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RePoorter

We leven al ruim een jaar
met corona. Een periode
die ons allemaal op de
proef stelt. Niets is meer
vanzelfsprekend; gewoon
even op bezoek bij familie
of vrienden, zomaar een
hand op iemands schouder
leggen. We kijken enorm
uit naar het moment waarop die normale menselijke
dingen weer kunnen.
Deze periode maakt ons duidelijk
hoe belangrijk goed wonen is.
Een fijn huis als veilige haven.
Fijne buren als steun. Binnen
Poort6 geeft ons dat nog meer
energie om ons in te zetten voor u
en voor de stad. We zijn dan ook
druk bezig om onze beloftes uit
onze koers #WIJ waar te maken.

bespreken deze

editie ook:

Een betaalbaar huis

Onderhoud & nieuwbouw

#GoeddoeninGorinchem

#WIJ bieden een goed en betaalbaar huis is een van die beloftes.
In dit corona jaar geen huurverhoging voor sociale huurwoningen helpt daarbij. Maar niet voor
al onze huurders is dat genoeg.

Een andere belofte gaat over
dat #WIJ samen bouwen aan
krachtige wijken. Daarom starten
we met drie grote onderhoudsprojecten en werken we hard
aan de nieuwbouwplannen voor
de Van Zomerenlaan. Hierover
leest u meer op pagina 5.

We willen ook het vangnet in
Gorinchem verstevigen met
#goeddoeninGorinchem. Voor
als huurders naast een goed huis
ook goede zorg nodig hebben. In
deze Repoorter vertelt Sjaak Gort
van het Leger des Heils meer over
het Sociaal Pension.

Een nieuwe website

We moeten door deze periode
heen. Dat kunnen we vanuit
Poort6 niet veranderen. Maar
we kunnen wel op afstand nabij
blijven. Daar werken wij hard
aan. Wij houden vol en hopen
vooral dat we elkaar snel weer
echt kunnen ontmoeten.

“Blijf goed voor
elkaar zorgen
en graag
tot ziens!”
Huurders die met moeite kunnen
rondkomen, geven wij daarom
graag extra hulp en advies. Meer
hierover leest u op pagina 7. Hier
leest u ook welke mogelijkheden
er zijn als uw inkomen in 2020
flink is gedaald.

Van kantine naar woonkamer De recreatiezaal van
de Piazzaflat toveren we samen
met bewoners om! (pag. 2).

We willen ook onze communicatie naar u verder verbeteren.
Bijvoorbeeld door onze website
te vernieuwen en onze brieven
duidelijker te maken. De nieuwe
website gaat waarschijnlijk voor
de zomer live. U krijgt hierover
van ons nog bericht. Zodat u
precies weet wat er verandert.

Marije Buursink
directeur-bestuurder

Minder huur betalen?

Zelf klussen in huis?

Een speciale regeling voor
huurders met een hoge huur
en een laag inkomen (pag. 6).

Daar gaan we soepel mee om
(pag. 7).
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#WIJ doen het samen

Van kantine
naar warme
woonkamer
Bewoonster Ellen:

“Als mensen
langslopen
moeten ze
denken:
hier wil ik
wonen”
“De Kantine”, zo noemden bewoners van de
Piazzaflat hun recreatiezaal soms ook wel.
Het was een sfeerloze,
onpersoonlijke ruimte.
Dat kon wel wat warmer
en moderner, dacht een
aantal bewoners. Ze
vertelden hun ideeën aan
huismeester Edwin Klein.
Het duurde even. Maar nu
wordt de ruimte echt van
onder tot boven aangepakt.

Styliste Marieke Vroegh maakte
het ontwerp voor de nieuwe
recreatiezaal. Ze is een echte
Bliek, zoals ze zelf zegt. Geboren
in Gorinchem. Ze wil van de
recreatiezaal een plek maken
waar bewoners graag komen,
elkaar ontmoeten en samen
activiteiten kunnen blijven doen.
Als corona dat weer toelaat
uiteraard. Natuurlijk denken de
bewoners volop mee over het
ontwerp. Er is een werkgroep met
daarin bewoonsters Anneliese,
Ellen en Ans. Ook huismeester
Edwin, Toon en Saskia van Poort6
en styliste Marieke zitten hierin.

Zithoek en een biljart

Dat mag ook wel want ze hebben hem samen aangekleed.
Iedereen draagt hier op zijn
manier een steentje bij. Jan en
Marjan van de Werff beheren
de bibliotheek. Ze zorgen dat de

ruimte schoon en netjes blijft.
Bewoonster Ria Eijndhoven
kleedde vroeger etalages
aan. Veel van de spullen die ze
gebruikte zijn nu in de bibliotheek
te vinden.

De werkgroep heeft samen de
sfeer bepaald. En ze bespraken
wat er normaal allemaal te doen
is in de ruimte. Zodat het nieuwe
ontwerp daar goed bij past.
Zo komen er een zithoek, lange
tafels voor activiteiten, ronde
tafels voor de gezelligheid en
een doe-hoek met biljart en dartspel. Ook zocht de werkgroep
samen met andere bewoners
fijne, lekker zittende stoelen uit.

steeds wat wél en niet werkt.
Het belangrijkste vinden de
bewoners dat het een moderne,
warme ruimte wordt. Een soort
verlenging van de woonkamer.
Een plek waar iedereen graag
wil zijn. Het is nog niet klaar,
maar zodra het af is, laten we
u het resultaat zien. De bewoners kunnen niet wachten om
het in het echt te zien! Begin
juni is hopelijk alles klaar.

Een verlenging van de
woonkamer
De werkgroep bespreekt

Mijn woonplek

“Iedereen
doet waar hij
sterk in is!”
Ook in deze Repoorter vertelt een
bewoner over zijn fijne woonplek.
Leo van Laak woont in de Kop
van de IJsbaan in de Lingewijk.
Hij laat graag de gezamenlijke
bibliotheek in het gebouw zien.
De bewoners in De Kop Van De
IJsbaan zijn hier heel trots op.
2
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Bewoner Simon Schaddelee
maakt schilderijen die op verschillende plekken terug te zien zijn.
Zelf is Leo regelmatig in de kringloopwinkel te vinden. Samen met
Helen Timmermans helpt hij mee
met het inrichten en het sjouwen.

Zelf een foto
insturen?
Wilt u ook uw woonplek
laten zien in de Repoorter?
Stuur uw foto dan naar
de redactie:
communicatie@poort6.nl

Op deze manier maken ze er
samen écht hun plekje van.
“Je woont en leeft hier toch
samen”. Aldus Leo.

vragen aan...
Sjaak Gort, afdelingsmanager
Huis en Haard (RIBW), Gorinchem
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Wat maakt de samenwerking
tot een succes?

Voor wie is het sociaal pension?
Het sociaal pension van het Leger des
Heils biedt een beschermde woning voor
mensen die niet zelfstandig kunnen wonen.
Bijvoorbeeld omdat ze geen geld hebben.
Vervolgens komen ze in de problemen. En
raken daardoor verder in de schulden. Wij
proberen deze mensen te helpen. Door ze
een veilig thuis bieden. Zij wonen 24 uur per
dag bij ons. Wij zorgen onder meer voor het
eten en de dagbesteding. Zo bieden we hun
structuur en houvast.
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Op welke manier werken jullie
samen met Poort6?

De flexibiliteit en de korte lijntjes. Om een voorbeeld uit het begin van de coronacrisis te noemen:
wij hebben maar een klein pand. Wanneer er
iemand corona zou krijgen, dan zou iedereen
in quarantaine moeten. Marcel Kaufmann van
de afdeling Stad & Buurt van Poort6 pakte dit
meteen op. Toevallig stond er een kantoorpand
leeg in de buurt. Dat mochten wij gebruiken
als quarantaineruimte. Zo hoeven de andere
bewoners niet binnen te blijven. Ideaal!

5

Sommige cliënten kunnen uiteindelijk weer
zelfstandig wonen. Bij de overgang van
beschermd naar zelfstandig wonen komt
veel kijken. Als het gaat om zorgen voor
jezelf, financiën, omgaan met alleen zijn.
De lijntjes met Poort6 zijn dan kort. Dat is
erg fijn. Want de overstap is iedere keer
weer maatwerk.

Zeker. Poort6 is een heel toegankelijke en
menselijke organisatie. En contact met mensen
is zo belangrijk. Een praatje maken met
iemand. Meebewegen. Soms buiten de lijntjes
kleuren. Dan bereik je iets. Als je alles volgens
de procedures doet, kun je niet snel handelen.
Bij ons werkt dat gewoon niet. Wij zijn er blij
mee zoals het nu gaat.

6
3

Hoe verloopt de overstap naar
zelfstandig wonen?
Het sociaal pension biedt veiligheid en houvast.
Dit valt deels weg wanneer mensen zelfstandig
gaan wonen. Het is daarom belangrijk zo nu
en dan binnen te wandelen om te zien hoe het
gaat. Het is fijn dat Poort6 ook een oogje in het
zeil houdt. We trekken bij elkaar aan de bel als
we denken: daar gebeurt iets!

Kun je je vinden in de nieuwe
koers van Poort6 #WIJ?

Heb je nog dromen of wensen
voor de toekomst?
Een belangrijke ontwikkeling is maatwerk wonen.
Nu heeft het sociaal pension 26 plekken. Maar
voor sommige mensen werkt een kleinere groep
beter. Eigenlijk is een kleine groep met maximaal
8 cliënten het ideale plaatje. Of zelfs geheel zelfstandig wonen. Dat mensen bij hun buurman
aanbellen als ze hulp nodig hebben. Maar dat is
wel erg lastig voor elkaar te krijgen denk ik. Toch
zie je dat die beweging wel wordt gemaakt.

willen u ook dit
nog vertellen:

Ik voel me hier thuis
Bewoner Gerard voelt
zich helemaal thuis in
het Sociaal Pension:
“Ik heb hier echt mijn eigen
plekje”. Gerard struint
regelmatig Marktplaats af
en dan tikt hij meubeltjes
op de kop die hij zelf
opknapt. Hij zit ook graag
in zijn eigen kamertje.
Naar eigen zeggen is het
groot genoeg voor hem.
Hij heeft een bed, een
bureau, een stoel, muziek
en zijn parkiet. Wat wil hij
nog meer?

Het Leger des Heils is een
belangrijke partner van
Poort6. De organisatie
huurt een pand van ons
in de binnenstad. In dit
sociaal pension vinden
daklozen een veilig dak
boven hun hoofd.
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NIEUWS:

Wat speelt er?

Gasloos wonen
in de Gildenwijk
De gemeenteraad stemde in
februari in met de komst van een
duurzaam warmtenet in
Gorinchem. De komende vier
jaar sluiten we bijna 1.000 huurwoningen in de Gildenwijk aan
op dit warmtenet. Dat betekent
dat deze huizen helemaal geen
gasaansluiting meer nodig
hebben! Ook het stadhuis en het
kantoor van Poort6 worden aangesloten op het warmtenet. We
starten in 2022. In 2025 is het
eerste deel van het werk klaar.
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Eerst isoleren
Is de woning al goed
geïsoleerd, dan vervangen
we eigenlijk alleen de cv-ketel
door een ander systeem.
Is de woning nog niet goed
geïsoleerd? Dan gaan we
daar eerst mee aan de slag.
De aanleg doen we in goed
overleg met onze huurders.
70% van de bewoners van een
flat of buurt moet het eens
zijn met de plannen om over
te stappen op het warmtenet.

W A R M TE N ET ?

Wilt u meer w
eten over
het warmtene
t? Kijk op:
www.poort6.nl/
warmtenet

Een belangrijk uitgangspunt
is dat huurders niet meer dan
voorheen gaan betalen.

Mooie ‘rapportcijfers’
voor Poort6
Elke woningcorporatie is verplicht
één keer in de vier jaar een
onafhankelijk onderzoek te laten
uitvoeren naar de manier waarop
zij haar werk doet. Dit heet een
visitatie. Het onderzoek van de
afgelopen vier jaar is nu klaar.
En we zijn blij met het resultaat.

#WIJ zijn goed op weg! Onze
belanghouders en huurders geven
aan tevreden te zijn over de ingeslagen koers, de verbeterde communicatie, het meer sociale gezicht
en de vernieuwde samenwerking.
Dat geeft een stevige basis onder
onze nieuwe strategische koers:
#WIJ, de wil om te verbinden.

Welke woningen knappen
we dit jaar op?
Iedere woning heeft onderhoud nodig om in goede
staat te blijven. Het gaat dan
bijvoorbeeld om schilderwerk,
vervanging van de keuken of
werkzaamheden aan het dak.
Gaan we bij u aan de slag
met onderhoud? Dan krijgt u
hierover altijd bericht van ons.
Wilt u weten of we dit jaar in
uw buurt onderhoud
uitvoeren? Kijk dan op
www.poort6.nl/onderhoud

Onze organisatie heeft zich flink
ontwikkeld de afgelopen jaren.

Bijna 80 duurzame
woningen in de
Van Zomerenlaan
Het is nu moeilijk voor te stellen.
Maar op het lege terrein aan de
Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat in de Haarwijk willen we
bijna 80 duurzame huurwoningen bouwen. Het duurt nog wel
even. We maakten het afgelopen jaar een stedenbouwkundig
4
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plan. Dit vertaalden we naar
een concept-bestemmingsplan.
Daarin staat hoe we de nieuwe
buurt willen indelen. U moet
dan denken aan de ligging van
de straten, parkeerplaatsen en
groen. De gemeente beoordeelt
dit plan nu. Ook vroegen we

omwonenden om een
reactie op het plan. Op
basis van de reacties van de
gemeente en omwonenden
kijken we of het plan nog moeten aanpassen. We hopen in het
najaar te kunnen starten met
het ontwerp van de woningen.

B EN IE U W D

naar de planne
n
tot nu toe? Kijk
dan op:
www.poort6.n

l/vanzomeren

laan

Wijkbeheerder Rien Reedijk

Trots
op de
wijkkar
Dichtbij onze huurders in de
wijk zijn. En zichtbaar. Dat
vinden we belangrijk. Een
aantal enthousiaste collega’s
kwam daarom met het idee
om een mobiel kantoortje op
wielen te maken. Een gezellige
plek waar bewoners naar toe
kunnen komen om een bakkie
koffie te drinken. Een praatje te
maken of een vraag te stellen.
Zo gezegd, zo gedaan! We
kochten een kar, lieten een

mooi ontwerp maken en richtten hem in. En nu is hij er dan
echt: de wijkkar!
Ongelofelijk trots is wijkbeheerder Rien Reedijk op de nieuwe
wijkkar. Samen met collega
wijkbeheerder Carlos Scherff
richtte hij de wijkkar in. "Als

we de wijkkar parkeren kunnen bewoners makkelijk even
langslopen met een vraag.
Bijvoorbeeld als we gaan renoveren. Dan zetten we de kar in
de wijk neer en mag iedereen
binnenlopen. Een kopje koffie
staat altijd klaar".

Er zijn zelfs statafels en biertafels aan boord. "We kunnen
hem daardoor ook inzetten
bij evenementen"vertelt Rien.
Door corona staat de wijkkar
voorlopig helaas stil. Maar we
kunnen niet wachten
om ermee op
pad te gaan!

geven u graag
deze woontip

Woontip

Voorkom schimmel door te luchten én te verwarmen
Herkent u dit? Aan de
wanden of het plafond van
uw woning keren steeds
weer vervelende schimmelplekken terug. U heeft
die donkere plekken al een
paar keer weggewerkt met
verf of schimmelreiniger.
Maar het helpt maar even.
Na een paar maanden
verschijnen ze weer. Dit lost
het probleem dus niet op.

aanpakken: een té vochtige
ruimte. Dat een ruimte te vochtig
is heeft u vaak niet eens door.
Maar dit voorkomt u door de
vertrekken goed te verwarmen
én te luchten. Dat klinkt misschien gek. U zou denken dat u
dan voor niks stookt. Maar niets
is minder waar. Droge lucht
warmt namelijk sneller op.

•
3

Volg deze 6 tips en voorkom
een vochtig huis én schimmels:

U kunt wel kijken of u de oorzaak van deze schimmels kunt

•1

•
4

Zet uw thermostaat nooit
lager dan 15 graden.

2•

Ook niet ’s nachts of als
u weg bent. Als u wakker
én thuis bent ligt de beste
temperatuur tussen de 17 en
19 graden.
Ventileer. Zet altijd alle roosters in de woning open of zet
in iedere ruimte regelmatig
een raam op een kier.
Zet de mechanische ventilatie
nooit uit maar tenminste op
de laagste stand.
Zet ramen en deuren iedere
dag minimaal 15 minuten
tegen elkaar open.

5•

6•

Zet bij het douchen of wassen
de mechanische ventilatie op
de hoogste stand of doe een
raam open. Ook in de ruimte
waar u was droogt. Maak
na het douchen de wanden
droog met een trekker.
Gaat u koken? Zet dan de afzuigkap aan tot in ieder geval
een kwartier na het koken.
Repoorter | APRIL 2021
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Huurverhoging

Geen huurverhoging voor
sociale huurwoningen
De overheid bepaalt ieder jaar
met welk percentage wij de
huur mogen verhogen. Een

deel van de huurders heeft het
door de aanhoudende corona
pandemie financieel moeilijk.

Daarom nam de overheid het
besluit om dit jaar de huur
van sociale huurwoningen te
bevriezen. Dat betekent dat de
netto huurprijs van uw woning
hetzelfde blijft. De servicekosten kunnen nog wel wijzigen.
Voor 1 mei krijgen alle huurders
hierover bericht.

Woont u in een vrije sector
huurwoning, of huurt u een
garage, berging of parkeerplaats? Dan geldt dit niet. De
huurprijs daarvan kan dus wel
wijzigen. Ook hierover krijgt u
voor 1 mei bericht.

Maar we kunnen ons goed
voorstellen dat u niet zo goed
weet hoe u dit aan moet pakken.
Daarover geven wij u graag
advies. En bij Poort6 zijn er ook
verschillende mogelijkheden. U
kunt bijvoorbeeld een afspraak
maken over het in delen betalen
van de huur. Hoe zo’n afspraak
eruit ziet. Dat is echt maatwerk.
Want iedere situatie is anders.

ken Dat is helemaal gratis. De
budgetcoach komt bij u thuis
langs en maakt samen met u
een plan. De budgetcoach kan
u helpen met het houden van
overzicht. En kijken waar u misschien geld kunt besparen.

Budgetcoach en andere ondersteuning

Kunt u hulp bij uw
geldzaken gebruiken?
We kunnen het niet vaak
genoeg zeggen. Kunt u
hulp gebruiken bij uw
geldzaken? Bel ons of stuur
een bericht via Whatsapp.
Wij helpen u graag.

Neem contact
met ons op

kers Nancy
Onze medewer
er helpen u
kk
De
t
Mes en Joos
n bellen of een
graag! U kunt he
icht sturen.
er
-b
WhatsApp

Misschien geldt de speciale
regel van de overheid voor het
verlagen van de huur niet voor
u. Misschien kunt u de huur nog
wel betalen, maar bent u het
overzicht een beetje kwijt. Wat
uw reden ook is. U kunt ons altijd
bellen als u hulp kunt gebruiken
bij uw geldzaken.

Wij geven graag advies
Er zijn allerlei organisaties die u
kunnen helpen als u de kosten
voor de huur, gas, water en licht
niet meer kunt betalen.

24 28
Nancy: 06 13 56
06
26
77
83
06
t:
Joos

Gratis budgetcoach
Wij bieden u ook de mogelijkheid
om een budgetcoach met u mee
te laten kijken naar uw geldza-

Hier
Uw hu

ishou

Huurverlaging en huurbevriezing

on

Huurders die veel huur
betalen en een laag
inkomen hebben, kunnen
dit jaar een eenmalige
verlaging van de huur
krijgen. Of u minder huur
gaat betalen, hangt
af van de hoogte van
de netto huur die u nu
betaalt, uw inkomen en
het aantal personen waar
uw gezin uit bestaat.
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Vorig jaar maakte de overheid
op Prinsjesdag deze nieuwe
regel bekend. Deze regel geldt
voor huurders die in een sociale
huurwoning wonen. Ruim 500
huurders van Poort6 hebben
recht op een lagere huurprijs.
Deze huurders ontvingen hierover eind maart een brief van
ons. Om te kunnen bepalen of
een huurder recht heeft op een
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Misschien zijn er toeslagen of
uitkeringen die u niet gebruikt,
maar waar u wel recht op heeft.
Dit kan u veel opleveren. Niet
alleen geld. Maar vaak ook een
stukje opluchting. Omdat u er
niet meer alleen voor staat.
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tingdienst naar de hoogte van
uw inkomen in 2019. Maar is
uw inkomen de afgelopen zes
maanden flink gedaald? Dan
heeft u misschien ook nog recht
op een lagere huurprijs. U kunt
dan zelf een aanvraag doen.

Zelf een aanvraag doen
Op onze website vindt u een
handig schema waarin u kunt
zien of u voldoet aan de voor-

waarden. En we leggen u uit hoe
u zelf een aanvraag kunt doen.
Binnen drie weken ontvang u
van ons een brief waarin staat of
u recht heeft op lagere huurprijs.
Aanvragen kan tot 31 december
2021. Komt u er niet helemaal
uit? Dan kunt u ons altijd bellen.
We kijken graag met u mee of u
aan de voorwaarden voldoet.

Wat mag u veranderen?

Wilt u
klussen
in huis?
Het afgelopen jaar brachten we
veel tijd in huis door. Dan is het
fijn om van je huis echt een thuis
te maken. Voor de een is dat het
schilderen van een muur of het
gezellig maken van de woonkamer. Een ander gaat misschien
een stap verder: die plaatst een
nieuwe keuken of haalt een
wandje weg. Begin vorig jaar
maakten we hierover nieuwe
afspraken. Want we willen u de
vrijheid geven om zelf te klussen
in uw woning.

Minder regels
We legden in het verleden niet
altijd goed uit wat er wel en niet
was toegestaan.

Dit
zorgde
voor vragen
bij huurders en
soms ook voor
irritatie. Dat moest
anders. Daarom pasten we
onze manier van werken aan.
Dat deden we in overleg met
Huurdersvereniging Poort6.
We maakten bijvoorbeeld een
nieuwe folder waarin u precies
kunt zien wat u in uw woning
mag veranderen. Veel mag u nu
gewoon doen zonder dat u om
toestemming hoeft te vragen.
We willen wel voorkomen dat
een nieuwe bewoner last heeft
van keuzes die de vorige bewo-

ner maakte. Of dat een nieuwe
bewoner in een onveilige situatie
terechtkomt. Daar letten we nog
wel op.

Verhuisplannen?
Wilt u verhuizen? Dan is het vooral belangrijk dat u uw woning
gewoon netjes, heel en veilig
achterlaat.

Heeft u aanpassingen in de
woning gedaan? Dan gaan we
daar zo soepel mogelijk mee
om. Dit doen we in overleg met
u. Wilt u meer weten over zelf
klussen? Lees dan onze folder.
Deze staat op onze website
www.poort6.nl.

Planning

Wanneer krijgt u een nieuwe keuken of badkamer?
Ieder jaar vervangen we
keukens, badkamers
en toiletten in een hele
straat of gebouw.
Voorheen vervingen we
keukens na 24 jaar en
badkamers na 36 jaar.
Voortaan doen we dat
eerder.
De keuken, badkamer en
toilet zijn belangrijke ruimtes in
een woning. We willen graag
ingaan op de wensen die een
deel van onze huurders in
vragenlijsten hierover aan ons
meegaf. Voortaan vervangen
we keukens na 15 jaar.

En badkamers na 24 jaar.
De komende 6 jaar maken we
een inhaalslag. Zodat we na deze
6 jaar de planning van die 15 en
24 jaar aan kunnen houden.

De planning
Op onze website ziet u welke
woningen de komende 3 jaar aan
de beurt zijn. De planning voor dit
jaar staat vast. De planning voor
2022 en 2023 kan nog wijzigen. Is
de technische staat van meerdere
keukens, badkamers en/of toiletten in dezelfde straat of hetzelfde
gebouw niet goed genoeg meer?
Dan kunnen we ervoor kiezen om
deze eerder te vervangen.

Geef kleine reparaties
ook aan ons door

Zelf een nieuwe keuken
of badkamer plaatsen?

Vervangen we uw keuken of
badkamer voorlopig nog niet?
Maar is het keukenblok of
aanrechtblad kapot of zijn de
tegeltjes in uw badkamer of toilet
gescheurd? Bel onze servicelijn.
Wij komen dan bij u langs om
te kijken hoe we dit kunnen
repareren. Is dit met een kleine
reparatie niet op te lossen?
Dan vervangen we de keuken,
badkamer het toilet en/of het tegelwerk in zijn geheel. We letten
er daarbij wel op of u netjes met
de keuken, badkamer en toilet
bent omgegaan.

U mag zelf ook een nieuwe
keuken of badkamer plaatsen
als u dat wilt. Vraag dit wel
eerst bij ons aan. Dan weet u of
u recht heeft op een vergoeding
als u gaat verhuizen. Voor het
plaatsen van bijvoorbeeld een
extra kastje of ander aanrechtblad hoeft u geen toestemming
te vragen.
Hoe dit precies zit, leest u in
onze folder “Zelf klussen”.
Deze staat op:
www.poortt6.nl/zelfklussen.
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Horizontaal

Verticaal

1 Poort6 geeft de vrijheid dat zelf te doen 7 Daar vind je de Kop van
de IJsbaan 13 Onder een voetbalschoen 14 Verhalende literatuur
16 Boom 17 Smeert iets op muren 20 Toetje 22 Franse maat
23 Poort6 werkt aan een nieuwe 25 Europees keurmerk 33 Mak dier
34 Ni __, hallo Mandarijn! 35 Water 36 Poort6 wil schrijven in begrijpelijke __ 38 Betaalde uitleen 40 Uitsteeksel op een spil 41 Frans water
42 Reeks 43 Amerikaanse staat 45 Maakten de bewoners van de
Piazzaflat van hun "kantine" 46 Pelsdier

1 Zoen 2 E pluribus __ (uit velen één) 3 Het Leger des Heils
huurt het __ pension van Poort6 4 Water 5 Publieke zenders
6 #Goeddoenin__ 7 Bergplaats 8 Schreef De uitvreter, Titaantjes
en Dichtertje 9 Gelderse plaats 10 Worden woningen in de Gildenwijk op aangesloten 11 Raaskalt 12 Kilometer 15 Meisjesnaam
18 Bierkraan 19 Familie van 46 horizontaal 21 Op zichzelf
24 Webdomein in Tsjaad 26 Mobiel kantoortje voor Poort6-bewoners
27 Familie van 46 horizontaal 28 Radiogolflengte 29 Dansbeweging
30 Pijltje 31 Oud schooltype 32 Vogel 33 Bijna koud
34 Een regeling bij hoge __ en laag inkomen 37 Batterijcode 38 Water
39 Meisjesnaam 40 Uitroep 42 Tussen fa en la 44 Radiogolflengte

Bestel het
zomerboekje!
Lekker puzzelen in de vakantie? Bestel dan nu het gratis
Poort6 zomerboekje! Vul het contactformulier op onze
website in of stuur een mail naar communicatie@poort6.nl.
Vul bij het onderwerp ‘zomerboekje Poort6’ in en zet
uw naam en adresgegevens in de mail. Wij sturen dit
boekje dan voor de zomer naar u op!

Tips en weetjes
op Facebook!
Op onze facebookpagina plaatsen we handige
woon- en tuintips, nieuwsberichten en informatie
over activiteiten in en rondom Gorinchem.
Wilt u deze niet missen? Volg ons dan op
 www.facebook.com/poort6

RePoorter is een uitgave
van Poort6 en verschijnt
3x per jaar
REDACTIE
Toon Mik | Bas Slagmolen |
Inge Vrieling | Sabien Martens
TEKST Poort6 |
Hidde van den Brink
Communicatie
GRAFISCH ONTWERP
KiMotion
DRUKWERK
Bergman Media Group
FOTOGRAFIE
Poort6
VERSPREIDING Avres
CONTACT (0183) 66 99 00
Op werkdagen tussen
08.30 en 16.30 uur.
ADRES Schelluinsestraat 3
4203 NJ Gorinchem
Vanwege corona bezoek
kantoor alleen op afspraak.
ONLINE vwww.poort6.nl
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