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                              Van de redactie  

De zomer is weer voorbij. De herfst en winter dienen zich weer aan. 

Voor ons is nu het tijd om u de laatste uitgave van de Schakel 2017 te 

presenteren. We hebben onze best gedaan om u een zo gevarieerd mogelijk blad 

aan te bieden. 

Hebt u rubrieken wat u graag in de Schakel zou willen zien, 

aarzel dan niet en neem contact met ons op! 

De oplossing van de puzzel: woordzoeker weetal- sudoku 3 

Winnaar is H.J Tiessink  de Maat 1-01 7271CR Borculo. 

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


Hij heeft de cadeaubon van €15 inmiddels ontvangen. 

  



Van de Voorzitter 

 

Hallo allemaal.  

 

Hier ligt dan weer de laatste schakel van huurdersvereniging Borculo voor dit 

jaar bij u op de mat, met zoals gewoonlijk veel nieuws en tips. 

Inmiddels zal voor de meesten van ons de vakantie weer voorbij zijn. 

Voor de gene die in Nederland zijn gebleven zal het mooie weer wel enigszins 

tegen gevallen zijn, althans voor mij wel. Niet een zomer om over naar huis te 
schrijven. 

Desondanks hoop ik dat iedereen een fijne vakantie achter de rug heeft en met 
frisse moed weer aan het werk is. 

Ook het Septemberfeest is voor de meesten van ons niet onopgemerkt voorbij 
gegaan en ligt dus ook weer achter ons. We kunnen terug kijken op een mooi en 

gezellig feest.  

Voor ons als bestuur zit het zomer reces er op 

We zijn alweer volop aan de slag.  

-Prestatie afspraken voorbereiden (gesprek tussen Pro wonen gemeente en 
huurdersvereniging). 

 - de eerste combi- vergadering met Pro wonen over de stand van zaken. 

 - onze eigen vergadering 

-en natuurlijk niet te vergeten al het leeswerk dat er weer aan zit te komen, 

eigenlijk te veel om op te noemen.   

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we de eerste herfststorm gepaard 
gaande met veel wind en regen alweer gehad. Mijn zin in stamppot en 
erwtensoep neemt weer toe. De tijd van korte dagen en lange nachten zit er 

weer aan te komen.  

Nu het rest mij niet veel anders meer te zeggen dan veel leesplezier. 

Groet,  

 

 

 

                                  Erwin Wolfs. 



Op de koffie bij........  

 
 
Deze keer ben ik op de koffie bij dhr. en mevr. de Graaf aan de 

van Raesfeltstraat in Borculo. 
 
 

Mevr. de Graaf is geboren in Haarlem. In 1962 was ze werkzaam in het marine 
hospitaal, in de eetzaal voor het verplegend personeel. Ze moest daar de eetzaal 

netjes houden en zorgen dat iedereen op tijd kon aanschuiven aan een gedekte tafel.  
Meneer de Graaf woonde in zijn jeugdjaren in Borculo. Toen hij oud genoeg was is hij 
bij de beroeps marine gegaan. Hij was daarvoor veel in het buiten land. 

Toen hij na 2 jaar uit Nederlands Nieuw Guinea terug kwam moest hij door een ziekte 
1 jaar in het marine hospitaal blijven. Hij mocht na wat protest van zijn kant toch nog 

enkele weken naar huis om wat dingen te regelen om zich vervolgens weer te melden 
voor de behandeling. 
En dat jaar duurde voor hem heel lang omdat hij zich niet echt ziek voelde. 

In die periode heeft hij zijn huidige vrouw leren kennen. 
In 1964 is mevr. de Graaf naar Borculo verhuisd. Daar heeft ze een tijdje bij haar a.s. 

schoonouders ingewoond omdat dhr. de Graaf weer ging varen. 
In 1964 zijn ze getrouwd en hebben ze tijdelijk gewoond in een huis van familie aan 
de Wilhelminastraat. Vandaar uit zijn ze gaan wonen in de Beatrix straat. 

De Huur voor deze woning bedroeg destijds 25 gulden en werd nog aan de deur 
opgehaald, zoals dat toen de gewoonte was. 

Hier hebben ze 2 jaar gewoond en daar werd ook hun eerste zoon geboren. 
 
In Noord werd er toen gebouwd aan een nieuwe wijk. Mevrouw de Graaf was tijdens 

een mooie dag aan het wandelen door deze in aanbouw zijnde wijk en had haar oog 
laten vallen op een nieuwe woning. Ze hadden geluk dat deze woning nog niet 

vergeven was. De huur voor deze nieuwe woningen was 90 gulden en de 
wooncorporatie had moeite om voor deze huizen huurders te vinden omdat de huur 
best hoog was voor die tijd. 

In juli 1967 was de woning klaar en konden ze verhuizen. 
Wegens omstandigheden moest meneer stoppen met werken bij de marine, en is gaan 

werken bij een autogarage. Eerst in Borculo en later in Neede. Daar kon hij hogerop 
komen en zo meer verdienen. 

 
Toch beviel dit niet en is hij weer gaan varen. Dit maal in de baggerindustrie.  
3 maanden werken en dan 1 maand thuis. 

Mevr. was in die tijd huisvrouw/moeder zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Ze 
kregen nog 1 zoon en 1 Dochter. 

Toen kwam dhr. in de W.A.O en had na een tijdje geluk dat hij als chauffeur op de 
ambulance aan het werk kon. 
 

Tijdens deze periode waren beide werkzaam als vrijwilligers bij Malle Pietje, de 
voorloper van de Kringloop zoals wij die nu kennen. 

Op dit moment is Dhr De Graaf een EHBO er en vrijwilliger bij de politie. 
Hier wast hij auto's en helpt bij opruim werkzaamheden. Bij verkeer controles zorgt 
hij voor de koffie. 

Verder kijkt hij graag naar auto/motor races op tv. 
Mevr. is 20 jaar lid geweest bij een tekenclub bij het Hof. Ook heeft ze bij een 

postzegel club gezeten waar ze voornamelijk postzegels spaarde uit het buitenland. 



Ook was ze vrijwilligster bij de Welfare. 

Beiden houden ze van fietsen. 
 

De woning die ze nu al 40 jaar bewonen is gebouwd in 1967. Het is een 8 onder 1 kap 
woning. 

De Totale oppervlakte van de kavel is 100 m2. De woning zelf heeft een oppervlakte 
van 56,06 m2. Ook staat er een schuurtje bij van ProWonen en ze hebben er een 
eigen garage bij. 

De begane grond bestaat uit een hal met toilet, de trap naar boven, de keuken en de 
woonkamer. 

Ze hebben zelf een open keuken gemaakt en van de doorgang van de gang naar de 
keuken een voorraadkast gemaakt.  
Op de 1e verdieping bevinden zich 4 slaapkamers en een kleine douche. 

De vaste trap naar de zolder hebben ze zelf gemaakt. Op het dak hebben ze tevens 
een dakkapel geplaatst zodat de zolder een mooie ruimte is geworden. Deze wordt nu 

gebruikt als hobby kamer/ opslagruimte. 
 
Ze hebben tot nu toe 2 groot onderhoudsmomenten meegemaakt aan hun woning. De 

eerste keer werden er kunststof kozijnen geplaatst met dubbelglas beneden en boven 
enkelglas. Ook werd toen de douche opgeknapt. 

Tussen de 1e en 2e onderhoudsbeurt werd de vloer voor de helft vernieuwd en kregen 
ze een nieuwe voordeur. 
Tijdens het 2e groot onderhoud werden er weer nieuwe kozijnen geplaatst met ditmaal 

boven en onder hr ++ glas 
Omdat ze een eigen keuken hadden en de vloer als was gedaan hebben ze verder niet 

mee gedaan aan de andere onderhoudswerkzaamheden. Wel is de muur na 
geïsoleerd. 
 

Dhr. en mevr. de Graaf wonen met plezier in hun woning en hebben goed contact met 
de buren. 

Er is een buurtvereniging maar daar zijn ze geen lid van. 
De straat is destijds opnieuw ingericht alleen is die erg smal naar hun mening. Er is te 
weinig ruimte voor parkeren. Daardoor wordt er nogal eens wat auto's half op de 

stoep geparkeerd. Dat ervaren ze als een nadeel. 
Het contact dat ze met ProWonen hebben is goed. Ze zijn lid van het service fonds 

maar maken daar minimaal gebruik van. 
 

De schakel vinden ze een informatief blad en word helemaal gelezen. De puzzel wordt 
gemaakt en ingeleverd, ze zijn al een keer in de prijzen gevallen. 
 

Tot slot wil ik de Heer en Mevrouw de Graaf bedanken voor het leuke en zeer open 
gesprek. 

 
 
 

 
    Hermien Schulenbarg. 

  



 

 DE TUIN 
 
Nu de wintermaanden weer in aantocht zijn 

lopen de tuin werkzaamheden ten einde. 

 

Hier nog enkele tips: 

 

- de hagen knippen, planten scheuren en snoeien. 

- het gazon verticuteren en het gazon door zaaien. 

- het is nu ook de tijd om de bloembollen in de grond te doen. 

Zo kunt u in het voorjaar weer volop genieten van al het moois dat er dan bloeit. 

 

Wist u dat u de bloempotten of bloembakken die u gevuld had met zomerbloeiers 

ook goed kunt vullen met bloembollen? 

 

Het terras kunt u opvrolijken door de potten te vullen met heideplantjes, violen, 

siergrassen en helleborussen. 

 

Er zijn nu ook volop kallebassen te koop die ook kleur geven aan uw terras. 

Zet op de tuintafel wat potten met violen en zet er een windlicht bij. Zo hebt u 

een sfeervol lichtpuntje in het donker. 

 

         Dinie Klein Hazebroek 

 

Niet vergeten! 

Nog enkel tips voordat de winter zijn intrede doet. 

 Sluit de buitenkraan af. Zo voorkom je dat deze bevriest. 

 
 Tuinslang in de tuin? Zorg dat de slang helemaal leeg is van water 

 

 Mooie beeldjes, bloempotten, asbakken, vazen en alles waar van aardewerk 

waar water in kan blijven staan? Zorg dat er geen water meer in zit, zet het 

op de kop of haal het naar binnen. Vorst kan er voor zorgen dat je prachtige 

aardewerk barst. 

 

 Hou je parasol netjes en haal die naar binnen voordat de herfst begint. 

 

 De barbecue kun je gewoon buiten laten staan. Maar dan wel afgedekt met 

een hoes. 

http://www.crisisidee.nl/welke-houtskool-barbecue-kiezen/


LUCHTEN EN VENTILEREN IN HUIS   
                       
Wat is luchten?  

 Met een raam of deur wijd open op een snelle manier veel lucht verversen: 
heeft maar kort effect. 

Wat is ventileren? 

Een doorgaande zwakke luchtstroom met een toevoer en een afvoer op een 

plaats, waar men bezig is, waar men woont. 

Hoe beter je huis is geïsoleerd, hoe belangrijker het is om bewust goed te 

ventileren. Na 1980 zijn de woningen meestal zo kierdicht gebouwd dat er extra 

aandacht moet zijn voor de ventilatie. 

Lucht in je huis vervuilt en wordt vochtig door de alledaagse dingen die we doen: 

wassen, koken, douchen, slapen. En zo produceert een huishouden van bijv. vier 

personen ongeveer 10 liter water per dag. En hoe de lucht vervuilt, heeft te 

maken met het aantal personen, de grootte van het huis, aanwezigheid van 

huisdieren en of er wordt gerookt.  

Slechte ventilatie kan voor je gezondheid grote gevolgen hebben: hoofdpijn, 

ademhaling, huidaandoeningen of allergieën. 

Stankoverlast en schimmelvorming kunnen ook een gevolg zijn, hoewel 

bouwtechnische zaken ook oorzaken kunnen zijn van schimmel, bijvoorbeeld 

door lekkage, optrekkend vocht of koudebruggen (waarbij warme lucht 

condenseert op een koud oppervlak) en gebreken in de isolatie. 

 

Wat kun je als bewoner doen? De aandachtspunten: 

 Een ongebruikte zolder weinig ventileren en kieren dichtmaken. 

 De slaapkamer ’s nachts ventileren, in de ochtend kort ruim ventileren en 

overdag weinig of niet ( rooster). 

 De badkamer tijdens het douchen goed ventileren, natte oppervlakken 

drogen en de ruimte niet te veel laten afkoelen. 

 De woonkamer en keuken bij gebruik ventileren, ook als het buiten regent 

en de temperatuur in huis hoger is dan buiten. 

Opmerkingen: 

Een slaapkamer uren ventileren met een open raam heeft geen zin. Bovendien 

koelt het teveel af. In de winter ook blijven ventileren, anders kan het ontstane 

woonvocht niet weg en wordt het in huis ongezond. “Tocht” kun je het best 

voorkomen door een brede zwakke luchtstroom, dus geen tochtstrip onder de 

binnendeuren. Iedere ruimte moet een toevoer en een afvoer hebben. Bij hitte 

moet je overdag weinig ventileren en ’s nachts ruim luchten c.q. ventileren. 

Op deze manieren kunt u als bewoner zelf aan de slag voor een gezond en 

comfortabel klimaat in uw huis. 

Wim Tienkamp 



UITNODIGING 

 

 



 

 

 



BORCULO   
 
Borculo kennen we 

uiteraard  van het 
Galgenveld, de vele 
musea ’s en de Berkel. 
 

Wist u overigens dat 
Borculo ook prachtige woonwijken heeft? 
Denk hierbij aan de Koppel, waar ik zelf 

woonachtig ben. 
De afgelopen periode is de wijk flink veranderd 
en dit is uiteraard vastgelegd op vele foto's. 

 
Wat is er bijvoorbeeld veranderd in uw wijk? 
Heeft u nog oude foto's, krantenknipsels of ander 
materiaal?  

Neem dan even contact met mij op.  
Alles zal worden bewaard door de Historische 
Vereniging Borculo. 

 
Bij de foto’s tevens gegevens vermelden van b.v 
waar is de foto genomen, wanneer enz enz. 

 
U kunt zich melden bij: 
Jaime Lebbink 
jaimelebbink@hotmail.com 

Telefonisch op werkdagen bereikbaar na 
17.00 uur (06 -15308416) 
 

mailto:jaimelebbink@hotmail.com


                    Voor de Puzzelaars 

     Een woordzoeker                                               

- AANKLAMPEN  - NEERZETTEN 
 

- AANSTELLEN - NETWERK 
 

- AFGESLOTEN - NICOTINE 
 

- ANDIJVIE - NOORDERZON 
 

- ERELINT  - SENATOR 
 

- JEANS  - SJEIK 
 

- KAVEL  - VERNEMEN 
 

- NASTREVEN - ZWENKING 
 

 

 
 

 
 
 

      

 
 

 
En voor de liefhebbers: een sudoku 

 
 

 
 
Los de puzzel(s) op. 

 
Oplossingen zijn: 

 
Voor de woordzoeker: het woord van de 
overgebleven letters. 

    
Voor de sudoku:  het cijfer in het 

gekleurde vakje. 
 
Stuur uw oplossing(en) naar: 

             Redactie Schakel 
Heerlijkheidstraat 10 7271 VH Borculo 

Of mail:  h.v.borculo@gmail.com 
Onder de goede inzenders van de woordzoeker of de sudoku verloten we weer 
een bon van €15. 

 
                                      

A A N S T E L L E N 

F A S I R O E U E A 

G A N N C V T T R S 

E N I K A O T O E T 

S D I K L E T S L R 

L IJ N Z A K J I I E 

O V E R N E M E N V 

T I E E I E E P T E 

E E S K R E W T E N 

N O O R D E R Z O N 

6 5   2   3 8 

  7 6   9   

 3   8 1  7  

  4  1   5  

8  3    7  6 

 7   9  2   

 1  2 6   9  

  9   3 1   

3 2   5   4 7 


