
32. Op zoek naar een (t)huis… 

Oktober 2009 
Nu ons huis verkocht is, moeten we op zoek naar 
ander onderdak. En wel heel snel! De kopers van 
ons droomhuis willen er zo snel mogelijk in en 
het liefst al 1 november a.s. 
In eerste instantie denken we dat dat niet zo’n 
probleem zal zijn. Wishfull thinking! We willen 
een kleiner huisje, dichter bij de sociale 
voorzieningen met een klein tuintje… De 
gedachte gaat uit naar een huisje beneden de € 
200.000,--. Wat hypotheek betreft zal dat geen 
probleem zijn, we hebben nu immers een 
hypotheek van ruim het dubbele. Het idee is dus 
een kleine hypotheek waar we de restschuld in 
op kunnen nemen en dan nog gemakkelijk de 
maandlasten op kunnen brengen. 
Als we alle banken hebben gehad slaat de 
wanhoop toe… Geen enkele bank die ons een 
hypotheek wil verschaffen nu Laurens in de WW 
is en ik een WAO uitkering heb. Het is crisis 
wordt ons medegedeeld en er worden geen risico’s meer aangegaan bij het verstrekken 
van hypotheken. De informatie die we met hun delen waaruit blijkt hoeveel maandlasten 
we op dit moment hebben zonder daarbij in de problemen te komen, helpt niet echt. We 
krijgen geen hypotheek! Als we deze vreselijke mededeling hebben laten bezinken 
kunnen we nog maar een ding doen. Ons inschrijven voor een huurwoning. Een tijdelijke 
huurwoning dan want we gaan er van uit dat Laurens snel een baan zal vinden. 
Bij Wonen Limburg geven ze al aan dat we met onze twee uitkeringen toch nét boven de 
inkomensgrens van een sociale huurwoning zitten. Maar onder bepaalde omstandigheden 
bepaalt een commissie of er een uitzondering gemaakt kan worden. Om het in de 
vergadering te krijgen moeten we in ieder geval vooraf € 75,-- betalen. Ook als een 
afwijzing volgt krijgen we dat bedrag niet terug.  
Heel erg krom om mensen die financieel bijna aan de grond zitten, te laten betalen voor 
het nemen van een beslissing. Maar het is schijnbaar de enige mogelijkheid. 
Het probleem wordt nog groter als de bank waar de restschuld nog geparkeerd staat, 
het bedrag ineens op eist. Geen huis meer als onderpand, dus de hypotheek moet 
volledig afgelost worden. Nu slaat de paniek echt toe. Geen huis, geen werk, al het 
spaargeld inmiddels op aan de hoge lasten van ons huis in America…  
Ik sta op instorten. De behandelingen en operaties eisen hun tol en daarnaast de 
financiële perikelen, de resthypotheek en het feit dat we over drie weken op straat 
staan… ik kan het niet meer aan. En niemand kan ons helpen! Ik, die altijd voor iedereen 
klaar staat, heb nu niemand om op terug te vallen… Hoe bizar is dit? 



We besluiten rond te gaan rijden in de gemeente en te proberen ergens particulier een 
huis te huren. Wellicht is er iemand die het huis maar niet kan verkopen, die bereidt is 
het huis een tijdje aan ons te verhuren. Er staat genoeg te koop. 
We nemen met een aantal verkopers contact op, maar niemand durft het risico te 
nemen. Onze timing is wel heel erg slecht… We staan aan het begin van een crisis 
waarvan de ellende niet te overzien is. 
Uiteindelijk vinden we een makelaar die huizen van particulieren verhuurt. Er zijn drie 
huizen geschikt voor ons. Niet helemaal wat we er van verwacht hadden, maar op dit 
moment is alles beter dan niks. Een huis in Meerlo, een huis in Melderslo en een huis in 
Grubbenvorst. We kennen de buurtdorpen alleen van naam, zijn er nooit geweest en 
hebben geen idee hoe het er is om te wonen. We besluiten een rondje dorpen te maken 
en sfeer te gaan snuiven… Natuurlijk is het ook belangrijk of er bepaalde voorzieningen 
zijn. Net als bij eerdere woningen wil ik mijn gevoel laten bepalen of het goed zit. 
Misschien bijgeloof of onzin, maar ik heb dat nodig. Het moet goed voelen. 
Het eerste huis dat we bezoeken ligt in Meerlo. Er zijn voldoende faciliteiten en het 
huis ligt in een mooie rustige straat. Alle ingrediënten zou je denken voor een goed 
gevoel… Maar mijn gevoel zegt NEE. Ik kan het niet verklaren, maar het voelt niet goed. 
In Melderslo wederom een leuke locatie, maar helaas weinig voorzieningen in de 
omgeving. En nu ik toch weg moet van mijn droomhuis midden in de Peel, kies ik voor een 
plekje dichter bij alle voorzieningen die ik nodig heb. Ik moet er nu rekening mee gaan 
houden dat mijn spierziekte progressief is en dus alleen maar erger wordt. Dus weer 
een NEE van mijn gevoel. Meer van mijn verstand want mijn gevoel zat hier in Melderslo 
wel goed. 
Nog een optie te gaan: Grubbenvorst. We zijn er beiden nog nooit geweest. We weten 
van onze dochter Amy dat die wel eens uit gaat in Grubbenvorst, maar hoe het daar is 
om te wonen??? Als we het dorp binnenrijden zijn we meteen gecharmeerd van de 
entree. Eenmaal het spoor over lijkt het dorp je uit te nodigen, welkom te heten. Heel 
veel groen, mooie rustige straten… Mijn eerste indruk is positief en ook Laurens is 
aangenaam verrast door het vele groen en het feit dat dit dorpje zo dicht bij de Maas 
ligt. Er zijn enkele winkels voor de noodzakelijke voorzieningen, er is een huisarts en 
apotheek, een bakker, een bank, veel natuur om in te wandelen… Maar daarmee weet je 
natuurlijk nog niet wat er voor mensen wonen… Zijn die toegankelijk, kom je als vreemde 
er tussen of word je buitengesloten… Vragen die ik wel belangrijk vind. 
Als we midden in het dorp aanbelanden genieten we van dit mooie plein met de prachtige 
oude bomen er om heen. We besluiten bij ‘de Witte dame’ een kleine lunch te gebruiken 
en daar te polsen hoe het is om hier te wonen. 
Een zeer vriendelijke jongedame (Mieke, zo blijkt later) staat ons te woord en neemt de 
bestelling op. Als ze die komt brengen en we vragen haar hoe het is om hier te wonen, 
brandt ze los. Hét visitekaartje van Grubbenvorst. We vertellen haar dat we op zoek 
zijn naar een ‘tijdelijk’ huis en hier iets op het oog hebben. Haar enthousiasme is zo 
aanstekelijk dat we eigenlijk niet meer hoeven na te denken of we hier wel willen wonen. 
Ze ‘waarschuwt’ ons alvast dat ‘tijdelijk’ geen optie is. De meeste mensen willen hier niet 
meer weg, lacht ze. We bedanken Mieke heel hartelijk voor al de informatie en gaan met 
een goed gevoel weg uit dit mooie dorpje aan de Maas. Dezelfde middag bellen we nog 



naar de makelaar dat we hebben gekozen voor het huis in Grubbenvorst aan de 
Leliestraat.  
Tijdens de bezichtiging zien we dat het een uitgeleefd huis is, waar wel het een en 
ander aan moet gebeuren, maar het is ruim en licht en heeft een redelijke tuin die klein 
lijkt door de enorme coniferen die er in staan. Het biedt perspectief en we gaan er 
voor! 

 
November 2009 
Half november is onze verhuizing naar Grubbenvorst een feit. Het is allemaal 
ongelooflijk snel gegaan. Er is flink gewerkt om de basis goed te krijgen, schilderen, 
behangen, stukadoren, vloeren uitgebroken en opnieuw gelegd en alvast zo’n 10 coniferen 
verwijderd uit de tuin. Gelukkig hebben we wel hulp met de verhuizing van onze 
meubeltjes. Zelf blijf ik in  het nieuwe huis  om de verhuizers te wijzen waar alles moet 
staan. Maar meer nog omdat ik het niet op kan brengen afscheid te nemen van ‘ons’ huis, 
‘onze’ tuin, ‘ons’ paradijs… Een verdrietige dag. 
 
 
 


