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Van de redactie

We hebben een mooie en zeer warme zomer gehad, de vakanties zijn achter de
rug, dus gaan wij ook weer over tot de order van de dag!
We hebben geprobeerd u een zo gevarieerd mogelijke Schakel te presenteren
hoewel het na de vakanties wel moeilijk is om actueel nieuws te vergaren.
We hebben veel oplossingen ontvangen voor de Sudoku als de woordzoeker
ondanks dat er 2 fouten in zaten. Daarvoor ons excuus.
Nog een verzoek: wilt u bij de oplossing SVP ook uw naam en
adres vermelden.
De oplossing van de woordzoeker: Legpuzzel
van de sudoku: 6
Winnaars: ditmaal 2 x in Borculo:
- Ciel Huinink van Raesfeldstraat 27
- Menno Kornfeld Morsmanshof 45

Van de voorzitter

Beste huurders van Borculo en Ruurlo.

Op 28 mei jl. is onze voorzitter Erwin Wolfs in verband met zijn drukke
werkzaamheden op onze jaarvergadering afgetreden als voorzitter van de
huurdersvereniging Borculo-Ruurlo.
Erwin is vanaf 2011, dus acht jaar, voorzitter geweest en we zijn hem zeer
dankbaar voor alles dat hij heeft gedaan voor de huurdersvereniging en
natuurlijk voor onze leden.

Wij wensen hem alle geluk voor de toekomst!!

Foto’s Jaime Lebbink

Omdat we als vereniging verder moeten heeft Henny Timmermans aan gegeven
naast zijn werk als secretaris ook het voorzitterschap op zich te nemen, dit is
goedgekeurd door alle aanwezigen op de jaarvergadering.
Dit is de reden dat ik vanaf deze Schakel het woord mag doen namens de
voorzitter.
Wat doen als huurdersvereniging, eigenlijk te veel om op te noemen, maar ik wil
er toch een aantal zaken uithalen. We geven advies over de huurverhoging en
het service- en glasfonds, we maken samen met ProWonen een
participatieovereenkomst waarin van beide staat wat de rechten en plichten zijn,
we maken samen met ProWonen de spelregels bij sloop, renovatie en groot
onderhoud, samen met de gemeente Berkelland en ProWonen maken we de
prestatieafspraken waarin alles wordt vermeld wat we het komende jaar gaan
doen en als laatste wil ik graag vermelden het lokaal overleg waarin we alle
zaken bespreken die specifiek plaats vinden in Borculo en Ruurlo.
Ik zal bij deze opsomming ongetwijfeld een aantal zaken en gesprekspunten zijn
vergeten.
De huurdersvereniging Borculo werkt intensief samen met de vier andere
huurdersverenigingen van ProWonen, dat zijn de huurdersverenigingen
Lichtenvoorde, Zelhem, Hengelo-Vorden en de Naobers uit Neede en Eibergen.
Omdat het steeds moeilijker wordt om goede vrijwilligers te krijgen betekend het
dat we gebruik maken van de kennis die we samen hebben, het
samenwerkingsverband heet dan ook Samen 1. Een goede samenwerking
waarbij je als vereniging zelf niet alle kennis moet binnen halen omdat je het via
een van de bovengenoemde verenigingen kan ophalen.
Binnen deze samenwerking hebben we ook twee commissies: de commissie
duurzaamheid en de commissie financiën. Bij de commissie duurzaamheid
hebben we veel kennis op het gebied van verduurzamen van de woningen maar
ook van het toepassen van zonnepanelen, de commissie financiën bestudeert het
financiële jaarverslag van ProWonen en volgt daarnaast elk jaar een aantal
cursussen om nog beter de cijfers te kunnen begrijpen.
Alle genoemde zaken zorgen ervoor dat we op alle fronten goed kunnen
opkomen voor onze huurders en dat is de basis van onze huurdersvereniging.
Dit is het eerste artikel van uw nieuwe voorzitter, rest mij te zeggen dat u bij
vragen altijd terecht kunt op ons mailadres: h.v.borculo@gmail.com of een brief
kan sturen naar huurdersvereniging Borculo, postbus 85, 7270AB te Borculo.
Ik wens u allen een mooie herfst en prachtige kerstdagen, het liefst met sneeuw,
en u leest mijn volgende voorzitters artikel begin 2020.
Uw voorzitter,

Henny Timmermans.

Op de koffie bij........
Voor deze Schakel ben ik vandaag op de koffie bij:
Dinie van Rijn – Ditzel.
Dinie is geboren in 1956 in Borculo in de Margrietstraat. Tot ze uit huis ging heeft ze
hier gewoond met haar ouders, 2 zussen en 1 broer.
Dinie is na de lagere school naar de huishoudschool gegaan. Na het eerste jaar is ze
met meerdere leerlingen naar de confectie fabriek ” De Berkel”gegaan waar ze de
opleiding Modinette heeft gedaan. Op deze opleiding leerde ze hoe ze kleding in elkaar
moest naaien op de naaimachines. “De Berkel” maakte destijds ziekenhuiskleding. Als
Modinette kon je overal in de fabriek worden ingezet om de kleding in elkaar te
zetten.
Hierna is ze gaan werken bij Kruidenierszaak Siebers aan de Voorstad in Borculo. Toen
de firma Siebers Liebrand over nam aan de Koppeldijk, heeft Dinie hier ook een tijdje
gewerkt. In deze tijd heeft ze haar man leren kennen.
Toen ze 18 was is ze getrouwd en is gaan wonen in de Malusstraat in het Hambroek.
Ze waren de eerste bewoners van dit huis in deze nieuwe wijk in Borculo. Dit was een
huurwoning van de Vereniging Woningbouw, het voormalige ProWonen.
Op een gegeven moment had ze er genoeg van dat ze in het weekend moest werken
en ze heeft toen een baan gekregen bij Schut kartonnage in Borculo. Deze zat toen
aan de Oude Needseweg. Het bedrijf maakte voornamelijk gebaksdozen die Dinie daar
dan moest in pakken.
Toen ze 23 was is hun dochter geboren. Op haar 26e is hun zoon geboren.
Dinie is toen thuis gaan werken voor Schut kartonnage tot deze fabriek zijn deuren
sloot.
In 1980 zijn ze verhuisd naar de Julianastraat in Wijk de Koppel.
In 2008 is haar man overleden. Dinie is toen gaan werken bij Sensire in de thuishulp.
In dat jaar kreeg ze ook te horen dat haar huis zou worden gesloopt i.v.m. het nieuwe
wijkplan van De Koppel.
Ze had nog ongeveer 5 jaar om op zoek te gaan naar een huis wat aan haar wensen
zou voldoen.
Toen de nieuwe huizen aan de Wilhelminastraat in de Koppel klaar waren wou ze daar
graag naar toe. Echter er waren teveel gegadigden voor deze woningen dus dat lukte
niet. Uiteindelijk heeft ze gekozen voor een nieuw te bouwen woning aan de
Margrietstraat waar ze ook was geboren.
Deze woning was in 2015 gereed en toen kon ze verhuizen.
De woning aan de Margrietstraat is een 5 onder 1 kap woning. Ze woont in een
eindwoning op de hoek. De woning heeft een klein voortuintje en een achtertuin met
een kleine schuur. Tussen de twee blokken woningen loopt een gezamenlijk pad.
Tussen het pad en haar woning ligt nog een kleine strook tuin dat bij haar woning
hoort.

Via de voordeur kom je in de hal met een meterkast, trapopgang naar de eerste
verdieping, een toilet en een trapkast met een aansluiting voor de wasmachine en
droger. Via de hal kom je in de woonkamer met een open keuken.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkamers met dakramen. 1
slaapkamer heeft Franse balkon deuren. Ook bevindt zich hier een ruime badkamer
met douche en toilet.
Middels een vlizotrap op de overloop kun je naar een grote bergzolder waar zich ook
de cv installatie bevindt. Ook hier is een dakraam geplaatst.
De woning is voorzien van 10 zonnepanelen en een automatische lucht afvoer.
Omdat ze uit een sloopwoning kwam had Dinie recht op huurgewenning en een
verhuisvergoeding.
Wat is huurgewenning?
Wanneer een huurder zijn woning moet verlaten omdat deze gesloopt wordt en hij/zij
hierdoor noodgedwongen naar een andere woning moet verhuizen waarvan de
huurprijs hoger is, dan kan het zijn dat er sprake is van huurgewenning. ProWonen
heeft de huur van de oude woning in 5 jaar opgeschroefd naar de huurprijs van de
nieuwe woning. Huurgewenning is niet bij de wet verplicht.
Dinie vindt het een prima woning met een mooie indeling. Ze woont hier met veel
plezier. Het is in een leuke buurt met zowel jonge als oudere inwoners. Het contact
dat ze met de buurt heeft is prima.
Wel ergert ze zich aan het vele onkruid op de stoepen. De wijk is zo mooi geworden,
jammer dat ze daar dan van de gemeente niets zoveel meer aan doen.
In haar vrije tijd die ze heeft, naast het werk bij de thuishulp, past ze ook op haar
kleinkinderen. Met de wisselende diensten van haar dochter in de zorg is dat
gemiddeld twee keer per week.
Ook is ze vrijwilliger bij voetbalvereniging Reünie op de zondagmorgen. Ze verkoopt
dan de lootjes.
Als ze even tijd heeft gaat ze ook graag een eindje wandelen vroeg in de avond met
een goede vriendin.
Verder houd ze van tv kijken.
De schakel leest ze meestal wel. Alleen is ze geen puzzelaar, dus die maakt ze niet.
Dinie is lid van het service fonds van ProWonen. Als ze wat te repareren heeft doet ze
een reparatieverzoek per telefoon. Ze heeft wel een computer maar telefonisch vind
ze handiger, en het gaat volgens haar net zo snel.
Het contact dat ze heeft met ProWonen noemt ze uitstekend. Ook ten tijde van de
verhuizing naar de nieuwe woning is ze goed geholpen als ze iets niet wist.
Tot slot wil ik Dinie bedanken voor de gastvrijheid, de koffie en het leuke gesprek.

Hermien Schulenbarg.

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. De tuinen zijn
steeds vaker betegeld.
Door bestrating van grotere oppervlakten kan het regen water niet goed
opgenomen worden, maar loopt het via de straat naar de rioleringen. Deze raken
overbelast en stromen over. Het water blijft op de bestrating liggen en er
ontstaan plassen.
Daarom 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. Ook gras zorgt ervoor
dat er minder water blijft staan. Een deel van de tegels opbreken maakt een
enorm verschil.
Dus mocht U van plan zijn om Uw tuin te veranderen, dan hoop ik dat U wat aan
deze tips heeft.
Groen in de tuin maakt mensen gelukkiger

Dinie Klein Hazebroek

RUURLO
DE GARVEN
Verkoop van de Garven aan Sensire.

Op 22 juli jl. is de Huurdersvereniging Borculo-Ruurlo benaderd door Prowonen
om hun zienswijze te geven op de voorgenomen verkoop van De Garven in
Ruurlo aan Sensire.
De gemeente Berkelland, burgemeester J.H.A. van Oostrum, had haar
goedkeuring al gegeven op 24 april 2019.
De Autoriteit Woningcorporaties echter wilde haar goedkeuring niet geven
voordat ook de goedkeuring van de Huurdersvereniging binnen was.
Deze goedkeuring heeft de Huurdersvereniging gegeven op 23 juli onder de
voorwaarde dat de vorm van huisvesting ook na de overname door Sensire zal
blijven bestaan. De huurdersvereniging Borculo heeft afgesproken dat de
huisvesting van dementerende senioren zal worden voortgezet na de overname
door Sensire.
Dit laatste is bevestigd door Prowonen en Sensire.

De Bundeling, de Schoven en de Garven.

Informatie

Knooppunt Mantelzorg
Zoals u al wel weet wil de overheid dat mensen tegenwoordig langer zelfstandig
thuis blijven wonen. Dat betekent ook dat er steeds meer zorg thuis nodig is. Dat
komt op de schouders van de mantelzorgers neer: dat zijn dan of de partner, de
kinderen, de ouders familieleden enz.
Gedachte van het Knooppunt Mantelzorg
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde, daar willen en moeten wij zuinig op
zijn. We merken en signaleren dat veel mantelzorgers overbelast dreigen te
raken of rondlopen met allerlei vragen.
Om mantelzorgers te helpen om op een zo prettig mogelijke manier te kunnen
blijven zorgen voor de ander, gaan we werken met de gedachte van Knooppunt
Mantelzorg.
We gaan werken aan:
-

-

meer bewustwording en bekendheid bij professionals en organisaties die te
maken hebben met mantelzorgers. Dit gebeurt door een
accountmanager. Deze gaat in de gemeente Berkelland naar
ondernemers, scholen, huisartsen etc. om bewustwording te creëren en
mantelzorg onder de aandacht te brengen. Wat kan bijvoorbeeld een
werkgever doen voor een medewerker die mantelzorger is?
Daarnaast heeft elk Voormekaar team in de kern een mantelzorgcoach.
Hij/Zij is het aanspreekpunt als het gaat om vragen van mantelzorgers en
is expert op het gebied van ondersteuning.

Ondersteuning voor mantelzorgers.
Als er een verzoek komt van een mantelzorger om ondersteuning, dan gaat het
Voormekaar team met hem/haar in gesprek. Zij kijken dan welke ondersteuning
het beste bij hem/haar past. Met de inzet van vrijwilligers via de VIT-hulp bij
mantelzorg werden mantelzorgers tijdelijk ontlast. Deze vrijwilligers van VIT zijn
voor veel mantelzorgers goud waard! Het is de bedoeling dat vanuit
“vrijwilligershulp” samen met het Platform Vrijwilligers Berkelland hier opnieuw
invulling aan te geven.

Administratieve ondersteuning.
Voor administratieve ondersteuning kunt u o.a. terecht bij de
formulierenbrigade van Humanitas. Zij zijn elke woensdag
van 9.30-10.30 aanwezig in het gemeentehuis. U kunt ook
bellen met de coördinator: 06-14176415.

Platform Vrijwilligers Berkelland

We zien in Berkelland veel mensen die maatschappelijk betrokken en actief zijn.
De keuze om iets voor een ander te willen betekenen is een mooi streven dat wij
willen koesteren en benutten.
Om dit te coördineren en organisaties en vrijwilligers te ondersteunen, starten
we het Platform Berkelland.
Vanuit het platform gaan we het volgende doen:
-

netwerk van vrijwillige hulp verbinden en versterken
Promotie van vrijwilligerswerk
vraag en aanbod samenbrengen, oog hebben voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
informatie en advies geven voor vrijwilligerswerk.

Tot zover de informatie die we hebben gekregen op de gecombineerde
informatiebijeenkomst over het Knooppunt Mantelzorg en het Platform
Berkelland

Voor de Puzzelaars
Een woordzoeker
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ALLICHT
BEDRAGEN
BEVLOGEN
DANSERES
DANSPAAR
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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
vergeet niet uw naam en adres svp
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Onder de goede inzenders van de woordzoeker en/of de sudoku verloten we
weer twee kadobonnen van €15.
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