de rookmelders. De batterij kan niet vervangen 

worden, dus als de batterij ermee ophoudt, moet de 

rookmelder vervangen worden. “Ook daarvoor zorgen 

wij”, zegt Richard. Het kost onze huurders helemaal 

niets om een rookmelder in huis te krijgen, alleen wat 

tijd om de monteur toe te laten om de rookmelder(s) 

te laten plaatsen. Richard: “Die maakt daarvoor 

vooraf een afspraak, kijkt wat de beste plek is voor de 

rookmelders en plaatst ze daar. In de meeste gevallen 

met een speciale plakstrip. De monteur maakt dan 

foto’s van de geplaatste rookmelders, geeft informatie 

over de werking ervan en vraagt een handtekening 

van de huurder om zo zijn en onze administratie in 

orde te brengen. Hangt er al een rookmelder, dan 

vervangt de monteur die toch voor een nieuwe, die 

dus weer zeker 10 jaar meegaat.”

Uw medewerking

Bij zo’n 7.000 woningen gaat het om ongeveer 16.500 

rookmelders, schat Richard. De aannemer start in de 

tweede week van januari met het plaatsen ervan. “Dat 

betekent dat de monteurs er 660 per week moeten 

plaatsen om in juli 2022 klaar te zijn”, heeft Richard 

berekend. “Dat zijn er 132 per dag.” WoCom klaart 

deze klus graag samen met u. Het is fijn als er iemand 

thuis is op het moment dat de monteur langs komt. 

Voor uw eigen veiligheid. Iedere huurder krijgt tijdig 

een brief over de plaatsing van de rookmelders, maar 

omdat de operatie maanden in beslag neemt, kan dat 

nog even duren. Tot die tijd: blijf gezond en blijf veilig.

Vervolg van pagina 1
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‘Stress, tranen en slapeloze 
nachten’
De woning van Ad en 
Mia Bouw wordt gesloopt

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. 

“Uw woning wordt gesloopt.” Een moeilijke 

boodschap voor ons om te brengen. Maar voor 

veel bewoners van de witte woningen in Beek en 

Donk een nachtmerrie die werkelijkheid werd. 

Bewoners tussen de 65 en 92 jaar die binnen 2 

tot 3 jaar moesten verhuizen. Die stuk voor stuk 

gedacht hadden nooit weg te hoeven uit hun 

straat. Zo ook het echtpaar Bouw-Smit waar 

ik vandaag op de koffie ga. Zij woonden aan 

het Leonardusplein, in een huis met een grote 

tuin, met fijne buren en vrienden om de hoek. 

Daar woonden ze al 10 jaar en ze zouden er 

nog makkelijk 10 jaar aan vastplakken. Tot die 

boodschap van woCom. 

Verhuisd naar de goeie kant

Dat mevrouw daar veel stress, tranen en slapeloze 

nachten van heeft gehad, is niet meer te zien als 

ze vrolijk de deur van hun nieuwe woning in De 

Waterpoort opendoet. Het is in een ruim opgezet 

appartementencomplex in het centrum, waar 

meer oudere bewoners zelfstandig wonen. Zoals 

hun oud-buurvrouw, die 3 weken eerder ook 

naar dit gebouw verhuisde. Bij haar gaan ze nog 

wekelijks op de koffie. Maar zij wonen aan de 

‘goeie kant’ volgens henzelf, de zonzijde. Terwijl 

ik een hap eet van een stuk banketletter praat 

Mia (83) honderduit over dat ‘eerste gesprek’, 

hun toch wel gedateerde woning en de hulp 

van kinderen en kleinkinderen die hen bij de 

verhuizing zo ontzorgden dat ze in een kant-en-

klare woning konden trekken. Ze heeft nog geen 

kopje in de kast hoeven zetten, zegt ze. Ook 

vertelt ze me over de begeleiding van hun vaste 

aanspreekpunt bij woCom, mijn collega Reggie. 

Die luisterde en luisterde, legde alles heel 

geduldig uit en hielp hen bij het zoeken naar een 

nieuwe woning. En met de verhuisvergoeding 

(die is normaal bij een sloop-besluit) konden ze 

niet alleen hun appartement mooi maken, maar 

ook de meubels vernieuwen. 

"Hier willen we  
niet meer weg"

Wat de een niet kan, doet de ander

Ze zien nu in dat hun oude huis écht verouderd 

was. En vinden het terecht dat de witte woningen 

vervangen worden. De Waterpoort, waar ook 2 

broers wonen, en de ontmoetingsruimte daar 

bieden hun zoveel meer. Het past bij hen, er 

zit altijd leven in. Na 68 jaar samen (waarvan 

61 getrouwd) bruist het nog steeds tussen het 

Donkse meisje en de Beekse jongen die al vroeg 

verkering kregen. Ze helpen elkaar. Wat de een 

niet kan, doet de ander. Dat er wat gebreken 

kwamen met de jaren, zie je eigenlijk alleen aan 

de rollator in de gang (Mia heeft kunstknieën) 

en het tablet op tafel. Hierop zie ik ondertiteld 

terug wat ik net gezegd heb. Ad (85) is dan wel 

slechthorend, hij krijgt alles mee, leest elke dag 

2 kranten en heeft heel veel kennis. Waar Ad 

handig is met zijn handen, mij een prachtige 

zelfgemaakte houten windmobiel laat zien, en 

graag biljart, kan Mia naast een potje kaarten 

heel erg genieten van hun achterkleinkind dat 

elke woensdag op bezoek komt. 

Als ik vraag of ze nog terug willen naar het 

Leonardusplein, als daar straks nieuwe huizen 

staan, zeggen ze resoluut nee. Hier willen 

ze niet meer weg. Als ik terugloop naar mijn 

auto glimlach ik; ze hebben een nieuw thuis 

gevonden.

Op de 
koffie 
bij ...

Goed om te weten!
In Bij Buurten informeren wij u over de meest 

uiteenlopende onderwerpen. Op onze website vindt 

u nog veel meer informatie. We lichten graag enkele 

onderwerpen uit:

Hennep erin? Huurder eruit!

Hennep kweken in een huurwoning? Dat accepteren 

we niet. Wij hebben een streng anti-hennepbeleid en 

afspraken over de aanpak van hennepkwekerijen. 

 www.wocom.nl/hennep

Voorkom bevriezing van de waterleiding

Bij vorst kunnen waterleidingen bevriezen of scheuren. 

Dat kan flink wat schade veroorzaken. Wij geven u tips 

om dit te voorkomen.

 www.wocom.nl/waterleiding
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van alle 
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
had eindelijk weer een ledenbijeenkomst 

Op dinsdag 26 oktober waren we als 

huurdersvereniging weer in de gelegenheid 

om de (jaarlijkse) ledenbijeenkomst te 

organiseren. De ledenbijeenkomst van 2020 was 

noodgedwongen afgelast en het wachten was 

op een nieuwe mogelijkheid. Overigens waren 

de bestuursleden van de huurdersvereniging, 

vertegenwoordigers van de bewonerscommissies 

uit de 6 wijken, de laatste tijd al wel bij elkaar 

geweest. Dit gold ook voor de leden van 

het dagelijks bestuur (DB). Zo hebben we 

geprobeerd om de huurdersvereniging toch up-

to-date te houden. Ook namen we via Microsoft 

Teams deel aan de online bijeenkomsten van 

het Platform, met vertegenwoordigers van 

de 3 huurderorganisaties (Bewonersraad de 

Pan, Bewonersraad Laarbeek en HV woCom 

Helmond). Dit naast de digitale bijeenkomsten 

die de huurdersorganisaties met de directie en 

management van woCom, binnen het overleg 

van de Verbindende Schakel, organiseerden.

Op dinsdag 26 oktober was er weer het 

contact met de huurders. In de spiegelzaal 

van wijkgebouw Westwijzer waren zo’n 40 

aanwezigen. Susan Dassen van woCom gaf een 

presentatie over de systematiek van Wooniezie. 

Dit was voor velen verhelderend. De informatie 

dat bijna 50% van de verhuringen in Helmond 

in de zomerperiode vanuit een ‘urgentie’ moest 

worden bepaald, maakte duidelijk ‘waarom’ 

sommige woningen werden toegewezen! 

De agenda werd afgewerkt, behalve de 

statutenwijziging, en om 21.30 uur afgesloten. 

Daarna volgde de ‘na-borrel’ met een leuk 

muzikaal optreden van Dubbel Trubbel. De 

contacten waren weer gelegd en hopelijk gaat 

corona dit niet opnieuw verstoren!  

Bewonersraad de Pan
stelt Fredy voor

Ongeveer 10 jaar geleden was ik uitgenodigd voor 

een bijeenkomst over de plannen van woCom om 

de veiligheid te verbeteren in de paadjes achter 

onze woningen in Budel-

Schoot. Jo Noten en Ben 

Brugman vroegen toen 

of ik bij Bewonersraad de 

Pan wilde komen. Ik heb 

(na even nadenken) de 

stap gezet. 

In het begin hield ik me bezig met veiligheid en 

sprak ik met de gemeente, politie, woCom, de 

sociaal makelaar, maar zeker ook met inwoners 

die zich niet veilig voelden in ons dorp. Nog steeds 

kunnen bewoners laagdrempelig terecht bij ons. 

Ik houd me inmiddels samen met Jo en Ben en 

Raymond bezig met de prestatieafspraken met 

de gemeente. Hierbij proberen we woCom en 

de gemeente Cranendonck dichter bij elkaar te 

brengen én nieuwbouwprojecten te versnellen, 

zoals bij het onlangs geopende project Verhoeven 

aan de Nieuwstraat in Budel en de toekomstige 

nieuwbouw in Budel-Schoot, waar woCom sociale 

huurwoningen gaat bouwen.

Onze bewonersraad bestaat uit huurders van 

woCom die op vrijwillige basis veel voor de huurders 

en de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-

Leende en Someren doen. Zij zetten zich graag in 

voor de gemeenschap en om de huurwoningen te 

verbeteren, maar zoals bij iedere vereniging zoeken 

wij ook nog vrijwilligers. Heeft u tijd over om u in te 

zetten voor verbeteringen? Geef u gerust op, of 

kom eens kijken of het u bevalt. Ik doe het na 10 

jaar nog steeds met veel plezier. 

Fredy Raemaekers

Bewonersraad Laarbeek
heeft u nodig

Door corona kunnen wij dit jaar weer niet fysiek 

bij elkaar komen om samen met huurders van 

woCom in Laarbeek te praten over alle zaken 

waar wij als bewonersraad en medehuurders 

mee bezig zijn. Toch vinden we het belangrijk 

om input te krijgen van huurders en willen 

we graag van hen weten welke onderwerpen 

we op de agenda moeten zetten bij woCom. 

Daarnaast zijn wij als bestuur en medehuurders 

nog steeds op zoek naar betrokken huurders 

die ons op allerlei manieren kunnen en willen 

helpen. Daarom nodigen we huurders uit om 

een enquête in te vullen. Dat kan digitaal via  

de link: https://nl.research.net/r/laarbeek 

Heeft u de enquête liever per post, dan kan dat 

ook. Bel dan even naar: 06 - 82 35 66 65.

Deze enquête hebben we samen met de 

Woonbond opgesteld. De Woonbond kan 

de uitkomsten goed analyseren en de juiste 

verbanden leggen. In de enquête is ook ruimte 

om aan te geven of u ons wilt helpen in de 

bewonersraad. De enquête kunt u anoniem 

invullen als u dat wilt, en de gegevens worden 

door de Woonbond verwerkt volgens de regels 

van de AVG (privacywetgeving). De uitslag 

wordt gepubliceerd in DeMooiLaarbeekKrant en 

via de website van de bewonersraad. 

Laat deze kans om uw stem te laten horen niet 

liggen: het gaat om het belang van ons allemaal!

Van dakpan
Tot ac�eplande Pan

Heeze-Leende

Someren

Asten

Cranendonck

 www.hvwocomhelmond.nl  www.bewonersraadlaarbeek.nl www.bewonersraad-depan.nl 
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Thuis energie besparen
De gasprijzen stijgen flink. Energie besparen is daarom een veelbesproken thema. Ook als huurder 

kunt u uw woning comfortabeler maken en op uw energiekosten besparen. Voor grote maatregelen 

heeft u toestemming nodig van woCom. Met kleinere maatregelen in en rondom huis kunt u zelf 

aan de slag. We geven u graag praktische en direct toepasbare tips.

woCom & energiebesparing 
Neem contact met ons op bij interesse in:

• Zonnepanelen;

• Het na-isoleren van dak, vloer, gevel en dubbel glas; 

• Een perilex-aansluiting voor gasloos koken; 

• Afkoppelen van hemelwater.

Energielabel 
Het energielabel van uw huurwoning vindt u terug in het klantenportaal mijn.wocom.nl of op 

www.EP-online.nl. U kunt het ook bij ons opvragen via telefoonnummer (0493) 49 76 66 of via 

mail: info@wocom.nl. 

Tips om eenvoudig energie te besparen 
Voor een volledig overzicht van bespaartips kijk op www.wocom.nl/energiebesparen

Lampen vervangen 
Vervang uw lampen door energie-

zuinige ledlampen. Vervangt u 5 

gloeilampen door ledlampen, dan 

bespaart u al snel €60,- per jaar. 

Ventileer goed 
Zorg dat ventilatieroosters in de ramen 

open staan. Lucht uw woning elke 

dag zo’n 15 tot 20 minuten, door de 

ramen open te zetten. Dit voorkomt 

vochtoverlast en het bespaart energie. 

Het verwarmen van een droge woning 

kost namelijk minder energie. 

Douche korter (en waterbesparend) 
Gebruik een waterbesparende douchekop 

of douche twee minuten korter per dag. 

Een gezin bespaart daarmee zo’n 12.000 

liter water en 90 m3 gas. Dat komt neer op 

€ 80,- per jaar.

Radiatorfolie 
Heeft u radiatoren tegen een ongeïsoleerde 

buitenmuur? Plak dan radiatorfolie achter 

die radiatoren. Er ontsnapt dan veel minder 

warmte naar buiten via de buitenmuur: 

de cv-ketel hoeft dan ook minder hard te 

stoken.

Was met een volle wasmachine 
Minder wassen scheelt veel in het 

verbruik van water en stroom. Zet uw 

was- of vaatwasmachine pas aan als hij 

vol is en was niet te heet. Ook bespaart 

u flink door de was buiten aan de 

waslijn te laten drogen. 

Scan en win!
Scan de QR-

code of ga naar 

www.wocom.nl/

energiebesparen 

en laat uw 

gegevens achter. 

U maakt kans 

op een energie-

bespaarbox.

Ontdooi de koelkast en vriezer op tijd 
Een koelkast of vriezer met een te dikke 

ijslaag verbruikt al snel meer dan tien 

procent extra energie. Ontdooi uw koel- 

en vriesapparaten daarom minimaal twee 

keer per jaar. Zo voorkomt u onnodig 

energieverlies. 

Geef tocht geen kans 
Dicht spleten en kieren in huis door tocht-

strips bij ramen en deuren toe te passen.

Kook met een deksel op de pan 
De deksel op de pan zorgt ervoor dat de 

warmte in de pan te blijft. Het scheelt 

bijna de helft in kooktijd en daarmee ook 

de helft in energieverbruik. Omdat de 

warmte in de pan blijft, kan het vuur ook 

lager gezet worden. 
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Informatiekaart energiebesparen

Besparen op gasverbruik
De gasprijzen stijgen flink. Ook woCom vindt dat 

zorgwekkend. Helaas hebben wij geen invloed op de 

gasprijzen en krijgen ook onze huurders last van de 

hogere prijzen. De komende jaren zet woCom in op 

isoleren. We kunnen niet alle woningen in een keer 

verduurzamen. We kunnen u wél helpen om nu alvast 

maatregelen te treffen om uw energielasten te verlagen. 

Dat doen we met woningverbeteringen.

Minder gas verbruiken betekent automatisch minder 

betalen voor energie. Dat kunt u bereiken met 

verbeteringen aan uw woning. Denk aan het plaatsen 

van dubbele beglazing, isolatie of zonnepanelen.  

Op onze website www.wocom.nl/woningverbetering 

kunt u zien welke energiebesparende maatregelen 

bij u mogelijk zijn. U kunt hier ook een aanvraag 

woningverbetering indienen. Wij bekijken dan of de 

gewenste verbetering mogelijk is voor uw woning. Is 

deze (nog) niet mogelijk bij uw woning of levert die niet 

voldoende besparing op, dan bespreken we dat met 

u. Is een verbetering wel mogelijk, dan brengen wij in 

overleg met u de verbetering(en) aan tegen een kleine 

huurverhoging. De verlaging van uw energielasten zal 

al snel een stuk meer zijn. Zo maken we samen wonen 

betaalbaarder. 

Ook besparen op uw maandlasten?

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten 

over de mogelijkheden voor woningverbeteringen aan 

uw woning. Ook als u door de hogere energiekosten 

problemen ervaart met de huurbetaling is het 

belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons 

opneemt. Onze incassomedewerker helpt u graag en 

bespreekt samen met u de mogelijkheden.

Bij Buurten nieuws

Energielabels: wat en waarom?
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk 

zijn. Dat gaat over de kwaliteit van de isolatie en de installaties die de woning verwarmen (en koelen), ventileren, en 

van elektra en warm water voorzien. G is het slechtste energielabel en A++++ het beste. Sinds 2008 is bij een verhuring 

of verkoop een energielabel verplicht.

Hoe beter het energielabel, hoe meer woning-

waarderingspunten de woning krijgt en hoe hoger 

de huur. Wie nu denkt dat je maar beter een slecht 

energielabel kunt hebben, heeft het mis. In een 

woning met een slecht label verbruik je namelijk veel 

meer gas en elektriciteit en dat zorgt voor een flinke 

energierekening. Bovendien levert wonen in een 

energiezuinige woning meer comfort op en is het 

aanzienlijk beter voor de gezondheid. En dat is allemaal 

nog los van de voordelen voor ons milieu.

Energiewerkgroep 

De laatste jaren is woCom nog actiever dan daarvoor 

bezig haar woningbezit te verduurzamen. Het onderwerp 

energie neemt daarbij een belangrijke plaats in. Om 

te bepalen of ons beleid ook aansluit bij de behoeften 

van huurders, hebben we een energiewerkgroep met 

betrokken huurders in het leven geroepen. We zijn erg 

blij met dit klankbord, want deze huurders leveren ons 

waardevolle input voor een duurzame toekomst.

Meer weten?

Meer informatie over hoe de energielabels berekend 

worden, en waarom de labels van eenzelfde woning 

soms toch verschillend zijn, vindt u op onze website 

www.wocom.nl/energielabels.  Het energielabel van 

uw huurwoning vindt u terug in het klantenportaal 

op mijn.wocom.nl of www.ep-online.nl. U kunt 

het ook bij ons opvragen via telefoonnummer  

(0493) 49 76 66 of via mail: info@wocom.nl. 

woCom-weetjesV
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Wilma 

Vragen van klanten,  
en onze antwoorden   

Antwoord:

Het is vervelend als u niet naar binnen kunt 

omdat u zich heeft buitengesloten of omdat uw 

huissleutel afgebroken is. U moet dan uw deur 

open laten maken of de cilinders van uw sloten 

laten vervangen door een slotenmaker. De kosten 

hiervoor zijn voor u. U hoeft geen contact op te 

nemen met woCom. 

Kies niet zomaar voor de eerste slotenmaker 

die u vindt via internet: er zijn helaas 

onbetrouwbare bedrijven bij. Op zoek naar 

een betrouwbare slotenmaker? Kijk dan op  

www.wocom.nl/buitensluiting

Tip! 

WoCom heeft geen reservesleutel van de 

woningen. Het is daarom altijd verstandig een 

reservesleutel achter te laten bij iemand in de 

buurt die u vertrouwt.

Onze klantenservicemedewerkers beantwoorden 

graag uw vragen. Sommige krijgen ze vaker 

voorgelegd. In Bij Buurten lichten we iedere keer 

één veelvoorkomende vraag eruit.

Vraag:

Ik heb me buitengesloten, wat nu? 

Trots op resultaten 
Aedes Benchmark
Ieder jaar organiseert branchevereniging Aedes een 

benchmark-onderzoek waarbij de prestaties van woning-

corporaties worden gemeten. Hiermee worden onze 

prestaties en wat we doen voor de samenleving ten 

opzichte van andere vergelijkbare corporaties inzichtelijk.

Blije klanten, dat is waar wij als woCom het voor doen. 

En dat lukt ons. Gewoon in één keer goed of met extra 

aandacht en (persoonlijk) maatwerk. Dat noemen wij: 

meerwaarde bieden. Dit jaar is ons huurdersoordeel 

bekroond met een A-status. WoCom hoort daarmee 

bij de top van de corporaties in heel Nederland. Iets 

om oprecht trots op te zijn. Vooral in een jaar waarin 

contacten anders moesten dan normaal.

Meer tips over energie besparen leest u in de folder bij deze Bij Buurten.
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“We gaan vaak naar rommelmarkten en kringloopwinkels”

Bijzondere spullen bij Harrie en Ans 
van Gansewinkel in Maarheeze
Tekst: Frans Verhoeven, foto’s: Frank Driessen 

Bij het dansen in Valkenswaard ontmoette Harrie van Gansewinkel (78 jaar) zijn Ans (69 jaar). 

Tot een jaar geleden woonden zij in een eigen woning in Maarheeze, de geboorteplaats van 

Harrie. Nu huren zij een woning van woCom aan De Brink in Maarheeze. Voor die woning staat 

een uitnodigende tafel met 4 stoelen. 

Je voelt je er meteen welkom. De ontvangst 

was dan ook erg hartelijk en gastvrij. We kregen 

een rondleiding door de woning, via de hal 

langs een kleine en een grotere slaapkamer, 

een badkamer met toilet en inloopdouche, een 

ruime berging met nog een aparte ruimte voor 

de wasmachine en verwarmingsketel en ten 

slotte een ruime woonkamer en het keukentje 

waar de koffie al klaarstond.

Vintage spullen

De woning is erg gezellig ingericht met allerlei 

vintage spullen. Vazen, lampen, spaarpotten, 

beelden en bijzondere meubels. De woonkamer 

vinden Harrie en Ans het gezelligst. Het bankstel 

is van Deense afkomst en komt uit 1970. De 

schommelstoel is een favoriete plek van Ans. 

De speciale lamp van Murano-glas heeft het 

echtpaar ooit voor een habbekrats gekocht, 

nu is de lamp veel meer waard. Aan de muur 

hangen schilderijen van de beide ouders van 

het echtpaar, ze zijn geschilderd in de stijl van 

Andy Warhol. Ook een kunststof paddenstoel 

trekt de aandacht: het is een heel mooi model. 

En dan is er nog de verzameling Tomado-bussen 

en -bakjes, allemaal netjes gerangschikt. Een 

mooie vaas herinnert het echtpaar nog aan hun 

vroegere collectie van honderden vazen: in deze 

woning is niet genoeg plaats voor zo’n grote 

collectie. Toch is de verzamelhobby daarmee 

niet verdwenen: Harrie en Ans gaan nog steeds 

samen de rommelmarkten en kringloopwinkels 

af om naar oude spulletjes te zoeken. Harrie is 

erg handig en kan de oude spulletjes repareren 

als dat nodig is.

Fijn wonen

Harrie en Ans wonen hier met veel plezier en zijn 

heel tevreden. Ze hebben fijne buurtgenoten, 

vinden ze. Dagelijks hebben ze wel contact 

met buren en vaak drinken ze samen koffie om 

gezellig bij te buurten. Er wordt ook van alles 

georganiseerd aan De Brink. Van een barbecue 

in de zomer tot een nieuwjaarsviering en 

carnavalsactiviteiten in de winter. En in hun vrije 

tijd, dan gaan Harrie en Ans er vaak op uit om 

te wandelen of te fietsen met de tandem. Dat 

houdt hen bezig.
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Woonpuzzel
Wilt u kans maken op een leuke prijs? Los dan deze puzzel op. De antwoorden leest u ergens in deze Bij Buurten. Welk woord vormen de letters in de dikgedrukte vakjes? 

Een camera ophangen bij 
uw huis, mag dat?
Er kunnen goede redenen zijn om een camera op te 

hangen bij uw huis, bijvoorbeeld een videodeurbel of 

een beveiligingscamera. Dat is ook niet verboden. Wel  

is het belangrijk dat u rekening houdt met de 

privacy van andere mensen, zoals uw buren of 

voorbijgangers. 

Belangrijkste regel

De camera mag alleen uw eigen bezittingen filmen. 

U mag dus niet de eigendommen van anderen 

filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. 

Ook mag u niet de openbare weg, de stoep of 

parkeerplaatsen filmen.

Eigen verantwoordelijkheid

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de camera 

zo af te stellen dat die alleen uw bezittingen filmt. Laat 

u uw camera ophangen door een installatiebedrijf? 

Controleer dan zelf of uw camera inderdaad alleen 

op uw eigendommen is gericht.

Zichtbaar ophangen

Als de kans bestaat dat u anderen filmt, of dit nou 

op uw eigen terrein is of niet, moet u mensen 

hierover informeren. Bijvoorbeeld met een bordje 

of sticker. Dit is vooral belangrijk als niet meteen 

duidelijk is dat er een camera hangt, zoals bij een 

videodeurbel. Laat ook uw buren weten waarom u 

de camera ophangt en wat u filmt. 

Camera van uw buren

Voelt u zich aangetast in uw privacy door de camera 

van uw buren? Ga dan eens in gesprek en kijk of de 

camera anders opgehangen kan worden.
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De oplossing van de puzzel uit Bij Buurten nummer 29 was: Precies in mijn straatje
De prijswinnaars zijn mevrouw Marianne Verguld-Fieten uit Heeze en meneer Jan Matheeuwsen uit Leende. 

Gefeliciteerd met uw prijs! 

1. In welke plaats woont een gouden echtpaar in een 

woning met een bijzondere inrichting? 

2. Wie belt u als u zich heeft buitengesloten?

3. Iemand die zich inzet voor zijn of haar woon-

omgeving verdient een...?

4. Deze buurtbeheerder geniet nu van zijn pensioen.

5. Wat is de functie van Hellen Rinket bij ORO?

6. Hoe heet de circulaire wijk in Someren waar 16 

huurders de sleutel van hun nieuwe huurwoning 

ontvingen?

7. In deze plek in Lieshout komen buren regelmatig 

samen.

8. Bladeren, mos en modder weghalen zorgt ervoor 

dat dit onderdeel van uw woning niet verstopt raakt.  

9. Voor de gebiedsvisie van deze gemeente zoeken we 

enthousiaste inwoners.

10. Deze aansluiting heeft u nodig om elektrisch te koken.  

Onder de juiste inzendingen verloten we enkele 

cadeaubonnen van € 25. Wilt u hier ook kans op maken? 

Stuur dan de oplossing van de woonpuzzel vóór 1 februari 

naar: woCom, Bij Buurten, Antwoordnummer 24, 5710 VB 

Someren (postzegel niet nodig). Of stuur een e-mail naar 

communicatie@wocom.nl. 

Verhuizing kantoor Helmond
Vanaf 2 januari maken we geen gebruik meer van ons kantoor aan de Mierloseweg in Helmond. Wij 

verplaatsen naar wijkhuis Westwijzer. Meer informatie leest u op onze website. 

Met pensioen

Tiek van Santvoort

Ruim 37 jaar geleden kwam Tiek van Santvoort 

in dienst bij woComs voorganger Meulenstat. 

Hij vervulde verschillende functies, maar is 

vooral bekend als medewerker Leefbaarheid 

en buurtbeheerder in de gemeenten Asten, 

Cranendonck, Heeze-Leende en Someren. Hij  

was het vaste woCom-gezicht in veel wijken,  

hield van het contact met wijkbewoners 

en maakte zich hard voor een veilige 

woonomgeving. Hij zag het als een uitdaging 

om te denken in oplossingen en mogelijkheden, 

niet in onmogelijkheden. Samen met bewoners 

realiseerde hij veel initiatieven om de leefbaar-

heid in de buurt te verbeteren. Begin december 

nam Tiek afscheid van woCom. Hij gaat genieten 

van zijn pensioen.
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In 2021 werkte woCom, samen met huurders, 

woningeigenaren, Dorpsraad Lieshout, Bewonersraad 

Laarbeek, de Zorgboog, Coöperatie Tot uw Dienst, de 

dorpsondersteuner en de gemeente Laarbeek aan 

een gebiedsvisie voor Lieshout. Dat startte met een 

enquête die bijna 160 personen hebben ingevuld. 

Hieruit kwamen sterke en zwakke punten naar 

voren en kansen en bedreigingen. We keken naar de 

knelpunten en hoe deze aangepakt kunnen worden. 

Hier zijn verschillende maatregelen voor bedacht. 

Deze informatie is verwoord in de gebiedsvisie. Dit 

document wordt in januari onder de inwoners van 

Lieshout verspreid. De maatregelen worden in 2022 

opgepakt. 

Nieuwsgierig? De gebiedsvisie vindt u in januari op 

onze website. Liever een geprint exemplaar ontvangen? 

Mail naar a.verspeek@wocom.nl of bel: (0493) 49 76 05.

Enthousiaste 
inwoners 
Soerendonk 
gezocht! 
In 2022 stellen we samen met de gemeente 

en de dorpsraad een gebiedsvisie op voor 

Soerendonk. Voor deze gebiedsvisie zijn we 

alvast op zoek naar enthousiaste inwoners die 

een bijdrage willen leveren. Bent u (of kent u) 

een enthousiaste inwoner van Soerendonk, 

die graag meedenkt over wat er de komende 

5 jaar beter kan? Laat dit dan weten aan Ankie 

Verspeek. Mail naar a.verspeek@wocom.nl of 

bel (0493) 49 76 05. De volgende gegevens 

ontvangen we graag bij uw aanmelding: naam, 

adres, telefoonnummer en e-mailadres. 

Gebiedsvisie Lieshout afgerond!

2021 was het jaar van de vrijwilliger. Er zijn meer mensen in ons land die vrijwilligerswerk doen dan je misschien 

denkt. Ruim 7 miljoen mensen staan voor elkaar klaar. Op heel verschillende manieren: met een vlotte babbel, 

luisterend oor, talent voor techniek of een sterke arm voor een boodschappentas. Ook woCom kent veel huurders 

die zich inzetten voor hun woonomgeving. Deze laatste Bij Buurten van het jaar zetten we daarom niet 1 maar 5 

bewoners in het zonnetje.

Fred van Os 

Fred van Os zet zich al jaren belangeloos in voor 

het appartementencomplex Parc Viverre, waar hij 

woont. Hij doet kleine klusjes en laat onderhouds -

medewerkers binnen. Dit verdient een bloemetje, 

vinden wij bij woCom. Fred wordt een dagje ouder 

en het uitvoeren van klusjes wordt steeds lastiger.  

Daarom draagt hij nu het stokje over aan de 

buurtbeheerders. We willen Fred graag bedanken  

voor zijn jarenlange vrijwillige inzet en we wensen 

hem een goede gezondheid toe.

Jan Peeters 

In deze 30e editie van Bij Buurten zetten we Jan 

Peeters, redactielid van het eerste uur, in het zonnetje. 

Samen met onze huurders maken we sinds 2012 dit 

huurdersblad. Sinds de allereerste uitgave is Jan een 

van onze enthousiaste redactieleden. Hij gaat graag 

op pad en komt met mooie foto’s en verhalen terug. 

Veel foto’s in ons huurdersblad zijn dan ook gemaakt 

door Jan. Jan is op allerlei fronten actief in Helmond 

West en weet als geen ander wat er speelt in zijn wijk. 

Bovendien is hij lid van HV woCom Helmond. Hij is dan 

ook voor velen een bekend gezicht. We hopen nog 

veel uitgaves van Bij Buurten samen met Jan te maken. 

Dimitri Xhofleer

Dimitri woont met zijn vriendin al een tijd in het 

appartementengebouw aan de Cortenbachstraat in 

Helmond. Al langere tijd was de brandgang aan de 

achterzijde van het gebouw een plek vol wildgroei, 

mos en onkruid. Er was niemand die hieraan actief 

onderhoud pleegde. De sfeer in het gebouw was 

volgens Dimitri ook niet oké. Toen werd er enkele 

jaren geleden gerenoveerd, en alles mooi opgeknapt. 

Diverse ‘moeilijke’ bewoners vertrokken en het 

voortuinproject werd gestart. Volgens Dimitri ziet alles 

er nu perfect uit, de woningen en de voortuin zijn 

als nieuw, en de goede sfeer onder elkaar motiveert 

Dimitri om bijvoorbeeld wekelijks de brandgang 

schoon te houden. Dit doet hij niet alleen voor zichzelf, 

maar voor bijna heel het gebouw. En dit naast zijn 

drukke baan in de bouw. Daarnaast laat hij aannemers 

binnen, houdt hij de tuin bij van de onderbuurvrouw 

en doet hij meerdere klusjes. Nu is het tijd dat Dimitri 

zelf een keer bedankt wordt voor zijn vrijwillige inzet. 

Dus namens woCom: hartelijk dank voor je inzet!

Dat verdient een bloemetje!
Tekst en foto’s: Frank Driessen en Jan Peeters

Huisregels: 
van taal naar tekens
Onze huisregels in woongebouwen bestaan uit veel 

tekst, maar niet iedereen kan (goed) lezen. Tijd dus 

om de regels duidelijker en begrijpelijk te maken voor 

zowel mensen die goed om kunnen gaan met onze 

taal, als voor mensen die daar moeite mee hebben. We 

hebben de huisregels vertaald naar pictogrammen. 

Dat zijn eenvoudige, gemakkelijk herkenbare 

afbeeldingen. Een pictogram maakt vaak meteen 

duidelijk wat er bedoeld wordt, zonder dat er tekst 

voor nodig is. De poster met pictogrammen hangt al 

in al onze appartementencomplexen in Helmond.

Huisregels appartementengebouw

Meer informatie nodig?
Kijk op onze website www.wocom.nl

 Huisregels
Prettig samenleven in uw appartementengebouw

Kennismaken met de buren Galerij schoonmaken Geen harde muziek

Hond aangelijnd 
en poep opruimen

Afval weggooien Niet barbecueën 
op het balkon

Klussen bij voorkeur tussen 
10.00 en 20:00 uur en in 

overleg met uw buren

Schoenen uit, 
pantoffels aan

Verboden te roken in de 
algemene ruimte. 

Algemene ruimte leeghouden.
Brandtrap alleen gebruiken bij nood.

10-20u

20
42

33
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In 2021 bouwde woCom in Someren twee 

kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Een 

voor ORO en een voor Kempenhaeghe. Een 

bijzonder project voor bijzondere bewoners. 

Hellen Rinket, wijkmanager bij ORO, deelt 

in deze column voor de laatste keer haar 

ervaringen en die van de bewoners.

Wonen op 
Paulushof

In de vorige editie van Bij Buurten schreef ik 

al over de verhuizing van de bewoners van 

ORO en Kempenhaeghe naar Paulushof. 

Inmiddels wonen zij er dus alweer een tijdje 

en hebben ook de begeleiders er hun weg 

gevonden. De eerste maanden was het toch 

wel even wennen. Aan elkaar, de woning 

en de begeleiding. Iedereen heeft op zijn of 

haar eigen manier een eigen plek gevonden.

25 september was het burendag. Corona 

vroeg wel om een aantal aanpassingen in het 

programma dat we eigenlijk in gedachten 

hadden, toch konden we er een mooie dag 

van maken. Vanuit ORO zijn we bij onze 

buren van Kempenhaeghe gaan kijken. Want 

we waren toch wel benieuwd hoe zij nu 

wonen. Er werden meteen contactgegevens 

uitgewisseld en koekjes uitgedeeld. De 

buren uit de wijk zijn bij ons komen kijken. 

We kregen zelfs een schilderijtje van de 

oude Pauluskerk, die in het verleden op onze 

locatie heeft gestaan. Heel erg leuk.

Corona verhinderde helaas ook de grootse 

opening die we op Burendag gepland 

hadden. We hebben ons feestje daarom 

in het klein gevierd! Rond 5 uur kwamen 

alle familieleden om gezellig samen te zijn, 

confetti af te schieten en frietjes te eten. Het 

was een erg gezellige dag!

Column

Groetjes,
HeIIen Rinket

Wonen in het PaulusProject 
Tekst en foto’s: Karin Verheijen

Afgelopen zomer was het zover: na 6 jaren in Asten gewoond te hebben, mocht de 43-jarige Jeroen van Duijnhoven 

weer terug naar Someren verhuizen. Op de voormalige locatie van de Pauluskerk, aan de Kerweijerstraat in Someren, 

hebben woCom en ORO samen een nieuwbouwproject gerealiseerd. Een woonvoorziening voor cliënten van ORO met  

16 appartementen en 8 studio’s. 

Jeroen mocht zelf zijn studio uitzoeken en heeft 

gekozen voor een mooi plekje met vanaf zijn stoel een 

goed zicht op de straat. Hij is tevreden met en trots op 

waar hij nu woont! Jeroen heeft zijn studio ook mooi 

ingericht. Wat in het oog springt, is een opvallend 

en kleurrijk kunstwerk op de muur. Dit is een print 

van ruiter Maikel van der Vleuten, ook uit Someren, 

op een pc ingekleurd door Jeroen zelf en vervolgens 

afgedrukt op aluminium. 

In de gezamenlijke huiskamer drinken Jeroen en zijn 

huisgenoten vaak koffie en thee en kijken ze naar 

de programma’s op tv. Overdag gaat Jeroen naar de 

dagbesteding van ORO aan de Laan ten Roode in 

Someren. Erg leuk, want ze ondernemen daar echt van 

alles. Zo maken ze daar samen worstenbroodjes en 

bakken ze een lekkere appeltaart. Ook is Jeroen actief 

bij de multimediagroep bij De Ruchte in Someren. 

Een radioprogramma presenteren, Nederlandstalige 

muziek draaien, Jeroen doet het heel graag. Ook de 

avonden heeft Jeroen goed gevuld. Naar de dansles, 

wandelen en op vrijdagavond gaat hij helpen bij 

het zaalvoetbal in Someren. Tussendoor volgt hij 

alle sporten op tv: paardrijden, schaatsen, formule 1 

en natuurlijk voetbal. Bij mooi weer gaat Jeroen ook 

graag samen met zijn moeder fietsen door de regio. 

Een bezoekje bij zijn zus en haar man en zijn twee 

neefjes in Lierop is dan altijd heel gezellig. Ja, Jeroen 

heeft het wel naar zijn in Someren. We wensen hem en 

zijn huisgenoten veel woonplezier!

Burendag 2021
Foto’s: Henk Pluijm en Jan Peeters

Ook dit jaar vierden veel 

wijken Burendag. We laten een 

kleine greep uit de feestelijke 

activiteiten zien. Zo kregen 

in de Annawijk bewoners de 

mogelijkheid om tegels in hun tuinen te vervangen 

door groen. Op het binnenplein van Parc Viverre leerden 

buren elkaar beter kennen onder een vers bereid ‘bakkie’. 

En Bewonerscommissie Houtsdonk organiseerde een 

multiculturele dag. Zet u Burendag 2022 ook alvast in 

uw agenda? Die is dan op zaterdag 24 september.

        

           www.burendag.nl
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Helmond 
Woongebouw Berlaerstraat, Helmond

Aan de Berlaerstraat in Helmond bouwen we, samen 

met het Regionaal Autisme Centrum, een woongebouw 

met 13 appartementen. Op de bouwplaats, parallel 

aan de Kasteelherenlaan, zijn inmiddels complete 

wooneenheden tot woningen gemonteerd. In januari 

betrekken alle bewoners hun appartement.

Heeze–Leende
Kerkstraat, Leende

In Leende bouwen we 6 energiezuinige sociale 

huurwoningen op de hoek Kerkstraat/Beukenlaan. Deze 

nultredenwoningen hebben alle voorzieningen op de 

begane grond en zijn dus uitermate geschikt voor   

65+’ers die daardoor langer zelfstandig kunnen blijven 

wonen. In hun vertrouwde omgeving, dicht bij alle 

voorzieningen. De woningen worden in het voorjaar 

van 2022 opgeleverd en zijn inmiddels verhuurd via 

Wooniezie.

Someren 
Groote Hoeven, Someren 

In december namen de nieuwe bewoners van 16 zeer 

energiezuinige sociale huurwoningen hun intrek in 

de circulaire wijk Groote Hoeven. De woningen zijn 

gebouwd met hergebruikte materialen en producten 

die in de toekomst 100% recyclebaar zijn. In 2022 

bouwen we in deze wijk nog eens 2 woonblokken 

met 10 nultredenwoningen. Deze hebben alle 

voorzieningen, ook de badkamer en slaapkamer, 

op de begane grond en zijn geschikt voor een- en 

tweepersoonshuishoudens. De woningen bieden we 

in de loop van 2022 te huur aan op www.wooniezie.nl.  

Schijf u alvast in als woningzoekende als u belang-

stelling heeft. We verwachten de woningen eind 2022 

op te leveren.

Cranendonck
Nieuwstraat, Budel

Op de locatie van het voormalige garagebedrijf 

Verhoeven hebben we 15 energiezuinige woningen 

opgeleverd. Ze hebben een warmtepomp, een 

warmteterugwinningssysteem en zonnepanelen. En 

geen gasaansluiting meer. Dat is niet alleen beter voor 

het milieu, de bewoners verbruiken ook minder energie 

en krijgen dus een lagere energierekening. 

WoCom bouwt...
WoCom ontwikkelt regelmatig nieuwbouw. Wij zetten ons ervoor in om betaalbare woningen te realiseren. Op dit moment zijn wij onder andere bezig met onderstaande projecten. Wilt u 

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

Japanse duizendknoop: ongewenste plant
De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende 

plant die van nature niet in Nederland voorkomt en 

andere planten verdringt. De wortels groeien overal 

– zelfs in kieren en scheuren – en zo veroorzaken 

ze schade aan woningen, terrassen, wegen en de 

natuur. Zaak dus om de plant uit Nederland te laten 

verdwijnen. Elke gemeente in ons werkgebied 

treft maatregelen om de Japanse duizendknoop 

op openbare plekken te bestrijden. Zelf kunt u 

natuurlijk ook een handje helpen.

U herkent de Japanse duizendknoop in april aan zijn 

rode blaadjes en rode nerven. Vanaf juli is het blad zo 

groot als een hand en heeft het een frisgroene kleur. 

Vanaf augustus heeft de plant witte bloemen en is 

hij vaak zo’n twee tot drie meter hoog. Maai of snoei 

de duizendknoop niet, want hierdoor verspreidt de 

plant zich alleen maar sneller. Probeer de uitlopers 

heel precies te verwijderen, zonder dat er wortels 

achterblijven. Gooi plant- en wortelresten nooit op 

de composthoop of in de groenbak, maar bij het 

restafval. 

Voorkom een 
verstopte dakgoot
Bladeren, mos en modder kunnen uw dakgoot 

verstoppen. Met een verstopping van de afvoer, 

overstromingen, vorstschade of zelfs lekkage als 

gevolg. Het is daarom zinvol om uw dakgoten 

schoon te houden. 

Glas- en gotenfonds 

Bent u lid van het glas- en gotenfonds van 

woCom? Dan zorgen wij voor de jaarlijkse 

reiniging van uw goten. Reinigingsbedrijf Van 

der Zanden doet dit van december tot en met 

maart. U krijgt hierover van tevoren bericht. 

Lid worden van dit fonds? 

De kosten voor het lidmaatschap bedragen  

€ 1,91 per maand. Aanmelden kan via:

         

          www.wocom.nl/glasgotenfonds
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Veilig gasloos 
koken met een 
Perilex-aansluiting
Als u gasloos gaat koken, is dat al snel elektrisch 

koken. U kiest dan voor een keramische- of 

inductiekookplaat.

Perilex-aansluiting

Een keramische- of inductiekookplaat  

verbruikt veel elektriciteit en kan daarom 

niet op een standaardgroep in de meterkast 

worden aangesloten. Een aparte fornuisgroep 

in die meterkast is dan de oplossing. Om uw 

kookplaat op deze fornuisgroep aan te sluiten, 

heeft u een Perilex-aansluiting nodig. 

Extra groep in de meterkast

WoCom brengt bij renovatie of vervanging 

van een groepenkast standaard een aparte 

fornuisgroep aan voor gasloos koken. Wilt u 

tussentijds een extra groep? Dan moet u een 

aanvraag doen voor een zelf aangebrachte 

verandering (ZAV) en deze aanpassing laten 

uitvoeren door een erkend installateur. 

Kookplaat aanschaffen en aansluiten

Zonder een Perilex-aansluiting werkt uw 

keramische- of inductiekookplaat niet. Toch 

wordt de Perilex-stekker niet standaard 

meegeleverd bij een kookplaat. Denk er dus 

aan deze aan te schaffen als u overstapt op 

een elektrische kookvariant.

WoCom sluit geen kookplaten aan

Het is belangrijk dat u zowel de Perilex-

stekker als de kookplaat laat aansluiten door 

een erkend installateur. Als u de aansluiting 

verkeerd installeert, bent u namelijk zelf 

aansprakelijk voor eventuele schade aan uw 

kookplaat of meterkast.

Peter

...en onderhoudt
Onze zorg voor 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. 

Dakenprojecten Laarbeek en Helmond

In Beek en Donk en Aarle-Rixtel gaan we in 2022 in 4 

straten aan de slag met de daken van woningen. Bij 

enkele woningen wordt ook het voegwerk vervangen. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden organiseerden 

we in november een containeractie: alle huurders 

kregen de mogelijkheid om hun zolder grondig op te 

ruimen voordat de werkzaamheden begonnen. Daar is 

dankbaar gebruik van gemaakt. 

In Helmond West worden de daken bij diverse 

woningen aan de 1e Haagstraat, de Markiesstraat en 

de Haaglaan vervangen. Ook mogen de bewoners 

die ervoor in aanmerking komen, kiezen voor een 

badkamer-, keuken- en/of  toiletrenovatie. 

Vertragingen

De bouwwereld staat op dit moment onder grote 

druk. Levertijden zijn ongewoon lang, er is een groot 

personeelstekort en prijzen van materialen zijn 

ongekend hoog. Ook bij woCom hebben we daar last 

van. Woningen staan hierdoor bijvoorbeeld langer 

leeg dan we willen, onderhoudsprojecten lopen uit 

of starten later. Soms zien we zelfs bij een oplevering 

dat de kwaliteit van de bouw of het onderhoud minder 

goed is dan wij gewend zijn. We doen er alles aan om 

de werkzaamheden goed en op tijd uit te laten voeren, 

maar ook voor ons is het onmogelijke niet mogelijk.

Tip van de opzichter

José van de Moosdijk verdient een bloemetje

Tekst en foto: Hannie Berkers

José woont al 44 jaar als eerste bewoner op de 

Dingbank, samen met haar man en twee kinderen. 

De kinderen zijn al getrouwd en hebben zelf al 

een huisje en kinderen. José heeft een aangepaste 

woning, omdat haar man een spierziekte had. Een 

paar jaar geleden is hij overleden. José past veel op de 

kleinkinderen en die komen ook regelmatig bij oma 

slapen. Tijdens de renovatie in de wijk De Nieuwe 

Hoeven was José zeer attent en voorzag ze vele 

bouwvakkers van koffie, hapjes en worstenbroodjes. 

Ook al zat de verbouwing bij haar behoorlijk tegen, 

José bleef positief. Omdat Hannie als fotograaf voor 

Bij Buurten vaak foto’s maakt van de renovatie, viel 

haar dat op. José verdient daarom een bloemetje.

Benieuwd naar de foto’s die Hannie maakt van de 

renovatie? Ga naar: 

          www.wocom.nl/de-nieuwe-hoeven

Brandveilige kerstdagen
Gezellig, een echte kerstboom in huis! Zorg er wel 

voor dat hij voldoende water krijgt. Een uitgedroogde 

boom is namelijk zeer brandgevaarlijk. Plaats de boom 

ook op redelijke afstand van de gordijnen, zodat die 

geen vlam kunnen vatten. En niet bij een uitgang,  

want als er toch iets gebeurt, moet de vluchtroute 

wel vrij zijn. Haal verder ’s nachts de stekker van de 

kerstverlichting uit het stopcontact. Gebruik in huis 

geen ‘binnen-vuurwerk’ zoals sterretjes en let extra op 

met brandende kaarsen in kerststukjes.
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Openingstijden woCom
WoCom is als woningcorporatie actief in  

6 gemeenten: Asten, Cranendonck, Heeze-

Leende, Helmond, Laarbeek en Someren. 

Ons kantoor aan de Witvrouwenbergweg 2 in 

Someren is op maandag t/m donderdag van 

8.30 tot 17.00 uur geopend. Op vrijdag bent u 

tussen 8.30 en 12.30 uur welkom. 

Vanwege de landelijke coronamaatregelen 

is ons kantoor alleen ’s ochtends geopend.  

’s Middags op afspraak. De inloopspreekuren 

in Helmond, Lieshout en Budel kunnen 

voorlopig helaas niet doorgaan. Actuele 

informatie vindt u op www.wocom.nl. Vrijdag 

24 en vrijdag 31 december is ons kantoor 

gesloten. 

Telefonisch zijn we van maandag t/m 

donderdag bereikbaar van 8.30 uur 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

De achterkant van…
de Franciscushof in Lieshout
Tekst en foto’s: Ben Rooijakkers

De buurt Franciscushof in Lieshout kent veel mensen. Waar deze kleine buurt groot in kan zijn, is minder goed bekend. 

Met trots leiden Arnold en Henny Bevers mij rond achter hun woning, waar zij met buurtgenoten het ’Wandelparkje 

Franciscushof’ hebben aangelegd met alle voor de buurt benodigde voorzieningen. “Alles bij elkaar geschooid, gekregen en 

gevonden”, zeggen ze lachend en met trots!

Het eerste valt mij op het ruime en veel gebruikte 

onderkomen ‘krekwawaiwon’, zoals de buurtgenoten 

de medio 2010 gebouwde blokhut doopten. Door 

sponsoring via instanties en buurtgenoten, plus met 

eigen fysieke arbeid is de blokhut er gekomen. En, 

afgelopen 11 jaren, voor de buurt letterlijk gegroeid 

tot de gezellige ontmoetingsplek met grote binnen- en 

buitenruimte.

Toen de bewoners van het Franciscushof in 2005 de 

sleutel van hun huis kregen, troffen ze achter hun huizen 

een puinzooi aan. Vanaf toen hebben ze er samen echt 

iets moois van gemaakt. Met aandacht voor diversiteit in 

aanplant. Een fijne verblijfplaats voor mensen, vogels en 

diverse andere dieren. Door het parkje wandelend zie je 

nette wandelpaden, speeltoestellen, klimrekken, 

vogelhuisjes, insectenhuisjes, bloemen, beelden, een 

moestuin, een kippenren, zonne-/windenergie en de 

door Arnold en Henny geplante kastanjeboom voor hun 

60-jarige huwelijk. 

De saamhorigheid in de buurt werd door aanwezige 

buurtgenoten extra benadrukt. Enthousiast vertelden 

ze over de ontstaansgeschiedenis, de feestelijke 

bijeenkomsten, de maandelijkse koffiemorgen, de 

verkoop van eieren en groenten en waardevolle 

verbinding tussen buurtgenoten. 

Conclusie: iedereen is hartstikke tevreden met hun buurt 

Franciscushof.

Colofon

Aangepaste openingstijden
Ook woCom werkt zoveel mogelijk vanuit huis. U kunt daardoor alleen ’s ochtends terecht op 

ons kantoor. Uiteraard zijn we telefonisch én digitaal bereikbaar en staan we graag voor u klaar. 

Op onze website leest u hoe.


