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Welkom

“We zorgen voor 
warme woningen en 
een warm welkom”

Warm Wonen – 
Wees Welkom!
Warm wonen. Plezierig wonen in een comfortabele woning èn in een 
prettige woonomgeving is belangrijk voor iedereen. Zeker zo in de dagen 
voor Kerst. Wij zetten ons op verschillende manieren hiervoor in. 

Warme comfortabele woningen…
ProWonen werkt constant aan de verduurzaming van de woningen. 
Huurdersverenigingen en de drie gemeenten hebben aan ProWonen 
gevraagd om na te denken over een vervolgstap, bijvoorbeeld door meer 
gebruik te maken van zonne-energie. En dat gaan we volgend jaar doen. 
Maar voor de lange termijn is een energiezuinige woning niet vol-
doende. Het afscheid nemen van gas en het overstappen op duurzame 
energiebronnen is die volgende stap. Dat het thema leeft hebben we 
wel gemerkt tijdens de Dag van het Huren waar Helga van Leur een 
inspirerende presentatie hield. U leest er meer over op pagina’s 4 en 5.

…in een warme omgeving
De huurdersverenigingen vragen ook aandacht voor leefbaarheid. 
Kwetsbare mensen in de samenleving zijn steeds vaker aangewezen op 
hulp van vrijwilligers. In 2018 hebben de gemeenten en huurdersver-
enigingen specifieke aandacht voor de afstemming en taakverdeling 
tussen professionals en vrijwilligers als het gaat om mensen met schul-
den, ouderen en vergunninghouders.

Warm Welkom
We merken dat er steeds meer mensen gebruik maken van onze digitale 
dienstverlening. Het is natuurlijk ook wel heel gemakkelijk om 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week vanuit je luie stoel je woonzaken te regelen. 
Maar niet iedereen kan of wil dat. Daarom hebben we in het afgelopen 
jaar vijf keer een inloopspreekuur gehouden en twee keer een informa-
tiemarkt georganiseerd. De behoefte aan persoonlijk contact blijkt groot 
en daarom gaan we in het volgende jaar hier zeker mee door. U bent 
natuurlijk altijd van harte welkom bij ons op kantoor in Borculo. Wilt u 
er zeker van zijn dat uw specifieke vraag direct wordt beantwoord, maak 
dan een afspraak en een van ons neemt graag de tijd voor u.

Ik wens u heel ‘warme’ Kerstdagen en graag tot volgend jaar! 
Henk Meulenkamp 
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Inhoud

Het belang van een 
inboedelverzekering

U bent zelf verantwoordelijk voor 
schade aan uw spullen en uw huis. 
Een goede inboedelverzekering is 
daarom belangrijk.

Pagina 10

Ouder worden 
in eigen woning

U woont prettig in uw huidige 
 woning, maar hoe moet het als u 
ouder wordt?

Pagina’s 12 en 13 

Duurzaam en betaal-
baar de feestdagen door
Nog een paar nachtjes slapen en de Kerstdagen staan weer 
voor de deur. Heeft u er ook zo’n zin in? Wij hebben in ieder 
geval voor u een kerstpagina vol kersttips en kerstgezelligheid 
om in de stemming te komen en tips om te besparen op de 
inhoud van uw portemonnee.   

Pagina’s 8 en 9

Verder in dit nummer

Energieke Dag van 
het Huren in Borculo

Voormalig weervrouw Helga van Leur 
geeft tijdens de Dag van het Huren 
een presentatie over energiebespa-
ring.

Pagina’s 4 en 5



Helga van Leur geeft presentatie  
over energie

Knop om voor energiebesparing
De Dag van het Huren was het hoogtepunt van de campagne 
“Knop om voor energiebesparing” die al voor de zomer startte. Het 
doel van deze campagne was om bewoners te informeren over 
de mogelijkheden het eigen energieverbruik te verlagen. Deze 
dag was meteen een mooi moment om klanten en andere 
belangstellenden via een soort markt een beeld te geven van 
(het reilen en zeilen van) onze organisatie.

Open Dag
Op 7 oktober lag vanaf 10.00 uur de groene loper uit voor de 
bezoekers van het kantoor van ProWonen aan de Tedinkweide 
in Borculo. Organisator Ellen Maaswinkel: “Het was meteen al 
gezellig druk. Veel bezoekers vonden direct hun weg in het kan-
toor. Er was een ruimte waar men informatie kreeg over de digi-
tale mogelijkheden om zelf van alles te regelen bij ProWonen, 
Thuis in de Achterhoek was aanwezig om mensen te informe-
ren over het zoeken naar een (andere) huurwoning, de huur-
dersverenigingen stelden zich voor en directeur Henk Meulen-
kamp zat klaar om vragen van bewoners te beantwoorden.”

Duurzaamheid, milieu, energie besparing… een 
belangrijk thema voor veel bewoners. Daarom 
organiseerden we op de Dag van het Huren een 
open dag met duurzaamheid als hoofdthema. 
Voormalig weervrouw van RTL 4 Helga van Leur 
was aanwezig en gaf een presentatie.

Energieke Dag van  
het Huren in Borculo

Achter de  
voordeur

Wij zetten 
het licht     
op groen!
Doet u mee?

KNOP OM VOOR 
ENERGIEBESPARING!

Handige tips
Wij vinden energiebesparing heel belangrijk.  

Daar willen we graag samen met u aan werken. 
Want energiebesparing is niet alleen belangrijk 

voor een gezonde, duurzame toekomst.  
Door zuinig met energie om te gaan,  
kunt u ook aardig wat geld besparen! 

Natuurlijk helpen  
wij u hier graag bij 

Zo plaatsen we regelmatig praktische  
energiebesparingstips op onze website  

www.prowonen.nl. en op onze  
facebookpagina. Wanneer u deze pagina  
‘liked’, blijft u automatisch op de hoogte.

ZET U OOK HET LICHT OP GROEN?

2492-deurhanger 105,485x297x552-v2.indd   1 21-08-17   15:48

4 ProInfo



Helga van Leur over 
het weer, klimaat, 
duurzaamheid en gedrag

“De wereld verandert voortdurend. En dat is 
maar goed ook. Anders zouden we stil blij-
ven staan in de tijd. De veranderingen die in 
het wereldwijde klimaat plaatsvinden, heb-
ben vooral invloed op de mensen die ervan 
moeten leven. Met een groeiende welvaart 
en een groeiende wereldbevolking komt er 
een punt waarop de aarde ons niet meer 
voldoende kan geven. Wij verbruiken als 
mens nú al meer dan de aarde ons kan bie-
den. Maar ook onze (klein)kinderen hebben 
energie, voedsel, water en (schaarse) grond-
stoffen nodig. Daar kunnen en moeten we 
wat aan doen.

Bijdragen aan een duurzame toekomst 
Als je eenmaal weet hoe het in elkaar 
steekt, besef je dat zonder het inleveren van 
comfort het heel gemakkelijk is om andere 
keuzes te maken die wèl bijdragen aan een 
duurzame toekomst. En dat je daar plezier 
aan kunt beleven! Waarom zouden we het 
moeilijk maken als het makkelijk kan. En 
als je het slim aanpakt, levert het ook nog 
geld op! Duurzaamheid is niet per definitie 
duur. Over 30 jaar moet deze aarde nog 
steeds leuk, leefbaar en betaalbaar zijn! Veel 
uitdagingen dus omtrent het thema Duur-
zaamheid: een balans tussen People, Planet, 
Profit én Passie. Als dát kan met Plezier, dan 
gaat de zon spontaan schijnen!” Aldus Helga 
van Leur.

tekst www.helgavanleur.nl

Weervrouw Helga van Leur
Natuurlijk ging er veel aandacht uit naar energiebesparing. Zo 
waren de energiecoaches van VerduurSaam Energieloket aanwe-
zig om tips te geven, kon je bij Groenland allerlei leuke proefjes 
doen en gaf Tenten Solar uit Lichtenvoorde informatie over zon-
nepanelen. Maar de publiekstrekker was natuurlijk Helga van 
Leur, bekend van tv. Zij gaf een zeer boeiende presentatie met 
als motto: “Je hebt vandaag zelf morgen in handen!”

“Het was meteen al 
gezellig druk”
Energiebesparing door te ventileren?
“Hoe kun je nu energie besparen als je vooral moet ventileren? 
Dan stook je toch voor de vogeltjes?”, is een veelgehoorde 
opmerking. Het lijkt ook tegenstrijdig om een raampje op een 
kiertje te zetten of de ventilatieroosters open te doen terwijl de 
verwarming aan staat. Toch is het heel logisch; vochtige binnen-
lucht is moeilijker op te warmen dan koude droge lucht van 
buiten. Door te ventileren bespaar je dus juist energie en wordt 
het binnenklimaat ook nog eens gezonder. Vocht werkt name-
lijk schimmelvorming in de hand en dat is natuurlijk niet 
gezond voor mens en dier én niet goed voor het huis.

Facebookactie
Rond de Dag van het Huren was op de Facebook pagina van 
ProWonen een leuke win-actie uitgezet. Bezoekers konden een 
woon-energiebespaar-pakket ter waarde van ruim € 50,- winnen 
door het bericht te ‘liken’ en te delen én een energietip te 
geven. “Daar zijn veel reacties op geweest. Heel voor de hand 
 liggende, maar waar je toch niet zo snel aan denkt. Zoals 
 sloffen aantrekken, want als je koude voeten hebt, ben je verder 
ook snel koud.” 

“Door te ventileren 
bespaar je energie 
en wordt het binnen-
klimaat gezonder.”
Er was meer te winnen
Naast besparing op de energierekening, viel er tijdens de open 
dag meer te winnen. Er was een presentatie over brandveilig-
heid en we verlootten een aantal rookmelders. Maar als klap op 
de vuurpijl was er een mooie stadsfiets te winnen. Helga van 
Leur trok van alle ingezonden bespaartips aan het einde van de 
dag de gelukkige winnaar. Ellen Maaswinkel: “Al met al was het 
een zeer geslaagde dag. Om 15.00 uur sloten we de dag af. Wat 
mij betreft organiseren we snel weer een open dag.”
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Allerlei lampjes fleuren de voortuinen deze dagen op.  Sommige 
tuinen zijn zelfs omgetoverd tot een waar kerst paradijs. De 
Kerstdagen en de jaarwisseling staan voor de deur. Voor de 
één een fijne periode bomvol gezelligheid, voor de ander een 
bron van irritatie. Buren die (kerst)feestjes geven en de muziek 
nét wat te hard aan hebben staan, buren die in deze drukke 
tijd meer van huis af zijn dan anders en waardoor de hond 
onophoudelijk blaft of opgeschrikt worden door harde knallen 
van het vuurwerk van buurtgenoten, al ver voor de jaar
wisseling. Irritaties kunnen een negatief effect hebben op uw 
feestvreugde. Toch is een oplossing vaak mogelijk, ook  wanneer 
u last heeft van uw buren.

Houd Kerst gezellig
Zijn er irritaties of heeft u problemen met het 
gedrag van uw buren, probeer dan te zoeken 
naar een oplossing. Vaak komt u samen al een 
heel eind. 

Handige tips
  Krop gevoelens van ergernis, frustratie en 

woede niet op. Zit u iets dwars? Bespreek 
het dan met diegene die de ergernis weg 
kan nemen.

  Ga niet in een emotionele bui naar uw 
buren om de situatie te bespreken. 
Op het moment dat de emoties wat zijn 
gezakt, lukt het vaak beter om op een 
goede manier naar de situatie te kijken en 
te vertellen wat u dwars zit.

  Bel bij uw buren aan en blijf rustig. Vertel 
dat u graag wilt praten over een situatie en 
vraag wanneer dat uitkomt, zodat jullie op 
dat moment beiden de tijd en de rust heb-
ben om dat gesprek te voeren.

  Geef aan waar u precies last van heeft en 
vooral ook welke gevolgen dit voor u heeft. 
Bijvoorbeeld dat u niet meer zo goed 
slaapt, of dat u zich niet kunt concentre-
ren. Door te vertellen wat er lastig is voor 
u, geeft u uw buren de kans om zich in te 
leven in uw situatie en uw kant van het 
verhaal te begrijpen.

  Luister ook naar hun kant van het verhaal, 
hoe moeilijk dit ook kan zijn. Neem serieus 
wat ze vertellen. Een ander kan de situatie 
anders beleven en andere zorgen en 
behoeften hebben dan u heeft.

  Zoek samen naar oplossingen om de situa-
tie te verbeteren en blijf niet hangen in wie 
de schuld heeft, of wie gelijk heeft. 

  Maak duidelijke afspraken met elkaar. Lukt 
het niet meteen, stel dan voor om er allebei 
over na te denken en op korte termijn 
opnieuw met elkaar te praten.

  Wat ook het resultaat van het gesprek is: 
blijf rustig en zeg vriendelijk gedag.

Komt u er samen niet uit? Neem dan contact 
met ons op. Dan kijken wij hoe wij u  verder 
kunnen helpen. 

Ho, Ho, Ho … 
Praat erover 

samen en zoek een 
oplossing!

Een zalig Kerstfeest
Een Kerst zonder irritaties of een burenruzie 
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Uitgelicht

U verliest uw baan en moet wachten op een uitkering. 
Of u heeft een aantal weken geen inkomsten omdat uw 
aanvraag voor bijstand loopt en uw WWuitkering is 
gestopt. Problemen met de toeslagen van de Belasting
dienst horen wij ook vaak, evenals een scheidingssituatie. 
Een op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met 
 problematische schulden; zij kunnen hun rekeningen 
niet meer op tijd betalen. Het is algemeen bekend dat de 
problemen beginnen bij een ‘life event’. Persoonlijke 
situaties veranderen nu eenmaal, ook bij u!

Mensen willen het liefst zelf hun financiële problemen  oplossen. 
Als het probleem nog relatief klein is kunnen de zes  stappen bij 
www.zelfjeschuldenregelen.nl u hiermee helpen. Het belang-
rijkste blijft: neem tijdig contact op met schuldeisers of zoek 
hulp. Door jaren zelf te blijven  worstelen en het ene gat met het 
andere te dichten wordt de situatie niet beter. In de praktijk 
blijkt dat mensen lang wachten om uiteindelijk hulp te zoeken. 
Bij sommige  mensen komt het zelfs zo ver dat de post niet meer 
geopend wordt. U begrijpt dat de situatie dan zeker problemati-
scher wordt met soms ernstige gevolgen. U denkt misschien 
“dat overkomt mij niet”. Toch hebben mensen die nu in de 
 financiële nood  zitten ooit hetzelfde gedacht.

Uw huis is uw veilige haven. Niemand wil geconfronteerd wor-
den met een ontruiming; de huurder niet maar ook de woning-
corporatie en de gemeente niet. Daarom hebben de meeste 
woningcorporaties in de Achterhoek een samen werking met de 
gemeente. Gezamenlijk proberen we, in een zo vroeg mogelijk 
stadium, met u te kijken naar de juiste oplossingen en zetten 
we hulp in waar nodig, als u dat wenst. Dit kan beginnen met 
een persoonlijk gesprek op kantoor maar ook bij u thuis, indien 
dit noodzakelijk is. Het enige wat wij van u vragen: neem tijdig 
contact op als u  verwacht dat u de huur niet kunt betalen. U 
voorkomt  hiermee veel onnodig leed!

Schulden de baas
U kunt de huur niet betalen, wat gaat u doen? 

Vraag een  automatische 
 incasso aan, wel zo makkelijk

Juiste omschrijving bij huurbetaling
Wist u dat bij veel betalingen uitgezocht moet worden van 
welke huurder de betaling is? Dat is een hele klus als u 
 bedenkt dat wij duizenden verhuureenheden hebben. 
Als u de huur zelf overmaakt via internet-, mobiel-
bankieren of via uw bank met een vaste overboeking, geef 
dan een juiste omschrijving mee. Dit voorkomt onnodig 
zoekwerk en fouten. Uw volledige adres én vermelding 
van de maand waarvoor u betaalt betekent een snelle 
en correcte afhandeling van uw betaling. Of u vraagt een 
 automatische incasso aan. Wel zo makkelijk.
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Duurzaam en betaalbaar de feestdagen door 
 Kerstkoopjes

Omdat Kerst doorgaans 
een dure periode is geven wij 

graag een paar tips, waarmee u uw 
 portemonnee en ons milieu kunt 
sparen. Sommige zijn misschien 
voor de hand  liggend maar 

kunnen toch een voordeel 
opleveren.

 Kerstmisbos 
Oberhausen

Goed in de kerststemming komen?  
Bezoek dan eens een traditionele kerst-

markt. Een uurtje over de grens in Oberhausen 
vindt u een prachtige kerstmarkt. De kraampjes zijn 

opgetuigd in een uniek bos en winterlandschap. 
U vindt hier meer dan 300 sparren versierd met kerst-

verlichting en overal  feestelijke verlichting. Ook de Peace 
Tower en de Heilige Hart Kerk zijn voorzien van een 

 speciale kerst sfeer. Op zachte bospaden wordt u verleid 
met een grote diversiteit aan kerstkraampjes. Een 

vleugje van de geur van dennennaalden, live 
kerstmuziek en een beker warme glühwein in 

uw hand  zorgen voor “Ein richtiges Weih-
nachtswald  Erlebnis”. De kerstmarkt is 
gratis. U betaalt ook geen parkeer-
kosten en de kerstmarkt is ook met 

openbaar vervoer goed 
 bereikbaar! 

De grootste kerstmarkt 
van het oosten in Arnhem 

Blijft u liever in eigen land? Bezoekt u dan 
De grootste kerstmarkt van het oosten eens. 

Deze is kindvriendelijk en verspreid door het leven-
dige centrum van Arnhem. Vanuit elke hoek hoort u 

het gezang van kerstkoren. De levende kerstbomen en 
winterse feeën wijzen u de weg naar de ijsbaan op de 
Jansplaats of naar de levende kerststal. Ook aan de 
 kinderen is  gedacht want Elsa en Olaf (Frozen) lopen door 
 Arnhem en ze gaan graag met uw (klein)kinderen op de 
foto. Uitgekeken en gewinkeld? Na het shoppen kunt 

u een lekker hapje eten in een van de cafés of 
restaurants die Arnhem rijk is. Ook 

hier is de kerstmarkt gratis 
en is er  livemuziek. Kerstgedachte. 

Een verhaal…
Een vader en zijn zoon lopen samen in de bergen. 

Plotseling struikelt de jongen en roept “AU” omdat hij 
zichzelf pijn heeft gedaan. Verrast hoort hij een stem vanuit 

de bergen die “AU” roept. Vol nieuwsgierigheid roept de jongen: 
“Wie ben jij?” waarop hij als antwoord krijgt: “Wie ben jij?”. De 

jongen  reageert boos en roept: “Je bent een lafaard” waarop de stem 
antwoordt: “Je bent een lafaard”…

Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. Zijn vader zegt: “Let eens op” en 
roept: “Ik vind je leuk”. De stem antwoordt  meteen: “Ik vind je leuk”. De 
jongen kijkt zijn vader verbaast aan. Waarop zijn vader roept “Ik vind je 
aardig”. En de jongen hoort “Ik vind je aardig”, hij snapt er niets van.
 

“Kijk”, zegt zijn vader, “De mensen noemen dit een echo, maar 
in feite is deze echo ook wat er in het leven gebeurt … Het 

 leven geeft je namelijk altijd terug wat jij zelf geeft. Als je 
boos bent dan ontvang je frustraties retour. Wil je 

meer liefde, geef dan liefde! Zo simpel kan 
het zijn!”
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Duurzaam en betaalbaar de feestdagen door 

 Kerstwens
De mede werkers van 

uw vertrouwde woon-
corporatie en de  redactie - 

leden van dit blad, wensen 
u een fijne Kerst en een 
gelukkig en  gezond 

2018 toe!

 

Andere tips:
Zo kunnen wij nog veel meer 

tips noemen, zelf je kerstkaarten 
maken op ongebleekt  kringlooppapier 

 bijvoorbeeld. Of kaarten  bestellen bij een 
goed doel, zodat het geld dat u uitgeeft goed 

terecht komt. Let hierbij op het label van FSC. 
Voorbeelden van kaarten die u kunt aanschaffen 
bij goede doelen zijn het Wereldnatuurfonds 
en het KWF. En heeft u een kerstdiner waar 

u niet op de fiets heen kunt? Kijk of u 
kunt carpoolen. Uiteindelijk is Kerst 

de tijd van  gezelligheid en 
samenzijn! 

 Kerst verlichting 
Heeft u bijvoorbeeld weleens 

nagedacht over milieuvriendelijke 
kerstverlichting? Kies dit jaar eens voor 

LED- verlichting. LED-verlichting heeft niet 
alleen een lager verbruik maar geeft ook meer 
branduren dan gewone verlichting. En wist u 
dat er zelfs LED-verlichting is die werkt op 
zonne- energie? Handig voor uw buiten-

verlichting: overdag laden ze op en 
’s avonds straalt uw kerstboom (of 

de hiervoor dienstdoende 
struik). 

 Kerstdiner
Minder goedkoop maar wel 

 biologisch en duurzaam is bio logisch 
vlees. Tegenwoordig hoeft u hiervoor niet 

naar een speciale supermarkt. Bij verschillende 
supermarkten verkopen ze tegenwoordig bio-

logisch vlees. Kies in ieder geval uw i ngrediënten van 
het kerstdiner bewust, kies seizoens producten of koop 
lokale producten en sla niet meer in dan u nodig heeft. 
Weggooien van eten is voor niemand goed. Houdt u 
toch eten over? Denk dan eens aan de buren of aan de 
Voedselbank. Verder kunt u bij het dekken van die 

mooie kersttafel ervoor zorgen dat u geen gebruik 
maakt van een wegwerp servies en kunt u 

ervoor kiezen om gewoon kraanwater 
 gekoeld in een mooie karaf op tafel 

te zetten.

Kerstboom
In tegenstelling tot 

wat veel mensen geloven is 
een kunst kerstboom niet milieu-

vriendelijk. De boom gaat misschien 
langer mee, maar de milieuonvriendelijke 

productie weegt niet op tegen dit voordeel. 
Een boom met kluit kopen is een beter idee 
als u kiest voor een duurzame kerstboom. 
Deze kunt u  namelijk na de kerst gewoon 

in uw eigen tuin planten of met pot 
en al op uw balkon plaatsen. Hoeft 

u alleen de  versiering er 
maar af te halen… 
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Een inboedelverzekering 
is heel belangrijk!
We willen er liever niet aan denken, maar het kan 
natuurlijk gebeuren dat er iets kapot gaat in of aan 
uw woning. Wat moet u dan doen?

Voorkomen is beter
Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Wellicht ten over-
vloede, maar als het bijvoorbeeld stormt, doet u de ramen dicht 
(vergeet het dakraam niet!) en voordat het gaat vriezen, tapt u het 
buitenkraantje af. U meldt het meteen als er iets aan uw huis stuk 
is, of stuk dreigt te gaan. 

Sluit een goede inboedel verzekering af 
U bent zelf verantwoordelijk voor schade die u, uw huisdieren of 
uw bezoek veroorzaken. Zowel aan uw eigen spullen, als aan het 
huis. Bijvoorbeeld: uw hond krabt de deur kapot, uw bezoek 
maakt per ongeluk de deur van een keukenkastje kapot, u zet een 
hete pan op het aanrechtblad waardoor deze vervangen moet 
worden of uw zoon laat een flesje aftershave in de wastafel vallen 
waardoor er een barst in komt. In al dit soort gevallen zorgt u er 
voor dat de schade wordt hersteld. Zorg dus voor een goede 
inboedelverzekering!

Meld schade meteen. Dan kunnen we samen 
snel kijken wie er zorgt voor het herstel!
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 Ventileren is gezond

 Veilig wonen

Niemand ontkomt er aan. Door alleen al in huis te 
zijn, produceren we ongeveer 1,5 liter vocht per 
persoon per dag. En door huisdieren, kamerplanten, 
bij het koken, douchen, afwassen, de was drogen en 
schoonmaken komt er nog veel meer vrij aan water-
damp. Wel 15 liter per dag!

Ventileren is erg belangrijk
Door te ventileren verlaagt het vochtgehalte en verhoogt het 
comfort van uw huis. Een goed geventileerd huis houdt u 
gezond, is lekker fris én is goedkoper!

Tips
•  Laat ventilatieroosters altijd open staan, ook al heeft u de 

verwarming aan.
•  Door tweemaal per dag goed te luchten, blijft het huis 

 lekker fris. Zet alles tegen elkaar open en de lucht is na 
15 tot 30 minuten helemaal ververst. 

•  Kook met de deksel op de pan, ook als u alleen maar een 
eitje kookt. Het voorkomt extra vocht en bespaart boven-
dien energie.

•  Laat tot 15 minuten nadat u klaar bent met koken de 
afzuigkap aanstaan. 

•  Heeft u mechanische ventilatie, zet deze tijdens het koken 
op de hoogste stand, het liefst tot 30 minuten na het koken.

•  Gebruikt u een condens droger? Zet dan het raam op 
een kier. 

• Maak de douchewanden na gebruik met een trekker droog.
•  Toch last van schimmel? U maakt gladde oppervlakken 

goed schoon door zes gram soda op te lossen in 1 liter heet 
water. Wrijf dit sopje met een harde borstel over de 
 schimmel en spoel na met schoon water.

U kunt zelf veel doen om brand te voorkomen.  
Een paar tips:

Wasdroger
De wasdroger: nummer 1 van elektrische apparaten die brand 
kunnen veroorzaken:
•  Plaats een rookmelder in de ruimte waar de wasdroger staat. 
•  Zorg dat de droger vrij staat en zijn warmte goed kwijt kan. 

De roosters voor lucht aan- en afvoer mogen nooit bedekt 
worden en de luchtafvoerslang moet vrij liggen.

•  Sluit de droger direct aan op een geaard wandstopcontact 
en gebruik liever geen stekkerdoos of haspel.

•  Maak de filters na elke droogbeurt schoon en maak de 
 condensor en condensorruimte of afvoerslang ook regel-
matig schoon.

•  Droog geen kledingstukken die naar de stomerij zijn geweest 
in een droger. Ook kleding met oplosmiddelen, olie, was, vet 
of verf (haarversteviger, nagellakremover, vlekkenmiddel of 
wasbenzine) of kleding met rubber of schuim rubber kunnen 
gemakkelijk brand veroorzaken.

“Brand in huis? Dat 
overkomt mij niet.” Stekkerdozen

Gebruik goedgekeurde, niet beschadigde stekkerdozen. Sluit 
niet teveel stekkerdozen op elkaar aan; er kan overbelasting 
ontstaan met brand tot gevolg. Rol een kabelhaspel helemaal 
uit bij gebruik. Leg geen losse snoeren onder een tapijt of 
mat; een beschadigd snoer kan zo makkelijk brand veroorza-
ken.

Cvketel
De ruimte rond de cv-ketel is vrij van brandbare materialen. 
De ketel wordt regelmatig gecontroleerd. Maar ook pas 
 gecontroleerde cv-ketels kunnen door omstandigheden 
 koolmonoxide uitstoten. Koolmonoxide is een zeer giftig gas 
dat u niet ruikt of ziet. Hang daarom een goede koolmo-
noxide melder op bij de cv-ketel.

Toch brand?
Slaat de vlam in de pan, doe dan rustig een goed sluitend 
 deksel op de pan en zet het gasfornuis of de kookplaat en de 
afzuigkap uit. Blus nooit met water en laat de pan rustig 
staan. Is er ergens anders in huis brand en kunt u niet blus-
sen of is er veel rookontwikkeling? Verlies dan geen tijd met 
een bluspoging, maar waarschuw uw huisgenoten, verlaat 
het huis en bel de brandweer.
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U woont nu prettig in uw huidige huur of koop
huis. Maar hoe moet het als u ouder wordt? Als 
de tuin te veel werk is en de trap of de afstand tot 
het centrum een obstakel wordt?  Verhuizen is veel 
gedoe en er is nu nog geen directe noodzaak. Toch 
is het goed om er alvast eens over na te denken.

Acute oplossing
Het blijkt dat veel 70-plussers er gewoon nog niet aan moeten 
denken om te verhuizen. Ze wonen fijn waar ze nu wonen, voelen 
zich er veilig en vinden het er gezellig. Hoe het moet als ze ouder 
worden, is voor de meeste bewoners van latere zorg. Het gevolg is 
dat veel ouderen in een grote gezins woning wonen. Pas als er een 
echt probleem is, moet er acuut naar een oplossing worden gezocht.

U bepaalt hoe u woont
Wij vinden dat u zo lang mogelijk zelf moet kunnen bepalen waar en 
hoe u woont. Om die keuze bewust te maken, moet u wel op de 
hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn. Daarom zijn mede-
werkers van Thuis in de Achterhoek meestal aanwezig bij informatie-
markten die speciaal voor ouderen worden gehouden.

Informatiemarkten
Tijdens een informatiemarkt kunt u ons allerlei vragen stellen over 
huren en inkomen, over onze woningen, nieuwbouw projecten, 
wachttijden en uw inschrijving als woningzoekende bij Thuis in de 
Achterhoek. We laten u ook voorbeelden zien van de gelijkvloerse 
woningen die er op dat moment in een bepaalde woonplaats 
worden aangeboden. U kunt zich ook in laten schrijven als woning-
zoekende.

“Ik heb tijdens de informatiemarkt 
voor mij onbekende informatie 
gekregen, vooral over het mogelijke 
woningaanbod. Het gesprek heeft 
ertoe geleid dat we ons zoekprofiel 
op Thuis in de Achterhoek hebben 
aangepast.”

Ouder worden in eigen huurwoning

“Ik realiseer me dat de woon corporatie niet 

klaar staat met een gelijkvloerse woning op het 

moment dat ik wil of moet verhuizen. Daarom 

moet ik nu vast nadenken over de toekomst.”

12 ProInfo



Uw inschrijving als woningzoekende
Veel mensen, misschien u ook wel, staan uit voorzorg ingeschreven 
als woningzoekende. De meeste mensen hebben dit jaren geleden al 
gedaan, bij hun eigen ‘woningbouw vereniging’. Uw inschrijving is in 
2012 overgegaan naar Thuis in de Achterhoek. Dit is een samen-
werkingsverband van woon corporaties in de Achterhoek.

“We helpen mensen die niet 
of minder digitaal zijn bij hun 
inschrijving als woningzoekende bij 
Thuis in de Achterhoek. Ook  helpen 
we regelmatig bij het  aanpassen 
van het  zoekprofiel van klanten. Zo 
heeft u de beste kans om straks, als 
het echt moet, een fijne woning te 
vinden zonder trappen en dichtbij 
het centrum.”

Zoek Gericht 
Met Zoek Gericht beïnvloedt u zelf uw kansen op een woning. Dit 
doet u door uw woonwensen zo nauwkeurig mogelijk op te geven in 
uw zoekprofiel. Hoe duidelijker u in uw zoekprofiel omschrijft wat 
voor een woning u zoekt, hoe groter de kans dat u een woning krijgt 
toegewezen die aan uw eisen voldoet.

En jongeren dan? 
Ook jongeren weten Thuis in de Achterhoek nog niet altijd te 
vinden. Ze denken nog niet zo na over het op zich zelf wonen. 
En als ze dat al doen, wordt er vaak gedacht aan wat het huren 
van een woning  wel niet kost. Ook wordt er vaak gezegd dat 
er voor jongeren niets te vinden is. Dat laatste is niet helemaal 
waar. Jongeren komen net zo goed voor de meeste woningen in 
aanmerking. Zeker als de woning wordt verloot, of met   
Zoek Gericht wordt aangeboden. 

En ja, op je zelf wonen is natuurlijk veel duurder dan wanneer 
je bij je ouders woont. Denk maar aan alle bijkomende  kosten: 
naast je huur betaal je voor gas, water en licht, internet, 
 verzekeringen, gemeentelijke belastingen en natuurlijk je 
boodschappen. Maar je kunt ook weer allerlei toeslagen 
en misschien wel kwijtschelding aanvragen.  Kijk voor meer 
informatie over kwijtschelding op de website van je gemeente. 

Meer weten? Kijk ook eens op:
–   www.toeslagen.nl
–   www.nubud.nl
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 Kerstwandeling Aalten 
met Multiple Voice 
zondag 24 december
van 12.00 tot 14.00 uur.  
www.multiplevoiceaalten.nl 

Winterwandeltocht 
Silvolde
dinsdag 26 december 
10.00 tot 13.00 uur. 
www.vvoudeijsselstreek.nl

 Nij’joarstoetentocht 
Dinxperlo
7 Januari 2018
van 13.00 tot 17.00 uur. 
www.vvvaalten-bredervoort-dinxperlo.nl 

Wintertocht 
Wichmond
zaterdag 20 januari
start van 9.00 tot 12.00 uur. 
www.wkwarnsveld.nl

En nog meer wandeltochten

Zaterdag 30 december:  
Oudejaars Crossloop Vorden
Voor de 37ste keer wordt volgens kenners 
één van de mooiste crossen van de Achter-
hoek georganiseerd. De cross gaat door de 
mooie bossen tussen Vorden en Lochem. 
De routes zijn afwisselend en gaan door 
het mooie natuurgebied ‘het Grote Veld’. 
Er is een keuze uit een afstand van 5, 10 

of 15 km. Kinderen van 4 tot 12 jaar 
 kunnen meedoen aan de Kidscross van 
1 km. Aanvang 12.45 uur. Locatie van de 
start en finish zijn bij voetbalvereniging 
Vorden, Oude Zutphenseweg 11. Opgave is 
alleen vooraf mogelijk via de website. 
www.oudejaarscrossloop.nl

Donderdag 
28 december:  
ElfGeestenTocht 
Bredevoort
Maak een ijzingwekkende wandeling 
door het oude Bredevoort… U wandelt 
door een tijd vol gruwelijkheden, de tijd 
waarin heksen en geesten bezit namen 
van Bredevoort. Er zijn twee tochten: een 
tocht waarbij de spanning stijgt tot kind-
vriendelijk niveau en een tocht voor 
waaghalzen. Van 17:00 t/m 22:00 uur 
kunt u starten.
www.elfgeestentocht.nl 

Uit de regio

Woensdag  
20 en 27 december:
Smokkeltocht 
Dinxperlo
Een bijzondere wandeltocht waarbij de 
gids verhalen vertelt over de geschiedenis 
van het smokkelen en over de historie van 
Suderwick en Dinxperlo. De start van de 
ongeveer vier kilometer lange tocht is om 
13.30 uur bij het VVV kantoor in Dinx-
perlo, tegenover de kerk. De wandeltocht 
duurt ongeveer drie uur. Belangstellen-
den kunnen zich woensdags voor 
12.00 uur opgeven bij het VVV kantoor. 
www.vvvaalten-bredervoort-dinxperlo.nl

Maandag 1 januari: 
Nieuwjaarsschieten in 
Groenlo

Groenlo verwelkomt het nieuwe jaar met 
ferme schoten uit het beroemde Groen-
lose kanon. Ook dit maal staat het kanon-
schieten op Nieuwjaarsdag weer onder 
leiding van de Compagnie Grolle. Het 
begint om 14.30 uur op de Kanonsbulten. 

Zondag 31 december:  
Live Muziek in 
Doetinchem

Kom tussen 15.00 en 21.00 uur gezellig 
het oude jaar uitluiden bij Eetcafe  Jansen, 
De Kartouwe, Grandcafe Luther, Paddy’s 
food&drinks, Cafe de Borrel, De Merleyn, 
HendriXen Grandcafé of de Stadsbrouwerij.
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Onder de goede  
inzendingen verloten 

wij een tegoedbon van 
Bol.com t.w.v. € 20,-.

Succes!

Sudoku
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom 
en elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers 
1 tot en met 9 precies één keer voorkomen. Het 
cijfer in het vakje met de cirkel is de oplossing. 

Mail uw oplossing voor 20 januari 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

De oplossing van de 
cryptogram in ProInfo 31 

was SERRE. De winnaar is 
Hermien Goessens uit 

Borculo. Van harte 
gefeliciteerd! 

Puzzel

7 9 1 5 4

1 5

9

4 3

8 4 6 2

9 1

1 3 5 6

2 7

2 6 7 9

Sudoku
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok van 

3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

379 162 584
821 954 367
564 738 912
412 879 653
783 546 291
695 213 478
147 395 826
938 621 745
256 487 139
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Neem een kijkje op 
onze nieuwe website!
www.prowonen.nl

Onze website is vernieuwd 
• In één klik snel naar de meest bezochte pagina’s

• Eenvoudig online je (woon)zaken regelen, 24/7 

• Nog makkelijker zoeken door de zoekbalk op de homepage

• Overzichtelijk, eenvoudig leesbaar door weinig tekst en handige links

•  Een selectie van ons actuele woningaanbod, met een directe link 
naar Thuis in de Achterhoek

• Vlot scrollen naar de volgende pagina’s 

•  Persoonlijk contact -> chat, whatsapp, 
mail of maak een persoonlijke afspraak 

Ontdek de voordelen!

Deel je op facebook je mening 

over onze nieuwe website? 

We zijn benieuwd naar je reactie!�
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• Overzichtelijk, eenvoudig leesbaar door weinig tekst en handige links

•  Een selectie van ons actuele woningaanbod, met een directe link 
naar Thuis in de Achterhoek
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Ontdek de voordelen!

Deel je op facebook je mening 

over onze nieuwe website? 
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Colofon
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ProInfo is een uitgave van woon-
corporatie 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 gemeen schap, de 
wijk, de buurt en bij de bewoners. 
Daarom verwijzen wij in ProInfo vaak 
naar onze website en onze contact-
gegevens. Op deze manier kunt u bij 
ons aankloppen met vragen of wensen 
en stellen wij u, als klant, centraal.

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
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