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in de wijk

Verzekerd tegen schade
Uw huis staat vol met spullen. Het zijn er vaak meer dan u denkt. Maar hoe moet
dat als er iets gebeurt met uw meubels, sieraden of laptop? Stel dat er een nieuwe
vloer moet worden gelegd vanwege waterschade door een lekkende wasmachine?
En wat gebeurt er bij rookschade na een brandje? Met een inboedelverzekering kunt

Welbions is de woningcorporatie van Borne en Hengelo. Ongeveer 27.500
mensen wonen in een van onze bijna 15.000 huurwoningen. Welbions
werkt aan wijken waar mensen zich prettig en veilig voelen en waar
bewoners tevreden kunnen wonen en leven. Zes keer per jaar laten we op
deze pagina zien hoe we dat doen.

u deze schade (deels) vergoed krijgen. Zorg daarom dat u uw spullen verzekert voor
schade door brand, diefstal, storm of water. Kies een inboedelverzekering die past
bij uw situatie.
Let op: U moet zelf een inboedelverzekering regelen. Welbions biedt deze niet aan.

2 kaarten voor
Thijs Kemperink
in Schouwburg
Hengelo!

Reageer & Win!

Binnenkijken bij…
Ben Engbersen (70) heeft de ingrijpende renovatie van zijn woning aan de
Peter Rubensstraat goed doorstaan. De werkzaamheden duurden vijf
maanden en de overlast was soms groot. Toch kijkt Engbersen tevreden
terug. “De communicatie was perfect: ik wist van dag tot dag waar ik aan
toe was. En het resultaat is schitterend.”

Vindt u dat iemand in uw omgeving een uitje verdient? Of zou u zelf
wel eens een avondje onbezorgd willen lachen in de schouwburg?
Welbions biedt u nu de kans op 2 kaarten voor de theatervoorstelling
van cabaretier Thijs Kemperink op vrijdag 26 april in Hengelo.
U kunt uzelf of iemand anders aanmelden door vóór 22 april een e-mail te sturen naar:
100jaar@welbions.nl. Vergeet niet naam en adres te vermelden. Of meld u aan via

Een complete make-over

Eén groot feest

De splitlevelwoning in de Hengelose Es

Kers op de taart zijn de nieuwe glazen pui

kreeg een complete make-over. Kozijnen,

en het balkon van glas. Vogelliefhebber

badkamer, keuken, bijna alles vernieuwd.

Engbersen kan vanaf de bank nu vrij

Extra blij is Engbersen met het nieuwe dak.

uitkijken op het groen van het aangrenzende

“Eindelijk is de lekkage voorbij. Ik had daar

Weusthagpark. “Als er weer een kolonie

een brief over geschreven naar de directeur

kauwen vliegt, is het hier één groot feest!”

van Welbions. Misschien heeft het

Lees meer over Ben Engbersen op welbions.nl

welbions.nl/dagjeuit. Volg ons op Facebook en welbions.nl/100jaar voor alle acties!
Voorwaarden voor deelname: u bent huurder van Welbions, maakt kans op één uitje en haalt zelf de kaarten op in ons kantoor.

geholpen...”

Ben je tussen de 18 en 30 jaar? Woon je in Borne?

Kom dan naar de Welbions Woonborrel!
Kom 23 mei naar de Welbions Woonborrel in De Steeg. Praat mee over het huren van een
woning, hoe wij jongeren het beste kunnen bereiken en waarom het handig en belangrijk
is om je in te schrijven als woningzoekende. Wij zorgen voor bitterballen, bier en fris!

Interesse?

Welbions Woonborrel, in samenwerking met gemeente Borne
donderdagavond 23 mei, Grand Café De Steeg in Borne
Schrijf je tijdens de Woonborrel in als woningzoekende
en betaal geen inschrijfkosten van 15 euro!

Klein Driene binnenste buiten

Deel 1: gezelligheid terug op het Dekkersveld
“Als ik hier over een jaar loop dan zie ik een kleine boomgaard, een mooie
speeltuin en extra bankjes. Kinderen voetballen en een gezin gebruikt de
stenen barbecue.” Aan het woord is Jan Zwienenberg, één van de vrijwilligers
die van Klein Driene een nog fijnere woonbuurt wil maken. Onder de noemer
Klein Driene binnenste buiten startten drie Interreg-projecten: een buurtmoestuin, zwerfafval verminderen en het Dekkersveld als ontmoetingsplek.
Gemeente en Welbions ondersteunen de drie projecten.

Complex in ‘t zonnetje:
’t Vendel
De overdekte wintertuin van ’t Vendel aan de Mussenstraat in Hengelo
is een groene oase. Planten volop, zelfs een palmboom ontbreekt niet.
Een wandelpad slingert door het minipark. De sproeinstallatie doet z’n
werk. In het midden is een zitje.

Prima wonen hier

Een praatje met de buren

Een fijne plek voor het traditionele zomer-

Maar het fijnste van ’t Vendel is het

feest straks in juli, vinden de bewoners van

onderlinge contact, vinden de bewoners.

de 19 appartementen. Of voor het winterse

Elke woensdag is er een knutselavond in

concert van de midwinterhoornblazers.

de gemeenschappelijke ruimte. En de rest

De meeste huurders van het complex zijn

van de week maak je altijd wel eens een

zeventigers en tachtigers. Ze wonen hier al

praatje met een buurman of buurvrouw.

sinds de opening in 2000. Van de naast-

In ’t Vendel kom je elkaar al snel tegen.

gelegen spoorlijn Hengelo-Oldenzaal hebben “Het is hier prima wonen!”
ze geen last. De grote wintertuin aan de
achterkant houdt het geluid prima tegen.

“Vroeger speelden er veel kinderen op het veld en de moeders zaten er gezellig bij elkaar.
Ik zou het prachtig vinden als we het veld weer in de oude glorie kunnen herstellen. Met oog
voor het verleden en de wensen van de omwonenden van nu. Ik geloof echt dat we met een
paar kleine aanpassingen een heel fijne plek kunnen maken waar de buurt veel aan heeft”,
zegt Jan Zwienenberg. Lees het hele interview met Jan Zwienenberg op welbions.nl
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