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Financiën op 
een rijtje 
Weet u precies waar uw 
geld naartoe gaat? Wat uw 
inkomsten en uitgaven zijn?  
Wat er aan het eind van de 
streep overblijft? Krijg inzicht 
door uw inkomsten en uitgaven 
eens op een rijtje te zetten via 
deze maandbegroting.  
Want meten = weten!

In deze uitgaveWelkom

Een thuis biedt 
zoveel meer!

Dit is ons plan! 
Het hebben van ‘een thuis’ is de basis: een plek om te wonen, waar 
je je veilig en vertrouwd voelt en vanuit waar je je eigen pad kunt 
uitstippelen. Dit vormt de kern van ons nieuwe ondernemingsplan 
‘Een thuis biedt zoveel meer’. Op pagina 8 en 9 ziet u een  
getekende versie van ons nieuwe ondernemingsplan. In het hart  
staat u, onze huurder en dat is niet voor niets. Want alles wat we 
doen, doen we uiteindelijk maar met één doel: een prettig thuis  
voor al onze huurders. 

je je veilig en vertrouwd voelt en vanuit waar je je eigen 
pad kunt uitstippelen. Dit vormt de kern van ons nieuwe 
ondernemingsplan ‘Een thuis biedt zoveel meer’.

U staat centraal
Tijdens koffiegesprekken, werklunches en workshops 
hebben we samen met al die mensen inhoud verzameld 
voor ons verhaal. Dit hebben we vastgelegd in een 
tekening. Op pagina 8 en 9 ziet u deze tekening met 
daarbij een korte uitleg waar we de komende jaren aan 
werken. In het hart staat u, onze huurder en dat is niet 
voor niets. Want alles wat we doen, doen we uiteindelijk 
maar met één doel: een prettig thuis voor al onze 
huurders. 

Samen gaan we aan de slag
Op de tekening ziet u herkenbare onderwerpen als 
betaalbare woonlasten, een comfortabele passende 
woning, ook als er zorg nodig is, een prettige buurt om 
te wonen en duurzaamheid. Ze zijn en blijven actueel 
en vragen meer dan ooit dat we samen met al onze 
partners aan de slag gaan. In 2023 maken we weer flinke 
stappen in het verduurzamen van onze woningen en het 
verminderen van de druk op de woningmarkt. Nieuw is 
dat we zichtbaar aanwezig zijn in onze wijken. Daarover 
vertel ik u in de volgende editie graag meer!

Hanke Struik
directeur bestuurder

Oh ja: heeft u een laag of middeninkomen? 
Misschien kunt u gebruik maken van het Tijdelijk 
Noodfonds Energie. Het kan nog tot 1 april.  
Kijk snel op prowonen.nl!

Iedereen heeft recht op een thuis. Hierbij 
denken we als woningcorporatie natuurlijk 
aan huizen voor huurders, maar ook 
dieren hebben ruimte nodig om te leven. 
De wet Natuurbescherming beschermt 
diersoorten die in onze gebouwen ‘wonen’. 
De wet geldt voor alle huiseigenaren, en 
dus ook voor ons. 

6
14Een thuis biedt zoveel meer, en dat 

is wel nodig in deze roerige tijden. 
Coronacrisis, energiearmoede, oorlog, 
flinke prijsstijgingen… Een fijn thuis is 
belangrijker dan ooit. Afgelopen jaar 
hebben we ons nog meer afgevraagd  
hoe ProWonen kan helpen om van uw  
huis nog meer uw thuis te maken.

De kern van ons nieuwe plan
Daarom hebben we veel gesproken met huurders, 
(oud) collega’s, huurdersverenigingen, gemeenten en 
zorgpartners. Uit deze gesprekken blijkt dat het hebben 
van ‘een thuis’ de basis is: een plek om te wonen, waar 
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Ook dieren hebben 
recht op een thuis 

Thuis in de 
Achterhoek  
is vernieuwd  
Het is zover! De nieuwe 
website van Thuis in de 
Achterhoek is online.  
Met de lancering van  
een totaal vernieuwd  
www.thuisindeachterhoek.nl, 
gaat een lang gekoesterde 
wens van de Achterhoekse 
corporaties in vervulling.
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Onze projecten

Renovatie voor de Vogelbuurt in Eibergen 
In Eibergen gaan we 52 huurwoningen aan de 
Nachtegaalstraat, Kievitstraat, Leeuwerikstraat, 
Paalhaarsstraat en Waakgaardenstraat 
verduurzamen. En waar nodig ook de keuken,  
de badkamer en het toilet verbeteren. 

We gaan de kozijnen vervangen door kunststofkozijnen 
met HR++ glas. De aanwezige spouwisolatie wordt 
gecontroleerd en zo nodig hersteld en na-geïsoleerd. 

We brengen bodemisolatie aan en het dak wordt vanaf 
buiten geïsoleerd. De aanwezige schoorstenen worden 
verwijderd en er worden nieuwe dakpannen geplaatst. 

De renovatie wordt in twee fases uitgevoerd door 
aannemersbedrijf Van Wijnen. Na de uitvoering van 
deze maatregelen staat er een energiezuinige woning 
met label A. 

In 2019 hebben de bewoners van de oranjewijk in 
Zelhem de ingrijpende boodschap gekregen dat 
we hun woning gaan slopen. We hebben hiervoor 
gekozen omdat de plattegrond niet voldoet en het 
huidige energieverbruik hoog is. Daarnaast is het niet 
mogelijk om de woningen op een goede manier te 
verduurzamen. De sloop vond plaats in twee fases om 
de druk op de woningzoekendenmarkt in Zelhem zo 
min mogelijk te belasten. 

Alle woningen zijn inmiddels gesloopt en is er een start 
gemaakt met de bouw van de 25 nultredenwoningen  
en 13 eengezinswoningen.  

Bouwen, renoveren, onderhouden, slopen.  
Het hoort allemaal bij ons dagelijks werk.  
Wij houden u hier graag van op de hoogte.  

De sloop is klaar. 
Tijd om te bouwen!

Naast de genoemde projecten  
die u in dit blad leest, kunt u ook  

op onze website meer informatie vinden.  

Kijk hiervoor op  
www.prowonen.nl/projecten. 

Zo komt 
een goed  
beleid 
tot stand
Geschreven door Ton Boer van huurdersvereniging 
Lichtenvoorde

Als huurder van ProWonen kunt u  
via uw huurdersvereniging onder  
andere uw ervaring delen met het 
beleid van de corporatie. Wij als 
huurdersvereniging zorgen dat uw 
stem meetelt bij het te maken beleid.

Bent u een tevreden huurder?
Over heel veel onderwerpen verzamelt de 
huurdersvereniging zoveel mogelijk kennis en 
ervaringen van huurders. Dat kan op basis van 
steekproeven of individuele gesprekken. Dit kan zijn 
als u onze hulp inroept bij renovatie van uw woning of 
bij het oplossen van klachten. De informatie die wij als 
huurdersvereniging van u ontvangen helpen ons bij de 
gesprekken met ProWonen. 

Wijk- en buurtgericht overleg
De ene wijk en/of buurt is de andere niet. ProWonen 
heeft ongeveer 8000 woningen in drie verschillende 
gemeenten. Bij al die verschillende wijken en buurten 
horen eigen problemen of vraagstukken. Zo staat in 
een toenemend aantal wijken de leefbaarheid onder 
druk door onder andere overlast. Dit vraagt om een 
beleid op maat. Dit beleid maakt de woningcorporatie 
samen met gemeenten en huurderverenigingen, de 
oren en ogen van uw buurt. 

Heeft u hulp nodig bij het starten van een 
bewonerscommissie?
Bij grootschalige renovaties vraagt de corporatie om 
deel te nemen in een bewonerscommissie. Vanaf dit 
jaar nemen wij als huurdersvereniging niet automatisch 
meer deel in deze commissie zonder een uitzonderlijke 
vraag hierom vanuit de bewonerscommissie. Maar u 
kunt ons wel altijd vragen om hulp bij het oprichten van 
deze commissie. Als huurdersvereniging kunnen we de 
juiste kennis bieden. 

“ De corporatie moet altijd  
alert zijn op ontwikkelingen  
in de maatschappij en soms  
de werkwijze aanpassen.“

De bestuurlijke kant van het verhaal
De woningcorporatie vervult een belangrijke rol 
in de samenleving. Haar belangrijkste taak is het 
huisvesten van mensen die op de hulp van een sociale 
woningcorporatie aangewezen zijn. De politiek bepaalt 
daarvoor de landelijke spelregels. De corporatie 
moet dus altijd alert zijn op ontwikkelingen in de 
maatschappij en soms de werkwijze aanpassen om te 
blijven voldoen aan de landelijke regels.  
Dit heeft bijna altijd gevolgen voor u als huurder. 

Zo merkt u als huurder wat van het landelijke beleid  
over onderwerpen als:
•  Beschikbaar en betaalbaarheid: Elk jaar veranderen 

de inkomenseisen voor het huren van een sociale 
huurwoning. 

•  Duurzaamheid: De corporatie moet blijven 
investeren in duurzaamheid. Dit betekent dat 
bij renovaties en/of nieuwbouw energetische 
maatregelen moeten worden getroffen.

•  Wonen en zorg: Er is nog steeds een toename 
in het aantal kwetsbare mensen die huisvesting 
nodig hebben. Dit legt een grote druk op de 
beschikbaarheid en vaak ook op de leefbaarheid in 
wijken of buurten. 
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Houd de afgesloten verzekeringen  
eens tegen het licht. Zitten er dubbele bij  
en is het verzekerde bedrag hoog genoeg?

Ook dieren 
hebben recht 
op een thuis!

Het kan natuurlijk gebeuren dat er iets kapot gaat in 
of aan uw woning. Dit meldt u ons zo snel mogelijk 
en in de meeste gevallen komt er iemand langs voor 
inspectie en/of herstel. Maar hoe zit dat nu als er 
schade is ontstaan aan uw eigendommen zoals de 
vloer, gordijnen of meubels? Of de schade die u zelf, 
uw huisdieren of uw bezoek veroorzaken? 

Zorg voor een goede inboedelverzekering
De inboedelverzekering biedt dekking voor al uw spullen 
in huis, zoals meubels, elektronica, witgoed en kleding. 
Is er bijvoorbeeld bij een lekkage van uw wasmachine 
schade ontstaan aan uw laminaatvloer? Dan kunt u uw 
inboedelverzekering hiervoor aanspreken. Eventuele 
lekkages van uw woning, bijvoorbeeld van uw dak, 
herstellen wij zo snel mogelijk voor u. De vervolgschade 
aan uw inboedel meldt u bij uw verzekeraar. 

Het huurdersbelang 
Misschien heeft u zelf aanpassingen of verbeteringen 
in uw woning aangebracht, of overgenomen van de 
vorige bewoners die u niet zomaar kunt verwijderen. 
Bijvoorbeeld een carport of een uitbreiding van de 
keuken. Deze veranderingen aan uw woning heeft u zelf 
gefinancierd en zijn uw eigendom. Deze zaken kunt u 
meeverzekeren op uw inboedelverzekering en worden 
het huurdersbelang genoemd. Ook verbeteringen die de 
vorige bewoner van de huurwoning heeft aangebracht  
en die u tegen betaling hebt overgenomen, vallen onder 
het huurdersbelang.

De aansprakelijkheidsverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering is niet 
verplicht, maar raden we u wel aan. Een 
aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade 
die u of uw gezinsleden veroorzaken bij anderen. 
Bijvoorbeeld als uw kind per ongeluk een raam breekt 
bij de buren. Ook kan schade aan het aanrechtblad 
veroorzaakt door bijvoorbeeld een hete pan onder 
uw aansprakelijkheidsverzekering vallen. Informeer 
hiernaar bij uw verzekeraar.

Dit doen wij
Als huurder hoeft u geen opstalverzekering af te sluiten. 
Dit doen wij voor al onze woningen. Wij hebben ons 
verzekerd voor onvoorziene schade aan de woning 
als gevolg van o.a. brand, storm en blikseminslag. 
Daarnaast hebben wij ons verzekerd als wij 
aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer u lid bent van het Servicefonds, dan nemen wij 
u ook het klein dagelijks onderhoud uit handen waar u 
anders zelf verantwoordelijk voor bent. Als lid van het 
Glasfonds bent u (onder voorwaarden) verzekerd voor 
schade aan uw binnen- en buitenramen.

Iedereen heeft recht op een thuis. Hierbij denken 
we als woningcorporatie natuurlijk aan huizen voor 
huurders, maar ook dieren hebben ruimte nodig 
om te leven. De wet Natuurbescherming beschermt 
diersoorten die in onze gebouwen ‘wonen’. De wet 
geldt voor alle huiseigenaren, en dus ook voor ons. 

Goed 
verzekerd!

!Tip

Volgens de wet Natuurbescherming mag je bepaalde 
beschermde diersoorten niet doden, vangen of hun 
eieren wegpakken. Ook verblijfplaatsen moeten 
beschikbaar blijven. Denk hierbij aan huismussen, 
gierzwaluwen en vleermuizen. Ze zitten vaak in de 
schoorsteen, spouwmuur of onder het dak. Daar moet 
je rekening mee houden als je gaat bouwen of een huis 
opknapt. Door hier vooraf tijdig onderzoek naar te doen, 
staan we later niet voor verrassingen. Zo voorkomen we 
dat een project voor een langere tijd stil komt te liggen.

Bij elk project onderzoeken we eerst of er 
beschermde diersoorten zitten
Als we gaan bouwen of huizen opknappen, houden we 
rekening met de dieren die in onze gebouwen ‘wonen’. 
Het onderzoek bestaat uit een veldonderzoek dat wordt 
uitgevoerd door ecologen. Dit veldonderzoek is verricht 
vanaf de straat en bestaat uit het observeren van de 
aan- en uitvliegroutes van de dieren. 

Blijkt uit het veldonderzoek dat er beschermde 
diersoorten aanwezig zijn?
Dan is ProWonen wettelijk verplicht om maatregelen 
te treffen om deze dieren vervangende huisvesting 

te bieden. Dit betekent dat er dan één of meerdere 
nestkasten geplaatst worden aan de gevel van een 
woning. Als we huizen slopen, is het zeker dat er vaste 
verblijfplaatsen verdwijnen. Dan moeten we zorgen voor 
andere verblijfplekken in de nieuwbouw of daar in de 
buurt. Zo zorgen we ook voor een thuis voor de dieren.  

En dan is er ook nog het broedseizoen
Over het algemeen valt het broedseizoen van 
beschermde dieren als huismussen, gierzwaluwen  
en vleermuizen tussen de periode van half maart 
tot half augustus. Wanneer werkzaamheden in 
deze periode worden uitgevoerd, moet voorafgaand 
hieraan ook een controle op de broedende dieren 
worden uitgevoerd. Blijkt uit de controle dat deze 
aanwezig zijn, dan mogen de werkzaamheden pas 
worden gestart zodra het nest niet meer wordt 
gebruikt. Daarom mogen we soms in de minst 
gunstige periode van het jaar pas starten met 
renovatiewerkzaamheden. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat we dan in de herfst of de winter de kozijnen of 
het dak kunnen vervangen. Maar óók buiten het 
broedseizoen kunnen deze dieren broeden. Dan is 
voorgaande ook van toepassing.
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Dit is ons plan!
Deze tekening is een vertaling van het nieuwe ondernemingsplan van ProWonen. Op de  
tekening ziet u waar we de komende jaren aan werken. In het hart staat u en dat is niet voor 
niets. Want alles wat we doen, doen we uiteindelijk maar met één doel: een prettig thuis 
voor al onze huurders. Het hebben van ‘een thuis’ is de basis: een plek om te wonen, waar je 
je veilig en vertrouwd voelt en vanuit waar je je eigen pad kunt uitstippelen. Dit vormt de kern 
van ons nieuwe ondernemingsplan ‘Een thuis biedt zoveel meer’.

Op onze website staat een interactieve versie van deze tekening.  
U kunt dan op de verschillende elementen klikken om meer  
over dat onderwerp uit ons ondernemingsplan te lezen.  
Bekijk de interactieve versie op: 
www.prowonen.nl/over-prowonen/ondernemingsplan
of scan met uw telefoon de QR-code.

Een thuis biEdt zoveEl meEr!
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De komende jaren stijgt het aantal 
mensen in de Achterhoek van 75 jaar 
en ouder sterk. Nu al is de gemiddelde 
leeftijd van onze huurders 60 jaar. 

We zien ook dat de vraag naar het aantal plaatsen in 
verpleegtehuizen ontzettend hard stijgt. Op verzoek van  
onze zorgpartners kunnen we kijken of, en zo ja hoe,  
we deze vraag enigszins kunnen opvangen.

Het aantal 
75-plussers 
groeit

De vraag naar 
verpleeghuiszorg stijgt

Voor veel 65-plussers zijn 
voorzieningen ver weg

65-plussers wonen vaak  
in een geschikte woning

Onze grootste opgave ligt in het 
geschikt maken van de huidige 
woningen, zodat u er zo lang 
mogelijk zelfstandig kunt wonen. 
Een woning is geschikt als de 
slaapkamer en badkamer zonder 
traplopen te bereiken zijn én die 
niet te ver van de winkels af staat.  
Van onze 7400 woningen zijn er 
ongeveer 2400 geschikt en dat 
moeten er dus meer worden.

We hebben ongeveer 5000 gezinswoningen die 
relatief ver van het centrum staan. De huisarts, 
apotheek en de winkels voor de dagelijkse 
boodschappen zijn lastig te bereiken, en daarom 
zijn deze woningen minder geschikt voor mensen 
met een rollator of rolstoel. De laatste jaren hebben 
we al flink ingezet op het bouwen van geschikte 
woningen in het centrum. En nu zetten we een tandje 
bij. ProWonen bouwt in de toekomst vooral woningen 
die voor kleine huishoudens, met of zonder zorg, 
geschikt zijn. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen 
dat er in de toekomst voldoende woningen zijn 
voor 65-plussers. Ook gaan we aan de slag met het 
bevorderen van de doorstroming; dit is noodzakelijk, 
om jongeren en gezinnen de juiste woningen toe te 
kunnen wijzen. Zo woont iedereen in een woning die 
bij hem of haar past. 

Een flinke uitdaging

Wonen 
met zorg

27% 

34% 

2022

2022

2022

2022

2030

2030

2030

2022 2030

75 jaar of  
ouder

14.540

1.020

63.820

14.140

590

89.380

Huidig 
aantal 
plaatsen

7.070

Voorzieningen dichtbij

65-plussers in een geschikte woning

65-plussers in een niet-aanpasbare woning

Afname 
van 2%

Afname 
van 42%

Toename 
van 40%

65-plussers in een aanpasbare woning

Voorzieningen ver weg

25.840

78.270

22.920

56.440

2030  
(prognose)

75 jaar of  
ouder

2022

2030

8.164

15.421
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Het is zover! De nieuwe website van Thuis in de Achterhoek  
is online. Met de lancering van een totaal vernieuwd 
www.thuisindeachterhoek.nl, gaat een lang gekoesterde 
wens van de Achterhoekse corporaties in vervulling.  
We willen woningzoekenden zoveel mogelijk keuzevrijheid, 
eenvoud, uniformiteit en transparantie bieden.  
Daarom hebben we de afgelopen periode hard gewerkt  
aan een vernieuwd ThuisindeAchterhoek.nl,  
met zo min mogelijk regels.

Maak uw inschrijving actief
Staat u bij ons ingeschreven als woningzoekende?  

Dan is uw inschrijving meegenomen naar deze nieuwe 

website. Wel is het belangrijk dat u uw inschrijving activeert.  

Dit is nodig om te kunnen reageren op het woningaanbod. 

U behoudt uw opgebouwde inschrijftijd. Alle ingeschreven 

woningzoekenden hebben inmiddels een activatiemail 

ontvangen. Heeft u geen e-mail of brief ontvangen over het 

activeren? Neemt u dan contact op met de woningcorporatie. 

Controleer ook uw ongewenste e-mailbox. 

Uw inschrijving compleet maken
Nadat uw inschrijving weer actief is, kunt u de rest van uw 

gegevens compleet maken. Om te reageren op de woningen die 

vrijkomen, is het nodig dat u de meest recente gegevens van uw 

inkomen toevoegt. Dit doet u eenvoudig via ‘Mijn inkomen’.

Zoekprofiel en tipberichten
Zoekt u een bepaald type woning, wilt u graag een minimum 

aantal slaapkamers of heeft u een voorkeur voor een 

woonplaats? Vul dan na het inloggen uw woonwensen in bij 

‘Zoekprofiel en Tipbericht’. Hier kunt u ook aanvinken of u een 

tipbericht wilt ontvangen. Dat betekent dat u een e-mail krijgt 

zodra er een woning vrijkomt die past bij uw wensen. 

Juiste gegevens zijn belangrijk 
Zorg ervoor dat de gegevens van uw inschrijving altijd kloppen. 

Hier zorgt u zelf voor. Kloppen uw gegevens niet? Dan kan de 

corporatie u geen woning aanbieden en dat zou zonde zijn.

Download ook de Thuis in de Achterhoek app!
Naast de vernieuwde website van Thuis in de Achterhoek is  

er ook een gloednieuwe app beschikbaar. Met de app kunt  

u heel eenvoudig het beschikbare woningaanbod in de  

gaten houden en de status van uw reacties volgen.  

Daarnaast is het ook mogelijk om notificaties te ontvangen 

wanneer er nieuw aanbod beschikbaar is dat aan uw 

zoekprofiel voldoet of wanneer de woningcorporatie actie 

van u vraagt bij een aanbieding. 

De app kunt u gratis downloaden via de App store of Play store. 

Thuis in de  
Achterhoek 
is vernieuwd!

Nieuwsgierig naar onze nieuwe website?

Neem dan een kijkje op www.thuisindeachterhoek.nl.  

Daar vindt u ook meer informatie over de app en  

nieuwe spelregels. 
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Vervolg maandbegroting

Huishoudelijke uitgaven  
Boodschappen   €

Persoonlijke verzorging   €

Kleding   €

Overige huishoudelijke uitgaven   € 

Totaal huishoudelijke uitgaven    €

Auto en vervoer  
Wegenbelasting   €

Autoverzekering   €

Afbetaling en afschrijving   €

Openbaar vervoer   €

Brandstof   €

APK + onderhoud   €

Overigen   € 

Totaal auto en vervoer    €

Kinderen en opleiding  
Alimentatie   €

Zakgeld   €

School- en studiekosten   €

Kinderopvang   €

Overigen   € 

Totaal kinderen en opleiding    €

Sparen en aflossen  
Sparen   €

Aflossen   € 

Totaal sparen en aflossen    €

Totalen

Totaal inkomsten   €

Totaal woonlasten  € 
Totaal verzekeringen en abonnementen  €

Totaal huishoudelijke uitgaven  €

Totaal auto en vervoer  €

Totaal kinderen en opleiding  €

Totaal sparen en aflossen  €

Totaal uitgaven   €   
Totaal te  besteden per maand   €

Tel alle huishoudelijke 
uitgaven bij elkaar
op en vul het totaal 
hieronder in.

Tel alle auto- en 
vervoerskosten bij 
elkaar op en vul het 
totaal hieronder in.

Tel alle kinder- en 
opleidingskosten bij 
elkaar op en vul het 
totaal hieronder in.

Tel alle spaar- en
aflossingsbedragen bij 
elkaar op en vul het
totaal hieronder in.

Vul alle totalen in en 
tel die bij elkaar op
en trek dit bedrag af
van het totaal aan 
inkomsten.

Zo heeft u het totaal 
bedrag per maand dat 
u te besteden heeft 
berekend.

Bereken zelf uw maandbegroting

Inkomsten  
Netto salaris of uitkering   €

Netto salaris of uitkering (partner)   €

Vakantiegeld   €

Kinderbijslag   €

Studiefinanciering   €

Voorlopige teruggave belastingdienst   €

Huurtoeslag   €

Zorgtoeslag   €

Kindgebonden budget   €

Kinderopvangtoeslag   €

Alimentatie   €

Overige inkomsten   € 

Totaal inkomsten    €

Woonlasten  
Huur   €

Energie ( gas en elektra)   €

Water   €

Afvalstoffenheffing   €

Waterzuiveringsheffingen   €

Overigen   € 

Totaal woonlasten    €

Verzekeringen en abonnementen  
Ziektekostenverzekering   €

Aansprakelijkheidsverzekering   €

Inboedelverzekering   €

Levensverzekering   €

Uitvaartverzekering   €

Mobiele telefoon   €

Abonnement krant/tijdschrift   €

Contributie vereniging   €

Internet / televisie / telefonie   € 

Totaal verzekeringen en abonnementen    €

Vervolg maandbegroting op achterzijde

Tel alle inkomsten
bij elkaar op en vul het 
totaal hieronder in.

Tel alle woonlasten
bij elkaar op en vul het 
totaal hieronder in.

Tel alle verzekerings- 
en abonnenmentskosten 
bij elkaar op en vul het
totaal hieronder in.

Bereken zelf uw 
maandbegroting

Financiën op een rijtje
 

Weet u precies waar uw geld naartoe gaat?  
Wat uw inkomsten en uitgaven zijn? Wat er aan  
het eind van de streep overblijft? Krijg inzicht  
door uw inkomsten en uitgaven eens op een  

rijtje te zetten via deze maandbegroting.  
Want meten = weten!

Kijk voor tips,  
tools en informatie  

ook eens op de website  
van het NIBUD  

via www.nibud.nl
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De winnaar van de  
Woordzoeker uit ProInfo nr. 43  

is Nelly Riko uit Zelhem.  
Van harte gefeliciteerd!
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 1 een proefvlucht maken
 2 ellende
 3 snel vaartuig
 4 zeldzaam
 5 omheining
 6 onwelluidend lawaai

 7 gekweekt dwergboompje
 8 advocaat in strafzaken
 9 tijdsbepaling
 10 verdichting van waterdamp
 11 verdediger

Filippine
Vul woorden in volgens de omschrijvingen. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Klaar? Dan leest u in de gekleurde kolom 

- van boven naar beneden - de oplossing.

verhuisdoos

1 testvliegen, 2 narigheid, 3 raceboot, 4 schaars, 
5 tuinhek, 6 kakofonie, 7 bonsai, 8 verdediger, 
9 gisteravond, 10 wolk, 11 linksback
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2 N A R I G H E I D

3 R A C E B O O T
4 S C H A A R S

5 T U I N H E K
6 K A K O F O N I E

7 B O N S A I
8 V E R D E D I G E R

9 G I S T E R A V O N D
10 W O L K

11 L I N K S B A C K
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Mail uw oplossing voor 15 april 2023 
naar proinfo@prowonen.nl of schrijf 
de oplossing op een gefrankeerde 
briefkaart en stuur die naar: 

Oplossing

Vul woorden in volgens de omschrijvingen. 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Klaar? 
Dan leest u in de gekleurde kolom - van boven 
naar beneden - de oplossing.

Onder de goede  

inzendingen verloten  

wij een cadeaukaart van  

Huis & Tuin t.w.v. €25,- 

Succes!

De oplossing  

van de puzzel uit  

ProInfo nr. 43 was: 

Najaarskriebels

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. Op vrijdag is ons 
kantoor tot 12.30 uur geopend.
Met een afspraak maken  
we tijd voor u!

Telefoon
(0545) 28 50 00

Bezoekadres
Tedinkweide 2
7271 RD Borculo

Colofon
ProInfo is een uitgave van ProWonen 
en verschijnt 3 keer per jaar. 
Eindredactie
Marit Beening
Redactie en teksten
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Vormgeving
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Druk
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ProInfo is een uitgave van wooncorporatie 
ProWonen. Dit blad houdt u op de hoogte 
over alle zaken waar u als huurder mee te 
maken heeft. Wij houden u op de hoogte, 
maar houd ons ook op de hoogte! We 
willen graag 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.

1 een proefvlucht maken 
2 ellende
3 snel vaartuig
4 zeldzaam
5 omheining
6 onwelluidend lawaai
7 gekweekt dwergboompje 
8 advocaat in strafzaken
9 tijdsbepaling
10 verdichting van waterdamp 
11 verdediger
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