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Lijst van bestuursleden Huurdersvereniging Borculo / Ruurlo 

Voorzitter: Dhr. E. Wolfs (Erwin) 

Secretaris: Dhr. H. Timmermans (Henny) 

Penningmeester: Mevr. N. Rinders (Nolda) 

Algemene bestuursleden: Mevr. H. Schulenbarg ( Hermien) 

                                          Mevr. D. klein Hazebroek (Dinie) 

Voor Ruurlo: Mevr. J.de Lange (Janny) 

 

                     Mevr. M. Hengeveld (Marleen) 

       

Secretariaat Huurdersvereniging: 

  Postbus 85 

  7270AB Borculo 

 

      Email: h.v.borculo@gmail.com 

Website: www.huurdersvereniging-borculo.nl 

 

          Van de redactie 

Na een hele warme en lange zomer is hier weer de derde en laatste Schakel van 

2018. We hebben ons best gedaan om u weer van alles op de hoogte te stellen, 

tips te geven, puzzelplezier en niet te vergeten: onze oproep 

 

De oplossing van de puzzel was: modaal 

                    Van de sudoku : 5 

Winnaars Borculo:J.A Hilhorst Koppeldijk 5a 

              Ruurlo:H.Wassink Wiersseweg 22 

Zij ontvangen een kadobon ter waarde van €15. 

Een verzoek: wilt u s.v.p. wel even uw adres vermelden bij 

uw inzending. 

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


           Van de voorzitter. 

 

 
 

 

Hier is hij dan weer, de derde Schakel van 2018 met de laatste ontwikkelingen 
en nieuwtjes op huurgebied, de bekende rubrieken en natuurlijk niet te vergeten 

onze welbekende puzzel waarmee elk lid van de huurdersvereniging Borculo een 
leuke prijs kan winnen, mits u natuurlijk de goede oplossing inlevert op een van 
de bekende adressen: h.v.borculo@gmail.com of redactie Schakel 

Heerlijkheidstraat 10 te Borculo. 
 

De ledenvergadering van 29 mei jl. is helaas niet geworden wat we er van 
hadden verwacht, er zijn helaas maar weinig leden aanwezig geweest en dat was 
voor het bestuur een teleurstelling. Wij bespreken jaarlijks vele zaken met zowel 

ProWonen alsmede de gemeente Berkelland en komen daar steeds op voor het 
belang van onze huurders en dan zou het fantastisch zijn dat er meer 

belangstelling was voor al dat werk.  
Dat brengt mij tot de volgende vraag: wilt u met ons meedenken om de 

jaarlijkse ledenvergadering aantrekkelijker te maken, heeft u suggesties of tips 
dan ontvangen wij die graag, wilt u deze sturen naar h.v.borculo@gmail.com. 
 

Op de vergadering van 29 mei hebben we afscheid genomen van Wim Tienkamp, 
Wim was vanaf de nieuwe start van de huurdersvereniging Borculo in 2011 

bestuurslid en daar zijn wij hem zeer dankbaar voor, we danken Wim voor zijn 
inzet en wensen hem het allerbeste voor de toekomst. 
Gestopt, en toch zullen een aantal huurders hem nog blijven zien, Wim heeft 

toegezegd ons eigen blad de Schakel te blijven bezorgen in de straten waar hij 
altijd kwam, ook daarvoor Wim nogmaals bedankt. 

 
Ook op deze ledenvergadering heb ik aangegeven nog een jaar aan te blijven als 
voorzitter en daarna leg ik mijn bestuursfunctie neer op de ledenvergadering van 

mei 2019. Ik ben ook bestuurslid geworden vanaf de start in 2011 en ik heb 
altijd met veel inzet en plezier in dit bestuur gezeten. De laatste jaren is de 

hoeveelheid werk in de bouw explosief gestegen waardoor ik me niet meer voor 
honderd procent in kon zetten en dat is niet de manier waarop ik wil werken als 
voorzitter. Extra moeilijk voor mij zijn de vele vergaderingen en bijeenkomsten 

die overdag worden gehouden, ik weet dat we vrijwilligers zijn, maar om steeds 
maar weer te stoppen met mijn werk om te vergaderen kost me gewoon te veel 

inkomsten. In overleg met mijn bestuur hebben we besloten dat ik het laatste 
jaar alleen nog de eigen vergaderingen van de huurdersvereniging Borculo 
bijwoon, die altijd ’s avonds zijn. 

 
Terwijl ik dit allemaal opschrijf is het ongeveer 30 graden en bedenk ik me dat 

het lang geleden is dat we een vakantie hebben gehad met dit mooie, droge 
weer. En niet alleen deze vakantietijd, totaal duurt dit weer, met soms tropische 
hitte, al maanden. Ik besef me ook dat voor veel mensen dit toch wel iets te veel 

van het goede is, de extreme warmte voor de mens en de droogte voor de grond 
wordt niet door iedereen als positief ervaren, maar dat is een oud verhaal: over 

het weer zijn we het niet altijd eens. 
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Ik geniet er met volle teugen van, eindelijk “gewoon” op vakantie in ons eigen 

land zonder dat er regen valt. 
 

Tot zover mijn voorwoord. 
 
Groet  
 

 

Erwin Wolfs                            

    
                  
                     
 

OPROEP 
 
Zoals u in het voorwoord hebt kunnen lezen, komt onze huurdersvereniging 
volgend jaar zonder voorzitter te zitten. En dat is heel erg jammer.  
Daarom doen we een oproep aan U!!! 

 

Wij zoeken bestuursleden!!! 

 

Zowel voor Borculo als voor Ruurlo 

 
Er is vast wel iemand onder onze huurders die deze taak op zich wil nemen. 

 
Iemand die ook begaan is met het wel en wee van de huurders of 

 
Iemand die op een zinvolle manier ook zijn steentje wil bijdragen of 
 

Iemand die affiniteit heeft met de bouw of  
 

Noem maar op. 
 
Neem contact met ons op, kom vrijblijvend een vergadering bijwonen. 

Dan kunt u zien wat wij als huurdersvereniging allemaal doen, en wat een 
bestuursfunctie zoal inhoudt. Het verplicht u tot niets. 

  
Het zou toch heel erg jammer zijn dat we, na alles wat we voor onze huurders al 

bereikt hebben bij Prowonen en de gemeente Berkelland, daarin niet verder 
kunnen gaan omdat we onvoldoende mensen hebben. 
 

Kom op, laat ons niet in de steek!! 



Op de koffie bij.... 

 
 

Voor deze schakel ben ik vandaag op de koffie bij: 
 

Marleen Hengeveld en Kees Avé in Ruurlo. 
Ik heb Marleen gevraagd of ik bij haar op de koffie mocht 
komen omdat zij zich heeft aangemeld als aspirant bestuurslid 

voor de huurders in Ruurlo. Ze loopt een jaartje mee om zo te 
ervaren wat een huurdersvereniging zoal doet. 

 
Marleen is een geboren Ruurlose. Op haar 21e is Marleen gaan wonen in Arnhem in 

een studentenwoning in verband met haar baan in de psychiatrie. 
Na 5 jaar in Arnhem te hebben gewoond is ze weer terug verhuisd naar Ruurlo naar 
de Malusstraat met haar toenmalige echtgenoot. Dit was een huurwoning van de 

Woonklavier, het voormalige ProWonen. 
Deze woning hebben ze kunnen aankopen. 

In 1998 zijn ze verhuisd naar Borculo naar het industrieterrein. Ze hadden daar een 
eigen bedrijf. 
Na de scheiding van haar man in 2000 is Marleen weer met haar zoon naar Ruurlo 

verhuisd naar een huurwoning van ProWonen. In deze woning woont ze nu nog. Sinds 
2014 samen met Kees haar huidige  partner. 

 
De woning die ze nu bewonen is gebouwd omstreeks 1920. Het is een twee onder een 
kap woning. De woning heeft een eigen oprit naast het huis en een flinke diepe tuin 

van 40 meter achter de woning. Ook bevindt zich hier nog een schuurtje. Achter in de 
tuin hebben ze een grote blokhut geplaatst die goed geïsoleerd is en kan worden 

verwarmd. Hier zitten ze vaak en ze gebruiken het als 2e woonkamer. 
Het is en van de laatste twee woningen met een rieten kap die nog in het bezit is van 
ProWonen. Veel in de woning is nog origineel.  In de eerste huurovereenkomst stond 

vermeld dat er bij de woning een varken mocht worden gehouden in het schuurtje 
achter de woning. 

 
Via de voordeur kom je in de hal met de trap naar boven. In de hal bevindt zich ook 
de toegang naar de woonkamer. 

De woonkamer bestaat uit een voor en achtergedeelte. Waarschijnlijk heeft er in het 
verleden een kleine slaapkamer aan de achterkant van de woonkamer gezeten. 

Via de woonkamer kom je in de keuken. Het is een ruime keuken waar ook nog een 
kleine eettafel geplaatst zou kunnen worden. Onder de keuken/ hal bevindt zich een 
kelder. 

Achter de keuken bevindt zich een kleine aanbouw met een voorportaal die toegang 
geeft tot het toilet. 

Op de 1e verdieping bevinden zich twee slaapkamers en een kleine douche met 
wastafel. Er is echter wel een grote overloop. Onder de rieten kap bevindt zich een 
grote zolder met stahoogte. Er is echter geen vlizotrap. 
 
In 2008 heeft de woning groot onderhoud gehad. De douche is vernieuwd en de 

aanbouw achter de keuken is vernieuwd incl. het toilet. 
In 2017 heeft ProWonen de rieten kap laten vernieuwen. 

Door de nieuwe rieten kap was de woning zo goed geïsoleerd van boven dat er door 
de oude schoorsteen vochtproblemen ontstonden. In de woning stond 1 gaskachel en 
die had de afvoer door de schoorsteen. Door het grote temperatuurverschil en de 

luchtvochtigheid van binnen en buiten condenseerde het vocht in de lucht tegen de 



muren van de schoorsteen. Zo erg dat de muren drijf nat werden. Geen goede 

leefomgeving dus. 
ProWonen heeft toen een voorstel gedaan om het probleem op te lossen. Er zou een 

cv installatie geplaatst kunnen worden die dat probleem zou oplossen. De schoorsteen 
zou dan buiten gebruik raken. 

In 2019 zou de keuken groot onderhoud krijgen maar door het vervallen van de geiser 
is dat naar voren verplaatst. Afgelopen juni is zowel de cv installatie als de nieuwe 
keuken geplaatst. 

De woning is nog niet voorzien van dubbel glas en muurisolatie. Zoals er dat nu voor 
staat zit dat wel in de planning voor 1 van de komende jaren. 

 
Marleen woont in een rustige buurt waar zowel koop- als huur woningen staan. Er zijn 
veel jonge gezinnen komen wonen. De woningen die werden verhuurd zijn in de loop 

der jaren verkocht door ProWonen. 
De straat heeft een buurtvereniging en wordt met het septemberfeest mooi versierd. 

Ook hebben ze dan een buurtfeest in een tent een eindje verderop in de straat. 
In het voorjaar hebben ze dan ook nog een uitje zoals bij voorbeeld een fietstocht. 
 

Marleen werkt bij PostNL in Deventer als proces begeleider voor ongeveer 20 a 25 uur 
in de week. 

Ze heeft als hobby lezen en tuinieren en houdt  ervan om creatief bezig te zijn in huis. 
Een paar keer per jaar gaat ze bloemschikken. Dit jaar gaat ze een bloemschikcursus 
volgen. 

 
Het contact dat ze met ProWonen heeft is prima. Als ze wat te repareren heeft belt ze 

en het wordt altijd keurig opgelost. 
 
De Schakel wordt helemaal gelezen door Marleen en ook de Puzzel wordt gemaakt. 

Omdat de Schakel nog maar 2 maal is bezorgd in Ruurlo kan ze nog niet goed zeggen 
of ze er nog wat in mist. 

 
Tot slot wil ik Marleen bedanken voor de gastvrijheid, de koffie en het leuke gesprek. 
 

 

 Hermien Schulenbarg. 
 
 
 

Wie o wie is de volgende ?? 
 
Heeft u iets leuks te melden of heeft u wat bijzonders meegemaakt of heeft u een 

hobby waarover u wilt vertellen of…of…! Zeg het maar!!!! 
Hermien komt graag bij u voor de rubriek “op de koffie” en wie weet bent u de 
volgende. 

Ook huurders uit Ruurlo zijn van harte welkom. 
 

U kunt zich aanmelden  bij de redactie: Heerlijkheidstraat 10 Borculo. 



Terugblik van een huurder op het groot 

onderhoud. 

 

Hi beste huurders! 

Jeetje…, wat waren mijn ervaringen voor, tijdens en na het grote 

onderhoud 2017/2018? 

 

Laat ik allereerst beginnen met het feit dat ik en mijn gezin besloten om niet 

alle aangegeven punten onder handen te laten nemen. 

Op het moment van opname woonden wij nog maar net twee jaar in deze 

woning. Niet bewust van het feit dat er een groot onderhoud zou plaats 

vinden en niet bewust van het feit welke impact dit zou gaan hebben. 

Ook was er recentelijk nog naar de kwaliteit van de vloer gekeken en deze 

was in prima staat. Wij hadden de keuken over genomen van de vorige 

bewoners en een nieuwe laminaatvloer laten leggen in woonkamer keuken 

en gang. 

  

Dus op het moment van groot onderhoud was alles nog vrij nieuw en best 

mooi. Met uitzondering van de keukenkastdeurtjes die te wensen overlieten.  

Echter was het voor ons niet haalbaar om een nieuwe keuken te laten 

plaatsen. Dit i.v.m. de eigen bijdrage.  

De vraag om alleen nieuwe frontjes te plaatsen i.p.v. een compleet nieuwe 

keuken is dan ook helaas afgewezen door Prowonen. Dit vond ik toch ook 

wel een puntje, mensen die financieel niet in staat zijn om hierin mee te 

kunnen worden toch wel een beetje onder gesneeuwd.  

 

Laten we eerlijk zijn, met een groot onderhoud als deze kom je er nooit 

zonder beschadigingen op muren of vloeren vanaf.  

Verf, behang of vloerbedekking zijn best een pittig kostenplaatje. 
 

De aankondiging van het groot onderhoud en de voorbereidingen vond ik 
best erg goed gaan. Er werden netjes huisbezoeken afgelegd en er werd 
persoonlijk gekeken naar de situatie en de wensen van de bewoner. Mooie 

duidelijke brieven en een prachtig groot onderhoud boekje/agenda. 
Wij werden goed op de hoogte gehouden van alles wat komen ging. 

 
Na eerdere ervaringen van medebewoners te hebben gehoord van 
voorgaande groot onderhoud/renovaties, begon de onrust (logisch) al te 

komen. En ik weet, dat ik daar zeer zeker niet de enige in was. 

Ik heb een chronische aandoening die veel pijn en vermoeidheid 

veroorzaakt. Met een groot onderhoud in het vizier als deze, brengt je dat 

best veel onrust en zorgen hoe dit voor ons zal gaan verlopen.  



En dan te bedenken dat je drie kids in huis hebt tussen de 7 en de 12, die  

ook in deze periode moeten slapen en fatsoenlijk moeten kunnen leven. 

pffff!!! 

 

In ons geval werd het groot onderhoud dus in 2 delen gedaan. 

 

Eerst in oktober/november werd het dak aangepakt. Asbest moest 

verwijderd worden. Het gehele dak ging eraf en weer vernieuwd. 

Dit viel ons reuze mee. Natuurlijk moet je er rekening mee houden en je 

spullen verplaatsten, gelukkig had ik veel hulp hierin van familie.  

Maar de mensen die hier mee aan t werk waren, vond ik zeer vriendelijk en 

begrip vol. En werkte volgens de aangegeven dagen en tijden. Best knap in 

een grote aanpak als deze. 

In jan/feb werd de woning van binnen aangepakt. Best wel heel ingrijpend 

en een aanslag op je privacy. 

Op een gegeven moment heeft het ook echt lang genoeg geduurd, dat er 

vaak mensen aan je deur staan die weer even je woning in moeten om wat 

af te maken of te bekijken, of weer je oprit blokkeren… 

En uiteraard is (vooral op het laatst) het soms echt even op je tandvlees 

lopen, wat ik ook terug hoorde bij de buren om mij heen.  

 

Maar hey… 

Een goede communicatie is zo belangrijk en voorkomt zoveel irritaties, 

onduidelijkheden en frustraties. 

De uitvoerder was goed en prettig te bereiken wat communicatie betreft. Ik 

vind dit nog steeds een compliment waard. 

 

Ondanks wat kleine onvermijdelijke tegenslagen kijk ik toch terug op een 

geslaagde verbouwing. 

En ik ben nog steeds enorm blij met de nieuwe ramen en kozijnen en de 

nieuwe isolatie in muren en dak. 

En ook enormmmm blij dat het allemaal achter de rug is! 

 

Gelukkig nu weer rust in de keet!  

 

Groetjes Joy 

 

 



Borculo Ontmoet 

Borculo Ontmoet, een samenwerking tussen een aantal organisaties met een 

gezamenlijk doel om alle mensen, jong of oud, met elkaar in contact te brengen. 

Het is begonnen met een gevoel. Er zitten zoveel mensen thuis, alleen. Zou toch 

mooi zijn dat ze ergens heen kunnen om samen iets te doen? Dat moet toch 

kunnen?  

Vanuit wijk de Koppel en JW Andriessen zijn we gaan kijken bij welke 

organisaties we moesten zijn om ons plan te kunnen realiseren. Beweegwijs, de 

Zonnebloem, Voor mekaar team, zorgzame kerk en de gemeente Berkelland. Dat 

zijn de organisaties die veel bij elkaar hebben gezeten en Borculo Ontmoet 

hebben neergezet. 

We proberen op zo’n ochtend een zo breed en compleet mogelijk 

activiteitenprogramma aan te bieden, maar het belangrijkste is, niets moet. Het 

gaat erom dat de bezoeker het gezellig heeft. Er zijn in overleg afgelopen week 

wel een aantal zaken naar voren gekomen. Sjoelen lijkt men heel gezellig, maar 

ook kaarten is veel genoemd. Spelen in de speeltuin lijkt sommige bezoekers ook 

prachtig. Leren tekenen en/of schilderen werd ook genoemd. 

Dit alles onder een genot van een kopje koffie of thee. Later een lekker wijntje, 

advocaatje met slagroom of gewoon een frisje. En gezellig praten met elkaar, 

oftewel Borculo Ontmoet. 

Nieuwsgierig geworden? 

Borculo Ontmoet is: 

                  iedere dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur in JW Andriessen,   

    Koppeldijk 40 Borculo 

                   iedere donderdag van 9.30 tot 11.30 uur in Wijkgebouw de Koppel,                            

                                        Koningin Julianastraat 37 Borculo 

Voor vragen kunt u mailen naar bowijkgebouwdekoppel@gmail.com of bellen 

naar 06-83562445. 

De eerste keer is gratis, daarna vragen wij 5 euro per bezoeker. Wat er overblijft 

sparen we op en proberen we een dagje uit van te organiseren. 

Tot ziens! U bent van harte welkom. 

Inmiddels zijn we op 20 september gestart: wat was het gezellig!!! 
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DE TUIN 

 

Na een lange warme tropische zomer ziet de natuur er in 

sommige delen van ons  land dor en droog uit. 
Ook de tuinen bij onze huizen zien er niet overal meer groen uit, 

Sommige  mensen hebben de tuin beregend en daar is het nog wel groen. 
Gelukkig is er weer regen gevallen al is dat nog niet voldoende. 

Bij mij in de tuin hebben de planten het ook moeilijk gehad. 
Maar een aantal planten beginnen ook alweer uit te lopen. 

 
Het klimaat in ons land zal veranderen, daardoor krijgen wij steeds meer 

te maken met extreme buien van regen hagel en onweer. 
Dit geeft dus ook water overlast. 

Steeds meer zien we dat mensen een onderhoudsarme tuin willen. Door 

bestrating van grotere oppervlakten kan het regen water niet goed 
afgevoerd worden. Het water loopt weg via de rioleringen. Dit raakt 

overbelast en stroomt over. Het water blijft op de bestrating liggen, er 
ontstaan plassen. 

 
Om wateroverlast te voorkomen is het beter om waterdoorlatende 

materialen te gebruiken. 
Deze zijn poreus en kunnen veel water opnemen. 

Denk hierbij aan grind en tegels met openingen, die opgevuld kunnen 
worden met zand of gras. 
Dus mocht u uw tuin willen veranderen, dan hoop ik dat u wat aan deze tips 
heeft. 

Groen in de tuin maakt gelukkiger 

 Dinie Klein Hazebroek 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



                          VOOR DE PUZZELAARS 

EEN WOORDOEKER 

H O N G A A R S H T O 

 

AARZELEN 

 

SIERVIS 

E P G N I N E D R O N 

 

ACHTBAAN 

 

SLAPTE 

S O IJ K U T S T S O P 

 

BRUGDEK 

 

SLIJMERD 

S L V P B D D A N N A 

 

HONGAARS 

 

TANIG 

I L A O T R C N E B R 

 

LUCHTPIJP 

 

TOONBANK 

V E E P E H U I O A E 

 

ORDENING 

 

VELDHOEN 

R P R M T T C G H N L 

 

PARELEN 

 

VERFTUBE 

E E IJ B E E V U D K E 

 

POLLEPEL 

 

VOETVEER 

I L A A A R Z E L E N 

 

POSTSTUK 

 

WEGKIJKEN 

S A W E G K IJ K E N K 

    
N E B U T F R E V R I 

     

VOOR DE LIEFHEBBER : EEN SUDOKU 

  5    8  1 

6   3 9 1     

 2   7 3 4 6  

8 5    7 3   

      5 1  

3  7 4 2   9  

 8    9  2  

7 6   8    4 

  2 7 4  9  6 
 

Los de puzzels op. Oplossingen zijn: 
Voor de woordzoeker: het woord van de overgebleven letters    

Voor de sudoku:  het cijfer in het gekleurde vakje. 

Stuur je oplossing naar:redactie schakel Heerlijkheidstr 10 7271vh Borculo 

          : h.v.borculo@gmail.com 

Onder de goede inzenders  zowel voor Borculo als Ruurlo verloten wij een 

waardebon van €15 
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