Hoofdsponsorschap
Saturnus/HC op weg
naar twintigste jaar
Op de eerste competitiedag van het nieuwe seizoen hebben we als
hoofdsponsor het contract verlengd met de Udense volleybalvereniging
Saturnus. De club draagt hiermee ook de komende twee jaar de naam
Saturnus/Hendriks Coppelmans. Daarmee maken we samen de twintig
jaar vol. Een langdurig en succesvol samenwerkingsverband dat naadloos past in ons breed gedragen mvo- en duurzaamheidsbeleid. Want
maatschappelijke betrokkenheid zit ons in de genen. Onze langdurige
relatie met Saturnus past in dat plaatje. Niet alleen door de financiële
bijdrage, maar vooral vanwege onze grote betrokkenheid bij de vereniging en de bereidheid om mee te denken. Bijvoorbeeld over de rol van
de vereniging in de wijk. Door dit soort initiatieven zijn we sinds 2013
houder van het certificaat MVO Prestatieladder.

Penningmeester Ronald van Eeken en secretaris Ingrid Plug van
Saturnus/HC en algemeen directeur Bart Hendriks (v.l.n.r.) zijn trots op
de intensieve samenwerking.

Feestelijke oplevering (af)TOPwoningen in Boekel
Eind september hebben we acht nul-op-de-meter-huurwoningen

PeelrandWonen. Zo krijgen zij de garantie dat de woningen de beloofde

aan het Binnenhofke in Boekel opgeleverd aan woningcorporatie

energieprestatie blijven leveren.

PeelrandWonen. Een innovatief project, omdat we hier een van de
meest betaalbare varianten van ons Budgetwoning®-concept

Keus in architectuurstijl

hebben toegepast: de gelijkvloerse (af)TOPwoning.

PeelrandWonen heeft de woningen in de Irenestraat beschikbaar gesteld
voor alle woningzoekenden, wat ruimte biedt aan een mix van jong en

Deze levensloopbestendige woningen zijn standaard nul-op-de-meter

oud. In Boekel viel de keus op de (af)TOPwoning in een traditionele

en hebben een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Verder

architectuurstijl, met mansardedak. Dit woningtype is echter ook be-

biedt de verdieping een extra kamer en ruimte voor de installaties. De

schikbaar in een meer moderne stijl, zonder hellend dak. Alle woningen

woningen zijn door deze indeling uitermate geschikt voor senioren. En

zijn verhuurd en de nieuwe bewoners hebben de sleutel van hun nieuwe

bovendien heel betaalbaar. Want de huurprijs valt onder de tweede

huis inmiddels ontvangen.

aftoppingsgrens tot e 635,05. Ook voldoen ze aan de EPV-eisen,
waardoor de bewoners een energieprestatievergoeding betalen aan
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De nieuwe bewoners werden bij de oplevering toegesproken door (v.l.n.r.) Sjraar Canjels, directeur PeelrandWonen,
burgemeester Pierre Bos en René Beks, directeur Ontwikkeling & Innovatie.

