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Van de redactie
Wij staan in deze Schakel stil bij ons 25jarige jubileum.
Zo laten wij u meegenieten van de voorbereidingen. Het geschenk heeft u
inmiddels ontvangen. Verder de opening van het Bundelingpark in Ruurlo en alles
wat er verder ter tafel komt. Veel leesplezier!
De puzzel: er was ditmaal maar een winnaar!
Henny Gossens van Coeverdenstraat 39 Borculo
Hij/zij ontvangt de bon van €15.
Kom op mensen puzzelen en inzenden:
Email: h.v.borculo@gmail.com of
Redactie de Schakel de maat 1-02 7271cr Borculo
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Beste huurders van Borculo en Ruurlo.
Om te beginnen bezorgen wij deze Schakel bij alle huurders van ProWonen in
Borculo en Ruurlo, dus naast onze leden ook bij de niet-leden. Wij hopen dat de
laatste groep zich ook gaat aanmelden als lid van de huurdersvereniging BorculoRuurlo. Dit kan via h.v.borculo@gmail.com.
We zijn ontzettend blij dat de wereld weer is opengegaan voor iedereen in
Nederland, in ons blad van februari was het nog twijfelachtig en nu is het
compleet anders. We hadden onze twijfels of de ledenvergadering door zou
kunnen gaan maar ook die hebben we gehouden samen met onze huurders op
14 februari jl.
Het goede nieuws is dat de beide aspirant-leden door de ledenvergadering zijn
gekozen in het bestuur zodat we nu bestaan uit zeven bestuursleden, dat is iets
waar we heel blij mee zijn. Ledenvergadering hartelijk dank!
Er zit absoluut toekomst in de
huurdersvereniging Borculo-Ruurlo en dat
betekent dat we blijven opkomen voor de
rechten van onze leden.
Op dezelfde vergadering hebben we afscheid
genomen van ons bestuurslid Marleen
Hengeveld die bedankt is voor haar inzet en
een mooie bos bloemen heeft ontvangen.
Foto Jaime Lebbink

In het blad van februari heb ik gesproken over een aantal zaken die inmiddels
zijn afgehandeld: de spelregels voor sloop/nieuwbouw, renovatie en groot
onderhoud zijn weer vastgelegd voor twee jaar.
Het goede nieuws is dat er zaken zijn aangepast die allen in het voordeel
uitvallen van de huurders, het tarief voor de huur van zonnepanelen is ook weer
vastgelegd en wel voor het tarief van 2021 en ook het tarief van het servicefonds
blijft gelijk aan 2021. Bij kleine zaken binnenshuis loont het de moeite om op de
website te kijken van ProWonen wat er wordt gemaakt door ProWonen bij de
servicekosten en wat er gemaakt wordt door het servicefonds. Dit kan u veel
geld besparen!
De Prestatieafspraken 2022, dat zijn de afspraken die de gemeente Berkelland,
ProWonen en de huurdersverenigingen Borculo – Ruurlo en de Naobers, zij
werken in Neede en Eibergen, samen maken en waarin staat wat je gaat
presteren in dat jaar zijn uiteindelijk onder voorwaarden toch getekend op 5 april
2022 terwijl dat zou moeten gebeuren in december van het vorige jaar.
We zijn nu gestart met een nieuwe aanpak waarin zowel de ambtenaren van de
gemeente Berkelland als ook de medewerkers van ProWonen samen met de
bestuurders van de twee huurdersverenigingen zich goed kunnen vinden en we

hebben de overtuiging dat we eind 2022 wel de afspraken voor 2023 kunnen
tekenen.
De website waarop de huurders kunnen reageren als ze op zoek zijn naar een
huurwoning, Thuis in de Achterhoek, gaat naar een andere aanbieder. Vooraf
wordt de site aangepakt en gemoderniseerd waarbij de bestuurders aan mee
werken. Voor u verandert er niets, de oude website blijft werken tot 1 januari
2023 en daarna zal de nieuwe opzet online gaan.
We zijn naast de Prestatieafspraken ook in gesprek geweest met ambtenaren
van het sociaal domein van de gemeente Berkelland. Daar is uitgekomen dat we
een lijst hebben ontvangen met daarin alle sociale regelingen die onze gemeente
kent om haar inwoners te ondersteunen. De link naar deze lijst wordt
toegevoegd aan deze Schakel. Het is financieel een zware tijd voor vele mensen
en misschien staan hier wel regelingen tussen waar u recht op hebt en die u
kunnen helpen deze zware tijd door te komen. Doe er uw voordeel mee!
De laatste mededeling is dat de vijf huurdersverenigingen een nieuw systeem
hebben aangeschaft met de naam Lasso+. In dit systeem kan werkelijk alles
opgeslagen worden, alle zaken van de secretaris en er zit ook een compleet
boekhoudsysteem in. Het grote voordeel is dat alle verkeer gaat via een
beveiligde server dus niet kan worden gehackt. Een van de extra’s is dat we ook
zelf nieuwsbrieven kunnen versturen naar onze leden. Dat is de reden dat u allen
van ProWonen een brief heeft ontvangen met daarin de vraag of u het goed vindt
dat uw naam, adres, woonplaats en mailadres mag worden gedeeld met de
huurdersvereniging. Dit is een wettelijke verplichting van de AVG, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Velen hebben inmiddels positief geantwoord
en we hopen dat de huurders die dat nog niet hebben gedaan dit alsnog gaan
doen.
Dat kan digitaal maar ook per brief.
U mag het ook doorgeven aan h.v.borculo@gmail.com.
Het grote voordeel is dat we met een druk op de knop u regelmatig op de hoogte
kunnen houden met onze eigen nieuwsbrief.
Dus in uw eigen voordeel: meld u aan!
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben bijgepraat en zie uit naar een jaar
inzet voor onze huurders, net zoals mijn medebestuursleden.

Henny Timmermans
Voorzitter/secretaris huurdersvereniging Borculo – Ruurlo.

1997

25 jaar

2022

Huurdersvereniging Borculo Ruurlo
Op 24 maart 1997 is onze huurdersvereniging opgericht door de heren H.J.
Kruisselbrink en J.J.T. Broekhof in het bijzijn van notaris mr. S.P. Vermeer. Dat
betekent dat we op 24 maart 2022, dus dit jaar, 25 jaar bestaan. Vele
bestuurders hebben de afgelopen 25 jaar met veel inzet de huurders
vertegenwoordigt. We willen alle mensen die hebben meegewerkt aan het
voortbestaan van de huurdersvereniging hartelijk danken voor alle werk en zijn
er trots op dat we nog steeds bestaan en zeker zullen blijven bestaan. Dank u
wel allen. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan dus we hebben
besloten om alle leden in Borculo en Ruurlo een presentje te geven in maart, in
ieder geval voor 24 maart. U hoeft er niet voor thuis te blijven, het kan door de
brievenbus. We danken alle leden voor het vertrouwen in ons en hopen dat u nog
lang lid blijft.

Afgelopen 24 maart was ons jubileum ,
Begin februari kwam dan ook onze jubileumcommissie bij elkaar.
Het licht zagen we al snel
en gelukkig kwam toen ook de rest wel.
Met alle producten werd een heel zolder volgepakt,
een week later lagen deze bij jullie op de deurmat.
We waren erg druk met die witte enveloppen,
maar een aantal dachten kan dit wel kloppen?
Ook ovenwanten en een zaklampje erbij,
een cake bakken in het donker is nu koek en ei.
Ook de bezorgers waren druk in de weer,
hopelijk doen ze dit bij het volgende jubileum nog een keer.
We wensen u veel plezier met het jubileumcadeau!

De huurdersvereniging zal zich blijven inzetten voor uw belangen!

We willen de bezorgers bedanken voor hun inzet om al die enveloppen te
bezorgen.
Hieronder een impressie van de voorbereiding: het inpakken met veel plezier
van het jubileumpresentje!!!!

Opening Bundelingpark

3 september 2021
Het begin is er!!! De funderingen
van het Bundelingpark liggen er!

17 mei 2022
Het resultaat mag er wezen

De officiele opening!!!

FEESTELIJKE OPENING BUNDELINGPARK
Wij waren als Huurdersvereniging Borculo-Ruurlo uitgenodigd om deze
opening bij te wonen. Ook de buurtbewoners en bewoners van het terrein en
diverse organisatie hadden een uitnodiging ontvangen.
Het weer werkte enorm mee. We zaten lekker buiten, waar ons koffie of
thee aangeboden werd met een heerlijk gebakje met daarop een overzichtsfoto
van het terrein.
De middag werd ingeleid door Hendrik
Mulder van ProWonen, die 3 sprekers
aankondigde.
Eerst de projectleider van het plan
Frederik Lindenhovius, daarna volgde de
directeur van ProWonen Hanke Struik en
tenslotte de wethouder Gerda ten Denge. Alle
drie een leuk verhaal over hoe e.e.a. tot stand
gekomen was.
De drie sprekers en 2 bewoners werden uitgenodigd om de linten door te
knippen waarmee het terrein officieel geopend werd verklaard.
De aanwezigen werden daarna getrakteerd op muziek en zang van het
koppel Gerrie Zwaaftink en Dinie Zweverink. Ook was er gelegenheid de eetzaal
annex recreatieruimte te bekijken. Al met al een geslaagde opening.

DOORSTROMING 55+
De Provincie Gelderland is een project gestart om doorstroming in de sociale
huur te stimuleren. Heel wat ouderen in een eengezinswoning in de sociale huur
ervaren belemmeringen om te verhuizen. Verhuisketens op gang helpt, terwijl
hun doorstroming lange. Verhuiscoaches en de subsidieregeling
“verhuisvergoeding kan worden en wat daar voor huurwoning” moeten de
doorstroming op gang helpen. Hieronder een korte uitleg van beide acties:

Verhuiscoaches
De verhuiscoaches staan klaar om huurders van 55jaar en ouder te helpen die
mogelijk willen verhuizen van een ruime sociale huurwoning naar een kleinere
huurwoning. Samen met de huurder kijken zij wat een passend nieuw thuis kan
worden en wat daarvoor nodig is. De verhuiscoaches gaan actief aan de slag in
de regio’s Nijmegen en Noord-Veluwe. Ze zijn ook beschikbaar voor de overige
regio’s, maar treden daar nog niet naar buiten. Corporaties kunnen de
verhuiscoaches benaderen bij vragen over doorstroming of de verhuisvergoeding
of ter ondersteuning. Meer informatie over de verhuiscoaches is te vinden op:
Actie 10: Verhuiscoaches & doorstroming sociale huur Actieplannen
(gelderland .nl)

Subsidieregeling ”verhuisvergoeding huurwoning”.
De verhuiscoaches spelen een rol bij de financiële tegemoetkoming in de kosten
die bij een verhuizing komen kijken. Hiervoor heeft de provincie een
subsidieregeling opgesteld. Deze regeling is 10 januari ingegaan. Met deze
regeling kunnen 55-plussers die aan de voorwaarden voldoen een financiële
tegemoetkoming aanvragen.
De subsidieregeling in het kort:
-

€ 2.000, - subsidie per verhuizing
De vrijkomende woning heeft minstens drie slaapkamers en 65m2 bruto
vloeroppervlak. Hier is een Gelderse huurwoning van een woningcorporatie
en deze moet beschikbaar blijven als huurwoning voor de wooncorporatie.
- De nieuwe woning is een huurwoning met maximaal twee slaapkamers.
Het huurcontract staat op naam van de aanvrager van de subsidie.
- Ten minste een lid van het huishouden moet minstens 55 jaar zijn en de
aanvrager heeft minstens een jaar in de vrijkomende woning gewoond.
- Voordat een huurder de subsidie kan aanvragen, moet er contact zijn met
een van de verhuiscoaches.
Wij kunnen onze huurders helpen door ze te wijzen op deze subsidieregeling of
door ze te helpen (telefonisch) contact op te nemen met een verhuiscoach. Meer
Informatie over de subsidieregeling is te vinden op:
Https://www.gelderland.nl/Subsidie/Verhuisvergoeding-huurwoning.

Privé gegevens
In het nabije verleden heeft elk huishouden wat staat
ingeschreven bij de huurdersvereniging Borculo/Ruurlo een
brief van Pro-Wonen ontvangen.
Hierin werd gevraagd of jullie toestemming wilden geven tot
het gebruik van jullie e-mailadressen.
Omdat wij als Huurdersvereniging vooruit willen, zijn wij op de achtergrond bezig om
in de toekomst nieuwsberichten en meldingen digitaal te kunnen versturen naar onze
leden.
Om dit mogelijk te maken heeft ProWonen jullie een brief gestuurd waarin jullie
konden beslissen of jullie ons hier voor bevoegd willen maken. Aangezien wij jullie nog
beter en sneller op de hoogte willen houden van alle nieuwsberichten en verschillende
tips.
Jullie geven bij een akkoord toestemming aan ons om jullie e-mailadressen te zien en
daar mail-verkeer heen te kunnen sturen. Dit blijft uitsluitend bij de
Huurdersvereniging en wij zullen deze gegevens nooit of ter nimmer delen met
derden.
Wij snappen dat bepaalde leden hier niet op zitten te wachten, omdat men niet heel
bekend is met het internet of hun gegevens wil beschermen. Dit is ook absoluut niet
erg. De Schakel zal gewoon nog in papieren versie worden geleverd in de toekomst.
Zou u misschien nog even de tijd willen nemen om de brief van ProWonen nogmaals
door te lezen?
Wij danken u hiervoor zeer.
Met vriendelijke groeten,
De huurdersvereniging Borculo/Ruurlo

Regelingen
In deze tijd waarin alles duurder wordt, willen we u even wijzen op bijzondere
regelingen zoals de Bijzondere Bijstand.
Maak je door bijzondere omstandigheden extra noodzakelijke kosten, maar heb
je niet genoeg inkomen of spaargeld om deze te betalen?
Worden deze kosten ook niet door een andere organisatie vergoed? Wij snappen
dat zorgen over geld heel vervelend zijn. Neem contact met ons op om te kijken
wat de mogelijkheden zijn. Misschien heb je wel recht op Bijzondere Bijstand!
Heb je een laag inkomen en hoge zorgkosten? Misschien kun je gebruik maken
van de gemeentepolis.
De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering van gemeente Berkelland,
Oost-Gelre of Winterswijk.
Heb je een of meerdere kinderen en een laag inkomen? Dan valt het niet mee
om je kind(eren)overal aan mee te laten doen.
Fijnder vindt het belangrijk dat kinderen wel mee kunnen doen, hiervoor is de
meedoenregeling bedoeld.
Ben je 18 jaar of ouder en woon je in de gemeente Berkelland? En heb je een
laag inkomen (tot 110%bijstandsnorm)?
Dan heb je misschien recht op meedoeregeling voor volwassenen.
Ben je student maar kun je door een beperking naast je studie niet bijverdienen?
Vaak kun je dan een individuele studietoeslag aanvragen.
Op onze website www.huurdersvereniging-borculo-ruurlo.nl vindt u uitgebreid
alle nodige informatie.
Of heb je hulp nodig? Neem contact op met Fijnder via 0544-474200 of
info@fijnder.nl
Eenmalige energietoeslag voor minima
Door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie komen inwoners met
een laag inkomen in de knel. Het kabinet heeft besloten om een eenmalige
energietoeslag van €800 voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te
stellen voor. Inwoners van de gemeente Berkelland met een laag inkomen
(120% van de bijstandsnorm) komen hiervoor in aanmerking.
Valt u in deze groep, dan kunt u een aanvraag indienen bij Fijnder.
Ga naar: naar www.fijnder.nl of mailen info@fijnder.nl of bellen 0544474200
Wij hopen u hiermee goed te hebben geïnformeerd!

OP DE KOFFIE BIJ………
Vandaag ben ik op de koffie bij Jan Janssen en Annie Thuss
die wonen op de Morsmanshof in Borculo.

Jan is in 1943 geboren in de Dijkhoek in Borculo, hij woonde daar met zijn vader
en moeder, 5 broers en 5 zussen.
Na 7 jaar lagere school ging hij naar de LTS waar hij in het 2e jaar instroomde.
Jan heeft hier de Timmeropleiding gevolgd. Hierna heeft hij nog een paar jaar
VMBO Theorie gevolgd.
In 1959 is hij gaan werken als timmerman bij Wisselink. Samen met
aannemersbedrijf Duitshof bouwden ze nieuwe woningen voor de woningbouw in
Lochem.
Jans droom was om ooit nog eens te gaan varen. In 1961 was het zover. Hij
kwam als timmerman in dienst bij de Holland Amerika Lijn, op het
passagiersschip de Statendam. Dit was een stoomschip. Het schip had een
lijndienst tussen Rotterdam en New York. In de winter ging het schip 2 maal per
maand op en neer. In de zomermaanden ging de reis naar de Caribische
gebieden, en rond de kerstdagen naar Noorwegen. In de 1e klasse waren 84
passagiers, de toeristenklasse had 847 passagiers en er waren 429
bemanningsleden aan boord.
In 1962 kreeg Jan verkering en hij is toen gestopt met varen. Hij begon als
timmerman bij aannemersberdrijf de gebroeders Boom. Er werd veel gewerkt bij
Zuivelfabriek de Volharding. Nu beter bekend als Friesland Campina. Hij werkte
hier tot 1970.
Tot 1973 heeft Jan verschillende werkzaamheden gehad. Zo was hij onder
andere rij instructeur bij Rouwhorst en Mulderije en werkte hij in een cafetaria.
In 1973 ging hij werken bij Bannink. Hier werkte hij 30 jaar.
Jan is in 1967 getrouwd en gingen ze wonen in de Graaf van Zutphen straat in
Borculo. Dit was een net opgeleverde nieuwbouwwoning. In 1989 verhuisde het
gezin naar de Kluverskamp.
Jan heeft 2 kinderen. De zoon woont in Laren en de dochter in Haaksbergen. Jan
is gescheiden in 1993, en verhuisde in 1994 naar een nieuwbouwwoning op de
Morsmanshof, destijds een seniorenwoning.

Annie is in 1938 geboren in Keijenborg. Ze woonde hier met haar vader en
moeder en in totaal 6 kinderen.
Annie ging na de lagere school naar de huishoudschool. Daarna ging ze naar het
voortgezet lager onderwijs en 2 jaar naar de Inas.

Na de schoolperiode ging ze aan het werk als naaister bij de Orcon in Hengelo
Gelderland. Dit bedrijf maakte berdrijfskleding. Daarna heeft ze nog 3 jaar
gewerkt als bandleidster in Zutphen.
In 1956 leerde ze haar man kennen, en trouwden zij in 1959. Ze kochten een
woning in Beltrum, en kregen 4 kinderen. Annie werd huismoeder zoals dat in die
tijd gebruikelijk was.
In 1974 ging haar man werken bij de Coveco in Borculo. Het gezin verhuisde
naar een woning van Coveco in Borculo, die ze toen konden huren van het
bedrijf.
1 kind emigreerde naar Australië, de andere kinderen wonen nu in Heelweg,
Eibergen en in Haaksbergen.
In 1987 werd Annie weduwe, en ging ze kinderen oppassen en in de avonduren
ging ze kantoren schoonmaken bij de Coveco in Borculo.
In 1993 verhuisde Annie naar een huurwoning van ProWonen aan de van
Bronkhorsstraat.
Ze leerde Jan kennen in 1995 op een zondagavond bingo in Neede. Ze kwamen
hier beide wel vaker. Annie reed altijd met iemand anders mee, maar op een
avond had ze geen vervoer terug. Ze vroeg Jan of ze mee terug kon rijden, en
toen sloeg de bewuste vlam over. In 2000 zijn Jan en Annie getrouwd en
verhuisde Annie naar de Morsmanshof waar ze nu nog wonen.

De woning aan de Morsmanshof heeft een woonoppervlakte van 80m2 en is nu
een zgn. 0 treden woning, voorheen ook wel een levensloopbestendige of
seniorenwoning genoemd. Alle nodige ruimtes bevinden zich op de begaande
grond.
Het is een tussenwoning van een 4 onder 1 kap.
Via de voordeur kom je in de hal met een deur waarachter zich de trap bevindt
naar de bovenverdieping. Via de douche beneden, kom je in de slaapkamer. In
de douche bevindt zich ook het toilet.
In de hal is ook de meterkast en de trapkast. Via de hal kom je in de woonkamer
met aangrenzende keuken. Ook kun je via de kamer weer in de slaapkamer
komen. Achter de keuken vind je de berging.
Echter, Jan heeft het huis aangepast naar zijn eigen wensen. Van de grote
bovenverdieping heeft hij een opberg/slaap kamer gemaakt. Bij de trapopgang is
een voorruimte als opslagruimte. Halverwege de zolder heeft hij aan beide
kanten kastruimte gemaakt onder de schuine kant. Via deze doorgang kom je in
de slaapkamer waar ze tot voor kort sliepen.
De keuken beneden is nu enkel een keukenblok. Koken en wassen doen ze nu in
de berging die is omgebouwd tot volwaardige keuken. Tot voor kort werd de
slaapkamer gebruikt als woonvertrek. Hier stond de eettafel. Hier zaten ze veel

omdat het hier lekker licht is. Ook is deze ruimte altijd lekker warm doordat de
zon hier naar binnen schijnt. De kamer is daarentegen kouder en vrij donker.
In de achtertuin staat een zelfgebouwde hobbyruimte, voorzien van isolatie, een
wasbak en verwarming zodat ze daar op koude dagen ook kunnen hobbyen.
Kortgeleden heeft deze woning grootonderhoud gehad. De beglazing is
vervangen door HR+++ glas. In de douche is het sanitair vernieuwd en er is
opnieuw betegelt. Jan had zelf de zolder al geïsoleerd, dus dat was niet nodig.
Ook kon het keukenblok worden vervangen als dat nodig mocht zijn.
Jan en Annie hebben sinds kort zonnepanelen gehuurd via ProWonen.

Hobby`s van Jan, Jan is vanaf zijn 21e scheidsrechter geweest bij het voetbal. De
laatste 10 jaar bij het zaalvoetbal.
Vanaf 1975 tot 1997 was hij penningmeester bij de bouw en houtbond het FNV.
Tevens was hij plaatselijk vertegenwoordiger bij de SFB. Bouwvakkers konden
zich bij hem inschrijven voor de ww./ vorstverlet, en het uitbetalen van de
vakantiebonnen.
Ook was Jan voorzitter van de ANBO. Hij was mede heroprichtter voor Borculo en
later voor Berkelland.
Door gezondheidsproblemen is hij met alles gestopt 2 jaar geleden. Nu kijkt hij
nog graag voetbal op tv, maakt kruiswoordpuzzels en klust hij als hobby in zijn
schuur. Samen met Annie gaat hij er graag op uit met de fiets en leggen ze
samen graag een kaartje.
Annie heeft als hobby puzzelen, ze houdt van tuinieren en kan de prachtigste
bloemstukken maken. Bloemen taarten maken vindt ze het mooist. Verder heeft
ze in het verleden veel op de kleinkinderen gepast. Ook speelt ze koersbal bij
speeltuin de koppel.
Het contact in de buurt is prima. Ze zijn lid van de buurtvereniging en doen met
alles wat er wordt georganiseerd mee. Ook helpen ze mee als er wat gedaan kan
worden. Het bestuur doet er immers hun best voor, vinden ze.
Het contact met ProWonen is prima, en gebeurt als dat nodig is via de computer
of telefonisch. Ze zijn lid van het service fonds, maar als het enigszins kan
repareert Jan het zelf.
De schakel vinden ze een mooi blad en lezen het dan ook. Ook de puzzel wordt
gemaakt, maar eigenlijk nooit ingestuurd.
Jan en Annie bedankt voor het leuke gesprek, fijn dat ik langs mocht komen.

Hermien Schulenbarg.

Voor de Puzzelaars
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ARCTISH
CIRKELEN
DOOPCEEL
ELLIPS
GLADIOOL
GROEVE
HERSTELD
HORDE
ILLEGAAL
ILLUSTER
KAVEL
KLADBLOK
MERKBAAR
OMGANG
OVERSTAP
RONDREIS

- TENTSTOK
- VEERBOOT
- VISGEREI
- WINDJACK

En voor de liefhebbers: een sudoku

5

Los de puzzel(s) op.

9

Oplossingen zijn:

1
6

5
6

4
7
4
3 5 8
2 5
3
7
4
8 9 3
8 3 2
1

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 De Maat 1-02
7271 CR Borculo
Of mail: h.v.borculo@gmail.com

2

9

Onder de goede inzenders van de woordzoeker of de sudoku verloten we weer
voor zowel Borculo als voor Ruurlo een bon van €15.

