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Ook in dit nummer...

Uw huis in kerstsfeer
 

Uit in de regio
 

Puzzel

Post van ProWonen,  
u bepaalt!

In het najaar hebben we tijdens de Medewerkersdag 
letterlijk de handen uit de mouwen gestoken.  
We hebben onder andere tuinen opgeschoond, een 
schutting gezet, geschilderd, rollators gepoetst en 
koffie gedronken met ouderen.

Verbinding 
De Medewerkersdag hebben we georganiseerd om meer 
verbinding met onze huurders te krijgen. Veel collega’s 
werken op kantoor en komen niet vaak persoonlijk met 
huurders in gesprek. Door zo’n dag weten we weer voor 
wie we elke dag werken en welke uitdagingen er in ons 
werkgebied zijn. Ook voor de verbinding tussen huurders 
onderling is deze dag goed geweest. Daarom hebben we 
hen na het werk een barbecue aangeboden, om zo nog even 
samen na te genieten van het resultaat.

Samenwerking 
Bovendien is zo’n dag voor de onderlinge samenwerking goed. 
We leren elkaar op een andere manier kennen en begrijpen 
elkaar daardoor beter. En het geeft gewoon een voldaan gevoel 

om een praktische bijdrage te leveren aan lekker wonen. 
Daarom organiseren we begin 2021 weer een medewerkersdag 
waarvoor iedereen zijn klus kan aanmelden. Heeft u nu al een 
idee? Stuur dan een mail naar contact@prowonen.nl.

Dagelijks werk 
De indrukken die we tijdens de Medewerkersdag hebben 
opgedaan, kunnen we goed gebruiken in ons dagelijks 
werk. Veel collega’s hebben het met bewoners gehad 
over de dingen waar zij blij mee zijn en waar zij tegen aan 
lopen. Vraagstukken rond scootmobiels, tuinonderhoud, 
achterpaden en woongenot krijgen zo een gezicht en geven 
ons een duidelijker beeld wat we kunnen meenemen in het 
vormen van nieuw of beter beleid.

Volgend jaar 
Net als afgelopen jaar zetten we ons ook in 2020 in voor 
prettig wonen in de Achterhoek. Dat doen we niet alleen 
door naar cijfers te kijken of met huurdersverenigingen, 
gemeenten en andere belanghebbenden te praten. We doen 
dit ook door aan de slag te gaan daar waar het het meest 
zichtbaar is: bij de huurder thuis. 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en goed 2020!

Henk Meulenkamp
directeur

De financiën op een rijtje 

Linda en Koen wonen samen met hun 
3-jarige dochter Isabel en hond Douwe 
in een sociale huurwoning. Zij hebben 
hun inkomsten en uitgaven voor ons op 
papier gezet en we spraken met Linda 
over de uitkomst.

Begeleiding en hulp bij 
sloop: Henk en Maria 
kijken tevreden terug

Als huurders de boodschap krijgen 
dat hun woning op de slooplijst staat, 
maakt dat veel los. Henk en Maria 
Wanders uit Keijenborg overkwam het 
ook. Zij vertellen over deze ervaring.
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Het toewijzen van
een woning 

Vraagt u zich wel eens af hoe het 
toewijzen van een woning werkt?  
En wanneer iemand in aanmerking  
komt voor een urgentie? In dit artikel  
leggen we het u uit.
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Handen uit 
de mouwen!

Medewerkers steken de handen  
uit de mouwen 

Op een mooie donderdag in september staken de medewerkers van 
ProWonen de handen letterlijk uit de mouwen. Zowel mensen achter de 
balie als incassomedewerkers en managers, iedereen was aan het werk. 

“ Door zo’n dag weten  
we weer voor wie  
we elke dag werken”

4

Veilig de feestdagen door
Maak het inbrekers niet te makkelijk. 
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Een duwtje in de rug 
Via lokale weekbladen, huurdersverenigingen, sociale 
media, website en de ProInfo konden mensen hun klus 
aanmelden. Voorwaarde was dat het echt iets bijdraagt aan 
het woongenot van de huurder of de omgeving. Wilma Otten, 
adviseur processen: “We wilden huurders even flink op 
weg helpen. De bedoeling is dat men het verder zelf zoveel 
mogelijk oppakt. Projecten waarvan we denken dat we die 
bij wijze van spreken volgend jaar weer moeten uitvoeren, 
deden we niet. Ook klussen van mensen die kinderen, 
vrienden of buren hebben die makkelijk kunnen helpen, 
pakten we niet op. We gaan wel een beetje uit van  
de zelfredzaamheid van huurders.”

Vrijwilligers 
In totaal zijn er twintig projecten uitgevoerd. Er was gelukkig 
professionele hulp van hoveniers Krabbenborg uit Borculo, 
Hacron Groen uit Lievelde en Bluiminck uit Lichtenvoorde 
en schildersbedrijf Reukers uit Groenlo. “Er zijn zelfs 
medewerkers van deze bedrijven op hun vrije dag komen 
helpen.” zegt Nellie van Workum, onderhoudsregisseur bij 
ProWonen. “Ook hebben in Vorden en Ruurlo verschillende 
bewoners meegeholpen. Daarom hebben we hen een 
barbecue aangeboden, om zo nog even samen na te genieten 
van het resultaat.” 

Verzorgingshuizen
Ook werden er verschillende verzorgingshuizen 
aangeschreven. Otten: “Een spelletje doen, pannenkoeken 
bakken en een praatje maken met ouderen; het is voor ons 
heel goed om eens los te komen van ons dagelijks werk en 
iets heel anders te doen. Hier en daar hebben we ook wat 
groen aangepakt, de vrijwilligers hebben hier gewoonweg 
geen tijd voor.” 

Voor herhaling vatbaar 
Patty Dekker, medewerker planning & control: “We hebben zo 
veel leuke reacties gekregen! Niet alleen van huurders die we 
hebben geholpen, maar ook van de bedrijven die ons hebben 
geholpen, collega’s en omwonenden. Een medewerkersdag is 
dus zeker voor herhaling vatbaar!”

Medewerkers steken de  
handen uit de mouwen
Op een mooie donderdag in september staken de  

medewerkers van ProWonen de handen letterlijk uit de 

mouwen. Zowel mensen achter de balie als incasso- 

medewerkers en managers, iedereen was aan het werk. 

“De bedoeling is dat we ons gezicht laten zien bij de  

bewoners, dat we zichtbaar zijn in de wijk. Met deze  

vrijwilligersdag krijgt de corporatie een gezicht.”
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Financiën 
op een rijtje

Linda en Koen komen net rond,  
maar zij waren zich niet heel  
bewust van hun uitgaven en ze 
hebben geen duidelijk spaarplan.  
Hoe zit dat bij u? Heeft u zelf ook een 
goed beeld van uw inkomsten en 
uitgaven? Weet u precies waar u uw 
geld aan besteed en wat er onder  
aan de streep overblijft? 
Download op www.prowonen.nl een 
lege maandbegroting en vul deze in 
om te zien of dit overeenkomt met uw 
eigen beeld van uw financiën.  

!Tip

Linda (37) en Koen (42) wonen samen met hun 3-jarige dochter  
Isabel en hond Douwe in een sociale huurwoning. Koen werkt 38 
uur in de week als servicemonteur. Linda werkt niet. Zij hebben 
hun inkomsten en uitgaven voor ons op papier gezet en we spra-
ken met Linda over de uitkomst. 

Vind je dat je een goed beeld hebt van jullie eigen 
financiën? 
Nu ik mijn bankafschriften van de afgelopen maanden er eens 
bij heb gepakt, zie ik dat ik meer uitgeef aan boodschappen 
dan ik dacht. Er zitten vooral veel kleine pinbetalingen tussen. 
Dit komt doordat ik vaak tussendoor nog een boodschap doe.

Komen jullie elke maand goed rond?
Op dit moment komen wij maar net rond. Maar er zijn 
ook maanden waarin we geld te kort komen. Dan heb ik 
bijvoorbeeld wat meer uitgegeven aan boodschappen of 
spullen voor Isabel. 

Jullie betalen maandelijks een schuld af aan de 
zorgverzekeringsmaatschappij. Hoe is dit ontstaan?
Dit is het eigen risico van onze zorgverzekering. Aan het 
begin van dit jaar heeft Koen een ongelukje gehad waarbij we 
plotseling met extra zorgkosten te maken kregen. Wij moesten 
toen het deel van het eigen risico zelf betalen. Gelukkig konden 

we een regeling treffen met de verzekeringsmaatschappij en 
mogen we het bedrag in termijnen aflossen.

Hebben jullie een duidelijk spaarplan? 
Door de bedragen die we nu aflossen blijft er op dit moment 
weinig geld over om te sparen. Toen Isabel geboren werd ging 
er veel spaargeld naar alles wat er bij de komst van een baby 
komt kijken. Vanaf toen hebben we niet echt meer kunnen 
sparen. Koen heeft intern gesolliciteerd en zicht op een andere 
functie met een beter loon. Wij hopen dan wat meer geld over 
te houden om te sparen en af te lossen. 

Heb je nog een financiële tip? 
Mijn tip is om goed naar je verzekeringen te kijken. Toen Koen 
en ik gingen samenwonen, hadden we bijvoorbeeld allebei een 
inboedelverzekering. Zonde, zo betaalden we namelijk dubbele 
premie. We hebben nu zijn inboedelverzekering verhoogd en 
die van mij opgezegd. Zo zijn we nog steeds goed verzekerd 
maar zijn we maandelijks minder kwijt. 

•  Wanneer Koen meer gaat verdienen kan dit invloed hebben op de toeslagen  
die zij ontvangen. Om terugbetaling te voorkomen is het daarom verstandig  
om op tijd veranderingen in het inkomen door te geven aan de Belastingdienst. 

•  Het is verstandig om geld achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven.  
Het Nibud adviseert daarom om maandelijks tien procent van uw inkomen te 
sparen. Bijvoorbeeld voor het verplichte eigen risico ziektekosten, of voor het 
repareren of vervangen van bijvoorbeeld de mobiele telefoon of de wasmachine.

•  Het hebben van een huisdier brengt ook financiële gevolgen met zich mee.  
Zo kunnen de (plotselinge) kosten voor een ziek dier flink oplopen. Op de website 
van het Nibud leest u aan welke kosten u kunt denken. 

Inkomsten (netto)

Salaris Koen € 1755,-

Kindgebonden budget € 77,-

Kinderbijslag € 73,-

Huurtoeslag € 204,-

Zorgtoeslag € 153,-

TOTAAL € 2262,-

Spaargeld € 200,-

Uitgaven

Huur 
€ 534,-

Gas, water, licht € 155,-

Gemeentelijke belastingen € 59,-

Premie zorgverzekering € 224,-

Overige verzekeringen € 32,-

Dierenverzekering € 24,-

Auto (verzekering, belasting en benzine) € 210,-

Boodschappen € 500,-

Overige huishoudelijke uitgaven 

(kleding, cadeaus, persoonlijke verzorging) € 200,-

Internet en televisie € 46,- 

Mobiele abonnementen € 62,- 

Aflossing lening familielid € 100,-

Aflossing eigen risico zorgverzekering € 64,-

TOTAAL € 2210,-
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Als huurders de boodschap krijgen 

dat hun woning op de slooplijst 

staat, maakt dat veel los. Henk 

en Maria Wanders uit Keijenborg 

overkwam het ook. Zij vertellen 

over deze ervaring.

,,En toen kwam het hoge woord eruit’’, zegt Henk. ,,Na sloop 
zouden er op de locatie geen nieuwe woningen komen.’’ De 
schrik sloeg Henk en Maria alsnog om het hart. Want dat 
betekende dat ze definitief weg moesten uit hun vertrouwde 
buurt. Waar moesten ze naar toe? Maria zegt: ,,Er zijn niet 
veel andere woningen in Keijenborg, en we wilden wel heel 
graag hier blijven wonen.’’ 

Henk, die ook actief is in huurdersvereniging HeVo, vindt het 
zonde dat de zes seniorenwoningen verdwijnen. ,,Keijenborg 
is een heel hechte gemeenschap en veel mensen willen in het 
dorp blijven wonen, ook als ze oud zijn.” 

Henk en Maria zaten na de bijeenkomst in onzekerheid. Het 
goede nieuws was dat ProWonen hulp en begeleiding had 
toegezegd. ,,Wie vragen had of een gesprek wilde, kon dat 
aangeven. Als je belde, kreeg je meteen hulp. Ook zouden 
we voorrang krijgen bij toewijzing. Hoe langer je aan de 
Koldeweiweg woonde, hoe eerder je aan de beurt was voor 
een andere woning.”
Dat bleek een goed voorstel. Voor Henk en Maria duurde 
daardoor de onzekerheid niet zo lang. Van alle bewoners 
woonden zij het op een na langst aan de Koldeweiweg. 
De buren die er iets langer woonden, hadden zich al 
ingeschreven voor het verzorgingshuis en besloten in 
afwachting van een plaats niet eerst naar een andere woning 
te verhuizen. Dat betekende dat het echtpaar Wanders 
bovenaan de lijst stond.

,,Op een ochtend belde mijn dochter’’, vertelt Maria.  
,,Er stond een verhuiswagen in de Kerkstraat. Kennelijk 
kwam daar een seniorenwoning vrij. Ik heb meteen 
ProWonen laten weten dat we belangstelling hadden.’’
Tot hun blijdschap kregen Maria en Henk de woning.  
31 mei zijn ze er ingetrokken. ,,We hebben de woning een 
beetje aangepast’’, zegt Henk. ,,Het aanrechtblad is verlengd 

en we hebben met toestemming van ProWonen een muurtje 
tussen de kamer en de keuken weggebroken.” 
Blij zijn Henk en Maria ook met de extra kamer op de 
bovenverdieping, waar de kleinkinderen kunnen slapen als 
ze willen logeren. Het contact met oude buurt is gebleven. 
Ook in de nieuwe buurt voelen ze zich al helemaal thuis. 
Hoewel de periode turbulent was, kijken ze tevreden terug. 
,,Als ik ProWonen een cijfer moet geven voor hoe het is 
gegaan, dan geef ik een 8 voor begeleiding en hulp’’, besluit 
Henk. ,,Wij zelf hebben geluk bij een ongeluk gehad. We 
hopen dat ProWonen ook andere Keijenborgers op leeftijd de 
gelegenheid geeft om in het dorp te blijven wonen.’’

Maria en Henk hebben jarenlang met plezier aan de Koldeweiweg 
in Keijenborg gewoond. Samen met de bewoners van de vijf 
andere seniorenwoningen vormden ze een hechte buurt. Het 
onderlinge contact was goed, ze vierden samen feest en stonden 
voor elkaar klaar. 

In de veertien jaar dat Henk en Maria aan de Koldeweiweg 
woonden, zagen ze hun seniorenwoning langzaam maar 
zeker verslechteren. ,,Behoudens een kwastje verf is er geen 
onderhoud gepleegd’’, zegt Henk. Helemaal verrast waren hij en 
zijn vrouw dan ook niet toen ze begin dit jaar een uitnodiging van 
de wooncorporatie kregen voor een informatiebijeenkomst over 
de toekomst van hun woning. ,,We dachten al: dat wordt slopen 
of een grote renovatie.’’ Hij kreeg gelijk: ProWonen kondigde de 
sloop van de zes woningen aan. De corporatie verwacht in de 
toekomst minder vraag naar het type huizen aan de Koldeweiweg 
- woningen met maar één slaapkamer. Ouderen vragen steeds 
vaker om een extra slaapkamer. Toch wil ProWonen de woningen 
tot 2025 blijven verhuren aan de huidige bewoners en aan 
jongeren die daarmee de kans krijgen vanuit hun eigen dorp op 
zoek te gaan naar een volgend huis.

Begeleiding en 
hulp bij sloop: 
Henk en Maria 
kijken tevreden 
terug ,, We dachten al: dat wordt slopen 

of een grote renovatie.’’

,, Na sloop zouden er op de locatie 
geen nieuwe woningen komen.”

,, Er stond een verhuiswagen in  
de Kerkstraat. Kennelijk kwam 
daar een seniorenwoning vrij.”

,, Als ik ProWonen een cijfer moet 
geven voor hoe het is gegaan,  
dan geef ik een 8 voor begeleiding 
en hulp’’

Waarom kiest ProWonen voor 
de sloop van deze woningen?

Linda Luimes, beleidsadviseur ProWonen, licht toe: 
“In de toekomst verwacht ProWonen minder vraag 
naar dit soort woningen met 1 slaapkamer. Daarom 
is de keuze gemaakt om niet meer te investeren in 
het verduurzamen van deze woningen en worden ze 
op termijn gesloopt. 

Het is natuurlijk altijd erg naar voor mensen om te 
horen dat hun woning wordt gesloopt. Zij krijgen 
daarom begeleiding vanuit ProWonen, voorrang 
bij het reageren op huurwoningen, en een 
verhuiskosten-vergoeding. Daar wordt de boodschap 
niet leuker van, maar de ervaring leert dat bewoners 
uiteindelijk een goed thuis vinden.” 

8  ProInfo
  ProInfo   9

inhoud



Uw huis in 
kerstsfeer
In deze donkere maanden is  
het heel gezellig om uw huis  
in kerstsfeer te brengen.  
Uitbundig met kleurrijke ballen, 
kersttakken, kerstverlichting  
of met een kerstboom.  
Er zijn veel mogelijkheden. 

Een alternatief voor de kerstboom
Natuurlijk heeft een echte kerstboom veel sfeer. Maar heeft 
u zin in iets anders? Denk dan eens aan een grote vaas 
vol met kerstballen en kerstlampjes. Of bijvoorbeeld een 
kerstboom van hout. 

Kerstdecoratie
Hang her en der een paar kerstballen op. Simpel maar  
zeer decoratief. Koop hiervoor mooie en grote kerstballen. 
Ook een kersttafelkleed geeft een goede kerstsfeer.

Kies uw kleur
Natuurlijk kunnen we met kerst traditioneel kiezen voor 
rood en groen. Maar een heel andere sfeer krijgt u met 
bijvoorbeeld blauwe en witte kerstballen. Of kies voor een 
mix aan kleuren. Kies de kleur die bij u past.

Echte kaarsen of nep? 
Wilt u kaarsen branden? Extra sfeer krijgt u met heerlijke geur-
kaarsen. Maar houd wel de brandveiligheid in het oog. Gebruik 
geen houders van brandbaar materiaal zoals plastic of hout. 

Kom in de stemming met kerstmuziek
U kent ze vast wel, de heerlijke liedjes die u in kerstsfeer 
brengen. In de aanloop naar de feestdagen zijn er weer 
diverse radiozenders die (non-stop) kerstmuziek uitzenden.

Veilig de feestdagen door
Zeker tijdens de feestdagen zoeken 
veel mensen de gezelligheid van 
vrienden en familie op.  
Voor anderen is het een favoriete 
vakantieperiode. Er zijn dus veel 
mensen die dagen niet thuis. 
Inbrekers grijpen de donkere 
wintermaanden aan om vaker hun 
slag te slaan. In het donker zijn 
zij minder zichtbaar en kunnen zij 
gemakkelijker hun gang gaan. 

Donkere dagen offensief
Tijdens de donkere maanden wordt er door politie meer 
gesurveilleerd, vooral tijdens de donkere uren. Want als het  
’s avonds donker is en er brandt op dat moment geen licht in 
een woning, weet een inbreker dat er niemand thuis is.

Bent u niet thuis? 
•  Laat lampen aan. Verlichting geeft een bewoonde indruk. 

Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet. 
Een inbreker staat niet graag in het zicht.

•  Sluit ramen en deuren goed af (ook als u maar even 
weggaat). Draai de deur altijd op slot.

•  Laat geen volle sleutelbos aan uw fietssleutel aan de fiets 
hangen.

•  Heeft uw huis een achterom? Doe de poort goed op slot en 
zorg voor verlichting in de tuin. Tip: Gebruik een buitenlamp 
met bewegingssensor.  

•  Zet ladders en kliko’s weg zodat ze niet gebruikt kunnen 
worden om makkelijk naar binnen te klimmen.

• Leg kostbare spullen uit het zicht. 
•  Sluit uw schuur af. U voorkomt daarmee dat uw eigen 

gereedschap wordt gebruikt om binnen te komen.

ProWonen wenst 
iedereen gezellige en 
veilige feestdagen!

Let goed op wat u op sociale media zet. Een berichtje 
op Facebook dat u lekker geniet van de Spaanse zon 
is misschien leuk voor uw kennissen, maar dubbel zo 
leuk voor inbrekers.  

En ziet u iets verdachts? Bel altijd 112. De politie komt liever 
een keer te veel dan een keer te weinig. Snel alarm slaan 
betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
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Het begint bij een inschrijving
Allereerst schrijft u zich in als woningzoekende op 
www.thuisindeachterhoek.nl. Daarna bent u zelf aan zet om te 
reageren op de beschikbare woningen. Uw kans op een woning 
en de tijd die nodig is om een woning te vinden is afhankelijk van 
uw eigen woonwensen en varieert sterk per plaats, woningtype 
en prijs. Maar ook uw inkomen, huishoudsamenstelling en 
leeftijd zijn van invloed. Dit heeft onder andere te maken met het 
passend toewijzen. Met het passend toewijzen wil de overheid 
zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen 
te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht 
om zich aan deze toewijzingsregels te houden.

Verschillende manieren
De woningen op de website van Thuis in de Achterhoek worden 
op 4 verschillende manieren aangeboden. Bij elke advertentie 
staat aangegeven hoe.
•  Aanbod: degene met de langste inschrijfduur staat bovenaan
•  Zoek gerichte loting: loting met extra kans bij woningen in uw 

voorkeursplaats
•  Loting: het lot bepaald, iedereen heeft evenveel kans
•  Direct wonen: wie het eerst komt, het eerst maalt

Bijzondere situatie
Huurders waarvan hun woning wordt gesloopt mogen ook reageren 
op het beschikbare woningaanbod op Thuis in de Achterhoek. Zij 
hebben dan voorrang op de andere woningzoekenden die reageren.

Directe toewijzingen en urgentie
Er zijn ook woningen die niet op de website van Thuis in de 
Achterhoek worden geadverteerd. Dit zijn woningen die direct 
zijn toegewezen aan mensen die door een noodsituatie snel 
een ander huis nodig hebben. Zo hebben de corporaties in de 
Achterhoek met de gemeenten afgesproken dat zij hun best 
doen om vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een 
geschikte woning te helpen. Daarnaast kan dit bijvoorbeeld om 
medische of sociale redenen zijn. Dit noemen we urgentie. 

Urgentie krijg je niet zomaar
Mensen met urgentie gaan voor op andere woningzoekenden. 
De woningcorporatie stelt daarom strenge regels en eisen om 
voor urgentie in aanmerking te komen. Woningzoekenden met 
een urgentieverklaring krijgen eenmalig een passende woning 
aangeboden. De corporatie hoeft dan geen rekening te houden 
met de woonwensen. Ook met een urgentieverklaring kan 
het vaak nog enkele maanden duren voordat er een passende 
woning beschikbaar komt.

Urgentie aanvragen 
Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Neem dan 
contact op met de corporatie die werkzaam is in uw woonplaats. 
De corporatie beoordeelt uw aanvraag. 
In veel gevallen komt u niet voor urgentie in aanmerking. 
Hieronder leest u enkele situaties waarbij dit het geval is. 

Het toewijzen  
van een woning,  
zo werkt het

Heeft u in uw profiel 
uw voorkeursplaats al 
doorgegeven? U maakt 
dan bij de Zoek gerichte 
loting extra kans bij 
woningen in deze plaats!

Tip

Vraagt u zich wel eens af  
hoe het toewijzen van een  
woning werkt? En waarom 
sommige woningen niet op 
www.thuisindeachterhoek.nl 
geadverteerd worden?  
We leggen u graag uit hoe  
het werkt.

Klant 
Ik ga verhuizen en zeg de huur op. Een goede vriend 
wil heel graag mijn woning huren en veel van mijn 
spullen overnemen. Mag hij de woning huren?

Klant 
Ik woon prettig in mijn woning maar nu ik wat ouder 
word merk ik dat de tuin te veel werk voor mij is. Kan 
ik via urgentie verhuizen naar een woning zonder tuin?

Klant 
Mijn man en ik gaan uit elkaar. Ik zoek nu andere 
woonruimte. Kom ik in aanmerking voor urgentie? 

Corporatie 
Nee, u mag niet zelf iemand voor uw woning 
aandragen als nieuwe huurder. Dit zou niet eerlijk 
zijn voor alle andere woningzoekenden. Uw vriend 
kan uiteraard wel reageren op de woning zodra deze 
via www.thuisindeachterhoek.nl wordt geadverteerd.

Corporatie 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat met het ouder 
worden bepaalde klussen in en om het huis lastig 
worden. Maar u komt hierbij niet in aanmerking voor 
urgentie. Heeft u al gedacht aan het inschakelen van 
een klussendienst, handige buur of familielid? 

Corporatie 
Bij een scheiding kijken we eerst naar de huidige 
gezinssituatie. Wij stellen hierbij het belang van 
(minderjarige) kinderen voorop. Heeft u geen 
kinderen samen of hebben uw kinderen het 
hoofdverblijf bij uw partner? Dan komt u niet in 
aanmerking voor urgentie.   

Weten op welke manier een woning is toegewezen? 
Bij het kopje Pas verhuurd op onze website ziet u op welke 
manier de woningen zijn toegewezen. 
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Mail uw oplossing voor 
1 maart 2020 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
7  Die gaat niet met één schop de lucht in. (14)

8 Een uit honderd. (15)

9  Van die mensen wordt Sinterklaas niet vrolijk. 

(5,6)

10 Daarvoor gaan toeristen aan de kant. (4)

11  Zulke tuindeuren is men niet aan het 

dichttimmeren. (10)

15 Patiënten horen de baas te zijn. (6)

16   In het leger staat de leiding achter de boom. (7)

17 Zo kan zwijgen heel wat zeggen. (14)

19  Dat doet een regisseur met veel bombarie. 

(3,5,5)

VERTICAAL
1  Voortrekkers in de moeder aller sporten. (15)

2  In de zorg worden hiermee herstelbetalingen 

gedaan. (14)

3  Het eerste looppad naar een tempel. (6)

4  Is lekker gemaakt door een kunstschilder. (15)

5  Een illusionist uit Leeuwarden geeft van 

oudsher de tijd aan. (6,4)

6  Ouders met kinderen die u bevallen. (8)

12  Heeft status op de arbeidsmarkt. (7)

13  Familie van sleedoorns in België. (8)

14  Wat bij ‘m in de buik zit. (4)

18  Titel van een beroemdheid. (4)

Cryptogram
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A B C D E

A G S A F G
T W E E T R A P S R A K E T
L N O P I Z

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

B E R M A K E
K I O P E N S L A A N D
P D O N O R A
L IJ D E R S E S K A D E R
O E I N E M

V E E L B E T E K E N E N D
G E I O A N
E E N S C E N E M A K E N
N K M N

samen
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De winnaar is 
M. Cornelis uit Keijenborg. 

Van harte gefeliciteerd!

Onder de goede 

inzendingen verloten 

wij een cadeaukaart van 

Bol.com t.w.v. € 20,-. 

Succes!

De oplossing van 
de woordzoeker 
in ProInfo 35 was  
WARMTEPOMP 

Uit in de regio

Kasteel Huis Bergh
Kasteel Huis Bergh is een van de 
grootste kastelen van Nederland. 
Kinderen kunnen zich hier verkleed 
als middeleeuwse ridder of hofdame 
een echte kasteelbewoner voelen 
en samen met een gids het kasteel 
door voor een spannend verhaal. Het 
binnenplein, de museumwinkel, het 
parkbos De Plantage en de directe 
omgeving is het gehele jaar door gratis 
te bezoeken. Voor een rondleiding in 
het kasteel betaalt u entree.  
www.huisbergh.nl

Als u dit magazine leest is 
het al bijna winter. Wilt u 
erop uit? Kies een mooie 
dag en geniet, gewoon in 
uw regio!

Escaperoom voor  
de vrijheid!
Het Onderduikmuseum in Aalten vertelt 
over het leven van de burgers van de 
grensstreek in ongewone tijden: de 
Tweede Wereldoorlog. 

’S-HEERENBERG

Levenspadwandeling
Met de reizigersgids maakt u een 
levenspadwandeling in de mooie 
natuur rondom kasteel Slangenburg 
in Doetinchem met uw eigen leven als 
uitgangspunt. Voelen, ruiken, horen 
en zien: de Levenspadwandeling van 
10 kilometer lang daagt u uit om uw 
zintuigen op scherp te zetten. Tijdens 
de wandeling komt u verschillende 
rustpunten tegen met ieder een 
opdracht of een levensthema. 
Levenspadwandeling.nl 

DOETINCHEM

Dickens in Bronkhorst    
Beleef in het weekeinde van 21 en 
22 december Dickens in Bronkhorst 
voor de 30e keer! Ieder jaar rond kerst 
herleeft u in Bronkhorst de sfeer van 
1843. Wie dan in dit kleinste stadje van 
Nederland rondloopt, maakt een reis 
terug in de tijd. Verschillende mensen 
hebben zich gehuld in klederdracht. 
Toegang tot de stad Bronkhorst 
bedraagt dit weekend € 2,- per persoon. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis de 
stad bezoeken.  
www.scrooge-marley.nl

Kabouterroute
Tijdens het lopen van de kabouterroute 
van ongeveer 3 km lang kunt u ruim 
25 handgemaakte kabouterdeurtjes 
ontdekken! U komt op mooie plekjes 
die voor inwoners en toeristen soms 
nog onbekend zijn. Bij 15 van de 
deurtjes hoort ook een gedichtje 
over de kabouter die daar woont. 
Deze gedichtjes staan, met andere 
verhaaltjes, kleurplaatjes en de 
kaart van de wandelroute, in het 
geïllustreerde kinderboekje Kabouters 
& Vuurvliegjes. Kijk voor meer 
informatie en andere locaties op 
www.kabouterroute.nl 

GROENLO

AALTEN

BRONKHORST

30 jaar 
Dickens
Bronkhorst

De originele onderduikplek en de 
schuilkelder zijn beide nog bewaard en 
toegankelijk. Op de bovenverdieping 
van het ‘Onderduikhuis’ is de 
Escaperoom Aalten. Hier kunt u 
ervaren hoe het is om in een benarde 
situatie te moeten vertrouwen op 
elkaar. De Escaperoom biedt een 
eigentijdse manier die vooral ook 
jongeren aanspreekt. 
escaperoom-aalten.nl 
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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, 
Ingrid Egging, Corina van Dijk, 
Miriam Szalata
Fotografie
Roel Kleinpenning, Hans Prinsen,
Echt mooij fotografie, 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.

Graag zijn wij u zo goed mogelijk van  
dienst. Wij bieden u daarom de mogelijk-
heid om uw post digitaal te ontvangen in 
plaats van in uw brievenbus. U bepaalt zelf 
welke manier u het prettigst vindt. U kunt de 
documenten digitaal inzien wanneer u wilt en 
heeft ze altijd bij de hand. Heel handig voor u 
en daarnaast ook goed voor het milieu!

De keus is aan u
Heeft u schriftelijke post van ons ontvangen 
met daarbij een brief dat u deze post ook 
digitaal kunt ontvangen? Voer dan op 
onze website www.prowonen.nl/post de 
9-cijferige code in die op die bijgevoegde 

brief staat om uw brief te bekijken en uw 
voorkeur door te geven. U kunt uw voorkeur 
altijd weer wijzigen. 

Post van ProWonen, 
u bepaalt!

Belangrijke telefoonnummers

Heeft u last van een storing aan de cv-
ketel, zonnepanelen, het automatisch 
ventilatiesysteem of werkt de lift niet naar 
behoren? Is het riool verstopt, komt er geen 
water uit de kraan of is er iets kapot? U 
wilt dan graag direct contact via het juiste 
telefoonnummer. Deze informatie vindt u op 
onze website via de knop ‘reparatieverzoek’.

Elke nieuwe huurder ontvangt van ons een 
Belangrijke telefoonnummers bewaarkaart. 
Deze bewaart u in de meterkast of bij 
de telefoon. Handig, want zo heeft u alle 

belangrijke telefoonnummers op 1 plek! 
Heeft u geen kaart? Vraag er 1 aan en wij 
sturen u een exemplaar toe. 
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