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Van de redactie

Hoewel het nu echt winterweer is, brengen wij alvast met deze Schakel het
voorjaar bij u binnen.
Ik heb een verzoek bij de puzzel:
Wilt u s.v.p. uw naam en adres vermelden bij uw inzending, vooral degene die
per mail reageren, zodat we weten waar de prijs naartoe moet.
De oplossing van de puzzel was: hoenderei
van de sudoku was: 3
Winnaars Borculo: A. Gronert-Wagener
Ruurlo: Gerda Wolsink

Van de Voorzitter
Hallo lezers van de Schakel,
De decemberdagen zijn weer achter de rug, voor de een helaas en voor de ander
gelukkig.
Het nieuwe jaar 2019 is begonnen en om te beginnen wensen wij u namens het
bestuur van de huurdersvereniging Borculo een mooi en positief jaar met veel
geluk en gezondheid.
We hebben in januari inmiddels de eerste sneeuw zien vallen en de
verwachtingen voor de komende weken voorspellen nog meer winters weer.
Voor ons als bestuur van de huurdersvereniging Borculo met inmiddels ook al 88
nieuwe leden in Ruurlo zijn de eerste vergaderingen al weer begonnen, we zijn in
gesprek met ProWonen om de spelregels te vereenvoudigen en er is overleg
geweest over de 110 bergingen in Noord die onderhoud krijgen, ook zijn we in
overleg met ProWonen over een nieuwe manier om de zonnepanelen aan te
bieden aan onze huurders.
Wij werken al meerdere jaren samen met de huurdersverenigingen uit
Lichtenvoorde en Zelhem onder de naam Samen 1 en het goede nieuws is dat
vanaf 1 januari jl. ook de huurdersvereniging uit Hengelo-Vorden, de HeVo, zich
bij Samen 1 heeft aangesloten, wij verwachten een goede samenwerking en
hebben binnen Samen 1 nog meer kennis binnen gehaald.
Onder de vlag van Samen 1 werkt de Commissie Duurzaamheid en die heeft er
voor gezorgd dat de problemen met de ventilatie en de WTW installatie, de
warmte terug win installatie, bij de bewoners van appartementen complex ’t
Sylland in Borculo nu na twee jaar definitief worden opgelost, een prachtig
resultaat.
Net zoals in de voorafgaande jaren gaan we in dit nieuwe jaar weer ons uiterste
best doen om de belangen van al onze huurders op een goede manier te
vertegenwoordigen.
Er rest mij niets meer dan u veel leesplezier te wensen in deze Schakel en dat
we er met elkaar weer een mooi jaar van maken.
Met vriendelijke groet,

Erwin Wolfs

Op de koffie bij........
Vandaag mocht ik op de koffie komen bij Mevr. Rikie Lankwarden
in Haarlo.
Mevrouw is 79 jaar, weduwe en woont in het Kerkdorp Haarlo.
Ze is in Eibergen geboren. Na de lagere school ging ze naar de huishoudschool.
In 1962 is ze getrouwd en is ze met haar man gaan wonen in een koopwoning aan de
Eibergseweg in Haarlo.
Ze is moeder geworden van 6 kinderen. Helaas is er 1 kind overleden op de leeftijd
van 10 maanden. Mevrouw was huisvrouw toen de kinderen klein waren.
Later is ze gaan werken bij het bedrijf waar haar man ook werkte. Ze maakte daar de
kantoren schoon.
Haar man werkte bij de coöperatie, dit was een meelfabriek waar ze o.a. vee brokken
maakten
In 1977 verhuisden ze naar de Holterhoek achter Eibergen naast Kamp Holterhoek.
Hier kochten ze een boerderij die ze verbouwden om er varkens te kunnen houden. Ze
kochten biggen die ze tot vleesvarkens opfokten. Dit bedrijf hebben ze zelf
opgebouwd. Haar man werkte daarnaast nog bij de meelfabriek.
In 1983 verhuisden ze weer naar Eibergen. De varkens leverden niet genoeg geld op
om van te leven en daarom werd de boerderij verkocht. De woning die ze toen
betrokken was een woning van de woonstichting, nu wooncorporatie ProWonen.
Omdat de kinderen en haar man in Haarlo bij een sportvereniging zaten (haar man
was een actief lid van de voetbalvereniging in Haarlo) en daar dus ook hun sociale
contacten hadden zijn ze in 1987 weer terug verhuisd naar Haarlo.
Ze kregen de kans om een nieuwbouwwoning te betrekken die net gereed was
gekomen van ProWonen. Ze zijn hier gaan wonen met 4 van de 5 kinderen. Mevrouw
woont er nu nog.
Het is een 3 onder 1 kap woning. Ze woont op de hoek. De andere 2 woningen zijn
inmiddels verkocht.
De woning bestaat uit een klein halletje met de meterkast. Volgens Mevrouw is de
indeling van de hal niet goed gekozen omdat ze via de voordeur erg moeilijk naar
binnen kan komen met de rollator omdat de deur naar de woonkamer eigenlijk
verkeerd opengaat.
Via het halletje kom je in de woonkamer met een aangrenzende open keuken.
In de kamer is ook de deur waarachter een halletje zit met toilet en de trap naar de
1e verdieping.
Op de 1e verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en een douche met toilet. Via een
vaste trap kom je op de zolder verdieping waar de verwarmingsketel staat. Toen de
kinderen nog thuis woonden hadden ze hier een slaapkamer gemaakt waar 2 van de 4
kinderen sliepen.
In september 2018 heeft de woning groot onderhoud gehad.
De woning valt onder de categorie “vergeten woningen”. Normaal wordt er groot
onderhoud gepleegd aan meerdere woningen tegelijk, maar omdat dit de laatste

huurwoning is in deze buurt, kreeg deze als alleenstaande woning grootonderhoud.
De rest van de huurwoningen zijn inmiddels in de loop van de jaren verkocht door
ProWonen.
Het glas in de ramen is vervangen door HR++ glas en de bestaande kozijnen zijn
voorzien van ventilatie roosters.
Ook werden er een nieuwe voor- en achterdeur geplaatst.
Het toilet op de begaande grond is ook compleet vernieuwd.
De douche werd ook geheel vernieuwd en er werd een 2e toilet in geplaatst. Door de
plaatsing van het toilet moest de wasmachine verhuizen naar de 2e verdieping op
zolder. Haar zoon heeft hier de aansluiting voor gemaakt.
Omdat ze in het bezit is van een eigen keuken is hier niets vernieuwd.
Aan de isolatie hoefde ook niets te gebeuren omdat het nog een relatief jonge woning
is.
Het was wel even een drukte tijdens het groot onderhoud, maar alles is naar wens
verlopen. Mevrouw verteld dat ze het gezellig had gehad met de werklui.
In de buurt waar Mevrouw woont is wel een buurtvereniging, maar ze gaat niet meer
naar de activiteiten die er worden georganiseerd. De buurt is door de jaren heen sterk
verjongd omdat het allemaal koopwoningen zijn. Mevrouw verteld dat ze zich niet
meer erg op haar gemak voelt in de buurt. De meeste ouderen in de buurt doen niet
meer mee aan de buurtvisite ‘s en de activiteiten die er worden georganiseerd. Ze
heeft nog wel goed contact met de overburen waar ze minimaal 2 maal per week op
de koffie gaat.
Mevrouw houdt van lezen, ze leest vooral boeken.
Ook mag ze graag spelletjes doen op haar mobiele telefoon of op de laptop. De laptop
wordt niet gebruikt voor internet.
Een maal in de week gaat ze naar de beweegbank. Dit is bewegen zonder inspanning
van het lichaam. De banken nemen de bewegingen over zodat de gewrichten en de
spieren soepel worden gehouden.
Mevrouw durft niet meer te fietsen maar auto rijden gaat nog wel.
Als de “grote boodschappen” moeten worden gehaald gaat haar zoon mee.
De tuin wordt gedaan door haar schoondochter.
Voor het huishouden krijgt ze een paar uur in de week huishoudelijke hulp van de
thuiszorg.
Mevrouw wil zo lang het nog gaat in deze woning blijven wonen. Als het echt niet
meer gaat wil ze evt. wel verhuizen naar een kleinere woning.
Het contact met ProWonen gaat via de telefoon. Als er wat stuk is belt ze en dat gaat
prima volgens haar. Ze is lid van het service fonds.
Ze vindt de Schakel een leuk blad. Ze maakt de puzzel wel maar de oplossing stuurt
ze nooit in. Misschien toch iets voor de toekomst?
Rikie bedankt voor de gastvrijheid, de koffie en het leuke gesprek.

Hermien Schulenbarg.

Deze mevrouw heeft zich spontaan opgegeven bij een van de bestuursleden!
Dat vinden wij bijzonder fijn! Dus wie volgt???

Bundeling
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Deze plannen hebben veel invloed
op de bewoners; zij moeten immers
noodgedwongen verhuizen. Daarom besteden de medewerkers van
ProWonen en Sensire veel persoonlijke aandacht aan bewoners en hun
familie. Iedereen heeft ondertussen
laten weten waar hij of zij het liefst
woont. Op basis van de woonwensen
zijn de verhuizingen in kaart gebracht.

In Het Bundelingpark wonen ouderen
zelfstandig of met zorg in een prachtige omgeving. De ondersteuning van
Sensire is gericht op leven zoals u dat
gewend bent, samen met de mensen
om u heen. Hier kan men in een beschutte omgeving wonen. Wijkzorg,
intensieve zorg, tijdelijke zorg; alle
zorgvormen kunnen op dit terrein 24
uur per dag worden geleverd. Het
Bundelingpark is kleinschalig en sfeervol van opzet.
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De bewoners van De Schoven moeten
tijdelijk hun woning uit. Zij kunnen kiezen om terug te keren naar hun eigen
of naar een ander gerenoveerd appartement. Vervolgens kunnen de overgebleven bewoners van Het Voorhuis
een keuze maken uit een van de 15
leegstaande gerenoveerde appartementen. Zij kunnen ook met voorrang
kiezen voor een andere woning buiten
De Schoven, in of buiten Ruurlo. Door
de verhuurpauze wordt Het Voorhuis
steeds leger. Niemand moet een ander huis accepteren dat niet aan de
woonwensen voldoet. We zoeken net
zo lang dat iedereen een goed gevoel
heeft bij een nieuwe woning. Tot slot
verhuizen de bewoners van De Bundeling naar De Schoven. Vanaf dat
moment worden alle vrijkomende appartementen via Sensire verhuurd aan
iemand met een indicatie.
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Op dit moment is er een globale planning voor het hele terrein. Of deze planning
gehaald wordt ligt aan veel factoren. Het kan dus zijn dat bepaalde werkzaamheden eerder of later worden uitgevoerd:

Wooncorporatie ProWonen en zorgaanbieder Sensire gaan – gezien de
leeftijd van de bewoners- uitermate
voorzichtig met de bewoners om. Alle
communicatie is persoonlijk en het
liefst met een familielid erbij. Zo kunnen de bewoners een weloverwogen
keuze maken waar zij willen wonen.
Heeft u vragen over de nieuwbouw

Mei 2018:

Start Renovatie De Schoven. Drie appartementen worden
ingezet als modelwoning.
Eind 2018:
Renovatie van De Schoven is klaar.
Begin 2019:
Sloop Het Voorhuis en de dagopvang plus archeologisch
onderzoek.
Voorjaar 2019: Start bouw 5 grondgebonden woningen en tijdelijke
ontmoetingsruimte.
Voorjaar 2019: Start uitbreiding de Schoven met 8 appartementen.
Eind 2019:
Bewoners verhuizen naar de nieuwe woningen en appartementen.
Begin 2020:
Start sloop de Bundeling.
Half 2020:
Start bouw 15 grondgebonden woningen en ombouw tijdelijke
ontmoetingsruimte naar 5 grondgebonden woningen
Begin 2021:
Aanleggen van de tuinen.

seniorenappartement De Schoven

Na sloop van de Bundeling, wordt er
een gloednieuwe ontmoetingsruimte
gerealiseerd. Hier kunt u terecht voor
HHQNRSNRƯ
  HGHOHHVWDIHOGHGDJH
lijkse maaltijd of een spelletje. Ook
is deze ruimte het ontmoetingspunt
voor het organiseren van activiteiten
en gezellig samen zijn. Er is wel een
tijdelijke ontmoetingsruimte nodig,
zodat het mogelijk blijft om elkaar te
zien en spreken, ook tijdens de sloopen bouwwerkzaamheden. In vijf nieuwe woningen wordt een tijdelijke ontmoetingsruimte ingericht.
Met de realisatie van Het BundelingSDUNZRUGWHUHHQƮH[LEHOZRRQ]RUJ
park gecreëerd dat voldoet aan de
woonwensen van de huidige en toekomstige bewoners. Hierdoor is er
RRNYRRUGHWRHNRPVWHHQƬMQHZRRQ
plek voor mensen met een (intensieve) zorgvraag in Ruurlo.

of de renovatie, dan neemt u contact
op met Ans van Hinte van ProWonen
op telefoonnummer (0545) 28 50 94.
Ook als u vragen heeft over de verhuizing uit Het Voorhuis en De Schoven.
Heeft u vragen over de verzorging
of de verhuizing uit De Bundeling?
Neem dan contact op met Rieneke
Wormgoor op telefoonnummer (06)
10 27 61 52.
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Foto’s renovatie de Schoven

vooraanzicht appartement

de keuken

de hal

douche en toilet >>

de kamer
de slaapkamer

Heb jij een uurtje?
Heb jij een uurtje in de week over voor de huurders van de
gemeente Borculo en Ruurlo?
Wil je interessante mensen ontmoeten, nieuwe dingen leren,
meepraten, advies geven, beslissen en meedenken over één
van deze onderwerpen?







Bewonerszaken
Duurzaamheid
Financiën
Prestatieafspraken
Participatie
Spelregels bij Sloop & Groot Onderhoud.

1x per maand vergaderen
=
10 x per jaar vergaderen

Doe net als mevr. Nathalie Schrijver, meld je spontaan aan bij een van de
bestuursleden!!!!
Of……
Schuif eens vrijblijvend aan bij één van onze vergaderingen (19 maart of 16
april).
Of…..
Meld je vrijblijvend aan via de mail: h.v.borculo@ gmail.com
Of…..
Via Prowonen

www. prowonen.nl.

Wij vertellen je graag wat je kunt doen voor de huurders van Prowonen.

Mogen wij op U rekenen?

Opmerkingen uit de Winteruitgave “Huurwijzer” 2018-2019






De huurgrens in de sociale huursector gaat in 2019 naar €720,42. Deze was de laatste drie
jaar vastgesteld op €710,68.
De inkomensgrens voor huurtoeslag van een eenpersoonshuishouden gaat naar €22700 en
van een meerpersoonshuishouden naar €30825.
De percentages van de maximale huurverhoging zijn nog niet bekend.
Corporaties moeten in 2019 80% van hun vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens
met een inkomen tot €38035 ( was €36798) .
Woonlasten: 1. Belasting op gas gaat in stapjes omhoog en die op stroom naar beneden,
zodat de woonlasten voor de gemiddelde huurder gelijk blijven.
2. huurders met een meer dan gemiddeld gasverbruik en zonder woningverbetering zoals
isolatie lopen risico om een groter deel van hun inkomen aan energie uit te geven.
3. toezeggingen over eventuele compensatie zijn er ( nog) niet.
4. Door de voorgenomen energietransitie ( nul-op-de-meter woningen, bouwen zonder
aansluiting op het gasnet, het installeren van warmtepompen, e.d.) is het erg onzeker of, en
in hoeverre de woonlasten zullen gaan stijgen. Er worden gemiddelde stijgingen genoemd
van € 120 tot € 300, maar dat is op dit moment nog koffiedik kijken.

Bij de vaste lasten en uitgaven is het zinvol om te bekijken of er iets te besparen valt op vaste lasten
zoals abonnementen, energielasten, lidmaatschappen of verzekeringen.
Het is nuttig deze kostenposten te checken in verband met de ( veranderde) persoonlijke situatie
door “vergelijkers” te raadplegen.
Als er maatregelen ter voorkoming van inbraak zijn genomen, kan in veel gevallen de
inboedelverzekering worden aangepast. Eventueel is er een korting te bedingen.
U kunt proberen elke maand een bedrag opzij te zetten voor onvoorziene uitgaven en dat is meestal
goedkoper dan verzekeren.

Tot slot levert minder energie gebruiken de meeste besparing op: led-lampen, radiatorfolie,
spaardouchekoppen, ’s nachts verwarming lager, enz. Ook overgordijnen ’s avonds dicht en niet over
de radiatoren geeft behalve besparing ook een behaaglijker woonklimaat.

Wim Tienkamp

Voor de Puzzelaars
Een woordzoeker
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En voor de liefhebbers: een sudoku
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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 uw oplossing(en) naar:
Redactie Schakel Heerlijkheidstraat 10 7271 VH Borculo
Of : h.v.borculo@gmail.com
Onder de goede inzenders van de woordzoeker of de sudoku verloten we weer
een bon van €15.

