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   Website: www.huurdersvereniging-borculo.nl 

 

          Van de redactie 

Eindelijk!!! Daar is hij dan: de Schakel najaar 2020.Door de Corona crisis waren 

ook wij gedwongen alle activiteiten van de huurdersvereniging te stoppen. Nu 

zijn we zes maanden verder en willen we de draad weer oppakken maar opnieuw 

slaat Corona toe en zijn we in de tweede golf beland. Afwachten hoe het nu 

verder gaat. 

Dan de uitslag van de puzzels: 

Doordat er geen adressen vermeld stonden bij de oplossingen zijn er bij de loting 

twee winnaars in Ruurlo gevallen 

C.Boning Wildenborchseweg 21 7162 WX                 

Ewa Kalkhoven Loolaan 9b 7271HS 

Gefeliciteerd en veel plezier met uw bon!  

 

Geen adres bij de oplossing wordt u 

uitgesloten van deelname. 

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


Van de voorzitter   
     

             
  

                   Beste huurders van Borculo en Ruurlo. 
 
 

Bij mijn voorwoord in de Schakel nummer 1 van 2020 vertelde ik dat het 

jaar 2020 was begonnen zoals het jaar 2019 is geëindigd.  
Alle vergaderingen waren weer opgestart en het was ouderwets druk met 

alle bijeenkomsten waarvoor we waren uitgenodigd en daarnaast onze 
eigen vergaderingen, die van Samen 1 en de Commissie Duurzaamheid 

die werken onder Samen 1. 

Maar toen kwam de zondag 15 maart, een ingelaste persconferentie van 
premier Rutte die ons mededeelde dat vanaf dat moment Nederland 

grotendeels op slot ging, alle scholen, kinderopvang, cafés, restaurants en 
sportclubs moesten per direct sluiten. 

En er werd een nieuw begrip ingevoerd: de 1,5 meter afstand. 
 

Ook werden voor de huurdersvereniging Borculo-Ruurlo alle overleggen 
per direct stopgezet. 

Het activiteitenprogramma van ProWonen waar we het eerste half jaar 
over in gesprek gingen wordt na overleg niet meer gemaakt en de 

gesprekken over de Prestatieafspraken tussen de drie partners Gemeente 
Berkelland, ProWonen en de huurdersvereniging worden uitgesteld. 

 
Vanaf mei zijn wij weer gestart met ons eigen overleg met enkele 

personen en op 1,5 meter afstand en op 16 juni was de eerste 

bijeenkomst van de Prestatieafspraken in de grote zaal van Kerkemeijer in 
Borculo, dat was nodig omdat alle aanwezigen de 1,5 meter in acht 

moesten nemen. 
 

Alles komt dan langzaam weer op gang waarbij we heel veel 
vergaderingen moesten inhalen. 

Wat hebben we vanaf dat moment gedaan: 
-We zijn begonnen samen met het bureau Atrivé met het 

Woonlastenonderzoek waarover ik heb gesproken bij onze vorige Schakel, 
op dit moment is dat bijna afgerond. 

-Er is een tweede bijeenkomst geweest van de Prestatieafspraken. 
-De Commissie Duurzaamheid is in gesprek met ProWonen over een 

nieuwe aanbieding zonnepanelen en er is nog overleg over de thermo-
grafische foto’s die zijn gemaakt, de camera maakt warmtebeelden 

waarop je kan zien waar eventueel een tekort aan isolatie zit. 

-Ook zijn er gelijktijdig video vergaderingen, eenieder zit voor zijn eigen 
laptop om op die manier toch in gesprek te kunnen. 

 
Dan komt de vakantie waar we allen naar uit hebben gezien, maar helaas, 

ondanks de versoepeling ondervinden we nog veel last door de corona. 
 

 



Begin augustus hebben we kennis gemaakt met de nieuwe directeur-

bestuurder Hanke Struik, een persoon die ons direct het vertrouwen gaf 
dat zij ProWonen op een goede wijze gaat besturen en dat we veel 

meegenomen gaan worden bij de zaken die onze huurders aan gaan. 
 

Zoals ik heb vermeld geldt er een voorrang bij de toewijzing van woningen 
tot € 619,01 voor jongeren tot 30 jaar, uit de cijfers blijkt dat tot en met 

juli in Borculo 6 van de 19 geschikte woningen zijn verhuurd aan de 
jongeren en in Ruurlo 5 van de 25 geschikte woningen. 

We blijven hier aandacht aan geven. 
 

Helaas hebben we moeten besluiten om onze jaarvergadering af te lasten, 

op dit moment, zeker na de persconferentie van 28 september, komt er 
ook geen bijeenkomst in dit jaar meer en hopen dat we u allen kunnen 

uitnodigen in maart 2021. 
 

Dus wees voorzichtig in deze corona tijd en dan zien we u allen in goede 
gezondheid graag op onze jaarvergadering in het voorjaar van 2021. 

 
 
 

 

           Henny Timmermans.  

          Voorzitter/secretaris huurdersvereniging Borculo-Ruurlo. 
 
 



OPGELET! 
 

Heb u moeite met formulieren lezen, invullen enz. 
De formulieren brigade is er voor u! 
Lees onderstaande bericht van de Gemeente Berkelland 

 

                  
BERICHT GEMEENTE BERKELLAND 
 
 

Beste mensen, 
 

Bij deze de gegevens van de nieuwe plek en nieuwe dag voor de Formulieren 
Brigade Berkelland. 

Willen jullie dit doorgeven aan hen voor wie dit van belang is? 
Dank je! 
 

Formulieren Brigade Berkelland is weer open, wel op een nieuwe 
plek en andere dag: 
 
Plaats:      Bibliotheek Borculo, Hoflaan 5 
Tijd:           Iedere donderdagmorgen van 10 – 12 uur 
Voorlopig op afspraak: via 06 – 14 17 64 15  
 
De vrijwilligers zitten voor je klaar om je te helpen! 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Gea Bouwers 

 
Coördinator Humanitas Thuisadministratie Oostelijke Achterhoek en Rheden 

 
M: 06 2393 3004 
E: g.bouwers@humanitas.nl      

werkdagen: maandag t/m donderdag 

 
Humanitas Thuisadministratie | Roelvinkstraat 2,  7101 GN Winterswijk / 

Heeckerensstraat 201, 6882 DA Velp |  www.humanitas.nl 

mailto:g.bouwers@humanitas.nl
http://www.humanitas.nl/


 



                                                 Op de koffie bij.... 

 
                
Voor deze op de koffie bij…. ben ik bij Alexander en Melanie Rijghard. 

 
Alexander en Melanie wonen in de Koppel aan de Julianastraat in Borculo. 

 
Melanie is geboren in 1988 in Neede. Ze komt uit een gezin met 2 kinderen. 

Het huis waar ze is geboren was een huurhuis van ProWonen. 
Melanie ging naar Basisschool de Marken in Neede. 

Daarna naar het Assink lyceum waar ze Vmbo theoretisch heeft gedaan. In 
Haaksbergen op het Assink lyceum heeft ze vmbo-kader gedaan om 

vervolgens sociaal cultureel werk in Hengelo te gaan studeren. 
Haar schoolperiode heeft ze afgesloten in Almelo waar ze de opleiding sociaal 

cultureel werk kunst en cultuur volgde. 

Tijdens deze opleiding werd ze zwanger en heeft ze daardoor de opleiding niet 
af kunnen maken. 

In deze periode had ze naast school een ochtend krantenwijk om wat bij te 
verdienen. 

 
Alexander is geboren in Neede in 1987. Hij komt uit een gezin met 3 kinderen. 

Ook zijn ouders huurden een woning van ProWonen. 
Alexander ging de eerste 2 jaar naar Basisschool de Kisveld. Van daaruit is hij 

de laatste jaren naar de Diekmaatschool in Neede gegaan. Zijn 
vervolgopleiding vmbo deed hij ook op het Assink in Neede. 

In Eibergen deed hij vervolgens de opleiding vmbo-elektrotechniek. 
Zijn vervolgopleiding heeft hij gedaan in Doetinchem, mbo Monteur 

Consumenten Elektronica niveau 2 op het Graafschap college. Hierna heeft hij 
hier ook nog de opleiding Medewerker beheer ICT-niveau 3 gedaan. 

Toen hij eenmaal zijn diploma's op zak had kwam de recessie. Het was moeilijk 

om een baan te vinden.  Via de gemeente kon je destijds meedoen aan het 
direct werken project 2009.Dit was een project dat 3 maanden duurde. Het 

doel was om de mensen zicht te bieden op een baan. Je kon werken en kreeg 
trainingen in solliciteren. Na dit project is hij gaan werken bij het 

uitzendbureau die hem uitleende aan verschillende bedrijven. 
Alexander werkt nu bij Simco in Lochem. Eerst via het uitzendbureau. Hij is 

hier productiemedewerker en hij doet hier een stukje ICT. 
 

Alexander en Melanie hebben elkaar leren kennen in 2010 tijdens de 
avondvierdaagse in Neede. 

In 2012 zijn ze gaan samenwonen aan de Morsmanshof in Borculo. Deze 
woning was voorheen een seniorenwoning. Deze woning was klein en had 2 

slaapkamers, daarom hebben ze zich gelijk weer laten inschrijven. In 2012 is 
hier hun dochter geboren. 

In Oktober 2018 kwam er een woning vrij aan de Julianastraat in Borculo. Ze 

kregen in november de sleutel van deze woning. Er moest eerst nog een 
keuken worden geplaatst omdat de vorige bewoner de keuken die hij zelf had 

geplaatst had meegenomen.  Deze woning is in 2017 nieuw gebouwd als 1 van 

http://insightbyseymour.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


de nieuwe woningen uit het wijkplan de koppel. 

Het is een bijzondere en ruime woning. De woning heeft een oppervlakte van 
107 m2 en heeft een energielabel A +. 

Wijk de koppel is een kindvriendelijke buurt met relatief veel gezinnen. De wijk 
is ruim opgezet met voldoende plaats om veilig te spelen. Ook is er veel groen. 

Verder is het een betrekkelijke rustige buurt gekeken naar de 
bevolkingsdichtheid. De woning is redelijk tot goed bereikbaar met veel 

voorzieningen in de buurt. O.a. een basisschool, en een wijkgebouw met een 
speeltuinvereniging. Het is gesitueerd op loopafstand van het centrum van 

Borculo. Daarnaast is de dichtstbijzijnde uitvalsweg in de nabije omgeving op 
21 minuten rijden. 

De Julianastraat kent nog geen buurt/straatvereniging. Enkele bewoners zijn 
hier wel mee bezig maar door de corona crisis is dit uitgesteld. 

 
Indeling van de woning. 

Het is een twee onder 1 kap woning. Het is voorzien van vloerverwarming en 

zonnepanelen. Er is een vaste parkeerplek naast het huis die daar ook niet 
mag worden weggehaald. Dit om parkeerproblemen in de straat te voorkomen. 

Achter het huis is een tuin met een kleine berging. 
Via de voordeur kom je in de hal met de trap naar boven. In de hal is ook de 

meterkast en het toilet.Onder de trap zit een voorraadkast. Via de deur kom je 
in de woonkamer met een open keuken. In de open keuken bevindt zich de 

deur naar de tuin. 
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkamers en een grote 

badkamer. 
Via een vaste trap kom je op de open zolder. Hier bevindt zich de 

verwarmingsketel en de aansluiting voor de wasmachine. 
Hobby's. 

Melanie houdt van tekenen en schilderen. Verder is ze huismoeder. Ze gaat 4 
dagdelen in de week naar Parlijn. Hier is ze creatief bezig met o.a. workshops. 

Alexander heeft als hobby elektronica en computers. Hij noemt het zelf, 

proberen en experimenteren. Hij helpt kennissen graag met de computer bij 
problemen zoals upgraden. 

 
Het contact met ProWonen noemen ze goed. Ze zijn lid van het service fonds. 

Ze hebben het nog niet nodig gehad maar als er zich iets zou voordoen zouden 
ze contact opnemen via de mail. 

 
De schakel wordt gelezen. Als hij digitaal zou zijn, zouden ze daar niet aan 

denken om deze te lezen. Dus op papier is in dit geval perfect. 
 

Alexander en Melanie bedankt voor dit leuke gesprek. 
 

                                                        Hermien Schulenbarg.  
 

 

Mag ik ook een keer bij u op de koffie komen? 
U bepaalt zelf wat er in de schakel komt te staan. Schroom niet en meld u aan. 

Dus…. Wie is de volgende?? 



 



        Vacature  
 

 Bent u….. 

 Iemand die graag weer iets om handen wil hebben? 

 Iemand die iets voor een andere wil betekenen? 

 Iemand die zich wil inzetten voor het wel en wee van onze huurders? 

 Iemand die interesse toont in alles wat er op huurgebied gebeurt?  

  

Dan zijn wij op zoek naar jou!!!     

 

Wij zijn op zoek naar mensen uit Borculo en Ruurlo die in ons bestuur 

willen plaatsnemen. 

Gewone mensen zoals u en ik die interesse hebben in alles wat er op 

woongebied gebeurt. 

Kom een keertje vrijblijvend onze vergadering bijwonen om te ontdekken 

wat de huurdersvereniging zoal doet. Wij zijn graag bereid u rond te 

leiden en uitleg te geven in huurdersland! 

Nieuwsgierig geworden? Schroom niet en neem contact met ons op! 

Stel ons niet teleur!!!  

 

Bezorgers gevraagd !!!   

 

Voor ons informatieblad de Schakel zoeken wij bezorgers die 3x per jaar 

dit blad willen bezorgen bij onze huurders. 

Uiteraard tegen een vergoeding!!   

Meld u aan bij :h.v.borculo@ gmail.com                                                                



De Bundeling afgebroken 

  

Het hoofdgebouw van de 
Bundeling is gesloopt. Ook de 
overige gebouwen ontkomen 
niet aan de sloophamer. De 
gebouwen voldeden niet 
meer aan de woonwensen 
van nu. De gebouwen dateren 
uit 1984 en zijn destijds door 
Koningin Beatrix officieel 
geopend. Zodra de sloop voltooid is, wordt begonnen met de bouw van een 
nieuwe ontmoetingsruimte. Ook wordt gestart met de bouw van nog 15 
grondgebonden woningen. Tenslotte krijgt het terrein een geheel nieuwe 
uitstraling. Wegen,  paden en parkeerplaats worden opnieuw ingericht. De 
verwachting is dat e.e.a. eind 2021 klaar is. 
                           
                  

                             
          



                               Voor de Puzzelaars                       

     Een woordzoeker                                               

  -AFVINKEN 

  -EMPLOYEE 
  -HECHTING 

  -HUGENOOT 
  -INBOETEN 
  -INKTLAP 

  -KILOWATT 
  -NAKOMER 

  -NIJPTANG 
  -PALET 
  -PAROCHIE 

  -PURPER 
  -SOLVABEL 

  -SPRINTER 
  -STEEKMUG 
  -TEGENGAS 

  -TYPIST 
  -VAKGROEP 

  -WEGWIJZER 
 

 
 
 

       
 

 

 

 
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. 

C T O O N E G U H O P 

N W E G W IJ Z E R A T 

R E P R U P P A L Y E 

N M E R T M F T P A G 

E P O E I V K I A N E 

T L R T I N S E L N N 

E O G N I T H C E H  G 

O Y K I L O W A T T A 

B E A R E M O K A N S 

N E V P A R O C H I E 

I E R S O L V A B E L 

   3      

 3   2  8 9  

 9    1 2   

1     5    

 2    4   6 

 5 7  8  9   

 1  8     2 

6 7  1 3     

  3      5 


