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“ ’t Praothuus, het forum 
waar iedereen zijn of haar 
mening over een bepaald 
onderwerp kan geven.”

Ook in dit nummer...

Goed gereG€ld

Oma weet raad

Uit in de regio

Puzzel

Samen sterk

Bij ProWonen werken zo’n tachtig mensen om u zo 
prettig mogelijk te laten wonen. Prettig wonen is niet 
voor iedereen hetzelfde; waar de een snel tevreden is, 
heeft de ander veel meer eisen of wensen voor zijn huis 
of woonomgeving. We horen van iedereen graag wat 
er beter kan of zelfs moet. Daarom doen we veel om 
bewoners te betrekken bij ProWonen.

Praat mee
Zo houden we twee keer per jaar informatiebijeenkomsten 
voor mensen van 70 jaar en ouder. We zijn jaarlijks in vijf of 
zes plaatsen te vinden met een inloopspreekuur. Regelmatig 
gaan we in gesprek met jongeren over hun kansen op de 
woningmarkt. Minstens vijf keer per jaar hebben we overleg 
met huurdersverenigingen. Vier keer per jaar biedt het 
klantenpanel de gelegenheid om over een bepaald onderwerp 
mee te praten. En nu kunt u ook op onze website meepraten in 
’t Praothuus, het forum waar iedereen zijn of haar mening over 
een bepaald onderwerp kan geven.

Uw mening is belangrijk
We zien dat de meeste bijeenkomsten heel waardevol zijn. 
Graag horen we ook van u of, en zo ja, hoe u wilt meedenken 
met ons. Ga naar de website en laat ons weten of u 
bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in een open dag. Of dat u 
meer behoefte heeft aan een lokale bijeenkomst over een 
bepaald onderwerp. Met uw inbreng kunnen wij zorgen dat u 
ook volgend jaar prettig woont.

We wensen u een heel gezond, gelukkig en gezellig 
nieuwjaar!

Henk Meulenkamp

Prettig wonen 
doen we samen

Prettig wonen, 
goed voor elkaar.
 
Wanneer buren goed met elkaar 
omgaan en rekening met elkaar 
houden, woon je prettig en heb je 
het als buren goed voor elkaar. 
Deze tips helpen u daarbij!

Voor 2050 aardgasloos 
en CO2-neutraal. 
Wat betekent dit voor u?

Het lijkt misschien nog ver weg.  
Maar toch rijzen er bij het plan  
van de overheid om versneld  
aardgasloos en in 2050 CO2 neutraal  
te zijn al vragen op. Wij stelden  
onze duurzaamheidscoördinator  
Guido Sommers tien vragen. 
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Open dag is een kwalitatief succes 

Lekker Lang 
Leven!

Bewust wonen 
Een ander belangrijk onderdeel van de dag was  
de informatiemarkt Lekker Lang Wonen.  
Heleen Weerkamp van ProWonen: “We houden 
deze markt twee keer per jaar, elke keer in een 
andere plaats. Nu was Borculo aan de beurt en 
konden we het mooi combineren met de open 
dag. Voor een informatiemarkt nodigen we altijd 
bewoners van die plaats uit die 70 jaar of ouder zijn 
en in een gezinswoning wonen. Ook mensen die zijn 
ingeschreven als woningzoekende bij Thuis in de 
Achterhoek en de betreffende plaats in het zoekprofiel 
hebben staan, krijgen een persoonlijke uitnodiging. 
De bedoeling is om mensen bewust te maken van 
de mogelijkheden die er zijn, zodat zij een goede 
woonkeuze voor nu of de toekomst kunnen maken. 
De opkomst was minder dan we normaal gewend zijn, 
maar we hebben goede gesprekken gehad.  
Mensen willen weten wat er mogelijk is.  
Ook heeft een aantal mensen zich ingeschreven als 
woningzoekende of het zoekprofiel aangescherpt.”

In oktober organiseerden we de open dag ‘Lekker Lang Leven’. De insteek was een gezellige middag voor 
mensen die vitaal en positief in het leven staan. Sommige mensen kwamen speciaal voor Olga Commandeur 
die tegenwoordig elke werkdag te zien is bij Nederland in Beweging van omroep MAX. Naast de drie vitaliteits-
workshops van de oud-atlete was de Bibliotheek aanwezig met een gevarieerd aanbod en Zlimthuis met een 
interactieve wand waar bezoekers heel slimme aanpassingen in huis kunnen zien. Betula was er met de 
Klussendienst, maaltijdservice (Food Connect) en vervoersdienst (Naoberbus). Ook Verduursaam Energieloket, 
Kruiswerk, MijnProWonen en Loek, de digitale mogelijkheid om een reparatieverzoek in te dienen, hadden een  
plek tijdens de open dag.

Vooruit denken 
Toch zijn er nog veel mensen die al dik in de tachtig zijn en er 
nog niet eens aan moeten dénken om te verhuizen naar een 
gelijkvloerse woning. Heleen Weerkamp: “Dat begrijpen we 
heel goed, zij wonen vaak al heel lang in het huidige huis.  
De kinderen zijn er geboren en de buren wonen er ook al 
vanaf het begin. Maar helaas staat niet iedereen er bij stil dat 
áls er iets gebeurt, de trap opeens wel erg steil is en de tuin 
te groot. Wij kunnen dan niet zomaar een geschikte woning 
tevoorschijn toveren.”

Nadruk op zelfstandig wonen 
Verhuizen is best veel gedoe en een ander huis is misschien 
ook nog eens duurder. Maar vooral het idee dat men er 
nog niet aan toe is, nu nog gezond en vitaal is, weerhoudt 
mensen ervan om na te denken over hun woontoekomst. 
“Bovendien heeft de overheid een paar jaar geleden 
een campagne gelanceerd die de nadruk legt op langer 
zelfstandig thuis wonen. Wij vinden dat ongelukkig gekozen, 
want we merken dat mensen denken dat ze zo lang mogelijk 
in hun huidige huis moeten blijven wonen. Maar er wordt 
juist bedoeld dat je zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen, 
in welk huis dan ook!” 
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Heeft u een huurachterstand of lukt het een keer niet om de 
huur tijdig te betalen? U bent echt niet de enige. 
Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw 
woningcorporatie om samen tot een oplossing te komen. 

Voor veel mensen is het lastig om hun financiële 
administratie bij te houden. Maar wie goed zicht heeft op de 
inkomsten en uitgaven weet veel beter waar hij aan toe is. 
Dit leidt tot minder financiële problemen en dus ook  
tot minder stress.

Inkomsten
Controleer of u recht heeft op toeslagen. Uit onderzoek blijkt 
bijvoorbeeld dat één op de zes huishoudens die bestaan uit 
55-plussers huurtoeslag laat liggen. Ook vragen velen van 
hen geen zorgtoeslag aan terwijl zij hier wel recht op hebben. 
Op de website www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening 
maken om te zien of u recht heeft op toeslagen. 

Uitgaven
Meten is weten! Het begint bij het inzichtelijk krijgen van uw 
financiële administratie. Het is daarom goed de zaken eens 
op papier te zetten. Schrijf op wat er maandelijks financieel 
binnenkomt en wat alle uitgaven zijn. 

Maak gebruik van twee bankrekeningen. U gebruikt er 
dan één voor de vaste lasten zoals de huur, energie en de 
abonnementen. De andere bankrekening gebruikt u voor uw 
overige uitgaven als kleding, cadeautjes, uit eten of de kapper. 

Pin één keer per week een bepaald bedrag waar u die week 
de boodschappen en andere aankopen van moet betalen. 
Contant geld geeft u minder gemakkelijk uit dan wanneer u 
de pinpas gebruikt.

Sparen
Het Nibud adviseert om minimaal 10% van het netto 
inkomen te sparen. Dit geld dat u opzij zet is bedoeld voor 
onvoorziene uitgaven. Dus gaat de wasmachine een keer 
kapot of heeft u nieuwe kleding nodig? Dan kunt u dit gerust 
van uw spaarrekening betalen.

Kinderen
Een belangrijke taak voor ouders is hun kind leren omgaan 
met geld. Als het zakgeld op is of uw kind komt nog iets 
tekort, spring dan niet altijd bij. Geld tekort komen en blut 
zijn hoort bij het leerproces. Geef uw kind dus ook de kans 
om zelf te ontdekken wat de financiële gevolgen zijn. 

Nog meer bespaartips
Heeft u een abonnement op de krant of telefonie, internet en 
televisie? Bel het bedrijf eens op en geef aan uw abonnement 
op te willen zeggen omdat u deze te duur vindt. De kans is 
groot dat ze u dan een goedkopere aanbieding doen.

Wissel jaarlijks van energieleverancier. U kunt gebruik maken 
van de beste aanbieding en krijgt vaak een aantrekkelijke 
welkomstpremie. Kijk op www.gaslicht.com om de 
verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken.

Betaal tijdig uw rekeningen en voorkom dat er incassokosten 
bijkomen. Kunt u een rekening niet betalen, neem dan altijd 
contact op met het desbetreffende bedrijf en vraag om een 
betalingsregeling. 

Komt u er zelf niet uit of vindt u het moeilijk om inzicht te 
krijgen, schakel dan hulp in van een SchuldHulpMaatje. 
Deze kan u kosteloos helpen. 

Oma weet raad! 
Oei! Een rode wijnvlek op de bank? 
Dep er dan zo snel mogelijk wat 
witte wijn op. U kunt ook wat  
tafelzout op de vlek strooien.  
De rode wijn wordt dan opgezogen 
door het zout. 

Grootmoeders wijsheden worden vaak 
al generaties lang doorgegeven.  
Zo hebben oma’s altijd wel een 
oplossing voor de alledaagse huis-, 
tuin- en keukenproblemen.

Wij hebben deze geheimen van oma 
ontfutseld en er een aantal voor u op  
een rijtje gezet!

Stinkende afvoer
Wanneer het water in een sifon of 
stankafsluiter is verdampt kan dit flink 
gaan stinken. Giet een laagje sla- of 
olijfolie bovenop het water. Dit voorkomt 
de verdamping.

Mieren in huis? 
Mieren hebben een hekel aan 
nootmuskaat. Strooi wat op de plekken 
waar de mieren binnendringen.  

Etenslucht
Tijdens de feestdagen wordt het 
gourmetstel ook weer uit de doos 
gehaald. De gourmetlucht verhelpt  
u door bakjes met spiritus te vullen  
en deze de hele nacht te laten staan.  
Ook een pannetje water met azijn 
opzetten wil helpen. Zet dan gelijk  
de afzuigkap even aan!

Blinkend fornuis
Het roestvrijstalen fornuis maakt u 
schoon door deze in te wrijven met wat 
schoonmaakazijn op een vochtige doek. 
Wrijf daarna blinkend schoon met een 
droge microvezeldoek. 

Magnetron
Zet een schaaltje met water en azijn 
in de magnetron. Verhit het water 
tot het kookt en laat het dan nog een 
kwartiertje staan met de deur dicht. 
Nu is de magnetron zonder moeite 
schoon te maken en de geur van het 
opgewarmde eten is ook weg.

Sanitair
Kalkaanslag op kranen verwijdert u 
door een doekje gedrenkt in azijn om de 
kraan te wikkelen en dit minstens een 
uur in te laten werken. Poets de kraan 
daarna met een droge zachte doek op.

Kalk op de douchekop lost u op door 
de kop één nacht in warm water 
waaraan een flinke scheut azijn is 
toegevoegd te leggen.

Ook badkamertegels houdt u schoon 
met schoonmaakazijn. Als het 
allemaal droog is verdwijnt de lucht 
van de azijn vanzelf. Gebruik alleen 
schoonmaakazijn bij kranen en tegels. 
Andere materialen kunnen vaak niet 
tegen schoonmaakazijn.

Uw vloer
De strepen van schoenen op de 
vloer haalt u gemakkelijk weg met 
nagellakremover op een doekje. 

Dweil de laminaatvloer met water en 
een scheut schoonmaakazijn, dit droogt 
zonder strepen op.

Onkruid
Om onkruid tussen de tegels te 
verwijderen komt een oude verfkrabber 
goed van pas. Door de vorm van 
een driehoek wordt het onkruid aan 
weerszijden tussen de tegels verwijderd. 

Groene aanslag
Giet regelmatig het kookwater van 
aardappels over tegels met een groene 
aanslag. U zult versteld staan van het 
resultaat.

Goed gereG€LD
Op www.nibud.nl vindt u allerlei tips, tools  

en informatie om uw financiële administratie 

 inzichtelijk te maken en op orde te brengen. 
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Wat betekent dit voor u?

Tien vragen aan onze duurzaamheids-
coördinator Guido Sommers!

Het lijkt misschien nog ver weg. Maar toch rijzen er bij het 
plan van de overheid om versneld aardgasloos en in 2050  
CO2-neutraal te zijn al vragen op. Want wat betekent dit nu 
concreet voor u als huurder? 

Guido Sommers, duurzaamheidscoördinator bij ProWonen 
vertelt: “We zijn op dit moment goed aan het nadenken 
over het aardgasloos wonen en hoe we nog meer energie 
duurzaam kunnen opwekken. We volgen de ontwikkelingen  
op de voet en moeten zorgvuldig een plan van aanpak 
maken. Het is daarbij belangrijk goed na te denken over de 
consequenties in en aan de woning en hebben daarom nog 
niet overal antwoord op. Dat kost tijd.” 

3.  Wat doet ProWonen al aan het aardgasvrij maken 
van de woningen?

Bij nieuwbouw zijn onze woningen standaard aardgas vrij. 
Bij renovatie houden we bij het maken van plannen in ons 
achterhoofd dat de gasaansluiting op termijn moet verdwijnen 
in de woning.

4.  Is het koken op gas niet veel goedkoper dan 
elektrisch koken?

Volgens Milieu Centraal gebruikt een gemiddeld gezin bij 
het koken op aardgas 37 m3 gas. In een vergelijkbare situatie 
met een inductiekookplaat betekent dit dat het elektrisch 
koken momenteel ongeveer € 12,- per jaar duurder is dan het 
koken op gas. De verwachting is hierbij wel dat op termijn het 
gas duurder wordt, waar elektriciteit goedkoper lijkt te gaan 
worden. Onze verwachting is dat dit verschil binnen een paar 
jaar verdwijnt en dat koken op stroom dan goedkoper is.

5.  Kunnen huurders een tegemoetkoming 
verwachten in de kosten wanneer zij zelf kiezen 
om over te stappen naar een andere manier  
van koken dan op gas?

Elektrisch koken is op de lange termijn duurzamer dan 
koken op aardgas. Zeker als u zelf stroom opwekt met 
zonnepanelen. Op dit moment zijn de kosten voor het aanpassen 
van de aansluitpunten en de groepenkast voor rekening van 
de huurder. Soms is er al wel een loze leiding achter het 
keukenblok aanwezig, waardoor de installatie makkelijker wordt. 
Bij nieuwbouw is onze woning standaard aardgasloos en is de 
elektra-aansluiting geschikt voor elektrisch koken. Bij groot 
onderhoud zal de komende jaren meer aandacht zijn voor het 
kosteloos voorbereiden op aardgasloos.

6.  Waarom plaatst ProWonen geen zonnepanelen op 
daken van appartementencomplexen? Een grote 
oppervlakte waar iedere bewoner voordeel bij heeft?

Het klopt dat we dat de afgelopen jaren niet gedaan hebben. 
In 2019 gaan we wel een start maken met het plaatsen van 
zonnepanelen op appartementencomplexen. Indien uw complex 
daarvoor in aanmerking komt, ontvangt u daar een bericht van.

7.  Hoe weet ik wanneer mijn woning  
verduurzaamd gaat worden?

Jaarlijks maken we op onze website bekend welke  
woningen we gaan verduurzamen. We schrijven  
huurders hierover ruim van te voren aan.

8.  Ik heb een woning met een C label, maar ik heb nog 
enkele beglazing op de verdieping, hoe kan dat?

Uw energielabel is gebaseerd op meer dan 150 punten.  
Een woning met enkel glas op de verdieping kan heel goed 
slechts een C label hebben. Wij streven er naar om de 
woningen gemiddeld op een energielabel B te krijgen in 2021.

9.  Ik twijfel aan het energielabel van mijn woning. 
Wanneer ik aan de muren voel, zijn deze erg koud. 
Volgens ProWonen zijn de muren geïsoleerd. Kan 
dit gecontroleerd worden?

De bepaling van het energielabel is een onafhankelijke 
objectieve beoordeling van de woning door een persoon, die 
daarvoor opgeleid is. Deze mensen moeten daarvoor een 
landelijk examen doen, zodat de kwaliteit gewaarborgd is. 
Wel kan de kwaliteit van het isolatiemateriaal afnemen door 
het nazakken van isolatie. Bij groot onderhoud controleren 
we standaard of de spouwisolatie kwalitatief nog goed is. 
Wanneer dat niet het geval is, zullen we deze verbeteren door 
de spouw na te vullen. Wanneer u twijfelt over de kwaliteit van 
de spouwisolatie, kunt u contact opnemen met ProWonen.

10.     Mijn cv-ketel is binnenkort aan vervanging toe. 
Komt er dan iets anders voor in de plaats?

Bij de meeste woningen zullen we de traditionele CV-
installatie voorlopig vervangen voor hetzelfde systeem.  
Wel gaan we projectmatig op onderzoek uit naar een 
duurzamere manier van verwarmen. Bij woningen die daar 
geschikt voor zijn kijken we naar alternatieven voor de 
traditionele (aard)gasgestookte CV ketel. Het comfort kan 
namelijk afnemen als de woning nog niet geschikt is.  
We werken daarom de komende jaren aan het verder 
verbeteren van de energiezuinigheid van onze woningen.

Toch heeft Guido voor ons antwoord gegeven op tien 
veelvoorkomende vragen over dit onderwerp: 

1.  Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van een 
woning?

De gemiddelde kosten voor het verduurzamen van een woning 
liggen tussen de € 40.000,- en € 80.000,-. Dat is een flink bedrag. 
Helemaal als u nagaat dat ProWonen rond de 8000 woningen in het 
bezit heeft. We kunnen daarom ook niet alles in één keer aanpakken. 

2.  Gaat de huurder voor de kosten van de verduurzaming 
opdraaien?

Door de verduurzaming van de woning zullen de energiekosten van 
de woning lager worden. Wanneer je vervolgens naar de huur en 
de energierekening kijkt zal de gemiddelde huurder minder kwijt 
zijn aan woonlasten. 

8  ProInfo

Voor 2050 aardgasloos 
en CO2-neutraal. 

Wilt u zelf alvast beginnen met verduurzaming?  
Denk dan eens aan de kleinere maatregelen die u zelf kunt 
nemen zoals het plaatsen van tochtstrippen, radiatorfolie 
 of het gebruik van LED verlichting. 

… wij de afgelopen jaren bij zo’n 500 huishoudens zonnepanelen hebben 
geplaatst? Zij besparen hiermee per huishouden gemiddeld € 200,- per jaar op 
elektriciteitskosten. U kunt op onze website www.prowonen.nl meer informatie 
over zonnepanelen vinden en een aanvraag voor zonnepanelen indienen.

Wist u dat? 
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Prettig wonen, 
goed voor elkaar
Buren hebben veel met elkaar te maken. Ook al zie je elkaar niet iedere 
dag, buren merken toch regelmatig elkaars aanwezigheid. Bij prettig 
wonen is een goede relatie met de buren handig. Het spreekwoord zegt 
niet voor niets: ”beter een goede buur dan een verre vriend.” Wanneer 
buren goed met elkaar omgaan en rekening met elkaar houden, woon 
je prettig en heb je het als buren goed voor elkaar.

Houd rekening met het geluid dat u veroorzaakt. Wees rustig 
voor uw buren, in ieder geval tussen 20.00 uur en 8.00 uur. 
Verwacht u geluidsoverlast te veroorzaken door een feestje of 
een klus in huis? Geef het dan tijdig aan bij uw buren. 

Houd uw woonomgeving schoon. Plaats uw vuilnis op de 
daarvoor bestemde plek. Zet geen vuilnis naast de container, dit 
trekt ongedierte aan en dit veroorzaakt overlast. Bovendien ziet 
het er niet netjes uit. 

Een huisdier geeft de eigenaar vaak veel plezier. Uw 
buurtgenoten zijn misschien geen dierenliefhebbers en 
vinden dieren misschien eng. Houd rekening met uw buren en 
probeer hondengeblaf te voorkomen als u niet thuis bent, houd 
uw hond aangelijnd (loslopen kan op een daarvoor bestemd 
losloopterrein) en ruim de uitwerpselen van uw huisdier op. 

Heeft u een tuin of balkon? Verzorg uw buitenruimte goed. Knip 
de heg, maai het gras en plant bloemen, of plaats bloemen en 
planten op uw balkon. 

Overleg met elkaar wanneer je dingen wilt veranderen bij 
bijvoorbeeld de erfafscheiding, je van plan bent te verbouwen, 
een feestje wilt geven of over het parkeren van auto’s. Praten 
en luisteren naar elkaar is een kleine moeite en lost veel kleine 
misverstanden op.

Hoe goed kent u uw buren? Samen een kop koffie drinken doet 
vaak al wonderen om elkaar te leren kennen, elkaar te begrijpen 
en goed met elkaar om te gaan. 

Een fijne buurt en plezierig wonen doe je immers samen.

Wij hebben een aantal tips voor u
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Kunnen wij 
u helpen?

Tijdens bijeenkomsten en evenementen 
spreken wij veel woningzoekenden. 
Ook telefonisch en via de mail 
ontvangen wij uw vragen. We nemen 
de meestgestelde vragen met u door.

Heeft u een andere vraag of wilt 
u informatie voor uw persoonlijke 
situatie? Neem gerust contact  
op met uw verhuurder.  
Wij helpen u graag!

Ik ben 60 jaar, woon in een prachtige woning en ben nog 
heel vitaal. Ik heb geen verhuisplannen, maar maak me  
wel zorgen over de toekomst als mijn gezondheid minder 
wordt. Wanneer kan ik mij het beste inschrijven? 
Schrijf uzelf nu alvast gratis in via www.thuisindeachterhoek.nl. 
Op basis van uw woonwensen kunnen wij u, geheel vrijblijvend, 
informeren over de beschikbare woningen. Bovendien bouwt 
u inschrijftijd op die u kunt gebruiken bij het reageren op 
woningen die worden aangeboden via het model Aanbod.

Kunnen jullie mij informeren als er een passende 
huurwoning vrijkomt?
Geef bij uw inschrijving aan dat u een tipbericht via e-mail wilt 
ontvangen van de vrijkomende huurwoningen die passen bij uw 
woonwensen.

Ik ben op korte termijn op zoek naar een woning,  
Op welke woningen kan ik het best reageren?
Op welke woningen u de meeste kans maakt verschilt per plaats. 
Uw verhuurder kan u informeren over de mogelijkheden.

Word ik teruggeplaatst in positie wanneer ik  
een woning weiger?
Nee, een hardnekkige gedachte is dat wanneer u een woning 
weigert u dan teruggezet wordt in inschrijftijd of positie. Het 
weigeren van een woning doet niets af aan uw inschrijving.
De regels voor woningzoekenden met urgentie wijken hiervan af.

In welke plaatsen en wijken biedt Thuis in de Achterhoek 
woningen aan?
Op de website tonen wij de plaatsen waar op dat moment een 
woning beschikbaar is. Regelmatig vraagt u ons een overzicht van 
het totale woningbezit. Wij begrijpen uw vraag en zoeken naar een 
mogelijkheid een overzicht van alle woningen in de regio te tonen.

Zoek Gerichte Loting is verbeterd! 
Staat u ingeschreven als woningzoekende bij Thuis in de 
Achterhoek, dan hebben wij nieuws voor u. De Zoek Gerichte 
Loting is verbeterd! Wij vertellen u graag hoe het nu werkt.  
Pas snel uw woonwensen aan om meer kans te maken bij  
het reageren op woningen. 

Zoeken op de manier die bij u past
Woningen adverteren wij op verschillende manieren.  
Bij elke advertentie leest u hoe de woning wordt aangeboden.

Aanbod De woningzoekende met de langste 
inschrijfduur krijgt de woning aangeboden

Loting Iedereen heeft evenveel kans

Direct Wonen Wie het eerst reageert

Zoek 
Gerichte 
Loting

U maakt meer kans als u reageert op 
woningen op de plaats van uw keuze 
(of wijk als uw voorkeur Doetinchem is). 
Woningen in uw voorkeurplaats: 100 lootjes

Overige woningen: 1 lootje

Voorwaarden of voorrangsregels voor de woningen vindt u in de 
advertentietekst.

Pas uw woonwensen aan
Log in op de website om uw woonwensen aan te passen:
1)     Uw woonwensen voor het ontvangen van tipberichten.  

Via e-mail kunnen we informatie sturen van 
geadverteerde woningen die volledig passen bij uw 
woonwensen. 

2)     Kies de plaats waar u het liefst wilt wonen. Reageert  
u op een woning in deze plaats die via Zoek Gerichte  
Loting wordt aangeboden, dan ontvangt u 100 lootjes. 

Pas uw woonwensen nu aan. Kies uw favoriete plaats in de 
Achterhoek en maak meer kans op woningen die Thuis in de 
Achterhoek adverteert via Zoek Gerichte Loting. Natuurlijk kunt  
u ook op andere woningen reageren. 
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Mail uw oplossing voor 18 januari 2019 naar 
proinfo@prowonen.nl of schrijf de oplossing op 
een gefrankeerde briefkaart en stuur die naar:

ProWonen
Redactie ProInfo
Postbus 18
7270 AA Borculo

• AFTELLEN

• AMUSEMENT

• BRUNCH

• CHAMPAGNE

• EERSTE KERSTDAG

• ENGELENHAAR

• EZEL

• FEESTELIJK

• FEESTKLEDING

• FEESTVERLICHTING

• GEVULDE SPECULAAS

• GOEDE VOORNEMENS

• GUUR

• JINGLE BELLS

• KERSTGRATIFICATIE

• KERSTKIND

• KERSTVAKANTIE

• KERSTVIERING

• MANDARIJNTJES

• NU ZIJT WELLEKOME

• PAKJES

• SPELLETJES DOEN

• STEMMING

• THEATER

• TWEEDE KERSTDAG

• UIT ETEN

• VREDE

• VREDIG

• VREUGDEVUUR

• VUURWERK

• WENSKAART

De overgebleven letters vormen een woord.

De oplossing:

Woordzoeker
Uitkijktoren

In mei 2018 is de uitkijktoren in Neede 
geopend. De toren kan door bezoekers 
beklommen worden. Vanaf het hoogste 
plateau, ongeveer 11 meter, kunt u met 
helder weer zelfs Groenlo zien liggen. Zeker 
de moeite waard op een mooie winterdag!

Weekmarkt

Elke vrijdagmorgen is er in het centrum van 
Ruurlo op het kerkplein een markt. Hier 
kunt u alles vinden wat een markt zoal te 
bieden heeft; van groente, fruit, kaas, vlees, 
brood, vis tot kleding aan toe. Daarnaast 
zijn er op en rond het kerkplein diverse 
winkels en koffie gelegenheden te vinden. 

BRONKHORST

Dickens

Zaterdag 15 december vanaf 11.00 uur 
t/m zondag 16 december 18.00 uur.

Dickens in Bronkhorst is een reis terug 
in de tijd. Tijdens het jaarlijkse festival 
wandelen burgers, boeren en buitenlui 
in negentiende-eeuwse kleding door 
de beklinkerde straten. Beleef de tijd 
van Charles Dickens en geniet van 
straattoneel, zangkoren, vuurkorven 
en een kleinschalige kerstmarkt in een 
prachtige omgeving. In de kapel wordt 
een poppenvoorstelling gegeven van het 
wereldberoemde verhaal “A Christmas 
Carol”. En wie geluk heeft, komt zelfs 
Ebenezer Scrooge in levende lijve tegen. 

Kosten en parkeren 
Toegang tot de stad Bronkhorst bedraagt 
dit weekend € 2,- per persoon. Kinderen 
t/m 12 jaar mogen gratis de stad betreden. 
De toegangsprijs is inclusief gratis 
parkeren bij Sporthal Het Hooge Wessel. 
Vanaf hier kunt u gratis gebruik maken van 
een huifkar die u naar het stadje brengt en 
later weer terug naar de parkeerplaats. 
www.scrooge-marley.nl

RUURLO NEEDE

• AFTELLEN

• AMUSEMENT

• BRUNCH

• CHAMPAGNE

• EERSTE KERSTDAG

• ENGELENHAAR

• EZEL

• FEESTELIJK

• FEESTKLEDING

• FEESTVERLICHTING

• GEVULDE 

SPECULAAS

• GOEDE 

VOORNEMENS

• GUUR

• JINGLE BELLS

• KERSTGRATIFICATIE

• KERSTKIND

• KERSTVAKANTIE

• KERSTVIERING

• MANDARIJNTJES

• NU ZIJT WELLEKOME

• PAKJES

• SPELLETJES DOEN

• STEMMING

• THEATER

• TWEEDE KERSTDAG

• UIT ETEN

• VREDE

• VREDIG

• VREUGDEVUUR

• VUURWERK

• WENSKAART

N S A A L U C E P S E D L U V E G

U G P G A D T S R E K E T S R E E

Z M O E A T R A A K S N E W K E G

IJ A S E L D R F E E S T E L IJ K N

T N L N D L T N E M E S U M A D I

W D L G F E E S T K L E D I N G R

E A E E L N V T R V R E D I G U E

L R B L S G U O J E D U K T U H I

L IJ E E G A U L O E K T U V I C V

E N L N N P R I R R S E E G T N T

K T G H I M W V T R N D D C E U S

O J N A M A E H E H G E O E T R R

M E I A M H R K Z U E T M E E B E

E S J R E C K S E J K A P E N W K

F E E S T V E R L I C H T I N G T

J K E R S T V A K A N T I E E S S

E I T A C I F I T A R G T S R E K

Woordzoeker

De overgebleven letters vormen een woord.

kerstlichtjes

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Oplossing

5

Uit in de regio

De winnaar is 
mevrouw A.M. Beunk  

uit Beltrum. 
Van harte gefeliciteerd!

Onder de goede 

inzendingen verloten 

wij een cadeaukaart van 

Bol.com t.w.v. € 20,-. 

Succes!

De oplossing van  
de Sudoku in  

ProInfo 33 was 
zuinigheid. 

Kinderfotopuzzeltocht 

Wist u dat de VVV in Neede een 
kinderfotopuzzeltocht heeft uitgezet?  
De route is 4,5 kilometer lang. De route 
wordt aangegeven door middel van 
vleermuisjes. Meer informatie hierover 
kunt u vinden via: www.vvvneede.nl

NEEDE

Kerstmarkt Simonsplein

Op zaterdag 15 en zondag 16 december 
van 12.00 tot 17.00 uur staat een kleine 
sfeervolle kerstmarkt rondom de 
kerstboom op het Simonsplein, maar 
ook naast de gezellige BAX-ijsbaan. 
‘s Middags lopen er weer meerdere 
kerstkoren door het centrum en er zal 
ook een kerstman aanwezig zijn! 

Midwinterhoornwandeling 
met lichtjesroute
Op zaterdagavond 22 december 2018 wordt 
al weer voor de tiende keer een sfeervolle 
midwinterhoornwandeling gehouden in het 
vestingstadje Groenlo. De vele mooie plekjes 
van het vestingstadje lenen zich bij uitstek 
voor deze sfeervolle wandeling. Deelnemen 
kan van 18.30 tot 22.00 uur en is gratis.

DOETINCHEM GROENLO VESTINGSTAD

Winterwandeltocht

Op 30 december kunt u een wandeltocht 
maken door de prachtige omgeving van  
Silvolde. U kunt onderweg kiezen of u  
een route wandelt van 10, 15 of 20 kilo-
meter. Natuurlijk zijn er mogelijkheden 
om uit te rusten. En om de kerstsfeer te 
verhogen zullen de Silvoldse midwinter-
hoornblazers vanaf de Paasberg hun 
klanken laten horen. Er kan gestart worden 
tussen 10.00 en 13.00 uur bij Grandcafé  
De Buurman, Markt 1 te Silvolde.

SILVOLDE 

RUURLO 

IJsclub Ruurlo
  
Het kan vriezen, het kan dooien
Als het vriest, haalt iedereen meteen de 
schaatsen uit het vet. De ijsbaan in Ruurlo 
is dan een mooie locatie om de schaatsen 
onder te binden.  www.ijsbaanruurlo.nl

14  ProInfo   ProInfo   15

inhoud



Contactgegevens ProWonen
Online
Website: www.prowonen.nl
E-mail: contact@prowonen.nl
 @ProWonen
 WooncorporatieProWonen

ProWonen
Postadres
Postbus 18
7270 AA Borculo

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van
9.00 - 17.00 uur
Met een afspraak hebben  
we tijd voor u!

Telefoon
(0545) 28 50 00
Bezoekadres
Tedinkweide 2
7271 RD Borculo

Colofon
ProInfo
Is een uitgave van ProWonen en
verschijnt twee keer per jaar.
Eindredactie
Marit Beening
Redactie en teksten
Anna van der Veen, Esther Helming, 
Heleen Weerkamp, Marit Beening, 
Ingrid Egging
Fotografie
Roel Kleinpenning, Hans Prinsen,
Martine Siemens, Shutterstock, iStock
Vormgeving
Sterk! buro in creatieve 
communicatie, Doetinchem
Druk
Maarse Drukwerk
Oplage
8.000

ProInfo is een uitgave van wooncorporatie 
ProWonen. ProInfo is het blad dat u 
op de hoogte houdt over belangrijke 
ontwikkelingen op het gebied van wonen in 
de Achterhoek.
Wij houden u op de hoogte, maar houd ook 
ons op de hoogte! We willen weten wat er 
speelt in de gemeenschap, de wijk, de buurt 
en bij de bewoners. Daarom verwijzen wij 
in ProInfo vaak naar onze website en onze 
contactgegevens. Op deze manier kunt u  
bij ons aankloppen met vragen of wensen 
en stellen wij u, als klant, centraal.

U kunt met Buurtsupport een financiële 
bijdrage vragen voor allerlei initiatieven. 
Deze bijdrage bedraagt maximaal € 300,- en 
is afhankelijk van het aantal huurders dat 
deelneemt en de gekozen activiteit. Denk 
bijvoorbeeld aan het ophangen van een 
memobord in een gezamenlijke ruimte, 
groenonderhoud of het gezamenlijk opruimen 
van zwerfafval in de straat. Dit laatste was 
ook een initiatief van de bewoners van de 
Meindershof in Hengelo(zie foto). Zij hebben 
samen de handen uit de mouwen gestoken  
en zo flink wat arbeid verzet. 

Een andere mogelijkheid voor de aanvraag 
van Buurtsupport is het gezamenlijk 
onderhouden van een achterpad. Want wist 
u dat u zelf verantwoordelijk bent voor een 
aangrenzend achterpad bij uw woning? 
Dat wil zeggen dat u zelf zorgt voor het 
snoeiwerk, het verwijderen van onkruid en 
het toegankelijk houden van het pad.  
Dit is niet altijd voor iedereen even duidelijk. 
Heeft u ook zo’n achterpad bij uw woning? 
Sla dan de handen ineen en maak er samen 
met uw buren een leuke dag van!

Samen sterk!

Wilt u ook gebruik maken van buurtsupport? Kijk op onze website www.prowonen.nl  
voor meer informatie en het aanvraagformulier. 

Bent u al bekend met Buurtsupport? 
Met Buurtsupport streeft ProWonen er 
naar straten en buurten te stimuleren om 
hun buurt schoon en veilig te houden. Zo 
ondersteunen we initiatieven die direct en 
zichtbaar bijdragen aan een betere buurt. 
Er wordt geklust, geveegd en gesnoeid. 
Dit bevordert de saamhorigheid en de 
leefbaarheid in de buurt. Een initiatief dat 
ProWonen graag steunt! 
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