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Lijst van bestuursleden Huurdersvereniging Borculo 

Voorzitter: Dhr. E. Wolfs (Erwin) 

Secretaris: Dhr. H. Timmermans (Henny) 

Penningmeester: Mevr. N. Rinders (Nolda) 

Algemene bestuursleden: Mevr. H. Schulenbarg ( Hermien) 

                                          Dhr. W. Tienkamp (Wim) 

                                          Mevr. D. klein Hazebroek (Dinie) 

 

      Secretariaat Huurdersvereniging: 

  Postbus 85 

  7270AB Borculo 

 

      Email: h.v.borculo@gmail.com 

Website: www.huurdersvereniging-borculo.nl 

 

          Van de redactie 

                Wij wensen u allen een voorspoedig 2018!! 

We beginnen 2018 met een iets andere Schakel dan u gewend bent.  

De reden: de Schakel wordt ook bezorgd in Ruurlo. U leest er meer over 

verderop in dit blad. 

Verder hebben we een bijdrage van de Voormekaar teams, op de koffie bij... en 

nog veel meer! 

Veel leesplezier!!!  

De oplossing van de puzzel van oktober 2017:  

Woordzoeker routine – sudoku 4 

Winnares:  mevr. B. Nap Borculo. 

Zij heeft de cadeaubon van €15 inmiddels ontvangen. 

http://www.huurdersvereniging-borculo.nl/


Van de Voorzitter 

 
Hallo lezers van de Schakel . 

Het nieuwe jaar 2018 is begonnen en om te beginnen wensen we u namens de 

huurdersvereniging Borculo een mooie jaar met veel geluk en gezondheid. 

Op het moment dat ik dit typ is januari al half weg en zijn voor sommige van ons 

de goede voornemens al weer vergeten of over boord gezet . 

Ook dit jaar weer zullen we ons met het voltallige bestuur weer positief inzetten 

en ons best doen om u als huurders zo goed mogelijk te ondersteunen en te 

vertegenwoordigen bij alle zaken die weer op ons af komen. 

Het  afgelopen jaar hebben we met onze partners, de gemeente Berkelland en de 

wooncorporatie ProWonen, een aantal hele mooie dingen bereikt waar onze 

vereniging met recht trots op mag zijn en waar u als huurder direct of indirect 

mee te maken heeft.  

We gaan ook in dit nieuwe jaar ons uiterste best doen om de belangen van al 

onze huurders opnieuw op een goede manier te vertegenwoordigen. 

Als we spreken over onze huurders dan doet het mij veel plezier dat een groot 

aantal huurders uit Ruurlo zich heeft aangemeld bij de huurdersvereniging 

Borculo, dat vertrouwen stellen we zeer op prijs en we hopen binnenkort nog 

meer huurders te mogen begroeten.  

Voor ons was het onbegrijpelijk dat er geen huurdersvereniging meer aanwezig 

was in Ruurlo, want ook die huurders verdienen het om vertegenwoordigd te 

worden bij de gemeente en ProWonen. 

Verder in deze Schakel hebben we een artikel gewijd aan de huurders van 

Ruurlo, daar staat ook bij hoe u lid kunt worden van onze vereniging en ik hoop 

dat er meer mensen lid gaan worden, immers samen staan we sterker. 

Deze uitgave van de Schakel wordt eenmalig bezorgd bij alle huurders van 

ProWonen in Ruurlo, wel of geen lid. De mensen die al lid zijn of gaan worden 

ontvangen hem drie keer per jaar. 

Er rest mij niets meer dan u veel leesplezier te wensen in deze Schakel en 

nogmaals veel geluk en gezondheid en dat we er met elkaar weer een mooi jaar 

van gaan maken . 

       Met vriendelijke groet 

                  Erwin wolfs.   



 



HUURDERS RUURLO LET OP!!!! 
 

Huurders in Ruurlo worden nu ook weer 

vertegenwoordigd !!!! 
 
 

Een huurdersvereniging waarborgt de rechtspositie van huurders 
en behartigt de belangen van huurders op het op het gebied van 

wonen en woonomgeving. Voor de huurders in Borculo, 
Geesteren, Gelselaar en Haarlo werkt Huurdersvereniging Borculo hiervoor 
samen met wooncorporatie ProWonen en de gemeente Berkelland.  

In Ruurlo is al een paar jaar geen huurdersvereniging actief; de directe belangen 
van Reurlse bewoners en hun woonomgeving worden al een tijd niet behartigd. 

Huurdersvereniging Borculo wil zich graag inspannen om ook de huurders in 
Ruurlo te ondersteunen en advies te geven. Dat kan alleen wanneer er voldoende 

draagvlak is. 
  
Uit een onderzoek van wooncorporatie ProWonen en de Huurdersvereniging 

Borculo blijkt dat er zeker animo is in Ruurlo om weer vertegenwoordigd te 
worden. Maar dan moet zij wel goed op de hoogte zijn van wat er in een straat, 

wijk of complex leeft. “Daar kunnen we nog wel hulp bij gebruiken. 
We hebben al wel kandidaten uit Ruurlo om zitting te nemen in het Bestuur, 
maar we kunnen zeker nog wel meer mensen gebruiken. Misschien niet meteen 

om in het bestuur te komen, maar dan in ieder geval om de oren en ogen in 
Ruurlo te zijn. Maar met elk nieuw lid, actief of niet, zijn we erg geholpen,“ aldus 

Henny Timmermans, secretaris van de Huurdersvereniging. 
 
Heeft u interesse om lid te worden van de huurdersvereniging of wilt u misschien 

wel meer betekenen? 
Neem dan contact op met het secretariaat van de huurdersvereniging Borculo: 

h.v.borculo@gmail.com of 
Huurdersvereniging Borculo, Postbus 85, 7270 AB Borculo. 
Het lidmaatschap kost € 0,75 per maand en wordt gelijk met de huur 

afgeschreven.  
  

  
Met vriendelijke groet, 
  

Heleen Weerkamp 
Communicatieadviseur 
 
 

Wat betekent het lidmaatschap? 

 
Bij ProWonen en in de gemeente Berkelland behartigen wij uw belangen op het 

gebied van wonen en woonomgeving.  
Wij waarborgen uw rechtspositie als huurder en bevorderen de leefbaarheid in 
uw directe woonomgeving.  

Ook geven we ondersteuning en advies. 
De huurdersvereniging Borculo behartigt nu ook de directe belangen van de 

huurders in Ruurlo.  

mailto:h.v.borculo@gmail.com


 

Uw belang 
 

U kunt altijd bij ons terecht met vragen over uw rechten en plichten als huurder. 
Als uw woning wordt gesloopt, gerenoveerd, of groot onderhoud krijgt, neemt 
een van onze leden zitting in de bewonerscommissie. 

Zo zorgen wij ervoor dat uw wensen zoveel mogelijk worden meegenomen in de 
verbouwingsplannen. 

Daarnaast zien we er op toe dat de spelregels, die zijn vastgesteld door 
ProWonen en de huurdersverenigingen, worden nageleefd.  
 

Dit krijgt u van ons 
 

U betaalt maandelijks samen met de huur € 0,75 per maand. Deze wordt door 
ProWonen samen met uw huur afgeschreven. 
U krijgt dan jaarlijks een uitnodiging voor de ledenvergadering en minimaal drie 

maal per jaar onze nieuwsbrief De Schakel. 
 

Wij zien u graag tijdens een van onze bijeenkomsten. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Henny Timmermans. 

Secretaris Huurdersvereniging Borculo 
 

Even voorstellen: Dit is Huurdersvereniging Borculo 
 

 
Van links naar rechts: Hermien Schulenbarg, Wim Tienkamp, Erwin Wolfs (voorzitter) Nolda Rinders 
(penningmeester) Dinie Klein Hazebroek en Henny Timmermans (secretaris) 



ProWonen, gemeente Berkelland en 

huurdersverenigingen  

tekenen Prestatieafspraken 2018 Berkelland. 

 

 
V.l.n.r. Henny Timmermans, Henk Meulenkamp, Patricia Hoytink-Roubos en Nardy Cupers 

Samen verder bouwen aan betaalbaar en prettig wonen 

Dinsdag 5 december hebben Patricia Hoytink-Roubos, wethouder van de 
gemeente Berkelland, Nardy Cupers van Huurdersvereniging De Naobers, Henny  

Timmermans van Huurdersvereniging Borculo en Henk Meulenkamp, directeur 
ProWonen hun handtekening gezet onder de Prestatieafspraken 2018 voor 
Berkelland. 

Met deze vier handtekeningen bekrachtigen de partijen dat ze zich gezamenlijk 
verantwoordelijk voelen voor de sociale huursector in Berkelland. Patricia 

Hoytink-Roubos: “De ontwikkeling van de bevolking leidt de komende jaren tot 
opgaven op het gebied van wonen, zorg, verenigingen, onderwijs, economie en 
leegstaand vastgoed. We willen graag samen op een positieve manier aan de 

slag met de veranderingen door het wendbaar maken van het woonbeleid.” 

Betaalbaar wonen 

Zorgen voor voldoende beschikbare én betaalbare woningen is een van de 

belangrijke afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Sinds 2016 is er wetgeving 
voor het toewijzen van woningen aan mensen die vanwege inkomen in 
aanmerking komen voor huurtoeslag. Zij komen in 2018 alleen in aanmerking 

voor een woning met een huurprijs tot € 597,30 (één en tweepersoons-
huishouden) of, voor drie- en meerpersoonshuishoudens, voor een woning met 

een huurprijs tot € 640,14. 

Duurzaam wonen 



Verduurzaming is een ander belangrijk onderwerp in de Prestatieafspraken. 

Huurdersverenigingen en gemeente hebben aan ProWonen gevraagd om na te 
denken over een vervolgstap, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van 

zonne-energie. Henk Meulenkamp, directeur ProWonen: “ProWonen werkt 
constant aan de verduurzaming van de woningvoorraad. In 2018 plaatsen we 
zonnepanelen op individueel verzoek van bewoners. Voor de lange termijn is een 

energiezuinige woning niet voldoende. Het afscheid nemen van gas en het 
overstappen op duurzame energiebronnen is die volgende stap.” 

Huurdersverenigingen vragen aandacht voor leefbaarheid 

Kwetsbare mensen in de samenleving zijn steeds vaker aangewezen op hulp van 
vrijwilligers. Denk aan opvang van vergunninghouders, mensen met schulden en 
ouderen. In 2018 bespreken gemeente en huurdersverenigingen de 

ontwikkelingen in het sociaal domein. Daarbij is specifiek aandacht voor de 
afstemming en taakverdeling tussen professionals en vrijwilligers/mantelzorgers 

als het gaat om mensen met een problematiek, ouderen en vergunninghouders. 
De gemeente zet zich in voor ondersteuning van vrijwilligers. 

 

Woningbouwprogramma 

De woningvoorraad van ProWonen blijft in de periode tot 2024 ongeveer gelijk. 
Maar wanneer een tekort aan huurwoningen dreigt te ontstaan, wordt er 
gezamenlijk onderzocht hoe dit het beste kan worden opgelost. Henk 

Meulenkamp: “De afname van kleine huurwoningen in vooral Neede en Eibergen 
mag ergens anders in Berkelland worden ingezet voor tijdelijke woonvormen, 

transformatie van huurwoningen en zorgwoningen. Zo ontstaat er voor ons 
ruimte om te doen wat goed is.” 

 

Samen verder bouwen aan betaalbaar en prettig wonen. 

 



 

  

 



 
Voormekaar Berkelland 
Voor informatie, advies en ondersteuning 
 
  

 
 
 
 

Zelfstandig uw leven leiden en eventuele problemen oplossen, 
actief meedoen aan de samenleving, samen met familie, vrienden 

en buren in uw eigen wijk, buurt of dorp: zaken die we vaak als 
vanzelfsprekend beschouwen. 
Als dat even niet gaat, bieden de mensen van Voormekaar 

Berkelland informatie, advies en ondersteuning. 
Dit doen wij voor alle inwoners van Berkelland van alle leeftijden, 

namens de gemeente Berkelland. 
 
 

 
KADER 

Waarvoor kunt u bij Voormekaar terecht? 

De medewerkers van Voormekaar denken graag met u mee als u 

bijvoorbeeld: 

 problemen bij de opvoeding ervaart; 

 wilt praten over de situatie thuis 
 eenzaam voelt; 

 financieel lastig zit; 
 een ondersteuningsvraag heeft, zoals begeleiding, huishoudelijke hulp 

of een rolstoel; 
 mantelzorger bent; 
 de deur uit wilt en dat zelf niet meer kan. 

Maar het Voormekaar team gaat ook graag met u in gesprek als u: 

 vrijwilligerswerk wilt doen;  

 ideeën heeft om iets voor anderen te betekenen;  
 initiatieven in uw buurt wilt ondernemen.  

 



 

 

EINDE KADER 

Zorg- of ondersteuningsvraag 

Als u een vraag heeft voor ondersteuning of een voorziening, kunt u het 
Voormekaarteam uit uw woonplaats bellen of e-mailen. Samen met u 
kijken we wat uw vraag is, waar u behoefte aan heeft, wat u zelf kunt en 

wat u eventueel voor anderen kunt betekenen. Voormekaar denkt met u 
mee, heeft contact met hulp- en zorgorganisaties en kan deze als het 

nodig blijkt, voor u inzetten, een voorziening voor u regelen. 
 
Contact met Voormekaar 

 
Elke kern in de gemeente Berkelland heeft een eigen team Voormekaar 

waarmee u contact op kunt nemen. U kunt met uw vraag ook gerust langs 
komen tijdens de wekelijkse inloopmomenten. Deze inloopmomenten 
worden georganiseerd door team Voormekaar en de contactpersoon die 

namens de gemeente uw aanspreekpunt is in de kern. Zij denken graag 
met u mee. 

 
 

Websiteadres: www.voormekaar.net  
 
Facebook: Voormekaar Berkelland 

 
Telefoonnummer: 0545 250 300 

 
E-mail: info@voormekaar.net 
 

 
Team Voormekaar Beltrum 

Inloop: elke donderdag tussen 9.30-11.00 uur in Kulturhus Beltrum 
 
Team Voormekaar Borculo/Geesteren/Gelselaar/Haarlo 

Inloop: elke donderdagmiddag van 12.30 tot 17.00 uur aan de 
Beethovenstraat 1. 

Ook is er de mogelijkheid om op dinsdag tussen 12.00 en 
12.45 uur tijdens ‘Brood op schoot’ in de bibliotheek langs te 
komen 

 
Team Voormekaar Eibergen/Rekken 

Inloop: elke donderdag van 12.00-14.00 uur in de Huve 
 
Team Voormekaar Neede/Rietmolen/Noordijk 

Inloop: Elke dinsdag tussen 10.00-12.00 uur in Grand-café de Hofmaat 
Neede 

 
Team Voormekaar Ruurlo 
Inloop: elke dinsdag tussen 9.00-12.00 uur in de bibliotheek Ruurlo 

http://www.voormekaar.net/
mailto:info@voormekaar.net


 
 



TOEKOMST: 
 

 Geen meter meer in huis?  
 

N.O.M.-woning?  (nul op de 
meter) 
 

 

 

Veel is er al geschreven over het toekomstige gasloze wonen. Zo moeten de 

woningen in de komende tientallen jaren allemaal van hun gasaansluiting af. 

 

Feit is dat er op dit moment al wordt geëxperimenteerd met voornamelijk 

eengezinswoningen uit de zestiger jaren om die om te bouwen tot zogeheten 

NOM-( nul op de meter) woningen. Dit betekent, dat er energieneutraal wordt 

gewoond, zonder afname van gas. 

Het idee hierachter is, dat het goedkoper en beter is om woningen in één keer 

energieneutraal te maken, dan om eerst de isolatie aan te pakken, daarna 

driedubbel glas en nog later misschien een aantal zonnepanelen te plaatsen. 

Deze huizen zijn dan goed geïsoleerd, wekken middels zonnepanelen, een 

warmtepomp en/of windenergie evenveel ( of zelfs meer ) energie op als de 

bewoners verbruiken. 

 

Hoewel ze dan geen energierekening meer hebben, moeten ze wel een z.g. 

energieprestatievergoeding ( epv) betalen, afhankelijk van het aantal vierkante 

meters. 

Het uitgangspunt is dat de totale woonlasten ( d.w.z. de huur en de epv en 

gemeentelijke heffingen) niet hoger worden dan voorheen. Daarom is het voor 

de bewoners cruciaal, dat er goed wordt gekeken naar de gevolgen voor deze 

woonlasten. Noodzakelijk is daarbij dat er een soort woonlastenwaarborg wordt 

ingevoerd. 

 

Een mogelijk nadeel voor de bewoners is, dat meestal een ( groot ) deel van de 

zolderruimte wordt ingenomen door de nieuwe verwarmings- en ventilatie 

installatie. Ook moet buiten deze installatie vanwege mogelijke legionella-

besmetting de boiler eens per week extra worden opgewarmd. 



 

Vrijwel iedereen is het er over eens, dat energiebesparing en duurzaamheid 

noodzakelijk zijn, maar de praktijk is meestal weerbarstiger. In 2020 moeten we 

voor 14 procent duurzaam energie opwekken, maar met de huidige 

koolstofdioxide-uitstoot wordt dat doel beslist niet gehaald. 

In 2050 moeten alle woningen energieneutraal en gasloos zijn, maar ook bij deze 

doelstelling kunnen wij vraagtekens zetten.  

 

Hieronder geven we een voorbeeld van een toekomstige gasloze NOM-

woning. 

 

 

VOORBEELD GASLOZE NOM-WONING. 

 

1. Zonnepanelen op het dak wekken stroom op voor de warmtepomp. 

2. Zonwering op het zuiden ( goede isolatie kan in de zomer teveel warmte 

geven). 

3. Driedubbel HR+ glas. 

4. Electrische boiler met water van minimaal 60 graden. 

5. Warmtepomp voor lage-temperatuur-radiatoren. 

6. Inductie koken zonder gas. 

7. Op zolder een warmte-terugwin-unit: ventilatie zonder warmteverlies. 

8. Goede isolatie rondom in het huis met goede ventilatiemogelijkheden. 

 

De folder van ProWonen “Duurzaamheid van 2020 naar 2035” geeft u nadere 

informatie over deze interessante materie. 

 

            Wim Tienkamp 



Laatste fase de Koppel 
Bericht uit Achterhoeks nieuws 18 okt 2017  

 
De familie Abbink bij het gedenkplaatje. Foto: PR ProWonen  

 

Blijvende herinnering aan laatste 

nieuwbouwwoning in wijk De Koppel   

BORCULO - Afgelopen woensdag, 18 oktober, rondde ProWonen de laatste 

nieuwbouw in wijk De Koppel in Borculo af. In de derde en laatste fase van het 

wijkplan werden 31 woningen gebouwd. Daarmee zijn de werkzaamheden in de 

wijk bijna klaar. ProWonen overhandigde bewoners van de laatste 

nieuwbouwwoningen de sleutels van hun woning. Het nieuwe huis van de heer 

en mevrouw Abbink aan de Hieminkbeekstraat is net iets specialer. Op hun 

woning plaatste ProWonen een gedenkplaatje om te kunnen blijven herinneren 

aan de laatste nieuwbouwwoning van het wijkplan. 

In 2006 startte ProWonen samen met bewoners met de voorbereidingen van het 

wijkplan. In 2012 ging de eerste schop in de grond. De afgelopen 12 jaar zijn in 

De Koppel 151 woningen gesloopt, kregen 112 woningen groot onderhoud en 

werden 155 huizen gebouwd. Gemeente Berkelland vernieuwde de openbare 

inrichting van de wijk. Ze vervingen de riolering en richtten straten en 

groenvoorziening opnieuw in. Begin volgend jaar knapt de gemeente het 

Cycloonpark op. Daarna is wijk De Koppel helemaal klaar en compleet 

vernieuwd. 

12 jaar aan renovatie, onderhoud, sloop en nieuwbouw in de wijk vraagt nogal 

wat van de bewoners, dat beseft ProWonen zich goed. Om de bewoners te 

bedanken voor hun geduld, medewerking en begrip wordt in het voorjaar van 

2018 het wijkplan feestelijk afgesloten. ProWonen bereidt samen met een aantal 

wijkbewoners en betrokken partijen uit de wijk deze afsluiting voor.                                  

De Huurdersvereniging Borculo wenst alle bewoners heel veel plezier en 

woongenot in hun totale vernieuwde wijk :  De Koppel  
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                        Voor de Puzzelaars 

EEN WOORDZOEKER  

V S  C  H  O  O  N  M  A  K   E  N K   V  N A  N  L  

 N  O  I  J  S H   E  I  L  I  G  E  N  E E  U  N  E 

 I  E  O  K  I  K K   E R D   R  I  L  I  L  .  L N 

 S N   L  R  R  T  B  Z  H  T  U  N  D  T  E E E   T 

 M  E  N  A  J  A  A  L  S  N  E  T J  N  P  D  E  E 

 E  D  J  E R   A  A  R  I  G  S  U  I A S  O  M  L 

 S  E  T  T  I  T  A  J  E  J  J  L  T K   -  B  F  I 

 E O   E E  N  A  S  R  R  S  N  P  R  A   N E  I  E  

 O  R N  E  J  E  E  E  S  O  M  E  E  V  E  T  U  D  

 L B  J  R  J  T  K  A  N  Z  O  N  M  K  T  N  T  J  

 B I  O  S  N  J  S  I  E  N  O  V  O   N I  E  S  E  

 B O  P  E  I  L  Z  A  U  D  O  N  Z  E  U  L  E  S  

 V U  L  L  E  E  V  O  K  K  G  Z  E  L  B  S  J  R  

R O  O  M  G  R  I  E  S  T  E  I  V  E  I  K  F  A  

 K R  M  .  S  E  J  P  A  T  S  T  I  U  E  S  L  T  

 V O  W  T  V  O  G  E  L  T  J  E  S  J E  S  A  C  

 H W  S  E   J  T  E  M  M  A L  E N T  E  !  K  E  

 W S  E  J  T  E  G  G  I  B  I  N  S  E  C  T  E  N  

 

De overgebleven letters vormen een zin: 

            
 

      
 

              

 

          
 

    
 

            
 

                  

 

BIGGETJES    INSECTEN     LENTELIEDJES  UITSTAPJES   

BIJEN     KALFJES   LENTEREGEN  VAKANTIE 

BLIJ   KIEVIETSEI  NECTAR   VOGELTJES 

BLOESEM     KIKKERDRIL  NESTKASTJE  VOORJAAR 

BROEDEN  KUIKENTJES  RUPSJE   VOORJAARSTREK 

BUITEN SPELEN  LAMMETJES  SCHOONMAKEN  VOORJAARSZON 

HOMMELS  LENTE   STUIFMEEL  VROLIJK 

IJSHEILIGEN  LENTEBODE     TULPEN   WWW.GEZINONLINE. NL 

ZAAIEN   ZOMERTIJD  ZONNESTRALEN 

Stuur de oplossing naar: 

- Redactie  Schakel Heerlijkheidstraat 10 7271 VH Borculo 

- E.mail: h.v.borculo@gmail.com 

Onder de goede inzenders verloten we weer een cadeaubon van € 15 

mailto:h.v.borculo@gmail.com

