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BRANDPUNT,
AANGENAAM WONEN IN BOOM
In 2013 werd het “Brandpunt” ingehuldigd. Het dienstencomplex aan het Van Cleemputplein
is een plaats waar seniorenzorg, tewerkstelling, veiligheid en kinderopvang samen worden gebracht. Twee jaar later spreken we af met twee inwoners van de assistentiewoningen en hebben
we een gezellige babbel over hun nieuwe stek.
Lees het interview op p 4!

IEDEREEN
ZIJN EIGEN
STEK IN BOOM

vlnr. OCMW voorzitter Christel De Coninck met Gilberte Franquet en Julien Coopman beiden inwoners van Brandpunt en Carla Herremans

Lees aandachtig deze editie en win 2 filmtickets voor “THE DROP”.
Ga vlug naar p 8!

INWONERS VAN HET DIENSTENCOMPLEX
“BRANDPUNT” AAN HET WOORD
Gilberte Franquet en Julien Coopman wonen bijna 2 jaar in Brandpunt. Carla Herremans
en Christel De Coninck gingen op pad voor een hartelijk interview over hun nieuwe woonst.

Was het een moeilijke beslissing om
in Brandpunt te komen wonen?
Julien: “In 2009 hadden mijn vrouw en
kinderen vernomen dat er assistentiewoningen kwamen in het “oud ziekenhuis”.
Zolang ik duiven heb, ga ik hier niet weg
protesteerde ik. In 2010 overleed mijn
vrouw. Ik had mijn tuin en duiven en
bleef in mijn huis. Na verloop van tijd
vroeg ik mij af waarom alleen in zo’n
groot huis blijven.
Gilberte:”Voor mij is het tamelijk snel
gegaan. Na het overlijden van mijn man
ontvluchtte ik ons huis. Ik was veel weg
en begon weg te kwijnen na verloop van
tijd. Na overleg met mijn zoon en op
zijn aanraden heb ik mij laten opschrijven om hier te komen wonen. Ik kreeg
de keuze tussen een appartement op de

derde of de vijfde verdieping. Ik heb gekozen voor de derde verdieping omdat
ik dan de mensen die beneden passeren
kan herkennen.”
Wat zijn de voordelen van hier te wonen?
Julien: “De inloopdouche is erg praktisch.” Ook voor Gilberte is dit een
pluspunt.
Gilberte: “Ik ga ‘s middags warm eten
voor € 6,00. Geen geld, hé. En het is lekker. De mensen die slecht te been zijn
kunnen eten bestellen dat naar boven
wordt gebracht.”
Julien: “Ik kook mijn potje zelf of ga
bij mijn kinderen eten.
Giberte en Julien zijn het er ook over
eens dat het voor hen en voor hun
kinderen een geruststelling is dat zij in
nood beroep kunnen doen op een verpleegster van “den Beuk”. Er is een
noodknop in de douche en in de living.
Elke bewoner heeft ook een “halsketting” met drukknop om de verpleegster
op te roepen.
Nadelen?
Gilberte of Julien kunnen er niet direct
één bedenken.
Julien: “Of misschien toch. Ik heb hier
niet zo “mijne loop”. Maar dat weegt
niet op tegen de voordelen.”

Welk gevoel heb je na 2 jaar hier te
wonen?
Julien: “In het begin had ik het wel
moeilijk. Ik was mijn hobby’s kwijt.
Maar dat is voorbij. Je moet een kat een
kat noemen. Ik kon niet alleen blijven in
ons huis. Binnenkort kunnen we terug
groenten kweken in onze gemeenschapstuin “Boomhut” . En op 30 maart komen er terug kippen. Mijn eerste werk
van de dag is de kippen voederen.”
Gilberte: ”Ik ben hier heel content. Ik
herleef terug, ga wandelen, iets drinken
in de cafetaria, neem deel aan activiteiten georganiseerd in den Beuk. Hier zijn
veel mensen die ik ken van vroeger. Je
leeft mee met de mensen bij een overlijden of de geboorte van een kleinkind.
Ik heb hier terug sociaal contact.
SENIOREN VERDIENEN
HUN EIGEN PLAATS
Nog een laatste vraag. Wat gebeurt
er met de groenten?
Gilberte: “De bewoners kunnen aan de
balie jetons kopen en er groenten mee
halen.”
Julien: “Ja, maar ze moeten ze wel zelf
trekken. En ‘t zijn schoon groenten. Alleen de
boontjes zijn niet goed gegaan.”

Gilberte Franquet en Julien Coopman genieten
van de vele pluspunten die het dienstencentrum
te bieden heeft
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SAMEN ONDER ÉÉN DAK
IN HARTJE BOOM
JONGCD&V reporter Wouter Van den Broeck ging opzoek naar
opvallende vormen van wonen in onze gemeente. Al vrij snel liep hij 5
enthousiaste vrienden tegen het lijf die in 2010 de samenaankoop van
hun dromen deden. Ze verbouwden een oud magazijn naast de kerk
van Boom tot 5 trendy wooneenheden. Door heel wat werken samen te
doen, konden ze de kosten drukken.
Ik heb met de vrienden afgesproken
tijdens één van hun klusjesdagen. Om
de twee maanden slaan ze de handen in
elkaar om karweitjes te klaren in de gemeenschappelijke ruimtes van het huis.
Michaël heeft vandaag werkverplichtingen, maar de overige vrienden zetten
graag de deuren voor mij open.
Steven, Gert, Tim, Michaël en Steven
zijn vijf vrienden die al een samenhuis-periode achter de rug hebben in
Edegem en terug zijn afgezakt naar de
plaats waar ze opgroeiden. Samen met
hun partners wonen ze nu hier. Ze geloven dat huren weggegooid geld is en
dat een eigen stek de ideale investering
is voor de toekomst. Het is echter de
dag van vandaag geen evidentie om als
jonge mens een eigen woonst aan te kopen, zegt Steven. Daarom sloegen we de
handen in elkaar en verbouwden we zelf
dit pand hier in de Groenhofstraat tot 5
appartementen die goed zijn voor 500
m² leefruimte.
We tekenden zelf de verdeling en kwamen snel tot een overeenkomst wie welke ruimte zou innemen. Dankzij onze
sterke vriendschap en het vertrouwen
dat we in elkaar stellen, was deze verdeling snel gefikst, zegt Tim.
“SAMEN ONDER ÉÉN
DAK, MAAKT DAT DE
GEMEENSCHAPPELIJKE
VERBOUWINGSKOSTEN
KUNNEN GEDEELD WORDEN!”
Door de aankoop van het gebouw samen te doen, konden we heel wat gemeenschappelijke kosten drukken.
Grote kosten zoals verwarming, begla-

vlnr Tim, Steven, Gert en Steven slaan de handen
in elkaar voor hun woonproject in Boom

“BOOM HEEFT HEEL WAT
POTENTIEEL: WINKELEN,
SPORTEN, VERENIGINGEN, …
ER BEWEEGT WAT IN BOOM”

zing, vloeren, riolering e.d. konden in dit
project door 5 worden gedeeld. Verder
stond iedereen zelf in voor de inrichting
en aankleding van hun appartement.
Als we individueel een gelijkaardig appartement willen, zou dit budgettair onmogelijk zijn.
Het is niet zo dat we samen koken en
een gemeenschappelijke woonruimte
hebben, iedereen heeft zijn privacy. Natuurlijk worden er in de zomer regelmatig BBQ’s georganiseerd met kampvuuravondjes en tegen een gezellige brunch
samen, zeggen we ook geen neen.
SAMEN STAAN WE STERK
De sterkte aan ons woonproject is dat
we dit samen gerealiseerd hebben. Heel
wat verbouwingswerken hebben we eigenhandig gedaan. We zijn dan ook fier
op wat we gerealiseerd hebben!

We hebben voor deze locatie gekozen
omdat het pand heel wat mogelijkheden biedt. Bovendien als je in de rand
van Antwerpen wilt blijven wonen dan
is Boom een betaalbare regio. Er is heel
wat potentieel. Winkelen, sporten, verenigingen. Er beweegt wat in Boom.
Toch vinden we dat er meer in zit. Zo
zou het aantrekkelijker maken van de
Grote Markt een belangrijk aandachtspunt moeten zijn.
“HET IS FIJN VERTOEVEN
IN BOOM, MAAR HET
BETALEND PARKEREN IN HET
CENTRUM DOET HIER DIKWIJLS
AFBREUK AAN.”
Wonen in het centrum heeft tal van
voordelen, toch vloeken we dikwijls
op het betalend parkeren. Zeker als er
vrienden over de vloer komen, is dit
absoluut een minpunt en allesbehalve
gastvrij.

WOUTER VAN DEN BROECK
ONZE JONGCD&V REPORTER
VAN DIENST
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U bent van harte welkom op onze kaasen wijnavond. Deze gaat door op 30
mei vanaf 19.00 uur in de grote zaal van
FDP, ingang via Plantsoenstraat, Boom.
U kan genieten van een kaasbuffet of
vleesschotel voor €15
Inschrijven kan tot 22 mei. Stuur een
mail met uw gegevens naar info@boom.
cdenv.be of bel naar Carla Herremans,
0478 60 37 37 tussen 18.00 en 19.00 uur.
De inschrijving is definitief na overschrijving van het juiste bedrag op rekeningnummer BE17 7330 4108 8321
met vermelding van “kaas- en wijnavond
en uw naam”.
Problemen met vervoer? Wij halen u op
en brengen u thuis.
Tot dan!

GEMEENSCHAPPELIJK WONEN
BESTAAT OOK VOOR OUDEREN
In Borgerhout gaan vijf 65-plussers, samen onder dak in een sociale woning.
De bewoners maken zelf alle afspraken.
Hierbij krijgen ze hulp van Ouderenzorg Antwerpen. Er is ondersteuning
door vrijwilligers en professionele zorg
wanneer dit nodig is.
Dirk de Kort (Voorzitter Huisvestigingsmaatschappij ‘De Ideale Woning’
en CD&V parlementslid): “Elk heeft
een eigen appartement. Nieuw is dat er
een gemeenschappelijke ruimte is met
een keuken om bijvoorbeeld een aantal
keer in de week samen te koken en te
eten.
Door deze bijzondere samenwerking
van woon-, zorg- en welzijnsorganisaties
kunnen de ouderen langer, gezonder en
gelukkiger zelfstandig wonen.

Met dit proefproject als een alternatieve
woonzorgvorm willen we een antwoord
bieden op de huidige vergrijzings- vereenzamings- en huisvestingsproblematiek en wordt expliciet de samenwerking
beoogd tussen de woon-, zorg- en welzijnspartners. Dit project wil de zelfredzaamheid en de participatie van ouderen
verhogen, maar ook een buffer vormen
tegen vereenzaming, uitsluiting en verwaarlozing.

DIRK DE KORT
VLAAMS PARLEMENTSLID VOOR CD&V

NIEUWBOUWPROJECT
ELZENSTRAAT ZORGT VOOR
TOEGANKELIJK WONEN
LEES AANDACHTIG DEZE EDITIE
EN WIN 2 FILMTICKETS
VAN CC DE STEIGER

De Vlaamse huisvestingsmaatschappij keurde het ontwerp
goed voor het nieuwbouwproject Elzenstraat van de sociale
huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek.

Tel de volgende getallen op:
• het jaartal van de inhuldiging van het
dienstencomplex Brandpunt
• de kostprijs voor 1 persoon kaas- en
wijn
• het aantal m² woonruimte die de 5
jonge Bomenaars bezitten in de Groen
Hofstraat
• het aantal appartementen die Goed
Wonen. Rupelstreek zal bouwen in de
Elzenstraat
Mail je oplossing samen met je naam en
adres naar info@boom.cdenv.be
Zo maak je kans op 2 filmtickets van
THE DROP met Matthias Schoenaerts
op donderdag 7 mei om 20u15 in de
Schouwburg van Boom.
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Het project omvat 20 appartementen aangepast aan ADL-activiteiten. 18 appartementen voor 1/2 personen en 2 voor 2/3 personen.
ADL staat voor Activiteiten Dagelijks Leven: het zijn alle activiteiten die iedereen
moet volbrengen om de dag door te komen. Dat kan gaan om opstaan, zich wassen, zich aankleden, eten, iets oprapen, zich binnenshuis verplaatsen. Deze appartementen zijn voor mensen met een fysieke beperking.
De start van de bouw is voorzien
voor eind 2016.

WONEN, EEN
BASIS BEHOEFTE
VOOR IEDEREEN

CARLA HERREMANS
BESTUURDER VAN GOED WONEN RUPELSTREEK
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