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‘Drie kruisjes in het wapen van Amsterdam én dat van Deurne. 

Dat kan geen toeval zijn.’ Amsterdamse Betsy (72) en Helmondse 

Piet (78) Jacobs huren al vijftig jaar een woning van Berg opwaarts. 

Een halve eeuw in de Chopinstraat in Deurne: reden voor een 

mooie bos bloemen en een praatje met dit koppel. 

Getrouwd maar niet bij elkaar

Via wederzijdse familie leerden Betsy en Piet elkaar kennen 

in Amsterdam, waar Betsy vandaan komt. Aanvankelijk 

woonde het stel in de hoofdstad. Ze waren nog maar net 

getrouwd toen Piet, die bij de marine werkte, voor anderhalf 

jaar uitgezonden werd. Als antwoord op de dreiging van een 

Indonesische invasie stuurde Nederland in 1962 bijna 10.000 

militairen naar Nederlands-Nieuw-Guinea. Piet was er een van.

Betsy: ‘Dat was geen fijne tijd. De Cubacrisis, de spanning 

van toen, daar kan ik nog de koude rillingen van krijgen.’ 

Niet eenvoudig dus voor het pasgetrouwde stel. Een nieuwe 

scheiding door een uitzending zagen ze dan ook niet zitten. 

Via zijn zwager vond Piet een andere baan in Deurne. 

Ze verhuisden naar Brabant en huurden een huis van 

Bergopwaarts. Betsy: ‘We hebben er goed aan gedaan om hier 

te gaan wonen.’ Piet: ‘Ik wilde liever niet dat onze kinderen in 

Amsterdam zouden opgroeien.’

Wennen in Deurne

Betsy’s Amsterdamse roots zijn nog steeds 

aanwezig, maar ze is helemaal thuis in Deurne. ‘Ik heb heel 

erg moeten wennen. Toen we hier woonden, ging ik de eerste 

twee jaar ieder weekend naar mijn moeder in Amsterdam.’ Dat 

gevoel werd minder, tot ze op een dag merkte dat thuis opeens 

wél Deurne betekende. Nu heeft ze een paar keer per jaar een 

vrouwen-familiedag in Mokum. Heerlijk vindt ze dat. 

Direct

Als een rasechte Amsterdamse draagt ze het hart op de tong. 

Ze is direct. ‘Ja, daar moesten mensen wel aan wennen,’ zegt 

Betsy. ‘Zo ben ik nou eenmaal.’ Ondertussen kent iedereen 

haar en zij kent iedereen. ‘Bets kookt voor de hele straat,’ 

zegt Piet niet zonder trots. Zelf is hij een zeer verdienstelijk 

kunstschilder en hij exposeert geregeld. Het echtpaar houdt 

van opera, maar ook van de Rolling Stones. 

‘Ik breng haar iedere zondag nog ontbijt op bed,’ verklapt Piet. 

‘Geven en nemen, dat is het geheim van een goed huwelijk.’ 

Betsy: ‘En alles uitpraten. Je hebt een mond, gebruik die dan ook.’ 

Betsy en Piet hebben drie kinderen, zeven kleinkinderen, een 

achterkleinkind en een hondje: Cooper. Ze zijn 54 jaar getrouwd. 

En nog steeds verliefd!

Portret van een markant stel
Wat een trouwe 

huurders! In 2015 
wonen maar liefst  

171 huurders 50 jaar  
of langer op  

hetzelfde adres. 



Zorgcoöperatie 
Helenaveen
‘De Zorgcoöperatie Helenaveen is ontstaan uit het feit dat 

zorgbehoevende ouderen vaak uit het dorp moesten verhuizen 

omdat Helenaveen geen voorzieningen had voor ouderenzorg. 

Dat was nog ingrijpender als het echtparen betrof waarvan 

de een hulpbehoevend was en de ander nog goed vooruit 

kon, en de echtelieden uit elkaar gehaald werden.’ Jan Gerrits, 

aftredend voorzitter van de Zorgcoöperatie Helenaveen vertelt 

over de oorsprong van de coöperatie.

Toenemende vraag naar een zorgcoöperatie

Leden van een – aan de dorpsraad gelieerde – werkgroep 

staken de koppen bij elkaar om aan de toenemende vraag 

naar een zorgcoöperatie te voldoen. Hoe konden de ouderen 

van Helenaveen in de herfstjaren van hun leven, blijven in 

het dorp? In 2008 werd daar een start mee gemaakt, mede 

dankzij IDOP. Dit initiatief van gemeente en overheid beoogt de 

ontwikkeling en de leefbaarheid van kleine dorpskernen. Een 

zorgcoöperatie in Helenaveen paste precies in die gedachte: 

zorggeschikte woningen met een paviljoen, gebouwd tegen 

het gemeenschapshuis in het hart van het dorp. Op 1 december 

2009 werd de Zorgcoöperatie Helenaveen opgericht. Ideeën 

werden plannen, plannen werd geconcretiseerd, de uitvoering 

werd gerealiseerd. Bergopwaarts ging met de bouw aan de 

slag. Het paviljoen en de 13 zorggeschikte woningen, waarvan 

drie op dit moment door Bergopwaarts worden gebouwd, 

vormen samen het Helmhof. Naar verwachting komen deze 

drie zorggeschikte woningen vóór de bouwvak van 2015 in het 

woningaanbod. De oplevering vindt eind dit jaar plaats. Daar-

achter liggen nog 20 starterswoningen voor jonge gezinnen. 

Zo ontstaat er een mix van jong en oud. In het paviljoen vinden 

allerlei activiteiten plaats, onder meer op het gebied van dag-

besteding.

Draagkracht voor heel Helenaveen

De zorgcoöperatie kijkt voor alle initiatieven naar de behoefte 

vanuit Helenaveen. ‘De zorgcoöperatie groeit steeds meer naar 

een soort dorpscoöperatie,’ zegt Jan. ‘We zijn te klein om grote 

projecten te realiseren, maar door de samenwerking met de 

gemeente, het gemeenschapshuis en lokale ondernemers, 

ontstaat er draagkracht voor het hele dorp.’ Dat het niet alleen 

om ouderen gaat, blijkt uit het ‘luiercontainer’ project, dat 

specifiek gericht is op jonge gezinnen, die ook een plaats rond 

het hofje hebben gevonden. 

Je moet er ‘ons’ voor kunnen zetten

‘De zorgcoöperatie heeft nog twee zaken op de agenda 

staan waar het hele dorp van profiteren zal: glasvezel en 

zonnepanelen. Daarmee heb je ook de generatie tussen de 

starters en de ouderen in.’ Jan is trots op wat er bereikt is. ‘Dat 

alles komt vanuit de inwoners van Helenaveen, dat is niet iets 

wat wij opleggen. Dat werkt niet. Het moet bij ons allemaal 

horen. Je moet er letterlijk “ons” voor kunnen zetten!’

Jan Gerrits bij de Helmhof, voor de bouwplek waar 
Bergopwaarts op dit moment drie woningen bouwt.

Helmhof, Helenaveen



Verkort jaarverslag 2014
Kijk op www.bergopwaarts-jaarverslag.nl/2014 
Hier ziet u een aantal hoogtepunten van onze 
activiteiten en prestaties in 2014. Maar vooral 
laten we onze klanten aan het woord: de 
mensen waar wij het voor doen!

Proficiat! Dit zijn de winnaars  
‘actie nieuwsbrief digitaal’
In de nieuwsbrief van maart 

riepen wij u op om u aan 

te melden voor de digitale 

nieuwsbrief via uw klantportaal. 
 

De volgende klanten hebben deze weg in april/mei 

gevolgd en hebben daarmee een Iris-cheque van  

15 euro gewonnen:

Dhr. Spierings uit Deurne

Mevr. Kanters uit Asten

Mevr. Van Kessel uit Deurne.
 

Overstappen naar de digitale nieuwsbrief kan nog steeds 

en regelt u eenvoudig door uw voorkeur te selecteren via 

uw klantenportaal.

Leukste uitje van 
Noord-Brabant 2015!
Klok & Peel uit Asten is door leden van de ANWB verkozen 

tot leukste uitje van Noord-Brabant 2015! In het Nationaal 

Klok & Peel Museum is een zeer uitgebreide en gevarieerde 

beiaardcollectie aanwezig, en er is ook van alles te vinden over 

het gebied De Peel. Het museum heeft deze benoeming  verdient 

onder meer vanwege de sfeer en de klantvriendelijkheid van het 

personeel.

Asten is hét Klokkendorp: hier is het Koninklijke Eijsbouts 

gevestigd, ’s werelds grootste in de klokkengieterij. Ook de 

klok voor de Notre Dame is in Asten gegoten. In het Nationaal 

Klok & Peel Museum Asten luiden dan ook vele klokken. In 

een tijdlijn zijn alle thema’s die met de klok te maken hebben 

te volgen: vanaf de oorsprong en het luiden van de klok tot 

en met het klokkengieten. Waarom iets klinkt als een klok? 

Uurwerken en beiaarden komen ook aan bod. 

Meer dan klokken alleen

Naast de klokkencollectie zijn in de Natuurhistorische Collectie 

De Peel fossielen, insecten, vogels, zoogdieren en reptielen te 

bestuderen. Het grootste deel van de collectie is in De Peel 

gevonden en is dus uit deze streek afkomstig. Vanaf 1972 is er 

rondom het museum een groot aantal tuinen aangelegd met 

de bedoeling bezoekers te laten genieten van de vele soorten 

bloemen en planten en om mogelijkheden aan te bieden voor 

de aanleg van een eigen tuin.  

Meer informatie: www.museumklokenpeel.nl.

Wereldnieuws

In 2014 vierde de Notre Dame in Parijs haar 850-jarige bestaan. 

Ter gelegenheid hiervan werden de oude klokken in hun glorie 

hersteld. De grote klok Marie werd door Koninklijke Eijsbouts 

gegoten. Dat vond plaats in Asten op 14 september 2012, in 

aanwezigheid van de bisschoppen van ’s-Hertogenbosch, Hasselt 

en de aartsbisschop van Parijs. Na keuring werd de 6 ton zware 

klok met een speciale vrachtwagen naar Parijs gebracht. Op 

23 maart 2013 volgden dertigduizend toehoorders de eerste 

luidingen van het vernieuwde geluid van de Notre Dame. 

Dankzij de Astense klokkengieterij!



Algemene informatie
Website: www.bergopwaarts.nl
E-mail: mail@bergopwaarts.nl

 twitter.com/Bergopwaarts
 facebook.com/Bergopwaarts

Telefoon: (0493) 327 300
Servicelijn: (0493) 327 327
(tijdens openingstijden en voor spoedeisende zaken, 

zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar) 

KvK Brabant 17024192
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Dunantweg 10, Deurne
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Disclaimer
Aan de informatie in de nieuwsbrief kunnen 
geen rechten ontleend worden.

Vragen of suggesties?
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties  
voor de nieuwsbrief van Bergopwaarts?
Mail: nieuwsbrief@bergopwaarts.nl

Bergopweetje: Op werkdagen tot 12:30 uur 

bent u welkom zonder afspraak in onze 

woonwinkel. Komt u liever na 12:30 uur? 

Maak dan een afspraak.

Huiskamergesprek 
Sterrenwijk Asten
Een wijk en haar bewoners beter leren kennen staat hoog op de agenda 

bij Bergopwaarts. Wij willen op een ongedwongen manier ontdekken wat 

bewoners belangrijk vinden en wat er leeft in de buurt. 

Huiskamergesprek in de Sterrenwijk, Asten

In de Sterrenwijk in Asten vond op 1 april j.l. een huiskamergesprek plaats.  

Er is met bewoners  en andere betrokkenen over tal van onderwerpen 

gesproken.  In wijkondersteuningspunt De Stip aan het Boletenplein zijn 

diverse signalen afgegeven waarmee de leefbaarheid in de wijk verbeterd kan 

worden. Zo kwam de vraag binnen of er een extra brievenbus in de wijk kan 

komen. Door Post NL is bepaald dat alle adressen in de Sterrenwijk binnen een 

straal van 500 meter een brievenbus ter beschikking dienen te hebben. Dit blijkt 

het geval te zijn: jammer genoeg wordt er dan ook geen brievenbus bijgeplaatst. 

Transformatie

Grote eengezinswoningen in de wijk splitsen in boven- en beneden woningen 

is een belangrijk punt op onze agenda. Dat komt overeen met de geluiden 

vanuit de Sterrenwijk: aanwezigen gaven aan dat er behoefte is aan kleinere 

en gelijkvloerse woningen. Goed om te weten is dat Bergopwaarts samen met 

ORO onderzoekt of op de huidige ORO-locatie en het ernaast gelegen perceel 

aan de Ceresstraat in de nabije toekomst seniorenwoningen én een nieuwe 

locatie voor ORO gerealiseerd kunnen worden.

Isolatie

Het klimaat in de ruime eengezinswoningen is niet altijd even optimaal. 

Bergopwaarts werkt hard aan de verbetering hiervan. Enkele jaren geleden 

zijn daarom tochtkaders rond de raamkozijnen aangebracht. Ook worden 

woningen waarvan de spouwmuren nog niet geïsoleerd zijn, de komende 

jaren aangepakt met het aanbrengen of bijvullen van spouwmuurisolatie.

Openbaar gebied

Verder leeft het gevoel dat het openbaar gebied achteruit gaat. Dit is een 

gemeentelijke aangelegenheid. Wijkbeheerder Moniek Hoeve gaf aan dat 

initiatieven van wijkbewoners welkom zijn! Zij kijkt dan wat zij daarin 

kan betekenen. Moniek is bereikbaar via tel. 06 29085003 of via e-mail 

m.hoeve@oniswelzijn.nl. Of loop gewoon bij haar binnen op dinsdag, 

woensdag of donderdag tussen 10 en 11.30 uur in De Stip aan Boletenplein 25. 

Koffiegesprek
Vindt u het leuk om eens met ons te praten over uw woning en buurt? Over een bijzondere hobby of bijvoorbeeld hoe u in 

 Brabant bent terechtgekomen? Of wilt u gewoon eens gezellig bijpraten? Als u zorgt voor de koffie, nemen wij wat lekkers mee 

en komen wij graag bij u buurten! Neem hiervoor contact op met Anja Artz via a.artz@bow.nl of 0493 – 327 300.


