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Hogere woonwaarde, lagere woonlasten
Hoe houd je wonen betaalbaar voor mensen? Vraag dat maar aan 

Tiwos. De Tilburgse woningcorporatie kiest met Energieneutraal 

Wonen® van Hendriks Coppelmans voor een klantgerichte oplossing 

voor de stijgende woonlasten.

Houtconstructie: snel en duurzaam
Een korte bouwtijd en een perfecte inpassing in de natuurlijke 

omgeving. Die voordelen van houtconstructie komen zorginstelling 

ORO goed van pas bij de herstructurering van het Rijtven in Deurne.  

“Onze grootste winst zit  
in de kortere bouwtijd”  

Lees verder op pagina 6.

Tiwos dringt  
woonlasten terug met  
Energie  neutraal Wonen®

Lees verder op pagina 4.

www.hendrikscoppelmans.nl
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Ik heb echt zin om 
hier te gaan wonen
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Oplaadpunt voor 
elektrische auto’s
Ons hoofdkantoor in Uden beschikt sinds enige tijd over een oplaadpunt 

voor elektrische auto’s. Gebruikers kunnen hun auto met een kabel 

inpluggen en hun tankpas laten scannen. Vervolgens wordt de accu 

opgeladen, waarna de tankpasbeheerder de energiekosten in rekening 

brengt. Hoewel iedere gebruiker van een elektrische auto kan inpluggen, 

wordt het laadpunt tot nu toe voornamelijk gebruikt door medewerkers. 

Het oplaadpunt is onderdeel van het actieve duurzaamheidsbeleid dat 

Hendriks Coppelmans al jaren voert.  

Welk goed doel 
verdient steuntje?
Cohesie, het maatschappelijk fonds van Hendriks Coppelmans, keert 

jaarlijks in de decemberperiode geld uit aan goededoelenprojecten die 

bijdragen aan ‘geweldig wonen’. Op die manier willen wij een extra 

steentje bijdragen aan een leefbare woonomgeving. Kent u zo’n project 

dan nodigen wij u uit om het bij ons aan te melden. Dat kan tot 6 

november 2013 via de website fonds-cohesie.nl. Op deze site vindt u 

ook de voorwaarden waaraan het project moet voldoen. 

Een comité van aanbeveling onder voorzitterschap van oud-

gedeputeerde Paul Rüpp, selecteert uit alle aanmeldingen enkele 

genomineerden. In december mogen relaties en medewerkers kiezen 

welk project volgens hen het financiële steuntje in de rug verdient.  

Tilburgse wijk  
verandert in filmset
In en om de keten van Hendriks Coppelmans in de Tilburgse 

Vogeltjesbuurt wemelde het zaterdag 31 augustus van de 

haarstylisten, visagisten, acteurs en figuranten. De wijk waar 

uitvoerder Rini Janssen en zijn mannen dagelijks actief zijn met het 

groot onderhoud aan tachtig huurwoningen, werd voor één dag 

omgetoverd tot een heuse filmset. 

Nieuwbouw 
Bracbant officieel 
geopend
Op zaterdag 14 september is het nieuwe wooncomplex 

Bracbant in Boxtel officieel geopend. Het project is een 

samenwerking tussen Woonstichting St. Joseph, Cello 

en Hendriks Coppelmans. Het gebouw telt in totaal  

26 appartementen, waarvan 18 voor cliënten van Cello.  

De overige 8 zijn reguliere huurwoningen. 

De officiële opening had 

een feestelijk karakter.  

De genodigden luisterden 

eerst naar een speech 

van Rob Dekker, 

directeur-bestuurder van 

St. Joseph.  

Daarna richtten ook Cello-

bestuurder Frank van 

Beers, Bart Hendriks van 

Hendriks Coppelmans en 

Diana Piek van de 

gemeente Boxtel een woordje tot de aanwezigen. Met een 

druk op de knop onthulden twee bewoners het 

welkomstdoek dat met confetti en slingers zichtbaar werd. 

Meedenkende partner
Het project is gerealiseerd in bouwteamverband. 

Opdrachtgever Rob Dekker blikt tevreden terug op de 

samenwerking. “Qua planning en uitvoering is alles goed 

verlopen. De mensen van Hendriks Coppelmans 

communiceren goed en denken echt met je mee.  

Dat werkt ontzettend prettig. En het eindresultaat?  

Dat is gewoonweg een pareltje.” 

Nominatie voor 
regionale MVO-prijs
Hendriks Coppelmans is genomineerd voor de MVO-prijs regio 

Veghel-Uden-Schijndel. Deze tweejaarlijkse prijs wordt toegekend aan 

een onderneming die haar bedrijfsvoering succesvol afstemt op 

samenleving en milieu.

De afgelopen periode konden via een publieksstemming drie finalisten 

gekozen worden. Hebt u op ons gestemd? Hartelijk dank daarvoor!  

Het woord is nu aan de vakjury. Die maakt op 8 november de winnaar 

bekend.

Geen hype maar genen
Voor Hendriks Coppelmans is maatschappelijk verantwoord ondernemen 

geen hype of slimme marketingtool. “Het zit in onze genen, al sinds 1922”, 

stelt algemeen directeur Bart Hendriks vast. “De overtuiging dat we 

zorgvuldig en integer om moeten gaan met de omgeving, is bij onze 

medewerkers breed gedragen. Ik zie de nominatie dan ook als een mooi 

compliment voor hen.” Dat woorden ook echt omgezet worden in daden, 

blijkt onder meer uit het certificaat ‘MVO-prestatieladder’ dat begin dit jaar 

behaald werd. “We waren daarmee de eerste middelgrote 

bouwonderneming in Nederland die voldeed aan de eisen van deze 

toonaangevende MVO-norm.” 

Maatschappelijke power
Het winnen van de prijs zou volgens Bart Hendriks een prachtige kans zijn 

om die ambassadeursrol nog beter te vervullen. “Maar of dat nou lukt of 

niet: we gaan gewoon verder op de ingeslagen weg. Die voelt goed en past 

bij ons. Ook in deze lastige economische tijd blijven we investeren in het 

activeren van maatschappelijke power.”  

Feestelijke opening Bracbant

Scan de code voor de timelapse-video: De film, een docudrama over het roemruchte verleden van de wijk, wordt 

gemaakt met medewerking van de buurtbewoners zelf en is onderdeel 

van een participatietraject om de ingrijpende herstructurering in de wijk 

zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor even waande het Tilburgse 

stadsdeel zich in de jaren 30, 70 en het jaar 2000. Voddenboeren, 

straatschoffies, jonge mannen met vetkuiven en wielrenners op oude 

koersfietsen sierden de straten.

Werken in kleurrijke buurt
De film laat zien dat de wijk, ondanks het slechte imago, ook mooie kanten 

heeft. Het is een heel hechte buurt. “You love it, or you hate it”, aldus een 

bewoner. De medewerkers van Hendriks Coppelmans en de ketenpartners 

die in de woningen actief zijn weten gelukkig goed om te gaan met de 

kleurrijke buurtbewoners. Naar elkaar luisteren en open en duidelijk 

communiceren zorgen voor een soepel verloop. Naar verwachting gaat de 

film deze maand in première bij Euroscoop. Omroep Brabant zendt de film 

uit in zijn reeks ‘Brabantse Beauties’.  

Rob Dekker van St. Joseph
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Antwoord op  
behoeften bijzondere  
doelgroepen én 
gemeenten
Samenwerking levert mooie resultaten op. Dit bewijst het nieuwe 

concept Maatschappelijk Mooi®, dat Hendriks Coppelmans 

ontwikkelde, samen met Social Enterprise IBN en woning-

corporatie Area. Een accommodatie voor wonen, werken en 

wijkdiensten, compleet met maatschappelijke functies en  

ruimte voor zinvolle arbeid en dagbesteding. Participatie in de 

wijk staat centraal. Maatschappelijk Mooi® is hét antwoord op 

de groeiende behoefte aan betaalbaar én beschut wonen.  

Een uitkomst voor bijzondere doelgroepen én gemeenten die 

een passend antwoord zoeken op de gewijzigde Wmo. 

Vanaf 2015 wordt alleen de zwaarste langdurige zorg nog vergoed uit 

de AWBZ. Mensen met een relatief lichte beperking, die nu nog in een 

instelling terecht kunnen, zijn dan aangewezen op zelfstandige 

huisvesting. “De vraag naar betaalbare woningen neemt enorm toe”, 

voorspelt Bart Hendriks, algemeen directeur van Hendriks Coppelmans. 

“Hierbij gaat het om een specifieke doelgroep, die naast adequate 

huisvesting vaak behoefte heeft aan zinvolle arbeid of dagbesteding.  

En aan structuur hierin. Door deze unieke samenwerking ontstaat een 

oplossing die beantwoordt aan al die behoeften. Dit is een voorbeeld 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen waar iedereen beter van 

wordt.”

 

Sociale infrastructuur
Bart Hendriks benadrukt de wijkfunctie die Maatschappelijk Mooi® 

vervult. “Mensen wonen er beschermd en betaalbaar. Daarnaast 

concentreren zich hier allerlei diensten en voorzieningen. Denk aan een 

boodschappendienst, kledingherstel, reparatiedienst, lichte zorg en 

dagbesteding. Arbeid organiseren we zo veel mogelijk in de omliggende 

wijk. Zo ontstaat een accommodatie met meerdere functies, die de 

sociale infrastructuur versterkt en kwetsbare burgers helpt om te 

integreren in de samenleving.”

Betaalbaar wonen
In het concept vervult de Budgetwoning® van Hendriks Coppelmans een 

belangrijke rol. Dit is een slim ingedeelde, rolstoeltoegankelijke woning van 

70 m² die behalve betaalbaar ook overal in te passen is. Jan van Vucht, 

directeur van Area, is enthousiast. “De wooneenheden zijn schakel- en 

stapelbaar, waardoor je gemakkelijk complexen vormt, compleet met 

galerij, lift of patio. Zo creëer je een beschutte en veilige omgeving met een 

sociale infrastructuur. Precies wat de doelgroep nodig heeft.”

Werken in de wijk 
De factor arbeid is de expertise van IBN, een organisatie die het doel 

heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar 

betaald werk te brengen. “De doelgroep van dit concept is grotendeels 

ook die van IBN, dus ik herken de toenemende behoefte aan veilige en 

betaalbare woonruimte”, verklaart algemeen directeur Ed de Leeuw. 

“Daarnaast zijn wij betrokken omdat we veel ervaring hebben met alle 

werkzaamheden die in de wijk moeten gebeuren. Onze filosofie is om 

mensen zo veel mogelijk te laten werken in de wijk waar ze wonen.” 

Start in Uden
Hendriks Coppelmans, Area (Uden/Veghel) en IBN (Noordoost-Brabant) 

richten zich in eerste instantie op Uden. De gemeente Uden is enthousiast 

en heeft de intentie uitgesproken om zo’n accommodatie in Uden tot stand 

te brengen. “Het sluit perfect aan bij de vernieuwde aanpak van de Wmo, 

de behoefte aan een zorgsteunstructuur in de gemeente en wijkgericht 

werken”, aldus Bart Hendriks. “Maar dit principe werkt overal. In kleine 

kernen draagt het bij aan het behoud van voorzieningen en dus aan de 

leefbaarheid. In meer stedelijk gebied is het ideaal als deel van een 

woonservicezone. Hiermee helpen wij gemeenten om invulling te geven 

aan hun toenemende verantwoordelijkheid.”

Ziet u kansen en wilt u meer weten? Neem dan contact op met 

Wim Schraven, huisvestingsadviseur wonen, zorg en welzijn: 

0413-264833, wim.schraven@hendrikscoppelmans.nl   

Tiwos dringt  
woon lasten terug  
met Energieneutraal 
Wonen®

Verder kijken dan nodig is en verantwoordelijkheid nemen. Dat is 

typisch Tiwos. De Tilburgse woningcorporatie wil haar nek uitsteken 

om wonen betaalbaar te houden. Tekenend is het plan Berkengaarde 

in Berkel-Enschot, waar Tiwos samen met Hendriks Coppelmans  

29 energieneutrale woningen gaat realiseren. De corporatie loopt 

hiermee vooruit op de strengere duurzaamheidseisen die vanaf 2020 

gelden. “Dit lukt alleen met de juiste partners”, stelt Tiwos-directeur 

René Scherpenisse. 

“De energielasten stijgen alsmaar en zijn daarmee een steeds gevoeliger 

thema voor onze bewoners”, vertelt René Scherpenisse. “Daarom streven we 

naar een energiezuinigere woningvoorraad, met gemiddeld energielabel B. Dat 

bereiken we enerzijds door bestaande woningen energiezuiniger te maken, en 

anderzijds met innovatieve nieuwbouw volgens slimme concepten. Bij dat 

laatste moet je vernieuwend durven zijn. Dat betekent dat je met de juiste 

partijen moet samenwerken; met betrouwbare bedrijven met innovatiekracht.”

 

Energieneutraal Wonen®

Hendriks Coppelmans is zo’n partij. René Beks, directeur ontwikkeling, vertelt: 

“Wij signaleren bij opdrachtgevers steeds vaker de behoefte om de totale 

woonlasten beter te beheersen. Daar spelen wij doelgericht op in. Bijvoorbeeld 

met Energieneutraal Wonen®, een slim concept dat rust op twee pijlers: een 

hogere woonwaarde en lagere woonlasten. Dit concept ligt ook aan de basis 

van het plan Berkengaarde in Berkel-Enschot.”

Balans
René Scherpenisse is enthousiast over het plan. “Het draagt bij aan onze 

doelstelling om wonen betaalbaar te houden, zonder dat onze eigen kosten uit 

de hand lopen. Wij bekijken ieder plan vanuit drie oogpunten: de besparing 

voor bewoners, de investering die het vergt en het rendement en risico voor 

ons als corporatie. Als die driehoek in balans is, spreken we van een duurzame 

ontwikkeling. Daarbij moet ik wel opmerken dat de factor vertrouwen on - 

misbaar is als je samen iets nieuws aangaat, zoals Energieneutraal Wonen®. 

Want sommige zaken kun je niet tot in detail beredeneren of dichttimmeren. 

Op een gegeven moment is het een kwestie van gewoon dóen.” 

René Beks en René Scherpenisse (directeur Tiwos)

V.l.n.r: Bart Hendriks, Jan van Vucht (Area) en Ed de Leeuw (IBN)

Maatschappelijk Mooi® is een van de vele concepten van Hendriks 

Coppelmans, naast bijvoorbeeld de Budgetwoning®, Energieneu-

traal Wonen® en Wonen naar Wens®. Zo spelen wij in op 

ontwikkelingen in de markt. In een tijd waarin veel mensen het 

traditionele aanbod niet meer kunnen of willen betalen, wil Hendriks 

Coppelmans het verschil maken met vernieuwende producten en 

aantrekkelijke financieringsconstructies.

De financieringsconstructie
Bepalend voor het succes van Energieneutraal Wonen® is de 

slimme financieringsconstructie. Het pakket van energiebespa-

rende maatregelen, met een waarde van C 20.000,-, zorgt voor 

extra comfort, maar leidt niet tot een verhoogde woningprijs.  

De energiemaatregelen worden namelijk afzonderlijk gefinancierd 

vanuit een energieneutraalfonds. De bewoner betaalt hiervoor een 

vast bedrag per maand, vergelijkbaar met de huidige reguliere 

energielasten. De lening heeft een looptijd van 15 jaar met een 

korting van 3,0% op het 15-jarige SVn-tarief. Er is sprake van een 

annuïtaire aflossing (ca. C 100,- per maand) en de lening is 

overdraagbaar aan de volgende bewoner. De rente (2,4%) staat 

gedurende de hele looptijd vast en is fiscaal aftrekbaar. “Met dit 

concept zijn stijgende energieprijzen nooit meer een issue. Sterker 

nog, na vijftien jaar – als de financiering is afgelost – kost energie 

de bewoner niets meer”, licht René Beks toe. 

Vertrouwen ketenpartners
“Dat vertrouwen heeft Hendriks Coppelmans in het verleden al ruimschoots 

verdiend”, vindt René Scherpenisse. Hij baseert zich hierbij op succesvolle 

grootonderhoudsprojecten in twee Tilburgse wijken: Loven en de Vogeltjes-

buurt. “Hendriks Coppelmans en de andere ketenpartners hebben daar 

uitstekende prestaties geleverd. Ik geloof in ketenintegratie en ik geloof in 

partners met slimme concepten die ergens volledig voor durven te gaan. 

Alleen zo heb je bewoners echt wat te bieden.”  

Berkengaarde in Berkel-Enschot: 29 energieneutrale koop- en huur  - 

woningen in toegankelijke prijsklasse (rij- en twee-onder-een-kapwoningen).



John Zeeman (ORO) en Walter Schuurman
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Of we de elementen nu al dan niet zelf produceren in onze eigen 

productie-unit in Uden. Uiteraard is de voorbereidingsfase essentieel.  

Als je dit nauwkeurig uitvoert, passen de verschillende elementen op de 

bouwplaats perfect in elkaar.”

Moeiteloos op de juiste plek
Volgens John Zeeman vraagt houtskeletbouw om een andere manier van 

denken. “Dankzij de expertise van Hendriks Coppelmans komen we 

samen tot een goed eindresultaat. En ook het belang van een goede 

voorbereidingsfase zag ik met eigen ogen, toen onder andere de 

kozijnen moeiteloos geplaatst konden worden. De schuifpui naar de 

veranda was wat lastiger, maar dan hebben we het ook over een pui van 

zes meter lang. Of deze bouwmethode goedkoper is? Dat vind ik moeilijk 

in te schatten, omdat er geen echt vergelijkingsproject beschikbaar is. 

Voor ons zit de grootste winst vooral in de kortere bouwtijd. In zeven 

weken stonden de eerste gebouwen overeind.”

Lean (af)bouwen, 
winst voor 
iedereen
Lean bouwen is een beproefde methode om  

(bouw)projecten te realiseren met een minimale 

verspilling van tijd en kosten. Hendriks Coppelmans 

past deze slimme systematiek als onderdeel van 

ketensamenwerking al met succes toe bij groot 

onderhoud en ontwikkeltrajecten. Maar ook bij 

nieuwbouwprojecten zijn de voordelen van lean plannen 

en bouwen nu duidelijk zichtbaar. Vooral in de 

afbouwfase is er voor iedereen volop winst te behalen.

De bouw van een appartementencomplex aan de Wolput in 

Vlijmen in opdracht van woningcorporatie Woonveste, is een 

mooi voorbeeld van lean werken binnen een 

nieuwbouwproject. Juist in de afbouwfase komen veel 

verschillende partijen bij elkaar: van installateur tot metselaar 

en van stukadoor tot tegelzetter. Deze afbouwpartners 

stemmen de verschillende werkzaamheden in de  

25 huurappartementen zo goed mogelijk op elkaar af en 

committeren zich aan het gezamenlijke succes.  

Hendriks Coppelmans verzorgt daarbij de coördinatie,  

als risicodragend regisseur van het bouwproces.

Optimale afstemming
Vanuit die sturende rol bracht Hendriks Coppelmans alle 

afbouwpartners bijeen tijdens twee kick-offsessies, om met 

elkaar het leanprincipe in te vullen. De slimme planning die 

daaruit volgde, zorgde voor duidelijkheid en rust op de 

bouwlocatie. De meeste knelpunten zijn immers vooraf 

getackeld, de afbouwpartners hebben begrip voor elkaars 

werkzaamheden, én zij kunnen mens en materieel ruim van 

tevoren inplannen. Dit leidt tot minder faalkosten en 

opleverpunten, een snellere doorlooptijd en een nog betere 

kwaliteit van het werk. En de praktijk bewijst het: nog altijd 

liggen we keurig op schema om de appartementen begin 

2014 op te leveren. Een win-winsituatie voor alle 

afbouwpartners, de opdrachtgever én de toekomstige 

bewoners!    

“Onze grootste winst 
zit in de kortere 
bouwtijd”
Op Het Rijtven in Deurne bouwt Hendriks Coppelmans aan een 

bijzonder nieuwbouwproject voor ORO, een zorginstelling voor mensen 

met een verstandelijke beperking. In de noordzone van het bosrijke 

terrein komen vijf woon- en drie dagbestedingsgebouwen. Bij dit project 

wordt dankbaar gebruikgemaakt van houtconstructie-elementen, een 

specialisme van Hendriks Coppelmans. Een van de voordelen van deze 

prefab houtconstructies is de korte bouwtijd. Voor de cliënten van ORO 

betekent dit minder prikkels in hun directe leefomgeving.

ORO biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in 

de regio Zuidoost-Brabant. De ondersteuning varieert van 24 uurszorg tot 

dagbesteding en ambulante begeleiding, op ongeveer honderd 

verschillende locaties. Het Rijtven in Deurne is daarvan de grootste.  

 “Voor onze cliënten die 24 uurszorg nodig hebben, bouwen we vijf 

woongebouwen waar in totaal zestig bewoners een thuis krijgen”, vertelt 

John Zeeman, manager huisvesting van ORO. “Daarnaast komen er drie 

dagbestedingsgebouwen, ook bestemd voor onze cliënten met de 

zwaarste beperking. Deze mensen reageren snel op gebeurtenissen van 

buitenaf. Daarom is deze locatie zo fijn. Het bos zorgt voor rust en weinig 

prikkels voor onze cliënten. In deze natuurlijke omgeving past het duurzame 

karakter van de toegepaste houtconstructie perfect.”

Professionele blik
In de zoektocht naar een geschikte partner om de nieuwbouw te realiseren, 

kwam ORO uit bij Hendriks Coppelmans. “Onze kennis en ervaring met 

houtconstructie-elementen was een van de redenen dat we uit de 

voorselectie naar voren kwamen”, aldus Walter Schuurman, projectleider bij 

Hendriks Coppelmans. “Ons team kijkt altijd met een professionele blik naar 

de bouwtekeningen van de architect om ze tot in detail te controleren.  

Nieuwbouw in twee fases
Het nieuwbouwproject op Het Rijtven bestaat uit twee fases. 

De eerste fase omvat de bouw van één dagbestedings gebouw 

en drie woongebouwen. Kort na de jaarwisseling kunnen de 

eerste bewoners terecht in hun compleet nieuwe woonomge-

ving. Begin 2014 start de tweede fase met de sloop van de 

bestaande bouw. Op die plek komen nog eens twee 

gebouwen voor dagbesteding en twee woongebouwen. Eind 

2014 is het project klaar. Dan komen ook de dagbestedings-

cliënten van ORO naar deze locatie op Het Rijtven.

Anke den Ouden, contactouder:
“We hebben hier te maken met kwetsbare cliënten. Mensen die niet 

altijd aan de kant gaan. Die geen contact willen. Die zich kunnen 

bezeren aan losliggende materialen of ermee willen gooien.  

De aannemer houdt hier heel goed rekening mee. Dat verdient  

een groot compliment!”

Vanuit vestigingen in Uden, Schijndel en Heijen staat het 

Serviceteam van Hendriks Coppelmans 24 uur per dag klaar voor 

klachten- en mutatieonderhoud. Maar het vakmanschap van het 

Serviceteam reikt verder dan dat. Voor verschillende zorginstellingen 

en woningcorporaties is het team een ideale partner bij 

aanbodgestuurd groot onderhoud en vraaggestuurd 

binnenonderhoud. Ook bij wat grotere klussen.

Een mooi voorbeeld is de dakrenovatie van 22 woningen in Sint-

Michielsgestel afgelopen september. De daken werden volledig gestript en 

voorzien van nieuwe gordingen, schoorstenen, isolatie, dakpannen en goten. 

Woningcorporatie Huis & Erf toont zich erg tevreden over de kwaliteit van het 

werk. De lijnen tussen opdrachtgever en het Serviceteam waren kort en dat 

zorgde voor veel duidelijkheid. Ook bewoners waren continu op de hoogte 

van de stand van zaken. Juist dat is erg belangrijk bij een project dat zo’n 

grote impact heeft op het dagelijks leven van de bewoners. Daarom zijn we 

voortdurend bezig om het complete proces steeds verder te verbeteren.

Vraaggestuurd onderhoud
Het Serviceteam van Hendriks Coppelmans heeft een jaaromzet van zo’n 

drie miljoen euro en zet zich naast Huis & Erf ook in voor andere 

woningcorporaties zoals Area, Mooiland en PeelrandWonen. “Het is in feite 

een klein bouwbedrijf binnen ons grote bouwbedrijf”, vertelt Pieter Driessen. 

Hij is verantwoordelijk voor de drie serviceteams met ongeveer dertig 

medewerkers. “Wij werken met een vast team, ook qua onderaannemers. 

We zijn goed op elkaar ingespeeld, werken prettig en efficiënt, en kunnen 

snel schakelen als de situatie daar om vraagt. Onder andere door inzet van 

extra mankracht. Al onze mensen zijn gewend om bij bewoners over de 

vloer te komen. Daardoor zijn we niet alleen de ideale partner voor dit soort 

aanbodgestuurde grootonderhoudsprojecten aan de buitenschil, maar ook 

voor vraaggestuurde opdrachten binnenshuis. Als een individuele huurder 

zijn badkamer, keuken of toilet wil laten vernieuwen op het moment dat het 

hem uitkomt, staan wij voor diegene klaar!”   

Serviceteam: flexibele ‘alleskunner’ bij kleinschalige onderhoudsprojecten

Onderhoudsplan
Om het duurzame karakter van de gebouwen ook in de toekomst te 

waarborgen, werkt Hendriks Coppelmans aan een gedegen 

onderhoudsplan voor de komende tien jaar. Walter Schuurman: “Beide 

partijen hebben de intentie om via een onderhoudscontract voor een 

langere tijd aan elkaar verbonden te blijven. De ervaring die we opdoen 

tijdens de bouwperiode, nemen we mee in het opstellen ervan.”  
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Op 9-jarige leeftijd verhuisde Hans Beekmans (82) van de provincie Zeeland naar het Brabantse Volkel. De warme band met het dorp bleef, 

ook toen hij samen met zijn vrouw Toos in Uden ging wonen. Om kans te maken op een seniorenwoning in Volkel, schreef het echtpaar zich 

jaren geleden in bij woningcorporatie Area. De ideale woning diende zich aan, maar helaas konden ze er niet meer samen van genieten. 

Hendriks Coppelmans Bouwgroep  |  Uden (0413) 26 48 33  | bouwgroep@hendrikscoppelmans.nl 

Geweldig wonen in  
de Kloosterstraat, Volkel

“Appartement 
als een schilderij 
van Van Gogh”

Midden in het dorp
Hans: “De bouw van de nieuwe seniorenappartementen in de 

Kloosterstraat was voor ons dé kans om een geschikt huurhuis in Volkel 

te krijgen. Deze rustige plek, midden in het dorp en vlak bij de winkels, 

sprak ons erg aan. Het is fijn als je gewoon te voet naar de bakker, slager 

en kruidenier kunt.” 

Alleen verder
Hans: “De bouw hebben we op de voet gevolgd. Helaas heeft mijn 

vrouw de voltooiing niet meer meegemaakt. Twee jaar geleden overleed 

ze plotseling aan een hartstilstand. Deze zomer trok ik dus alleen in het 

appartement. Natuurlijk liggen deze gebeurtenissen nog vers in mijn 

geheugen en moet ik het afscheid nog een plekje geven. Dat heeft tijd 

nodig, zeker na een huwelijk van 51 jaar. Toch heb ik mijn draai hier wel 

gevonden en voel ik me al goed thuis.”

Atelier
Hans: “Afleiding vind ik in mijn grootste passie: schilderen. Het houdt me 

op de been nu ik alleen ben. Nadat ik op 55-jarige leeftijd stopte met mijn 

werk als tandtechnicus, volgde ik zeven jaar de opleiding aan de 

Academie voor Schone Kunsten in het Belgische Arendonk. Inmiddels 

geef ik volop schilderlessen, zowel in ‘de Startbaan’ in Volkel als bij mij 

thuis. Daarom ben ik ook enorm blij met mijn zolder. Dat is mijn atelier.  

Er is een dakraam en ik heb er speciale tl-verlichting laten aanleggen voor 

een zo natuurlijk mogelijke lichtinval.”

Hekje plaatsen
Hans: “Tijdens de bouw merkte ik dat de mensen van Hendriks 

Coppelmans echt voor je klaarstaan. Zo vroeg ik of het mogelijk was een 

hek te plaatsen voor de trap die naar de nooduitgang leidt, net naast mijn 

voordeur. Dat hebben ze heel netjes uitgevoerd. Inmiddels woon ik hier al 

een poosje en heb ik een goed contact met de andere bewoners in het 

complex. Zo hoort het eigenlijk ook; in Volkel kent bijna iedereen elkaar.” 

Licht en lucht
Hans: “Iedereen die bij mij binnenkomt, zegt dat ik het goed voor elkaar 

heb. En zo is het ook. Ik vergelijk mijn appartement wel eens met een 

schilderij van Vincent van Gogh. Hij was iemand van licht en lucht.  

Juist die elementen vind je hier duidelijk terug, samen met de Brabantse 

gemoedelijkheid. Het is hier gewoon grandioos!”

Seniorenappartementen Kloosterstraat
Hendriks Coppelmans realiseerde in opdracht van 

woningcorporatie Area een nieuw gebouw met zestien 

seniorenappartementen in de Volkelse Kloosterstraat. 

Inmiddels zijn de acht huur- en acht koopappartementen 

opgeleverd. De nieuwbouw betekent een welkome uitbreiding 

van het aantal seniorenwoningen in Volkel. Dankzij de centrale 

locatie dicht bij winkels en zorgcentra, is dit een ideale plek om 

lang zelfstandig te blijven wonen. Het traditionele ontwerp met 

eigentijdse accenten past uitstekend in de kern van het dorp. 


