Nieuws

FORUM

24 november 2010

Lekker wonen aan de Taylorstraat

Sint-Oedenrode - woonde tot voor
kort bij haar ouders in De Gentiaan
en ze wil graag in Son blijven wonen:
“Voor mijn familie, en al mijn vriendinnen wonen hier. Het kan niet beter zo. Ik sport twee keer per week in
de Oase bij de Dommelsoppers. En
als ik nu de fiets pak, ben ik daar binnen twee minuten, of ik kan er gewoon naar toe lopen. Of iets halen in
het dorp, even lekker lopen, heerlijk
gewoon. Je zit hier echt ideaal.”
Enofhetzoheeftmoetenzijn,haarOma
woont pal tegenover haar. Kim van der
Pasch: “Ik kijk hier zo op haar voordeur.
Eerst klaagde ze er nog over dat hier die
appartementenzoudenkomen.Entoen
hoorde ze dat ik hier kwam wonen. Ze
vond dat hartstikke leuk. Ik kan nu naar
buiten kijken en dan zie ik dat ze boodschappen gaat doen. Zo kan ik haar een
beetjeindegaten houden.Zeishierook
al twee keer geweest.”

Begin deze maand hebben tien
huurders van woningcorporatie
Domein de sleutel gekregen van
hun nieuwe huis op de hoek
Taylorstraat-Zandstraat. Pal achter het gemeentehuis staat aan
de Taylorstraat een gebouw met
daarin zes studio’s voor jonge
starters, en aan de Zandstraat
zijn vier eengezinswoningen in
gebruik genomen. Forum sprak
met Kim van der Pasch die met
haar vriend Kevin Diks een studio op de bovenste verdieping
heeft betrokken.
door Marleen Benschop

Het is even wat trappen lopen naar
boven, trappen die fraai in hout zijn
uitgevoerd. De zes studio’s aan de
Taylorstraat zijn dan ook alleen bedoeld voor huurders tot 23 jaar, en
jongelui hebben geen lift nodig. Op
de bovenste verdieping woont sinds
drie weken de Sonse Kim van der
Pasch (20) samen met haar vriend
Kevin Diks.
Ze heeft anderhalf jaar ingeschreven
gestaan bij Domein.
“Dit was het laatste appartement dat
over was. Maar ik ben heel blij met
deze studio,” vertelt Kim van der
Pasch.
Dat valt goed te begrijpen, want de
hoge zolderkap geeft een ruimtelijk
effect, waardoor het appartement veel
groter lijkt. De schuine wanden ma-
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Kim van der Pasch in haar nieuwe huisje. (foto: Marleen Benschop)

ken het ook knus, en in die korte tijd
is het jonge stel er al in geslaagd om
hun stekkie gezellig in te richten.
Warm licht, foto’s aan de muur, en
bloempotjes op de scheidingswand
van de open keuken zorgen voor een
huiselijke sfeer.
Zoals alle nieuwbouw huurwoningen
van Domein zijn ook deze appartementen ‘behangklaar’ opgeleverd. Het
schilderwerk was nog een hele opera-

tie, vanwege de hoge kap. “We hebben twee bouwladders met tire-rips
aan elkaar vast gemaakt, anders kwam
je er niet bij,” vertelt ze lachend.
Domein betrekt de huurders wel bij
de inrichting van een nieuwbouwwoning, en dat wordt zeer op prijs
gesteld. Kim van der Pasch: “De eerste keer dat we bij Domein kwamen
voor het intake-gesprek, konden we

gelijk kiezen uit een aantal kleuren voor
de tegels in badkamer en keuken, en er
was ook een uitgebreide keuze voor de
keukenkastjes en het aanrecht. Dat
vond ik heel leuk. Ik had niet gedacht
dat Kevin en ik dezelfde smaak hadden, maar dat ging allemaal heel goed.”
Kim van der Pasch, filiaalleider bij de
Jola - een aantal jaren in Son en twee
maanden geleden overgeplaatst naar

Hoewel Kim van der Pasch midden
in het centrum woont, zit ze net ver
genoeg van de cafés vandaan om daar
last van te hebben. Maar deze locatie
heeft wel een andere makke, en dat is
dan ook het enige minpuntje: “De
vrachtwagens bij Albert Heyn komen
al heel vroeg in de morgen laden en
lossen. En kinderen op weg naar en
van school hoor je ook best goed,
maar je went eraan. De eerste paar
dagen werd ik er echt wakker van,
maar nu niet meer.”

Zalencentrum De Bongerd
organiseert in samenwerking met de reeds spelende clubs

Driebanden voorTeams
De competitie zal worden gespeeld op donderdagavond in de Bongerd en omvat 8 partijen in 40 beurten
op 2 biljarts. Elke week zullen 2 teams spelen zodat bij 6 deelnemende teams ieder om de 4 a 5 weken een
wedstrijd speelt.
Een team dient tenminste uit 4 en ten hoogste uit 8 personen te bestaan.
Er zijn geen kosten aan de competitie verbonden. Duur van de competitie is ca 20 weken.
Aanvang van de competitie als zich 6 teams hebben gemeld.
Aanmelden kan bij: Herman Kuipers Gsm: 06-53566163 info@kuiperssporthalbeheer.nl
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Met hart voor het dorp

Volendammer vishandel Pelk
Tip voor
‘t heerlijk avondje

Drinken is
gaan flirten met
een Marva en wakker
worden aan de
harde borst van
de admiraal.

Visschotel
Gourmetschotel
Fondueschotel

Simon Carmiggelt

Donderdag in de Nieuwstraat
en op de weekmarkt
van 8.00 tot 18.00 uur.

DE ZWAAN SON

café/brasserie - restaurant
terras - zalencentrum
catering - en partyservice

Markt 9 5691 AR Son
tel. 0499-471286
fax 0499-477846
www.dezwaan-son.nl

Zaterdag op het Raadhuisplein
van 08.00 tot 13.00 uur.

De Zwaan.....daar voel je je thuis

