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“ De ontwikkelingen op het 
gebied van duurzaamheid 
gaan heel snel”

Ook in dit nummer...

Houd persoons-  
gegevens voor uzelf

Prettig wonen doe  
je samen!

Uit in de regio

Puzzel

Achter de voordeur bij...

De verbinding met gemeenten, huurdersverenigingen, 
maatschappelijke organisaties en bewoners wordt steeds 
belangrijker. We werken steeds meer samen om in te 
spelen op het langer thuis (blijven) wonen van de groter 
wordende groep ouderen, het verduurzamen van woningen 
en de kleiner wordende Achterhoekse bevolking.

Er zijn straks minder huizen nodig
Het aantal inwoners van de Achterhoek wordt minder en 
bevolking vergrijst. Er zijn straks minder huizen nodig, maar 
de krimp gaat niet in elke plaats even snel. Daarom kijken 
we wat elk dorp afzonderlijk nodig heeft. Om bijvoorbeeld de 
woningmarkt in Beltrum op gang te krijgen, doen we mee 
aan de pilot waarin de gemeente Berkelland alle Beltrumse 
partijen bijeen heeft gehaald. Wij geven hier de Beltrumse 
ouderen voorrang bij het toewijzen van een huurwoning; de 
koopwoningen die vrijkomen, zijn dan beschikbaar voor de 
jongeren uit het dorp. Ook denken we mee over het probleem 
van leegstaande winkelpanden zoals in Neede. De puzzel is nog 
niet gelegd, maar we gaan de uitdaging zeker niet uit de weg.

Verduurzamen
De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 
gaan heel snel. Wij hebben met gemeenten en huurders-
verenigingen afgesproken dat we er in 2021 voor zorgen 
dat 90% van de woningen een groen energie label heeft 
én dat de woningen gemiddeld een label B hebben. Maar 
gemiddeld label B verwachten we dit jaar al te halen.  
We willen onze doelen nu nóg scherper stellen; en dan 
gaat het niet alleen meer om energie (besparing), er is ook 
aandacht voor het binnenklimaat en de woonomgeving.

Lang(er) thuis wonen
Langer thuis blijven wonen kan op twee manieren: in je eigen 
aangepaste woning, of in een ander huis waar traplopen niet 
nodig is. We horen vaak dat mensen nu nog prima wonen, 
maar wel behoefte hebben om geïnformeerd te worden over 
de mogelijkheden voor het geval op termijn de noodzaak 
er wel is. Daarom houden we ieder jaar verschillende 
informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren om mensen 
persoonlijk te spreken. 

Kortom, we verbinden ons met gemeenten, maatschappelijke 
organisaties en  huurdersverenigingen om te kijken hoe we het 
elk jaar weer beter kunnen doen. Voor al onze bewoners!

Henk Meulenkamp, Directeur

Verbinding

Jong, oud, veel of weinig 
inkomen, iedereen kan bij ons 
zoeken naar een huis. Actief 
woningzoekenden hebben  
binnen 12 maanden een woning!

Meer groen in de tuin betekent 
meer dieren en minder 
wateroverlast. Doe mee!

Veilig in huis

Veilig wonen vinden we allemaal 
belangrijk. Lees wat wij hiermee 
doen en welke tips we voor u 
hebben.

Operatie steenbreek: 
Tegels eruit, groen erin
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In deze uitgaveWelkom

ProWonen in cijfers

Met uw huur betalen we voornamelijk de afhandeling 
van reparatieverzoeken, onderhoud aan woningen en 
investeren we in verduurzaming en in een goede en 
veilige woonomgeving. Dit, en nog meer cijfers en feitjes.

Andere woning huren?
Thuis in de Achterhoek!
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RAPPORTCIJFER
REPARATIEVERZOEKEN

97% VAN DE 
BEWONERS 

HEEFT
RECHT OP

HUURTOESLAG

GELDSTROOM UIT

WONING AANPASSINGEN

WONINGEN

REPARATIEVERZOEKEN

HUURTOESLAG

HUUR-
VERHOGING 

1,4%
97% VAN DE 

744 VOLGERS

GELDSTROOM INGELDSTROOM INGELDSTROOM IN

€ 2 MILJOEN UIT VERKOPEN
 VAN WONINGEN

€ 15 MILJOEN LENING

€ 50 MILJOEN HUURINKOMSTEN

GEMIDDELD
REAGEERDEN 
39 MENSEN OP
EEN WONING 

GEMIDDELDE HUURPRIJS
VAN EEN WONING IS € 507,-

89% VAN ONZE 
WONINGEN WIJZEN 
WE TOE AAN MENSEN 
MET EEN INKOMEN
TOT € 36.175,-

€ 12 MILJOEN AFLOSSING LENINGEN

€ 11 MILJOEN ORGANISATIEKOSTEN

€ 4 MILJOEN AAN KOOP
VAN WONINGEN

€ 9 MILJOEN BELASTINGEN

€ 7 MILJOEN RENTE

€ 5 MILJOEN NIEUWBOUW

€ 19 MILJOEN ONDERHOUD

246 NIEUWE  CV-KETELS

635 WONINGEN  GESCHILDERD

79% VAN DE WONINGEN 
HEEFT EEN GROEN 
ENERGIELABEL

69 WONINGEN KREGEN ZONNEPANELEN

130 NIEUWE BADKAMERS EN KEUKENS

14 WONINGEN VERKOCHT

24 WONINGEN TERUGGEKOCHT

46 NIEUWE WONINGEN GEBOUWD

50 WONINGEN GESLOOPT

625 VERHUIZINGEN

25 STATUSHOUDERS

37 ANDERE URGENTEN3 ONTRUIMINGEN

5% VAN ONZE
WONINGEN HEBBEN
WE TOEGEWEZEN
AAN MENSEN MET EEN
INKOMEN TUSSEN 
€ 36.165,- EN € 40.349,-

6% VAN ONZE 
WONINGEN HEBBEN 
WE TOEGEWEZEN 
AAN MENSEN MET 
EEN INKOMEN BOVEN
DE € 40.349,-

DE ZOEKTIJD IS 
GEMIDDELD
5,5 MAAND BIJ
LOTING, 
ZOEKGERICHT EN 
DIRECT WONEN

INSCHRIJFTIJD
IS GEMIDDELD
4,5 JAAR BIJ HET
VINDEN VAN
EEN HUIS IN HET 
AANBODMODEL

132 BEMIDDELINGEN EN VOORRANG 
DOOR SLOOP

431 GEWONE VERHURINGEN

RAPPORTCIJFER DIGITALE DIENSTVERLENING, 
VERHUIZINGEN EN PLANMATIG ONDERHOUD

20 CHAT
GESPREKKEN
PER WEEK*
GESPREKKEN

7969 HUURWONINGEN 
610 ZORGWONINGEN
561 GARAGES

REPARATIEVERZOEKEN

10.333

173 WONINGEN KREGEN GROOT ONDERHOUD

4  ProInfo   ProInfo   5

inhoud



Heeft u vragen? 
Kijk dan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, 
www.politie.nl of bel ons!

Geeft u uw paspoort weleens af aan bijvoorbeeld een 
hotelreceptie? Zegt u “ja” als een nieuwe app op uw 
smartphone vraagt om toegang tot uw contactpersonen? 
Maakt u gebruik van gratis wifi netwerken om bijvoorbeeld 
te telebankieren? Gebruikt u vaak hetzelfde wachtwoord? 
Ja? U bent niet de enige. 

Steeds meer slachtoffers van identiteitsfraude
Identiteitsfraude wil zeggen dat iemand uw persoonlijke 
gegevens misbruikt. De fraudeur gebruikt uw 
persoonsgegevens bijvoorbeeld om producten en diensten te 
krijgen op uw naam. Of om een bankrekening te openen of 
een creditcard aan te vragen. U komt er meestal pas achter 
als u rekeningen of boetes krijgt waarvan u niets afweet.

Hoe herkent u identiteitsfraude?
•  U ontvangt een afwijzing voor een lening ondanks een 

vlekkeloos kredietverleden.
•  U ontvangt brieven en contracten waarvan u niets afweet.
•  Er staan onbekende afschrijvingen op uw bankafschriften/

creditcardoverzichten.
•  U staat bij uw gemeente op een ander adres dan uw 

woonadres ingeschreven zonder dat u een wijziging hebt 
doorgegeven.

•  Bij het aanvragen van een toeslag of uitkering blijkt u die 
al te hebben ontvangen.

•  U ontvangt brieven van incassobureaus of er verschijnt een 
deurwaarder, maar u hebt helemaal geen schulden  
of achterstanden in afbetaling van schulden.

•  Er staan onbekende werkgevers op uw pensioen-
overzichten.

Uw gegevens zijn veilig bij ons
De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) vertelt hoe wij met persoonsgegevens moeten omgaan.  
De overheid controleert hier streng op en kan hoge boetes 
opleggen. Op onze website vindt u onze privacyverklaring. 
Hierin staan al uw rechten en plichten. U leest welke 
gegevens wij vastleggen, waarom dit is en hoe lang wij deze 
bewaren. Wij mogen noodzakelijke gegevens delen om 
bijvoorbeeld onderhoud uit te voeren.

Dit doet u wanneer u slachtoffer bent
•  Doe direct aangifte bij de politie wanneer u slachtoffer bent van 

identiteitsfraude of als uw paspoort of rijbewijs is gestolen.
•  Blokkeer pasjes en bel met uw bank of creditcardmaatschappij.
•  Maak kopieën van uw correspondentie en bewaar deze goed.
•  Informeer incassobureaus dat u aangifte deed van 

identiteitsfraude.

Prettig wonen doe  
je samen!
U wilt graag prettig wonen in  
een leuke buurt. Maar waar  
mensen samenwonen, is ook  
wel eens overlast.

Een goede buur…
U kunt zelf al veel doen om irritaties 
te voorkomen. Komt u bijvoorbeeld 
ergens nieuw wonen, stelt u zich dan 
zo snel mogelijk voor aan de buren. 
Of als u nieuwe buren krijgt, heet hen 
dan welkom in de buurt. Heeft u een 
feestje of gaat u (langdurig) klussen in 
huis, breng de buren van te voren op de 
hoogte. Houd uw tuin netjes en stel voor 
om samen de heg te verzorgen. Vraag 
aan de buren of zij wel eens last van uw 
hond of kinderen hebben.

En dan zijn er toch irritaties
Waar mensen dicht bij elkaar wonen, 
is wel eens overlast. Maak van een 
mug geen olifant en zeg eens eerlijk… 
maakt u zelf misschien ook wel eens 
een beetje lawaai? Bent u degene die 
wordt aangesproken, voelt u zich niet 

aangevallen, probeer het te begrijpen. 
Heeft u regelmatig last van uw buren, 
maak het dan snel bespreekbaar 
zonder verwijten te maken:
    
Niet: “Je barbecue stinkt.”   
Wel: “De rook van de barbecue komt 
precies mijn kant op, wil je deze 
verplaatsen alsjeblieft?

Niet: “Je hond blaft de hele dag.”
Wel: “Ik hoor de hond regelmatig 
blaffen. Is hier wat aan te doen?”

Niet: “Doe eens wat aan die lelijke 
schutting.”
Wel: “Zullen we samen een nieuwe 
schutting (laten) plaatsen?”

Niet: “Jouw kinderen vernielen mijn 
planten met hun bal.”

Wel: “De kinderen krijgen van mij een 
ijsje als ze naar het trapveldje gaan.”
Niet: “Jouw TV staat altijd veel te hard.”
Wel: “Zou je de TV zachter willen zetten? 
Ik kan hem bij mij thuis goed horen.”

Er valt niet meer te praten met de buren
Een goed gesprek doet wonderen. Maar 
soms durft u niet goed, of is de situatie 
al uit de hand gelopen. Vrijwilligers van 
Buurtbemiddeling houden eerst een 
afzonderlijk gesprek met beide partijen. 
Als mensen met elkaar willen praten, 
zijn de bemiddelaars bij dat gesprek 
aanwezig. Het gaat er niet om iemand 
de schuld te geven, maar om tot 
goede oplossingen te komen. Zo wordt 
voorkomen dat bewoners hun problemen 
bij politie of de wooncorporatie 
neerleggen. Daarmee blijft de sfeer 
tussen bewoners namelijk beter.

Zo komt u in contact met Buurtbemiddeling
Doetinchem
T: 06 204 544 10
E:   buurtbemiddeling@buurtplein.nl
W: www.buurtplein.nl

Berkelland, Bronckhorst, Oost-Gelre
T: 06 537 032 07
E: buurtbemiddeling@buurtplein.nl
W: www.buurtplein.nl

Oude IJsselstreek
E: sociaalteam@helpgewoon.nl
W: www.helpgewoon.nl

Houd 
persoonsgegevens 
voor uzelf

Voorkomen is beter

U kunt zelf veel doen om te voorkomen dat criminelen 

gemakkelijk misbruik kunnen maken van uw persoonlijke 

gegevens. Een paar tips:

•  Bewaar uw identiteitsbewijs op een veilige plaats. 

•  Beveilig uw brievenbus tegen posthengelen.

•  Geef uw digitale accounts een dubbele beveiliging. 

•  Online kopen of verkopen? Stuur geen kopieën van uw 

ID-bewijs. 

•  Klik in e-mails nooit op een link naar een inlogpagina. 

•  Vernietig persoonlijke gegevens in oude documenten of 

computers. 

•  Wees voorzichtig op de sociale media!

Kijk ook eens op www.problemenmetjeburen.nl.
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Veilig in huis
Een brand of inbraak bij u thuis, 
daar moet u niet aan denken.  
Vaak denken we dat dit ons niet 
overkomt. Toch komt het vaker 
voor dan u misschien denkt. Zo 
krijgt de brandweer bijvoorbeeld 
jaarlijks wel duizend meldingen 
van brand in een woning. 

De brandweer heeft voor onze huurders enkele tips  
om brand te voorkomen:
• Hang op iedere verdieping een rookmelder op.
•  Bewaar uw elektrische deken losjes opgerold of volgens 

vouwvoorschriften om beschadigingen te voorkomen.  
Vouw de deken bij gebruik helemaal uit.

•  Maak het filter van de wasdroger na iedere droogbeurt 
schoon en zet deze alleen overdag aan als u thuis bent.

• Laat de TV en computer nooit op stand-by staan.
•  Zorg dat er niet teveel apparaten op één stekkerdoos zijn 

aangesloten en sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks 
aan op stopcontacten.

•  Rol kabelhaspels helemaal uit.
• Zorg dat apparaten hun warmte kwijt kunnen.
•  Maak het filter van de afzuigkap eens in de drie maanden 

schoon of vervang het filter.

Ontstaat er onverhoopt toch brand in uw woning?  
Denk dan aan het volgende: 
•  Waarschuw uw huisgenoten en buren. Blijf bij rook laag  

bij de grond en ga naar buiten. Bel vervolgens 112. 
•  Trek bij brand in uw woning alle deuren achter u dicht,  

dit vertraagd de brand.
•  Vlam in de pan? Zet de afzuigkap en het kooktoestel uit.  

Dek de pan af en laat deze afkoelen. Gebruik nooit water 
voor het blussen van een vlam in de pan!

Hoe zit dat dan met koolmonoxide?
Koolmonoxide is een gevaarlijk gas en een echte 
sluipmoordenaar. Je ziet en ruikt het namelijk niet. 
Koolmonoxide kan er voor zorgen dat je bewusteloos raakt of 
zelfs komt te overlijden. De verschijnselen lijken op die van 
de griep: hoofdpijn, misselijkheid, duizelig, vermoeidheid en 
een versnelde hartslag. Net als een rookmelder kunt u ook 
een koolmonoxidemelder bij uw Cv-ketel in huis plaatsen. 
Ventileer daarnaast uw huis goed en zorg dat er altijd een 
rooster of raam open staat.

Mag ik even binnenkomen? 
Naast brand komt diefstal door een ‘babbeltruc’ helaas ook 
steeds vaker voor. Onbekende mensen die bij u aanbellen 
en met een smoes proberen binnen te komen. Judith: “Niet 
alleen senioren zijn het slachtoffer van de zogenoemde 
babbeltrucs. Het kan iedereen overkomen. De dieven zijn 
steeds behendiger met hun smoezen. Onbekende bezoekers 
lijken misschien onschuldig en bellen bij u aan met een 
verhaal dat erg betrouwbaar over komt, maar er kunnen 
verkeerde bedoelingen achter zitten. Alle medewerkers 
van ProWonen en medewerkers in opdracht van ProWonen 

kunnen zich legitimeren. Vraag gerust om legitimatie als u 
het niet vertrouwt en bel bij twijfel de woningcorporatie of het 
desbetreffende bedrijf.” 

Workshops
Om bewustwording te creëren en mensen te informeren over 
babbeltrucs organiseren de gemeente Oost-Gelre, de politie, 
De Woonplaats en ProWonen in het najaar enkele workshops. 
Deze workshops vinden plaats op:
•  26 september om 14.30 uur in Lichtenvoorde (De Treffer), 

inloop vanaf 14.00 uur, en 
•  3 oktober om 14.30 uur in Groenlo (De Mattelier), inloop 

vanaf 14.00 uur.
De informatie om u voor de workshops op te kunnen geven wordt 
later dit jaar gecommuniceerd via de huis-aan-huisbladen. 

Brandvoorlichting
Zo’n 4 keer in het jaar organiseert Judith samen met de  
brandweer een voorlichting bij vooral seniorencomplexen. 
Bewoners van het complex worden dan per brief uitgenodigd 
om in de ontmoetingsruimte van het complex op de koffie te 
komen bij de brandweer. 

Tijdens de koffie komen bewoners dan meer te weten over het 
voorkomen van brand en kunnen zij al hun vragen stellen. Judith: 
“Zo kom je bijvoorbeeld te weten dat ’s nachts tijdens je slaap 
je reukvermogen niet werkt. Je kan dan dus geen brand ruiken. 
Omdat je wel kan horen tijdens je slaap is het belangrijk om een 
rookmelder op de juiste plek te hebben hangen.”

8  ProInfo

Judith ten Have, woonconsulent bij ProWonen, vertelt:
“Als woonconsulent zet ik me onder andere in voor de veiligheid van onze huurders. Zo geven we nieuwe huurders van een 
appartementencomplex ook altijd aan dat het niet is toegestaan om spullen in de galerij neer te zetten. Ik snap heus dat 
mensen de galerij met de beste bedoelingen gezellig willen maken met bijvoorbeeld een plant of stoel, maar de vluchtwegen 
voor de hulpdiensten en de bewoners zelf horen goed toegankelijk te zijn. Het lijkt misschien kinderachtig, maar samen zijn 
we met zijn allen verantwoordelijk voor de veiligheid in uw woning en dat van uw buren.”

De politie 
geeft tips:
•  Babbeltrucs vinden echt niet alleen ’s avonds plaats. Blijf 

ook overdag alert op mensen met verkeerde bedoelingen. 

•  Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale 

toegang alleen voor uw eigen bezoek. 

•  Sluit uw deur als u bijvoorbeeld binnen geld wil pakken 

voor een collecte.

•  Als u toch besluit iemand binnen te laten, sluit dan de 

deur achter u zodat er geen handlangers achter uw 

bezoek naar binnen kunnen sluipen.

•  Dieven komen in allen vormen en maten voor en kunnen 

netjes gekleed zijn. Ook schattig ogende kinderen, 

tieners met een schoolproject of net uitziende mannen 

en vrouwen kunnen er vandoor gaan met uw geld en 

sieraden. 

•  Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent.  

Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen 

terwijl u bij de voordeur met een ander staat te praten. 

•  Kijk goed naar het uiterlijk van de onbekende bezoeker(s)

•  Twijfelt u achteraf over de oprechtheid van een bezoeker 

of mist u spullen? Bel dan de politie. 

•  In sommige gevallen loopt een babbeltruc uit op een 

woningoverval. Mocht u hiervan slachtoffer worden dan is 

het beter de overvaller(s) niet tegen te werken. Het gaat 

tenslotte om uw veiligheid. Probeer een goed signalement 

van de dader(s) op te nemen en bel zodra het kan 112. 
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Tegels eruit, groen erin
Dus: (een paar) tegels eruit, groen erin! Een paar 
bessenstruiken of fruitbomen aanplanten, bloeiende wilde 
planten zaaien en kiezen voor groene erfafscheidingen helpt 
al enorm. Hang meteen een paar nestkasten op en leg een 
drinkplaats of klein vijvertje aan. Binnen een jaar kun je 
met een paar ingrepen het aantal vogels dat je tuin bezoekt 
verdubbelen. En het mes snijdt aan meerdere kanten.  
Zo helpen tegelvrijere tuinen ook mee de wateroverlast  
tijdens een hoosbui in een straat, buurt of wijk tegen te  
gaan. Daardoor raakt de riolering minder snel overbelast  
en is de kans dat het achterpad, het schuurtje of zelfs de  
wc overstroomt veel kleiner. Vergroening heeft een positief 
effect op de luchtkwaliteit, met name de concentratie fijnstof 
neemt af. Bewoners die hun tuin vergroenen dragen al met  
al een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van  
hun buurt.

De pluspunten 
van een groen(e) 
tuin op een rijtje:
+  Meer vogels, egels, vlinders, bijen en vleermuizen in de tuin.
+  Een groene tuin is minder warm tijdens een hittegolf. 
+ Tijdens hoosbuien is er minder druk op het riool.
+ Concentratie fijnstof is lager.
+  Winterse neerslag wordt beter vastgehouden door planten. 

Hierdoor is er in tijden van droogte ook water beschikbaar.
+   Een groene leefomgeving werkt stress verminderend 

en heeft een algemeen positief effect op de gezondheid, 
herstel en het welzijn van de mens.

Tips voor mensen  
zonder groene vingers:

•  Plaats geen schutting, maar plant een heg. Toch liever een 
schutting? Plant er dan een klimop tegenaan zoals Hedera.

• Plaats een regenton.
•  Gebruik voor tuinpaden waterdoorlatende bestrating zoals 

grind, split, schelpen of houtsnippers, voor terrassen 
houten planken en voor opritten grasbetontegels of 
kunststof grastegels.

•  Haal hier en daar een tegel eruit en plant er eenjarigen in. 
Staat ook nog eens leuk.

•  Er zijn genoeg planten die geen onderhoud nodig hebben. 
Vraag bij het tuincentrum naar prairie beplanting.

En wat doen wij?
•  Binnen het onderwerp Duurzaamheid bespreken we ook de 

watervisie met en van de gemeente.
•  In gezamenlijke tuinen hebben we veel aandacht voor groen. 

We maken hier veel gebruik van onderhoudsarme prairie 
beplanting.

•  Bij nieuwbouw plaatsen we geen schuttingen, maar gaas 
met hedera als erfscheiding.

•  We bekijken of er (meer) mogelijkheden zijn voor 
sedumdaken, daken met vetplantjes.

Gemak dient de mens, maar…
We willen onze tuin zo gemakkelijk mogelijk inrichten. Daarom 
worden tuinen vaak helemaal of voor een groot deel betegeld, 
want dat heeft niet veel onderhoud nodig. Maar niet iedereen 
is zich ervan bewust dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen 
ontstaan. Minder groen in de tuin betekent dat tijdens hoosbuien 
het regenwater niet door de bodem opgenomen kan worden, 
maar afgevoerd moet worden via het riool. Het rioleringsstelsel 
in Nederland is heel goed, maar tijdens hoosbuien ontstaat er 
een enorme druk op het riool en dan kan er wel eens wat onder 
water komen te staan. Minder groen betekent ook dat er minder 
vogels, insecten en andere dieren zijn. Of wat dacht je van de 
temperatuur; in de zomer kan het in een ‘grijze’ tuin al snel 7 
graden warmer worden dan in een groene tuin.

Operatie Steenbreek: meer groen in de tuin!
Om de Nederlandse tuinen te vergroenen, is Operatie 
Steenbreek van start gegaan. Dit is een samenwerkings-
verband van verschillende universiteiten en klimaat-, en 
dierenorganisaties. 

Operatie Steenbreek wil iedereen enthousiast maken om 
meer groen in de tuin of op het balkon te halen. Alle tuinen 
van Nederland vormen bij elkaar opgeteld een gebied 
ter grootte van bijna 44.000 voetbalvelden, waarvan maar 
liefst 40% is bestraat. Zorgen we samen voor meer groen, 
dan komen er meer vogels, vlinders en egels. Want uit 
onderzoek blijkt dat 95% van de Nederlanders meer vogels 
in de tuin wil. 

Operatie 
Steenbreek

Regenbuien worden steeds heviger en 
hoosbuien komen vaker voor dan vroeger. 
Op zich niet zo erg, maar veel tuinen zijn 
tegenwoordig ‘lekker’ onderhoudsarm: veel 
tegels, weinig groen. Tijdens zo’n hoosbui 
kan het water kan niet weg en komen het 
achterpad en schuurtjes blank te staan.  
Heel vervelend, maar u kunt er samen met  
uw buren iets aan doen.

Samen voor meer groen in de buurt!

Minder groen in de tuin 
betekent dat tijdens  
hoosbuien het regenwater  
niet door de bodem  
opgenomen kan worden.
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Via Thuis in de Achterhoek vindt u 
eenvoudig een andere woning in de 
Achterhoek. Thuis in de Achterhoek 
is een initiatief van ProWonen, Sité 
Woondiensten, Wonion, Plavei en  
De Woonplaats. Daarnaast adverteert 
Woonzorg Nederland woningen.  
We zetten een aantal onderwerpen  
voor u op een rijtje. 

t/m € 22.400
(€ 22.375 ouder dan AOW)

huishoudens 
grootte inkomen

1 persoons

2 persoons

3 en meer

t/m 
€ 417,34

huurprijs

t/m € 597,30
 1 of 2 of 3 

t/m € 640,14
 1 of 2 

t/m 
€ 710,68

hoger
dan 

€ 710,68

€ 22.400 / € 30.400

€ 30.400 / € 36.798

€ 30.400 t/m € 36.798

€ 30.400 t/m € 36.798

hoger dan € 36.798

hoger dan € 36.798
Voorrang voor jongeren tot 23 jaar of 55-plussers mogelijk

t/m € 30.400

hoger dan € 36.798

t/m € 30.400

Andere woning huren? 
Thuis in de Achterhoek!

Dit is Thuis in de Achterhoek
Elke woningzoekende die een huurwoning in de Achterhoek wil, kan bij ons terecht. 
Jong, oud, veel of weinig inkomen, iedereen kan bij ons zoeken naar een huis. We gaan 
uit van uw eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, maar hebben persoonlijke 
aandacht voor wie dat nodig heeft. Ons uitgangspunt is dat een actief woningzoekende 
binnen 12 maanden een woning vindt.

Wat kunt u huren?

Wat zijn uw woonlasten?
Behalve huur betaalt u woonlasten zoals energiekosten en gemeentelijke heffingen. 
Op www.thuisindeachterhoek.nl zijn de geschatte woonlasten te zien. Zo kunt u beter 
bepalen of een woning voor u betaalbaar is.

“ U mag zo vaak reageren op een woning of  
een woning weigeren als u wilt. Dit heeft  
geen consequenties voor uw inschrijving.” 

Energiekosten
We maken een schatting van de energiekosten door te kijken naar isolatie, dubbel 
glas en de CV-ketel van de woningen en uw leeftijd en gezinssamenstelling. U krijgt 
daarmee  een betrouwbare schatting van de energielasten per maand. Het echte 
verbruik is natuurlijk afhankelijk van hoe u omgaat met water, gas en elektriciteit.

Gemeentelijke heffingen
Voor uw huis betaalt u afvalstoffen- en rioolheffing aan uw gemeente.  
U kunt een berekening maken van de jaarlijkse heffingen in uw gemeente;  
ga naar www.coelo.nl en klik op het tabblad Wat betaal ik waar? Zo krijgt u een  
beter inzicht in uw woonlasten.

Wilt u informatie of praktische tips over uw inkomsten en uitgaven? 
Kijk dan eens op www.nibud.nl.

In 2017 ….
•  verhuurden de deelnemende 

wooncorporaties 2219 
woningen. Hiervan was 85% 
bereikbaar voor mensen met een 
huurtoeslaginkomen. 

•  verhuisde 80% naar een huur-
woning binnen de eigen gemeente. 

•  hebben we relatief veel jongeren 
tot 23 jaar gehuisvest. Dat kwam 
omdat we die groep vaak voorrang 
geven bij de toewijzing van 
woningen.

•  zijn 130 woningen toegewezen 
aan mensen die zorg nodig 
hadden, 79 woningen aan 
statushouders (vluchtelingen met 
een verblijfsvergunning) en 38 
woningen aan mensen met een 
andere vorm van urgentie. 

• was vraag en aanbod in evenwicht.

Meer informatie? 
Kijk op www.thuisindeachterhoek.nl 
en lees het jaarverslag 2017. 

De voordelen van  
Thuis in de Achterhoek
•  Alle beschikbare huurwoningen duidelijk 

op een rijtje.
•  Mogelijkheid om de geschatte woonlasten 

per woning te zien.
•  Ontvang per email Tipberichten van 

woningen die bij u passen.
•  Mogelijkheid om verschillende woningen 

met elkaar te vergelijken.
• Reageren wanneer het u uitkomt.
•  De inschrijving is gratis en zolang als u het 

nodig vindt.
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Varsseveld: 
museumboerderij het Hofshuus 

Geniet van de prachtige museumboerderij vol herinneringen uit het 
verleden en het omliggende erf met de mooie tuinen en ‘oude’ gewassen. 
De voorwerpen die u aantreft zijn verzameld omdat ze ‘uit het leven 
gegrepen’ zijn. Met deze voorwerpen komen aspecten van onze voorouders 
weer tot leven. Met een bezoek aan dit museum kunt u een tijd vol 
herinneringen ophalen.

Kijkt u voor de openingstijden op de website: www.hofshuus.nl

Boerderijenfietstocht 
op 25 juli 
Heeft u zin om te fietsen langs de 
interessantste boerderijen in de 
omgeving van Neede? Dat kan op 
woensdag 25 juli vanaf 9.30 uur tot 
ongeveer 13.00 uur. In samenwerking 
met het VVV, LTO Noord Berkelland 
afdeling Neede en de bond van 
plattelandsvrouwen te Neede, 
Noordijk en Rietmolen houden de 
Needse agrariërs hun jaarlijkse 
boerderijenfietstocht. U start bij de 
Hollandsche Molen op de Needse Berg 
(Diepenheimseweg 21). Het inschrijfgeld 
bedraagt € 2,00 per persoon. 

www.vvvneede.nl
Mail uw oplossing voor 20 juli 2018 naar 
proinfo@prowonen.nl of schrijf de oplossing op 
een gefrankeerde briefkaart en stuur die naar:
ProWonen
Redactie ProInfo
Postbus 18
7270 AA Borculo

Horizontaal
1 zeeroof 5 virtuoos kunstenaar 11 plas 15 vergelding 17 tropische vetplant 18 toonbank in een bank 19 glazen klok 21 streek 23 buislamp 25 overal 
26 foefje 27 ondersteek 28 tamme loot 30 pikant 33 tweede examen 35 toetje 36 opsomming van keuzes 37 naar beneden 39 bergpas 41 uitroep van 
voldoening 43 buitenkant 45 zeer oud (voorvoegsel) 47 bijwoord 50 op welke wijze 51 spitsvondig artikel 53 lang stuk 55 Chinees gerecht 56 wedkamp  
in kennis 57 anti-insectengaas 58 oosters winkeltje 59 een beetje 61 deel van een opera 63 omgeslagen jasrand 65 dwaas 67 mysterie 70 beperkt  
71 prikkelgeleider in het lichaam 73 ruw en onverbloemd 74 in iemands voordeel 76 verfstof 78 vrijwel 80 asbus 82 bloemvak 84 groene vrucht 86 gierig 
persoon 87 daar 88 bejaarde 90 wedspel 92 van de wind afgekeerde zijde 93 wintersport 94 dopheide 96 aanbeden figuur 98 telwoord 101 drom  
103 klipgeit 104 functionaris 105 getal.

Verticaal
1 onvindbaar 2 paardenslee 3 sterke speelkaart 4 frites 6 voorhistorisch mens 7 landbouwwerktuig 8 bosgod 9 televisie (afk.) 10 kruipend dier 11 wedstrijd 
12 boom 13 kippenproduct 14 plaats in de Verenigde Staten 16 toverheks 18 genoeg 20 schouwburgrang 22 regelmaat 24 deel van het oor 27 voor  
29 verbinding 31 droge hoest 32 bond 34 ongebleekt 35 waterdier 36 gerucht 38 vette deel van melk 40 streep 42 veranderen 44 door klieren afgescheiden 
stof 46 verwaand 48 muziekstuk ter oefening 49 toonafstand 51 theater in Amsterdam 52 Amsterdam 54 reisdocument 55 wurgslang 60 dus 62 vroegere 
heerser over Peru 63 geplooid 64 beurtvaart 65 nul 66 blaasinstrument 68 winderig koud 69 afwachten 71 rangtelwoord 72 ruimte 75 alvorens  
77 gemetselde oeverstrook 79 Europese vrouw 81 oproer 83 vruchtvlees van de klappernoot 85 aanspraak 86 water 89 roofvogel 91 zenuwtrek 93 optelling 
95 streling 97 lidwoord 99 dwarsmast 100 getij 102 muzieknoot.

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijk genummerde vakjes 
van de oplossingsbalk.

Kruiswoord
IJzersterk arrangement 
varen en wandelen

Varen met fluisterboot de ‘Iesselganger’ 
vanaf het DRU Industriepark naar 
Terborg. Vanaf daar wandelt u via een 
historische (stads)wandeling terug naar 
het startpunt in Ulft. Onderweg kunt u 
kiezen voor een kleine lunch of koffie/
thee met appelgebak. Deelnemers 
ontvangen een consumptiebon en 
routeboekje. De boottocht duurt drie 
kwartier en de wandelroute is ongeveer 
6 kilometer. U kunt opstappen bij de 
aanlegsteiger op het DRU Industriepark.  
De prijs is € 11,00 per persoon en 
reserveren kunt u via: 

www.vvvoudeijsselstreek.nl.

Scootmobieltocht 
Hoe leuk is het om met uw scootmobiel 
de Achterhoek te verkennen?  
Vaak ziet u fiets- of wandeltochten  
voorbij komen maar tegenwoordig zijn  
er ook scootmobieltochten om te rijden.  
Zo is er bijvoorbeeld een tocht van  
17,5 kilometer van Varsseveld naar 
Sinderen en weer terug. De route start  
bij de kantine van het voetbalveld aan  
de Westelijke Oude Aaltenseweg en is 
voor € 1,00 te verkrijgen bij de  
VVV-Oude IJsselstreek. 
www.vvvoudeijsselstreek.nl

En heeft u de smaak te pakken?  
Er is ook een tocht van 24 kilometer van 
Varsseveld naar Silvolde en Sinderen.  
De prijs hiervoor is € 2,00 maar dat is  
wel inclusief een kortingsbon voor  
Grand-Café De Schuylenburgh.

NEEDEWANNEER HET U UITKOMT: ULFT

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  11 12 13 14

15 16  17  18

 19 20   21 22  
23 24  25   26  27

 28 29  30 31 32  33 34  
35  36  37 38  39 40

 41 42  43 44  45 46  
47 48 49  50  51 52

  53 54   55   
56  57  58

  59 60   61 62   
63 64  65 66  67 68 69

 70  71 72  73  
74 75  76 77  78 79  80 81

82 83  84 85  86

87  88 89   90 91  92

 93   94 95  
96 97  98 99 100  101 102

103  104  105

horizontaal
1 zeeroof 5 virtuoos kunstenaar 11 plas 15 vergelding 17 tropische vetplant 18 toonbank in een bank 19 glazen klok 21 streek 
23 buislamp 25 overal 26 foefje 27 ondersteek 28 tamme loot 30 pikant 33 tweede examen 35 toetje 36 opsomming van keuzes 
37 naar beneden 39 bergpas 41 uitroep van voldoening 43 buitenkant 45 zeer oud (voorvoegsel) 47 bijwoord 50 op welke wijze 
51 spitsvondig artikel 53 lang stuk 55 Chinees gerecht 56 wedkamp in kennis 57 anti-insectengaas 58 oosters winkeltje 59 een 
beetje 61 deel van een opera 63 omgeslagen jasrand 65 dwaas 67 mysterie 70 beperkt 71 prikkelgeleider in het lichaam 73 ruw 
en onverbloemd 74 in iemands voordeel 76 verfstof 78 vrijwel 80 asbus 82 bloemvak 84 groene vrucht 86 gierig persoon 
87 daar 88 bejaarde 90 wedspel 92 van de wind afgekeerde zijde 93 wintersport 94 dopheide 96 aanbeden figuur 98 telwoord 
101 drom 103 klipgeit 104 functionaris 105 getal.

verticaal
1 onvindbaar 2 paardenslee 3 sterke speelkaart 4 frites 6 voorhistorisch mens 7 landbouwwerktuig 8 bosgod 9 televisie (afk.) 
10 kruipend dier 11 wedstrijd 12 boom 13 kippenproduct 14 plaats in de Verenigde Staten 16 toverheks 18 genoeg 20 schouw-
burgrang 22 regelmaat 24 deel van het oor 27 voor 29 verbinding 31 droge hoest 32 bond 34 ongebleekt 35 waterdier 36 gerucht 
38 vette deel van melk 40 streep 42 veranderen 44 door klieren afgescheiden stof 46 verwaand 48 muziekstuk ter oefening 
49 toonafstand 51 theater in Amsterdam 52 Amsterdam 54 reisdocument 55 wurgslang 60 dus 62 vroegere heerser over Peru 
63 geplooid 64 beurtvaart 65 nul 66 blaasinstrument 68 winderig koud 69 afwachten 71 rangtelwoord 72 ruimte 75 alvorens 
77 gemetselde oeverstrook 79 Europese vrouw 81 oproer 83 vruchtvlees van de klappernoot 85 aanspraak 86 water 89 roofvo-
gel 91 zenuwtrek 93 optelling 95 streling 97 lidwoord 99 dwarsmast 100 getij 102 muzieknoot.

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

K A A P M A E S T R O M E E R
W R A A K A G A V E B A L I E
IJ S T O L P T P O E T S N
T L A L O M E T R U C P O
E N T G E K R U I D H E R

V L A M E N U N E E R C O L
I A H A S C H I L O E R IJ
S E D E R T H O E C O L U M N
T R E E P R B A M I O

Q U I Z R A A M H O R T O K O
D I E T S O A R I A U

R E V E R S Z O T E N I G M A
I E N G Z E N U W C R U A
M E E O K E R B IJ N A U R N
P E R K A V O C A D O V R E K
E R O U D E L T O T O L IJ
L S K I E N A E R I C A K
I D O O L D R I E S C H A R E
G E M S B E A M B T E T I E N

zuinigheid

71 89 62 37 59 30 50 13 59 97

4

Uit in de regio

De winnaar is 
mevrouw Y.H.T. Scharenborg 

uit Neede. 
Van harte gefeliciteerd!

Onder de goede 

inzendingen verloten 

wij een tegoedbon van

Bol.com t.w.v. € 20,-. 

Succes!

De oplossing van  
de Sudoku in  

ProInfo 32 was 
nummer 7.
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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
Fotografie
Roel Kleinpenning, Hans Prinsen,
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.

Hoe het begon
In zijn jonge jaren is de heer Van Diggele 
begonnen met het onderhoud van 
stempelklokken in Danzig (Polen). Daarna 
is hij in Rotterdam gaan wonen en daar 
heeft hij het vak als klokkenmaker geleerd. 
In Rotterdam heeft hij 26 jaar een eigen 
juwelierswinkel gerund. De heer Van Diggele 
woonde toen met zijn vrouw en vijf kinderen 
in het huis achter de winkel. Na jaren de 
winkel gerund te hebben komt hij tot de 
conclusie dat het zakenleven niet is wat hem 
ligt. “Ik ben een vakman, géén zakenman.”

Vanuit huis
Inmiddels woont de heer Van Diggele al 
ruim 40 jaar aan de Gladiolenstraat in 

Eibergen. Hij heeft het hier naar zijn zin 
en is niet van plan nog weg te gaan. Op de 
eerste verdieping heeft hij een slaapkamer 
omgetoverd tot zijn eigen werkplaats zodat 
hij vanuit huis klokken kan repareren.

Tip!
De heer Van Diggele merkt dat veel mensen 
niet bereid zijn om geld neer te leggen voor 
de reparatie van een klok. Hij geeft daarom 
zijn klanten een persoonlijke tip mee: “Zet 
een spaarpot naast de klok. Stop hier elke 
maand geld in zolang de klok blijft lopen. 
Zodra de klok stil blijft staan en gerepareerd 
moet worden betaal je de reparatie van het 
spaargeld. Van het geld dat overblijft kan  
je lekker met je gezin Chinees eten.”

Achter de 
voordeur bij… 

OPROEP! 
Bent of kent u ook een huurder van ProWonen met een bijzonder verhaal voor de 
rubriek ‘Achter de voordeur bij…’?  
Ook onze trouwe huurders zetten we graag in het zonnetje! Laat dit ons dan weten 
via proinfo@prowonen.nl of Redactie ProInfo Postbus 18 7270AA Borculo

De heer Van Diggele
De heer Van Diggele woont al meer 
dan 40 jaar aan de Gladiolenstraat in 
Eibergen. Met zijn leeftijd van 95 jaar  
zit de heer Van Diggele niet bepaald stil. 
Hij repareert namelijk al meer dan 75 
jaar klokken en doet dit nog steeds!
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