
Huisnummer

Primeur: Energieneutraal Wonen®

Een ideale kans voor gemeenten en corporaties met duurzaamheids-

ambities. Dankzij een vernieuwend financieringsmodel is een woning 

die haar eigen energie levert vanaf nu voor íedereen bereikbaar. 

Berkel-Enschot heeft de primeur. 

Krachtenbundeling ten top!
Een sterk staaltje samenwerking wordt er geleverd bij het renovatieproject 

in de Tilburgse wijk Loven. Met slimme oplossingen en tevreden bewoners 

als resultaat. Hendriks Coppelmans vervult een sleutelrol.

 

Een warm 
thuis begint 
bij je huis

Slim renoveren  
door verregaande 
samenwerking  

Lees verder op pagina 6.

Energieneutraal  
Wonen®: van wens naar 
werkelijkheid

Lees verder op pagina 4.

www.hendrikscoppelmans.nl
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Graydon Award: 
financieel gezond
Hendriks Coppelmans behoort volgens Graydon tot de 5% meest 

gezonde bedrijven in de Nederlandse bouwbranche. De bijbehorende 

Graydon Award werd onlangs uitgereikt. De toekenning geeft aan dat er 

verantwoord zaken gedaan kan worden met Hendriks Coppelmans en 

dat het bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Bevestiging van stabiele koers
Algemeen directeur Bart Hendriks ziet in de positieve beoordeling een 

bevestiging van het zorgvuldige financiële beleid dat zijn bedrijf al jaren 

voert. “Als een gerenommeerde instantie als Graydon dan objectief 

vaststelt dat we onze financiële zaken op orde hebben, is dat natuurlijk 

iets om trots op te zijn. In deze economisch roerige tijd biedt het onze 

opdrachtgevers en partners extra zekerheid dat het bij Hendriks 

Coppelmans goed zit.” In 1998 werd Hendriks Coppelmans door 

Graydon ook al eens uitgeroepen tot meest kredietwaardige bouw-

onderneming van Nederland.

Voor de tiende keer steunt Hendriks Coppelmans weer enkele  

goededoelenprojecten. Dat gebeurt door middel van donaties uit  

het eigen maatschappelijk Fonds Cohesie. Relaties en medewerkers 

ontvingen in december een persoonlijke giftcode waarmee ze namens 

het fonds een bedrag van € 20,- kunnen schenken aan één van de 

genomineerde projecten. De genomineerden zijn dit jaar:  

woon-werk gemeenschap De Genneper Hoeve in Eindhoven en  

speeltuin De Steense Gemeente in Millingen aan de Rijn. De projecten 

zijn geselecteerd door een onafhankelijk comité van aanbeveling onder  

voor zitterschap van oud-gedeputeerde Paul Rüpp. Tot eind januari 

konden de giften verzilverd worden. Binnenkort worden de ingezamelde 

bedragen bekendgemaakt en de cheques overhandigd. Met Fonds 

Cohesie wil Hendriks Coppelmans een extra steentje bijdragen aan  

een geweldige leefomgeving. 

Voor meer info en aanmelding van goededoelenprojecten: fonds-cohesie.nl.

Eind 2011 heeft Hendriks Coppelmans de WoonWens

planner® gelanceerd, een digitaal hulpmiddel waarmee 

de woonconsument via internet zelf zijn eigen project

woning kan samenstellen. De WoonWensplanner® wordt 

voor het eerst gebruikt bij het nieuw bouwproject ‘Mijn 

WaterMerk’ in Cuijk. Met de internettoepassing kun

nen kandidaatkopers hun woning snel en eenvoudig 

aanpassen aan hun persoonlijke woonwensen. 

Om wonen écht geweldig te maken is het belangrijk dat 

woningeigenaren meer invloed krijgen op het ontwerp 

van hun projectwoning, vindt Hendriks Coppelmans. 

Daarom werd jaren geleden al het woonconcept Wonen 

naar Wens® ontwikkeld. Toekomstige bewoners krijgen 

daarbij niet alleen inspraak in het woningontwerp maar ook 

heel veel keuze vrijheid. Met zoveel keuzemogelijkheden is 

de WoonWensplanner® een welkome ‘wegwijzer’. 

Digitaal ‘bouwen’
In een aantal stappen kiest de gebruiker vanachter zijn 

computer het gewenste kavel, woningtype, indelings-

variant, afwerkingsniveau en eventuele op- en 

aanbouwen. Alle keuzes worden in 3D-impressies en 

plattegronden gevisualiseerd. Tellers voor kosten, 

vierkante meters en kuubs lopen in een helder overzicht 

mee. Van elke gemodelleerde woning is een persoonlijke 

brochure te downloaden. Deze vormt het startpunt van 

een persoonlijk adviesgesprek met de kopersbegeleider 

van Hendriks Coppelmans. 

Bekijk de WoonWensplanner® op mijnwatermerk.nl.

Online woning 
samenstellen  
met WoonWens
planner®

 ”Samen bouwen 
aan onze toekomst”
Eerste bewoners nieuwbouw Veghel 
hebben het naar hun zin
De eerste koopwoningen van het nieuwbouwproject ‘Dotterbloem’ werden 

half januari opgeleverd. De nieuwe bewoners van de Veghelse wijk ’t Ven 

hadden keus uit drie types, variërend van starterswoningen tot eengezins-

woningen. Via de handige uitbreidingsmodule konden zij hun woning 

helemaal naar hun zin maken. Dit gebeurde in overleg met de kopers-

begeleider van Hendriks Coppelmans. De eerste kersverse huiseigenaren 

namen de sleutel enthousiast in ontvangst. Zoals Tom van den Berk en 

Loes Daemen. “Heerlijk, een eigen plek waar we samen aan onze toekomst 

kunnen bouwen!” Op deze locatie waren aanvankelijk appar tementen 

gepland, maar door planoptimalisatie en een flexibele opstelling van de 

gemeente Veghel, lukte het aan te sluiten bij de vraag naar betaalbare 

grondgebonden woningen. De in totaal 37 woningen werden ontwikkeld 

door Hendriks Coppelmans in opdracht van Bouw- en ontwikkelings-

maatschappij ‘t Ven. Een huis met tuin en privéparkeerplaats voor een 

vrij-op-naamprijs vanaf € 167.000,-: Tom, Loes en hun buren zijn er blij mee.

 

Innoveren wordt 
beloond
Opnieuw plek bij ’Top 101 ontwikkelaars’
Hendriks Coppelmans behoort voor de vijfde achtereenvolgende keer tot 

de Top 101 van toonaangevende Nederlandse ontwikkelaars. In de lijst van 

PropertyNL, die gebaseerd is op planvolume commercieel vastgoed, is het 

bedrijf geëindigd op de 100ste plaats. Een daling ten opzichte van 2010, 

die volgens directeur ontwikkeling René Beks verklaarbaar is door de 

gewijzigde koers van het bedrijf. “We hebben gekozen voor specialisatie in 

woongerelateerde projecten. Het aandeel commercieel vastgoed in onze 

ontwikkelportefeuille is daardoor verminderd.” Dat het bedrijf desondanks in 

de Top 101 staat, heeft alles te maken met financiële stabiliteit en 

innovatie kracht. “Wij zijn in staat om in deze lastige markt door te 

ontwikkelen, te investeren en te innoveren”, aldus Beks. 

Fonds Cohesie:  
extra steun voor  
een geweldige  
leef omgeving

Dit jaar bestaat Hendriks Coppelmans Bouwgroep precies 90 jaar. 

Deze mijlpaal werd in januari gevierd met een feestelijke jubileum avond 

voor alle medewerkers in Studio 21 in Hilversum. Hoewel er in de loop 

van 90 jaar natuurlijk veel veranderd is, zijn de ‘roots’ nog altijd duide

lijk herkenbaar. De betrokkenheid en goede sfeer van een typisch 

familiebedrijf en de dienstverlenende mentaliteit van een onderneming 

die groot geworden is in de sociale woningbouw. Een sterk fundament 

voor een stabiel bedrijf en een succes volle toekomst.

De bedrijfshistorie begint in 1922 als Bijs Hendriks z’n eigen bouwbedrijf 

start in Oss. Na zijn overlijden en in de jaren van sociale wederopbouw 

werden door enkele zoons vestigingen geopend in onder andere 

‘s-Hertogenbosch, Uden en Cuijk. In 1984 besloten de broers het bedrijf 

te splitsen. Aan de Udense/Cuijkse bouwtak werd in 1992 vervolgens 

een ontwikkelvestiging in Eindhoven toegevoegd. In 1997 werd woning  -

bouwer en ontwikkelaar Coppelmans Bouwbedrijven overgenomen 

waarna de bedrijfsnaam in 1998 gewijzigd werd in Hendriks Coppelmans 

Bouwgroep. Als ontwikkelende bouwgroep richten we ons vanaf 2011 

op de woonconsument via de slogan “Wonen wordt geweldig!”

Al 90 jaar betrokken en klantgericht

Bart Hendriks samen met Haluk Simsek van Graydon (rechts)

Bewoners Loes en Tom ontvangen sleutel van 
kopersbegeleider Ron Cornelissen (rechts)

Woon-werkgemeenschap De Genneper Hoeve



Kelly en Lars
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Een energieneutrale woning 

met een ‘normale’ koopsom, 

die qua woon   lasten duidelijk 

voordeliger is dan een 

reguliere woning: met het 

concept Ener gie neutraal 

Wonen® van Hendriks 

Coppelmans is dit geen utopie 

meer, maar realiteit. Dankzij 

een vernieuwend finan

cieringsmodel is een woning 

die haar eigen energie levert nu voor íedereen bereikbaar. 

Gemeenten en woningcorporaties reageren positief. Berkel

Enschot heeft de primeur met het project ‘Berkengaarde’.  

Het concept van Hendriks Coppelmans kent enkele belangrijke 

basis principes: de energieneutrale woning is in aanschaf niet duurder dan 

een reguliere woning en de totale woonlasten zijn gegarandeerd lager. 

Doorslaggevend hierin is de financieringsconstructie. Het pakket van 

energiebesparende maatregelen, dat anders toch een forse investering 

zou zijn, wordt volledig gefinancierd vanuit een zogeheten 

Groenprojecten fonds. De koper stort hierin maandelijks een vast bedrag 

voor rente en aflossing. De kosten van dit ‘energiepakket’ zijn fiscaal 

aftrekbaar. Op deze manier is financieel voordeel gegarandeerd. 

Lagere woonlasten
René Beks, directeur ontwikkeling bij Hendriks Coppelmans,  

is enthousiast. “Stijgende energieprijzen of niet: bewoners betalen een 

vast bedrag per maand voor het energiepakket. De totale woonlasten 

zijn per definitie lager dan bij een reguliere woning. En zodra het 

energiepakket is afgelost, zijn bewoners voorgoed verlost van 

energiekosten. Afhankelijk van de gekozen module duurt dit gemiddeld 

twaalf tot vijftien jaar.” Bovendien is er volgens René Beks nog meer 

voordeel te behalen. “Veel vooruitstrevende gemeentes zijn bereid 

garant te staan en wij zijn in contact met banken die leningen willen 

aanbieden tegen interessante tarieven.”

Wie
Kelly (23) en Lars (27).

Waar
Anemoonlaan, Raamsdonksveer.

Woning
Duurzame starterswoning met predicaat ‘zonnewoning’ 

vanwege energiebesparende maatregelen, zoals extra 

isolatie, warmte-/koudeopslaginstallatie en toepassing  

van veel glas aan de zuidzijde.

Waarom
Duurzaam, lager energieverbruik en meer wooncomfort. 

“Die vloerverwarming is heerlijk, vooral nu het winter is”, 

vertelt Kelly. “Zeker in combinatie met het vele glas aan  

de zuidkant van ons huis, waardoor het zonnetje lekker 

binnenschijnt.” Ook in de zomer biedt de zonnewoning van 

Kelly en Lars veel voordelen. “Je zou het in deze koude tijd 

bijna vergeten, maar in de zomer heerst bij ons binnen een 

heerlijk klimaat. Dan houdt de vloer de woning juist lekker 

koel. Ik herinner me nog heel goed dat het buiten tropisch 

warm was, terwijl de thermometer bij ons binnen 19°C 

aangaf. Dat was heerlijk! Een bijkomend voordeel is dat we 

geen radiatoren hebben”, lacht Kelly. “Die maken een 

interieur er nu eenmaal niet mooier op.”

Lekker warm in 
de winter en 
koel in de zomer

Energieneutraal Wonen®: 
van wens naar werkelijkheid

Energieneutraal Wonen® is een van de vele concepten van 

Hendriks Coppelmans, naast bijvoorbeeld BuurtBouwen®  

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.

Gegarandeerd voordeel
Via Wonen naar Wens® kunnen toekomstige bewoners al in een vroeg 

stadium participeren in het ontwikkel- en ontwerptraject van hun 

energieneutrale woning. “Natuurlijk moeten álle woonwensen een plek 

krijgen in de energiezuinige woning”, benadrukt Beks. Niet alleen voor 

consumenten, maar ook voor gemeenten en woningcorporaties zijn de 

voordelen van het concept significant. Zij kunnen hiermee vooruitlopen op 

de wettelijke duurzaam heids eisen van 2020 en corporaties krijgen een 

betere dekking op hun onrendabele top. Alle voordelen zijn gegarandeerd, 

want de energiezuinig heid van de woning wordt na oplevering door 

Woningborg getoetst en ook door deze instantie verzekerd. 

Primeur voor ‘Berkengaarde’
Op het gebied van duurzaamheid heeft Hendriks Coppelmans zich al 

ruimschoots bewezen. “Kijk naar onze Zonnewoningen, onze ervaring met 

warmtepompen, de behaalde resultaten bij de renovatie van Klimaat-

woningen en onze FSC-certificering”, licht René Beks toe. “Energieneutraal 

Wonen® is een nieuwe stap vooruit.” Het wordt voor het eerst in de praktijk 

gebracht in Berkel-Enschot. Binnen het project ‘Berkengaarde’ ontwikkelt 

Hendriks Coppelmans, in samenwerking met woningcorporatie Tiwos,  

22 energieneutrale woningen. 

René Beks

Bart Hendriks

Project Berkengaarde

Aandacht hebben voor 

mensen. Willen weten wat 

hen bezighoudt en daarop 

inspelen. En bovendien 

een bijdrage leveren aan 

de maatschappij. Dat zijn 

al sinds jaar en dag de 

drijfveren van Hendriks 

Coppelmans. Kort 

geleden werd die visie 

gevangen in een 

veelbelovende slogan: 

Wonen wordt geweldig! 

Algemeen directeur Bart 

Hendriks legt uit waarom.

“Onze nieuwe kreet zegt kort en krachtig hoe wij als bedrijf in de 

samenleving staan”, vertelt Bart Hendriks. Iedereen heeft recht op  

goed wonen, is zijn oprechte overtuiging. “Het gaat om mensen, hun 

woonwensen en hun leefomgeving. Mensen hebben bij ons altijd centraal 

gestaan. Een huis bouwen waar mensen prettig kunnen wonen: als 

traditioneel bouwbedrijf was dát ons doel. Door de uitbreiding met 

ontwikkeling en onderhoud vele jaren geleden, verbreedde ons blikveld 

naar de gehele leefomgeving. Dat ging automatisch, want die sterke 

maatschappelijke betrokkenheid zat er altijd al in. Die twee pijlers –  

mensen en hun omgeving – typeren ons bedrijf al jaren, maar komen  

nu ook heel nadrukkelijk terug in onze belofte.”

Ultieme woonspecialist
Wonen geweldig maken. Hoe zorgt Hendriks Coppelmans ervoor dat het 

niet bij kretologie blijft? “Door beter dan ooit te luisteren naar mensen en 

oog te hebben voor ontwikkelingen in de maatschappij”, legt Bart 

Hendriks uit. “Zo kunnen we nog meer waarde creëren voor bewoners. 

Bij de leefomgeving zijn vele partijen betrokken, maar wíj zijn de 

woonspecialist. Wij komen echt bij mensen over de vloer en weten wat 

zij belangrijk vinden. Daar reageren we op. Gewoon in de dagelijkse 

praktijk, maar ook met vernieuwende woonconcepten, zoals Wonen 

naar Wens® en de WoonWensplanner®, waarbij bewoners mee mogen 

ontwerpen en online hun woning kunnen samenstellen. Maar denk ook 

aan onze unieke bewonerstevredenheidsgarantie voor corporaties bij 

onderhouds projecten en BuurtBouwen®, onze oplossing voor 

herstructurering anno nu. Zo spelen we in op de wensen van 

toekomstige bewoners, maar ook op die van omwonenden en andere 

betrokkenen. Dát is wonen geweldig maken!”

Wonen geweldig  
maken: méér dan  
een belofte
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Maximale transparantie
Hendriks Coppelmans selecteerde samen met woningcorporatie Tiwos 

de strategische partners. Zo konden Dakspecialist Dapan, Bucas 

Installatiebedrijven en Van Son Onderhoud en Schilderwerken aansluiten 

in de keten. De samenwerking kenmerkt zich door maximale transparan-

tie en wederzijds vertrouwen. “Alleen zo haal je écht meerwaarde uit het 

team”, meent Stuut. Voor het oog komt deze visie duidelijk tot uiting in de 

uniforme hesjes die de vakmensen van alle partners dragen op de bouw. 

“Zo zijn we ook richting bewoners als eenheid herkenbaar.”

Bundelen van kennis
De samenwerking heeft slimme oplossingen opgeleverd. Bijvoorbeeld bij 

het upgraden van de huurwoningen naar energielabel B. “Dit was een 

van de doelstellingen die de corporatie ons had meegegeven, maar die 

erg lastig te realiseren was”, aldus Cas Stuut. “De bewoners konden 

namelijk zelf kiezen of ze isolatietechnische maatregelen ín hun woning 

wilden laten uitvoeren. Door de kennis van alle partijen te bundelen, 

kwamen we tot een innovatief CO²-gestuurd ventilatiesysteem in de 

woningen met speciale roosters in het glas. Zo lukte het ons toch om met 

een minimale investering voor alle woningen het energielabel B te halen.”

Bekijk ook de vakpers publicaties over dit 

project op www.hendrikscoppelmans.nl 

of scan de QRcode.

Voor SVUwonen, dat dit jaar samen met Woonbelang Veghel 

opging in de nieuwe corporatie Area, bouwt Hendriks Coppel

mans een fraai appartementencomplex op VelmolenOost, Uden. 

In deze nieuwbouwwijk leverden we eerder al 24 patiowoningen, 

53 huurwoningen en 5 appartementen op in opdracht van de 

woning  corporatie. Maar ook realiseren we hier diverse eigen 

ontwikkelprojecten binnen het samenwerkingsverband  

Combinatie UdenZuid VOF.

Van het nieuwe appartementencomplex worden zestien appartementen 

verhuurd aan Chapeau Woonkring Uden. Deze stichting zet zich in voor 

de huisvesting van mensen die lijden aan schizofrenie. De cliënten van 

Chapeau gaan er zelfstandig wonen en krijgen ambulante woonbegelei-

ding. De andere twaalf appartementen vallen binnen het reguliere 

huursegment. Het complex is slim opgedeeld in een blok van twaalf en 

een blok van zestien appartementen, met ruimte voor bergingen in het 

tussengedeelte.

Warmte/koudeopslag
De contouren van het appartementencomplex tekenen zich al aardig af. 

Het complete gebouw bestaat uit vier bouwlagen. De eerste drie zijn 

voorzien van metselwerk, terwijl de bovenste laag een houten constructie 

met zinken gevelbekleding heeft. Het houten gedeelte is prefab 

geproduceerd in de eigen houtconstructie-unit van Hendriks Coppel-

mans in Uden. Een warmte-/koudeopslaginstallatie met warmtepomp 

zorgt voor verwarming en koeling van het complex.

Sparringpartner
Naast regelmatig overleg met Area, houdt Hendriks Coppelmans ook 

nauw contact met Chapeau om aan de woonwensen van de toekom-

stige bewoners tegemoet te komen. Woonspecialist Hendriks 

Coppelmans geeft de opdrachtgever daarbij gevraagd en ongevraagd 

advies, en is daarmee een welkome sparringpartner. Deze manier van 

samenwerken leidde tot verschillende aanpassingen in het bestek die 

cruciaal zijn voor de kwaliteit van het gebouw en het woongenot straks. 

Zo ontstaan kwalitatief hoogwaardige appartementen, waar mensen met 

plezier kunnen wonen.

De juiste term voor  
wat wij hier doen, 
bestaat nog niet

Vijf ketenpartners, één hoofddoel: bewonerstevreden

heid. Bij de renovatie van de 180 woningen in Loven 

draait alles om tevreden bewoners. Mart Peters, 

projectleider van Hendriks Coppelmans, en GertJan 

van Sluijs, projectleider van woningcorporatie Tiwos, 

vertellen hoe zij daaraan werken. 

“Alles begint natuurlijk met een goede planning”, stelt 

Mart Peters, wijzend op het grote planbord dat twee 

volledige wanden van de keet in beslag neemt. 

“Alle disciplines sluiten optimaal op elkaar aan. Door slim 

samen te werken komen we tot kortere doorlooptijden 

van maximaal dertien dagen per woning. Andere speer-

 punten zijn netjes werken, duidelijk communiceren en 

afspraken nakomen. Oftewel: er zíjn voor de bewoners. 

Die verregaande aandacht voor de bewoner zit er bij 

Hendriks Coppelmans van nature in.”

Telefonische enquête
Ook bij bewonerstevredenheid geldt: meten is weten. 

Daarom wordt na de oplevering van een woning een 

telefonische enquête gehouden. “Op dit moment scoren 

we gemiddeld een 8, wat hoger is dan bij andere projecten”, 

aldus Gert-Jan van Sluijs. De uitkomsten zijn een vast 

agendapunt tijdens het wekelijks overleg. “Samen met 

de andere partners grijpen we elke vorm van commentaar 

aan om de zaken in het vervolg van dit project nog beter 

te regelen”, stelt Mart Peters. “We vragen medewerkers 

ook nadrukkelijk om elkaar daarbij te helpen.”

Coachend samenwerken
Volgens Gert-Jan van Sluijs is die goede samenwerking 

cruciaal voor de uitstekende resultaten tot nu toe. 

“Alle partijen gaan voor gezamenlijk succes en tevreden 

bewoners. Mensen helpen en coachen elkaar. Dat komt 

zowel de sfeer als de resultaten ten goede. Dat merken 

bewoners, maar wij als opdrachtgever ook. Op het kantoor 

van Tiwos komen nagenoeg geen meldingen binnen.” 

Uitvoerder Rini Janssen (Hendriks Coppelmans) en 

opzichter Mart Remeijssen (Tiwos) knikken instemmend. 

Zij zijn de eerste aanspreekpunten voor bewoners. 

“We zitten geregeld bij bewoners aan tafel. Dat gaat 

meestal heel gemoedelijk. We horen zelfs dat ze onze 

mensen gaan missen als hun woning gereed is.”

Er zijn zelfs 
bewoners die 
ons gaan missen

Loven knapt op!

Slim renoveren  
door verregaande 
samenwer ing
Teamwerk staat voorop in het renovatieproject van 180 vooroor

logse arbeiderswoningen in de Tilburgse wijk Loven. Het project 

wordt namelijk uitgevoerd door verschillende partijen die elkaar 

gevonden hebben in een uniek samenwerkingsverband. 

Deze verregaande vorm van ketensamenwerking moet leiden tot 

hogere tevredenheid van de bewoners, een betere kwaliteit en 

lagere (faal)kosten. Eind 2012 wordt het pilotproject opgeleverd.

Niet meer dan een programma van eisen en een projectbudget vormden 

het uitgangspunt bij de renovatie van Loven. Een kant-en-klaar bestek was 

er niet. Dat schreven de ketenpartners samen. Hendriks Coppelmans 

Bouwgroep vervult een belangrijke rol in dit proces. “We hebben de juiste 

benaming voor wat wij hier doen nog niet gevonden”, vertelt Cas Stuut, 

directeur van Hendriks Coppelmans Bouwgroep. “Termen zoals ‘bouw-

bedrijf’ en ‘aannemer’ dekken de lading niet meer. Wij zijn regisseur, 

coördi nator, katalysator en eindverantwoordelijke in één.”

Woonspecialist wel
kome sparringpartner 
voor opdrachtgever

Mart Remeijssen en Rini Janssen (links) op de koffie

Velmolen-Oost, Uden

Bijzondere chemie: uniek woongebouw  
voor een unieke doelgroep
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Leentje Beerendonk
Kienen. “Er worden hier allerlei activiteiten georganiseerd, maar ik houd 

het bij kienen. Dat is altijd heel gezellig! In de ontmoetingsruimte jokeren 

we ’s middags. Rikken deed ik vroeger ook graag, maar dat kan hier bijna 

niemand. Op maandagmiddag is het handwerken. Dat is ook al jaren 

vaste prik.”

Uitzicht. “Vanuit mijn woning kijk ik precies uit op de dierenweide. 

Een prachtig uitzicht! Beter dan in mijn vorige woning. Ja, ik woon hier 

naar mijn zin. Ik heb echt niks te mopperen.”

Gezondheid. “Ik heb lang genoeg gewerkt in mijn leven. Dat laat ik nu 

aan anderen over. Mijn gezondheid gaat steeds verder achteruit. Ook 

andere mensen zie je inleveren. Dat is een van de mindere kanten van 

wonen in een zorgcentrum.”

Motormuis. “Vroeger wandelde ik veel. Later kreeg ik een scooter.  

Toen noemden ze me hier de motormuis. Nu kan ik met mijn rolstoel 

vanuit mijn bovenwoning naar beneden. Ik hoef maar te bellen en ze 

staan voor me klaar.”

Ponyclub. “Oorspronkelijk kom ik uit Berkel-Enschot, maar ik woon al 

vele jaren in Mill. Mijn man, die 31 jaar geleden overleden is, zat bij de 

plaatselijke ponyclub. Daar stond ik vaak achter de tap. Zo heb ik hier 

veel mensen leren kennen.”

Yvon Bloemen
Tevreden. “Ik werk hier al achttien jaar. Dat zegt natuurlijk wel iets. 

De sfeer is uitstekend. De bewoners van Aldenhorst zijn snel tevreden, 

maar ze menen dat ook oprecht.”

Charme. “De bewoners kennen elkaar goed en leven erg met elkaar 

mee. Ook met het personeel trouwens. We vormen met z’n allen een 

heel bijzondere en hechte groep. Iedere zorglocatie heeft haar eigen 

charme, maar Aldenhorst biedt echt een warm huis.”

Overlast. “Natuurlijk was er tijdelijk geluidsoverlast. Maar het bouwteam 

van Hendriks Coppelmans deed er alles aan om de overlast te beperken. 

Zo hielp de hele club gerust mee om de bewoners veilig naar buiten te 

begeleiden. De bouwers 

hoorden hier echt thuis.”

Sinterklaaspresentje. 

“Er ontstond een echte band 

tussen bewoners en de 

bouwers. De bewoners boden 

de mannen zelfs een 

sinterklaaspresentje aan. 

Ik werk nu 25 jaar voor 

Pantein, maar dit had ik nog 

niet eerder meegemaakt.”

Om weer volledig te voldoen aan de woonwensen en zorgprocessen van deze tijd, werd Zorgcentrum Aldenhorst in Mill intern ingrijpend 

verbouwd. De grote productiekeuken maakte plaats voor een kleinere portioneerkeuken en in de vrijgekomen ruimte kwamen kantoren, 

een activiteitencentrum en een fysiotherapieruimte. Daarnaast ondergingen het restaurant, de ontmoetingsruimte en de gangen een 

metamorfose. Ondertussen moest het dagelijks leven van bewoners en medewerkers gewoon door kunnen gaan. Zoals dat van  

bewoonster Leentje Beerendonk (86 jaar) en receptioniste Yvon Bloemen.

Geweldig wonen  
in Zorgcentrum 
Aldenhorst

Ik heb hier echt  
niks te mopperen

Bewoonster Leentje Beerendonk (links)

Receptioniste Yvon Bloemen


