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“Vanaf het eerste moment zette 
iedereen zijn schouders eronder. 
Dat zag ik bij onze collega’s, 
maar zeker ook bij u en onze 
partners. Hoewel we afstand 
moeten houden, blijven we zo 
dicht mogelijk bij elkaar. Positief 
strijdbaar wil ik dat noemen. Na-
tuurlijk zijn er soms ook gevoe-
lens van onzekerheid, zorgen of 
weerstand. Gevoelens die elkaar 
snel afwisselen. Deze tijd vraagt 
veel van ons aanpassings- 
vermogen en onze veerkracht.  
Niets kan meer op routine.  
Zelfs boodschappen doen is nu 
iets waar je over na moet den-
ken. Behoorlijk vermoeiend. 

 

Samen sterk
Ik vind het mooi om te zien hoe u 
liefdevol naar elkaar omkijkt. En 
voor elkaar klaarstaat. Hoe u ook 
ons helpt door filmpjes te maken 
van uw huis om de oplevering 
op afstand te doen. Of hoe HP6 
in korte tijd omschakelde naar 
beeldbellen en vergaderen via 
internet. Natuurlijk vind ik het 
heel jammer dat we de ontmoe-
tingsruimtes moesten sluiten;  
om de gezondheid van onze 
oudere huurders te beschermen.  
Nu de regering ons weer meer 
ruimte geeft, kunnen we die 
maatregelen wat versoepelen.  
Elkaar ontmoeten en elkaar door 
deze tijd heen helpen is juist nu 
heel belangrijk. 

Grote betrokkenheid
Ik ben echt onder de indruk van 
iedereen die bij Poort6 werkt. Ik 
wist al dat veel collega’s een groot 
hart hebben voor de volkshuis-
vesting. Voor onze huurders, voor 
Gorinchem en onze complexen. 
Maar de betrokkenheid die ik nu 
zie, raakt mij echt. Elke dag ben 
ik blij verrast hoe zij het gewone 
werk doen op een ongewone 
manier. Hoe ze extra projecten en 
activiteiten bedenken om u door 
deze tijd heen te helpen. En hoe  
ze zo veilig mogelijk doorwerken. 

Blijvende veranderingen
Natuurlijk hoop ik dat er na deze 
periode dingen blijven. Zoals niet 
meer uren in de file staan. Dat is 
meteen ook goed voor de natuur. 
Binnen onze organisatie zie ik  
ook mooie dingen gebeuren. 
Zo zijn we voor u nu de hele dag 
telefonisch bereikbaar. En zien 
we elke verhuizing nog meer als 

een uniek moment samen met 
u. Maar er zijn zeker ook zaken 
waarvan ik hoop dat ze snel 
verdwijnen. Afstand houden van 
andere mensen is er daar één 
van. Zeker als iemand een arm 
om zijn schouders kan gebruiken. 
Wat ik meeneem is het besef dat 
wij mensen tot zoveel in staat zijn. 
Zo ongelofelijk wendbaar zijn en 
zoveel kunnen leren in een korte 
tijd. Wat me ook bijblijft: de blije 
gezichten van huurders en col-
lega’s als we net dat stapje extra 
konden zetten voor elkaar.  
Geven maakt rijker.”

Sloop van Zomerenlaan 
bijna afgerond 
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RePoorter

Net voordat de vorige Repoorter uitkwam, brak de 

coronacrisis uit. Vanaf dat moment zijn we veel thuis en 

is alles anders. Onze bestuurder Marije Buursink kijkt 

terug op de afgelopen maanden. 
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Beschermde diersoorten
“Juli 2018 waren we eigenlijk 
klaar om aan de slag te gaan”, 
vertelt Ruben. “Toen bleek dat er 
vleermuizen en gierzwaluwen in en 
rond de huizen leefden. En dat zijn 
beschermde diersoorten. In januari 
2019 hadden we een plan klaar om 
die te laten verhuizen. Vervolgens 
vroegen we bij de provincie onthef-
fing aan om te slopen. Normaal 
gesproken wordt zo’n ontheffing  
na twintig weken afgegeven.  

Maar die zomer kwamen veel 
bouwprojecten stil te liggen door 
nieuwe regels voor schadelijke stof-
fen. Daardoor kwamen opeens zó 
veel ontheffingsaanvragen binnen 
bij de provincie, dat onze aanvraag 
onder op de stapel verdween.”
 
Materialen hergebruikt
Ruben: “Samen met de gemeente 
Gorinchem oefenden we toen druk 
uit op de provincie. Voor die hulp 
willen we de gemeente echt een 

compliment maken. Uiteindelijk 
kregen we in februari 2020 na 
bijna een jaar onze ontheffing.  
Nu is de sloop vrijwel afgerond. 
Aardig is dat veel materialen 
worden hergebruikt. Het puin 
wordt bijvoorbeeld verwerkt in de 
wegenbouw en de dakpannen 
worden opnieuw gebruikt.”

Nieuw plan
Een voorstel voor een nieuw  
inrichtingsplan voor het gebied 
is klaar. Maar daarvoor moet het 
bestemmingsplan wel worden 
gewijzigd. De gemeenteraad 
moet hiervoor goedkeuring geven. 
Ruben: “De eerste afspraak bij 
de gemeente daarover kon niet 
doorgaan vanwege corona. We 
hopen nu aan het eind van het 
jaar goedkeuring te krijgen.  

Als dat lukt, dan kunnen we na 
de nodige onderzoeken eind 2021 
starten met de bouw.”

Mooi en 
toekomstbestendig
In het nieuwe plan komen 
zeventig tot tachtig duurzame en 
gasloze huurwoningen. Ruben: 
“Tot die tijd zorgen we dat de 
grond er mooi groen bijligt. 
We willen ook de bouwhekken 
weghalen, zodat omwonenden 
het gebied kunnen gebruiken. 
Ondertussen kunnen wij vol gas 
vooruit met de ontwikkelplannen. 
Gelukkig denkt de gemeente ook 
nu weer heel goed met ons mee. 
Het gaat nog even duren, maar 
straks is de Van Zomerenlaan 
weer een mooie, toekomst-
bestendige woonomgeving.” 

Het heeft even geduurd...
Sloop Van Zomerenlaan  
bijna afgerond 
In de Van Zomerenlaan ronden we op dit moment de 

laatste sloopwerkzaamheden af. Eindelijk, mogen we 

wel zeggen! Want het project liep de nodige vertraging 

op. Eind 2021 hopen we te starten met de nieuwbouw. 

Projectmanager Ruben Duinker kijkt terug en blikt vooruit.  

Onderzoek 133 woningen Gildenwijk
U kent ze mis-
schien wel: de 
eengezinswo-
ningen met 
platte daken 
langs de Gil-
denweg. Vorig 

jaar wilden we 
hier onderhoud 

uitvoeren. Maar alleen 

wat onderhoud bleek niet genoeg. 
Daarom gingen we in gesprek met 
de bewoners. We organiseerden  
inloopdagen en lieten een vragen-
lijst invullen. We wilden graag  
weten welke problemen de  
bewoners zelf tegenkomen. 

In totaal gaat het om 133 woningen 
aan de Wijnkoperstraat, Gildenweg, 

Zwartververstraat, Hoepmakerstraat 
en Schrijnwerkerstraat. We onder-
zoeken nu andere mogelijkheden. 
Dat varieert van al het hoognodige 
onderhoud tot een ingrijpende 
renovatie. Ook gedeeltelijke of vol-
ledige sloop en nieuwbouw is een 
mogelijkheid die we onderzoeken. 
Voor het einde van het jaar is er 
meer duidelijkheid.
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Onze leefregels

Samen krijgen we corona onder controle. Help je mee?

Was regelmatig minimaal 
20 seconden je handen

Houd 1,5 meter afstand,
ook tijdens vervoer

Maak je werkplek, de tafel in 
de kantine en de bedrijfsauto 

schoon voor en na gebruik

Gebruik papieren 
zakdoekjes (eenmalig)

Schud geen handen Werk zoveel mogelijk vanaf 
je eigen werkplek en ga niet 
onnodig langs bij collega’s

Hoest en nies in je elleboog Raak je gezicht zo min 
mogelijk aan

Voel je je niet lekker, ben je 
verkouden of hoesterig? 

Blijf dan thuis!

  vragen vragen 
over... over... 

Poort6  
& corona 

  66
11 Is het kantoor  

van Poort6 
gewoon open?
Ons kantoor is nog gesloten. U kunt alleen 
langskomen als u een afspraak heeft. 
Hiermee voorkomen we dat te veel mensen 
tegelijk in het kantoor aanwezig zijn. In de 
ontvangstruimte hebben we allerlei maat-
regelen getroffen om de gezondheid en 
veiligheid van bezoekers én medewerkers 
te beschermen. 

22 Ik wil iets laten 
repareren. Kan 

dat gewoon door gaan?
Reparaties kunt u sinds half mei weer ge-
woon aan ons doorgeven. Ook als deze niet 
spoedeisend zijn. Onze vakmensen werken 
volgens het protocol ‘contactloos repareren’. 
Dit betekent onder meer dat we 1,5 meter 
afstand houden. En dat we u vragen om 
tijdens de werkzaamheden in een andere 
kamer te wachten. Bent u intussen verkou-
den geworden? Dan vervalt de afspraak en 
komen we op een ander moment terug. 

33 Hoe zit het met  
de bereikbaarheid 

van de huismeesters en 
wijkbeheerders?
De wijkbeheerders en huismeesters werken 
sinds 1 juni weer volgens hun ‘normale’  

rooster. Wel organiseren zij het werk  
anders. Ook zijn recreatieruimtes sinds 
1 juni gedeeltelijk weer open. Bij de  
inrichting houden we rekening met de  
1,5 meter. Activiteiten vinden alleen plaats in 
overleg met de activiteiten-/ bewonerscom-
missies en Poort6. En er kan een beperkt 
aantal personen meedoen. We kijken 
daarnaast of er activiteiten zijn die buiten 
gehouden kunnen worden. 

44 Wat moet ik  
doen als ik door 

de coronacrisis zonder 
inkomen zit en de huur 
niet meer kan betalen?
De coronacrisis brengt voor sommige 
mensen ook onzekerheid over geld met 
zich mee. Bel ons dan alstublieft zo snel 
mogelijk. Wij staan voor u klaar om mee 
te denken! Er zijn mogelijkheden voor 
huurverlaging, huurbevriezing of betalings-
regelingen. Ook werken we nauw samen 
met bijvoorbeeld Avres en de gemeente. 
Zodat we bij geldproblemen samen naar 
oplossingen kunnen kijken. We willen echt 
zoveel mogelijk maatwerk bieden om deze  
coronacrisis samen het hoofd te bieden. 

55 Mijn keuken of 
badkamer zou dit 

jaar worden vervangen. 
Gaat dat nog door?
Dat is nog even de vraag. We zijn wel 
bezig met de voorbereiding van deze 
werkzaamheden, maar houden nog  
een slag om de arm. We houden de 
bewoners hiervan op de hoogte.  
Groot onderhoud zoals bijvoorbeeld  
schilderwerk of het vervangen van glas 
gaat wél gewoon door. We werken  
daarbij volgens het protocol ‘samen  
veilig doorwerken’ van de overheid.

66 Gaan afspraken 
voor bezichtiging, 

oplevering of het 
ondertekenen van  
een huurcontract 
gewoon door?
Ja, dit soort afspraken gaat zo veel  
mogelijk gewoon door. De afspraak  
verloopt misschien wel anders dan u 
gewend was. Veel kunnen we  
bijvoorbeeld via de telefoon of digitaal 
regelen. Op andere momenten is het  
prettiger om elkaar echt even te ontmoe-
ten. We leggen dit van tevoren aan u uit.
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HP6 zoekt hulp bij social media!
Het bestuur van huurdersvereniging HP6 wil 
graag social media (bijvoorbeeld Facebook) gaan 
gebruiken om informatie makkelijk te kunnen 
delen. En daarvoor zoekt het bestuur uw hulp! 

Vindt u het leuk om HP6 te helpen bij het  
opzetten en bijhouden van één of meerdere 
social media kanalen? Dan komt het bestuur 
van HP6 graag met u in contact. Ga naar  
www.hp6.nu en vul het contactformulier in. 

Over HP6
Het bestuur van HP6 heeft iedere 
zes weken overleg met de direc-
tie van Poort6 om te praten over 
onderwerpen als huurbeleid, 
onderhoud, verkoop van wonin-
gen, veiligheid en leefbaarheid. 
Meer informatie vindt u terug op 
de website www.hp6.nu.

Veel interesse in 
zonnepanelen
In de vorige Repoorter las u het al: we gaan Gorinchem 
een stukje groener maken met zonnepanelen. De afgelo-
pen tijd vroegen we 363 bewoners van rijtjeshuizen of zij 
interesse hebben. Ruim een derde had direct interesse. 
Daarnaast reageerden zo’n 90 andere huurders op onze 
eerdere oproep in Repoorter om mee te doen. 

Dit project doen we samen met 
Greenchoice. We zijn druk bezig 
met alle voorbereidingen.  
Projectmanager Eveline Boels:  
“Er gaat veel werk aan vooraf. 
We moeten controleren of alle 
daken geschikt zijn voor het 
plaatsen van zonnepanelen. 
En we maken bijvoorbeeld 
een website waar de huurders 
terecht kunnen voor meer infor-
matie. Helaas lopen we door de 
coronacrisis wel wat vertraging 
op in onze voorbereiding. Het 
is ook ons eerste grootschalige 
zonnepanelenproject met Green-
choice. Dus alles is nieuw. Het is 
de bedoeling dat we ervan leren. 

Na afloop van dit project kijken 
we of we nog meer panelen 
gaan plaatsen.”

Enthousiast en flexibel
Eveline: “We vinden het heel fijn 
dat er zoveel interesse is. Het is 
mooi om te zien hoe enthousiast 
en flexibel onze huurders zijn. 
Dat geldt ook voor de mensen
van Greenchoice en voor mijn 
collega’s van Poort6. We kun-
nen niet wachten tot de eerste 
panelen op de daken liggen! 
Daar maken we met elkaar een 
feestelijk moment van. Vanwege 
corona waarschijnlijk wél op 
gepaste afstand.”

Glasschade? Bel 
Glastotaal Beheer
Vorig jaar stapten we voor het 
herstel van glasschades over 
naar Glastotaal Beheer. Het be-
drag dat u maandelijks betaalt, 
wordt sinds die tijd niet meer 
afgerekend in de jaarlijkse 
eindafrekening servicekosten. 
Deze kosten vallen nu onder 
een zogenaamd glasfonds. Dat 
scheelt ons onnodig veel admi-
nistratie. De proef is geslaagd 

en dat betekent dat we op deze 
manier verder gaan. 

Heeft u glasschade?  
Dan kunt u dit melden via  
(0183) 66 99 00. We vragen u 
om duidelijk aan te geven waar-
door de schade is ontstaan.  
Zo kunnen wij een goed beeld 
vormen van de schade en deze 
beter herstellen. 

Nieuws & Tips

Ander nummer of mail-
adres? Geef het door!
We vinden het juist in deze tijd belangrijk dat we elkaar goed 
kunnen bereiken. Heeft u een nieuw e-mailadres of telefoonnum-
mer? Wilt u dit dan wijzigen in MijnPoort6 of telefonisch doorge-
ven aan onze Klantenservice? U bereikt hen via 0183 66 99 00. 
Alvast bedankt voor uw hulp! 

Oproep
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Het coronavirus zet de 

hele wereld op zijn kop. 

Sinds begin maart zijn 

we veel thuis, houden we 

afstand en is alles an-

ders. Om deze tijd goed 

door te komen, bedach-

ten collega’s leuke acties 

en ondersteunden zij 

allerlei mooie initiatieven 

van bewoners in de wijk. 

We werden met elkaar 

enorm vindingrijk!

Wijkbeheerder Edward Verduijn 
en consulenten Ilja Adema en 
Marcel Kaufmann waren bij 
veel van deze acties betrokken.  
Ilja: “Ons werk in de wijk kwam 
plotseling tot stilstand. Natuurlijk 
verdween onze betrokkenheid 
bij onze bewoners daarmee niet. 
Door de verschillende initiatieven 
wilden we hun laten weten dat 
we ze niet in steek laten.”

Vijfhonderd boeketten
“De meeste acties waren gericht 
op onze oudere bewoners. Door 
de maatregelen zijn zij aan 
huis gekluisterd. Hierdoor zijn 
zij kwetsbaarder en vaak eenza-
mer”, vertelt Marcel. “Daarom 
maakten we help-uw-burenborden 
om bewoners te stimuleren 

elkaar te helpen. Vlak voor 
Pasen ontstond het idee om 
deze bewoners op te vrolijken 
met een bloemetje. Binnen no 
time regelden we vijfhonderd 
boeketjes en hingen die aan 
de deurposten. Dit gaf echt een 
gevoel van verbondenheid.”    

Stay@home-verrassing
Edward: “Toen ook de scholen 
sloten, merkten we dat gezinnen in 
woningen met alleen een balkon, 
het zwaar kregen. Daarop bedach-
ten we de stay@home-verrassing 
voor Kremlin I en II. Samen met de 
gemeente Gorinchem, Gorinchem 
Beweegt, LaRizz Dance Studio  
en Pro-tunes entertainment.  

OPROEP 
Wie moeten we 
in het zonnetje 

zetten? 

De afgelopen tijd zagen we 
dat veel buurtbewoners 

elkaar een handje 
hielpen. Even bood-
schappen doen, de 
hond uitlaten, een 
pannetje soep bij 

de voordeur zetten, 
een kaartje door de 

bus doen of wat vaker 
bellen. Hartverwarmend! 

Wij willen deze buurtbewo-
ners daarom graag bedanken. 

Kent u een buurtbewoner die 
in deze bijzondere tijd extra 

voor u of anderen klaarstond?  
Nomineer hem of haar dan 
voor een verrassing. Stuur  
voor 31 juli een e-mail naar 

communicatie@poort6.nl met 
de naam van degene die u  
wilt nomineren en waarom.  
Bellen mag natuurlijk ook:  

0183 66 99 00. Na 31 juli zetten 
we in iedere wijk een buurt-

bewoner in het zonnetje. 

Har t-onder-de-riemacties
Van sport op het balkon 
tot muziek in de tuin

Bewoners konden vanaf het 
balkon een half uurtje sporten. 
Dat werd erg gewaardeerd.” 

Samen sterk
“Ook in tuinen van verschillende 
complexen traden muzikanten 
op”, vertelt Ilja. “Het leuke is dat 
muzikanten of bewoners dit 
veelal zelf spontaan aanboden. 
Het is zo mooi om te zien dat we 
met verschillende partijen in korte 
tijd zoveel acties konden realise-
ren. Dit laat maar weer eens zien 
dat we samen sterk staan.” 
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U bent niet de enige
De coronacrisis zorgt ervoor dat 
ons dagelijks leven er al maan-
denlang heel anders uitziet.  
We maken ons zorgen om onze 
eigen gezondheid en die van 
onze naasten. En voor sommi-
gen betekent de coronacrisis ook 
rondkomen van minder geld, 
doordat werk stil ligt. 

Ruim een derde van de Neder-
landers verwacht in inkomen 
achteruit te gaan. Dat is een heel 
grote groep. Krijgt u te maken 
met geldproblemen vanwege 

de coronacrisis? Dan bent u dus 
echt niet de enige. Vooral zzp’ers, 
zelfstandige ondernemers en 
mensen die werken voor een 
uitzendbureau, worden geraakt. 
Maar ook jongeren hebben het 
moeilijk. 

Verschillende soorten hulp
Wij kunnen op verschillende 
manieren helpen. Aan welke 
oplossingen moet u denken?  
Misschien komt u in aanmerking 
voor huurverlaging of huurbevrie-
zing. Maar we kunnen bijvoor-
beeld ook een afspraak maken 

over het in delen betalen van de 
huur. Daarnaast geven we advies 
over regelingen van de overheid. 
Ook kunnen we ons voorstellen 
dat u niet zo goed weet bij welke 
instantie u terecht kunt. Ook 
daarbij helpen we u graag.

Kunt u de huur nog wel betalen, 
maar bent u het overzicht een 
beetje kwijt? Dan kunnen we ook 
een onafhankelijke budgetcoach 
met u mee laten kijken. 

Kortom, er zijn allerlei mogelijk-
heden. Iedere situatie is anders. 
Daarom bieden we zoveel 
mogelijk maatwerk. Onze mede-
werkers Joost Dekker en Nancy 
Mes helpen u graag. 

U kunt hen bellen, maar een 
berichtje sturen via WhatsApp 
kan ook. Wel zo makkelijk.

Problemen met het betalen van de huur?
Neem dan juist snel 
contact met ons op!
Wordt het betalen van de huur een probleem? We kunnen 

ons heel goed voorstellen dat het lastig is om dan hulp  

te vragen. Toch kunnen we het niet vaak genoeg zeggen: 

neem juist dan snel contact met ons op. Samen kijken 

we naar oplossingen. Want die zijn er. 

Ondersteuning 
door de  
overheid 

De overheid verlengt de  
regeling voor zzp’ers en 

ondernemers. Deze regeling 
vult tot eind augustus 2020 

het inkomen aan tot het 
sociaal minimum. Dit bedrag 
hoeft u niet terug te betalen. 
Bij deze verlengde regeling 
kijkt de overheid wel of een 
eventuele partner nog wel 

een inkomen heeft. 

Op de website
rijksoverheid.nl/noodpakket 

vindt u uitgebreide informatie 
over alle maatregelen voor 
zzp’ers en ondernemers. 
Daarnaast vindt u op de 

website van het Nibud een 
handig stappenplan om geld 

te besparen. En een geldwijzer 
die uitleg geeft over alle  

noodregelingen. U vindt deze 
tips ook op onze website 

www.poort6.nl.

Onze medewerkers Nancy Mes en 

Joost Dekker helpen u graag! U kunt hen 

bellen of een WhatsApp-bericht sturen.

Nancy: 06 - 13 56 24 28 

Joost: 06 - 83 77 26 06

Neem contact 
met ons op  

`

Jo
os

t D
ekker

`

Nancy Mes
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Maatschappelijke bijdrage
De verhuisdozen zijn nog niet 
eens uitgepakt als Khalid vertelt 
hoe hij in de Piazzaflat terecht-
kwam: “Op Woongaard kwam ik 
een oproep tegen: Poort6 zocht 
voor de Piazzaflat een huur-
der die een maatschappelijke 
bijdrage wilde leveren. Enerzijds 
door bewoners samen te bren-
gen. Anderzijds door met Poort6 
mee te denken over nieuwe 
activiteiten voor en met bewo-
ners. Ik heb altijd vrijwilligerswerk 

gedaan. Onder meer in een 
verzorgingshuis, met gym voor 
zestigplussers en als verzorger 
bij een voetbalclub. Dit sprak me 
dus enorm aan.” 

Vrijuit denken
Voor Poort6 is dit een nieuwe 
manier van werken, legt senior 
consulent Stad & Buurt Toon 
Mik uit: “Khalid komt niet uit de 
woningbouw, dus hij kan vrijuit 
denken. Bovendien woont hij in 
het gebouw, dus hij is er ook op 

momenten dat de huismees-
ter er niet is. Daardoor is het 
makkelijker voor hem om met 
bewoners in gesprek te komen. 
Om er zo achter te komen waar 
mensen behoefte aan hebben.”

Meer woonplezier
We zetten niet voor niks in op de 
leefbaarheid in de Piazzaflat.  
Vorig jaar waren er wat  
negatieve berichten in de media 
over het gebouw. Sommige 
bewoners gaven ook aan dat 
ze zich niet altijd prettig en 
veilig voelden. Daar hebben 
we meteen werk van gemaakt 
met camera’s, extra toezicht 
en nieuw hang- en sluitwerk. 
Huismeester Edwin Klein merkt 
dat bewoners zich nu al een stuk 
prettiger voelen: “Om dat gevoel 
vast te houden is het belangrijk 

dat mensen elkaar kennen. Af en 
toe een praatje maken of samen 
iets ondernemen vergroot ook 
het woonplezier. De activiteiten-
commissie en de werkgroep zijn 
daar al druk mee bezig. Daar 
komt de inzet van Khalid nu bij.”

Veel zin
Khalid heeft heel veel zin in zijn 
nieuwe rol. “Ik vind het leuk 
om mensen te enthousiasme-
ren. Een brief die een activiteit 
aankondigt is handig, maar 
verdwijnt nog weleens op de 
grote stapel. Als ik bij mensen 
langsga om ze persoonlijk uit te 
nodigen, denk ik dat ze eerder 
meedoen. Ik hoop binnen een 
jaar een of twee vaste nieuwe 
activiteiten opgezet te hebben. 
Dan ben ik heel tevreden.”

Khalid zet zich in voor woonplezier Piazzaflat
“Ik lever graag een 
maatschappelijke bijdrage”
Betrokken bewoners werken hard aan de leefbaarheid 

en veiligheid in en rond de Piazzaflat. Wij ondersteunen 

ze daarbij natuurlijk waar nodig. Een nieuwe huurder 

gaat ons daarbij een handje helpen: Khalid Ahmad.  

Zijn enthousiasme en ideeën gaan ervoor zorgen dat  

de Piazzaflat een nog mooiere woonplek wordt.  



Puzzelen is misschien wel populairder dan ooit in deze coronatijd. Daarom in deze editie een speciale 
Poort6 kruiswoordpuzzel. Stuur de oplossing van deze puzzel naar communicatie@poort6.nl en maak 
kans op een cadeaubon van € 50,00 van Ranzijn. Vergeet niet uw naam en adres erbij te vermelden! 
De prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht. 

WIN een 
cadeaubon

t.w.v.  
€ 50,00
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Horizontaal
1. Dat bleek niet genoeg te zijn in 12 verticaal  
8. Dat kun je doen via Poort6 13. Tranentrekker  
14. Uitstraling 15. Omroep 17. Land in Afrika  
19. Grondsoort 20. Tante 21. Franse vriend  
23. Hectoliter 24. De tovenaar van __  
25. Papegaaitje, leef je nog? __ 28. Ochtendgloren 
30. Daar hebben veel Poort6-bewoners interesse in 
33. Zweden 37. Keuzewoord 38. Spil 40. Tussen di 
en do 41. Fruit 42. Sierlijke 44. Jongensnaam  
45. insect 46. Tussen vrij en zo 47. Frans eiland  
48. Franse jongensnaam 50. Vertaler 51. Tafelgast 
53. Kade 54. Ongevulde 56. Poort6: de toegang tot 
meer dan prettig __ 57. Bewonersblad van Poort6.

Verticaal
1. Drank 2. Op die Poort6-locatie wordt hard 
gewerkt aan de combinatie wonen en zorg  
3. Meisjesnaam 4. Uitroep van pijn 5. Gay __ 
Parade 6. Vader 7. Ontkenning 9. Gebruik  
10. Arabische vorst 11. Toetje 12. Deel van 
Gorinchem dat wellicht een warmtenet krijgt  
16. Bewoner van 2 verticaal 18. Hoofdstad van  
Tibet 20. Dat wil Poort6 leveren 22. Staan centraal 
bij Poort6 26. Eenjarig 27. Bestandsformaat  
29. Zeevogel 31. Voorbij 32. Nieuw (lat.)  
34. Dommelen 35. Proefmonster 36. Slee  
39. Inkeping 41. Oerdieet 43. Wielerronde van  
Italië 44. Het is goed als je daar om vraagt  
45. Opgewekte 49. Bloeiwijze 52. Eerwaarde  
55. Groen licht.

In deze periode brengen we veel tijd in en om 
ons huis door. Met een zakje zomerbloemen 
brengen we graag wat extra kleur bij u op het 
balkon of in de tuin!

RePoorter is een uitgave  
van Poort6 en verschijnt  
3x per jaar

REDACTIE 
Fatima el Ayoubi | Toon Mik | 
Bas Slagmolen | Inge Vrieling 
| Miranda Boer

TEKST Poort6 | 
Hidde van den Brink  
Communicatie 

GRAFISCH ONTWERP
KiMotion

DRUKWERK 
Bergman Media

FOTOGRAFIE  
Poort6

VERSPREIDING Avres

CONTACT (0183) 66 99 00 
08.30 - 16.30 uur

ADRES Schelluinsestraat 3 
4203 NJ Gorinchem

ONLINE vwww.poort6.nl

 

Kruiswoordpuzzel

WIN een 
cadeaubon

t.w.v.  
€ 50,00

Kleur voor u!

Aardig-heidje
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