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ELEKTRISCHE WAGEN 
VOOR WOONANKER

TRAJECT DAVY

OPLEVERING EUROPALAAN 
EN SUSKE EN WISKELAAN

NIEUW NUMMER 
CENTRALE VERWARMING

De stille dagen komen eraan
Tijd om even stil te staan
Overdenken en bezinnen

Afsluiten en opnieuw beginnen
Wat te doen met wensen of dromen

Dingen die jou zijn overkomen
Laat ze zijn en laat ze achter

De ergste worden zachter
De mooiste krijgen een plaats in je hart

Maak ieder jaar een nieuwe start
Begin aan je oude of nieuwe dromen 

Laat het leven op je af komen
Heb lief, bewonder en geniet

Meer dan dit leven heb je niet

Auteur onbekend



Het jaar 2017 hebben we ondertussen afgesloten.  
Dan maken we tijd om uit te kijken naar wat er ons in 
2018 te wachten staat.

WoonAnker hoopt op een positief resultaat in de 
procedureslag om onze assistentiewoningen in 
Tielrode te kunnen bouwen. Wie kan er nu tegen het 
realiseren van sociale assistentiewoningen zijn?  
Het bouwen van woningen mét zorg in een omgeving 
waar die zorg en andere diensten aanwezig zijn 
en vanzelfsprekend zijn. Een project dat volledig 
tegemoet komt aan de vergrijzing die niet te stoppen 
is. Een project dat plaats biedt aan mensen uit onze 
gemeente die op een aangename manier hun oude 
dag daar zonder zorgen kunnen gaan doorbrengen.  
Twee buren en vzw “Ons Streven” zien dat blijkbaar 
anders. We kunnen niet anders dan afwachten wat de 
procedure bij de raad van vergunningsbetwistingen 
ons gaat brengen. Vertraging in ieder geval.

Ons renovatieproject “Huis ten Halve” is zeer zicht-
baar aan het vorderen terwijl in de Europalaan in 
Steendorp en de Suske en Wiskelaan (Doornwijk) in 
Temse de nieuwe huurders ingetrokken zijn.

Daarnaast zijn we nog volop in fusiegesprek met 
het doel om naar een zekere schaalvergroting en 
efficiëntieverbetering te gaan. We zouden dit graag 
willen afronden tegen de zomervakantie van 2018.  
Dus hier gaan we stevig aan verder moeten werken. 
Allemaal in functie van een nog betere dienstverlening 
voor huurders en kandidaat-huurders.

Uiteraard willen wij jullie en jullie familie een gezond 
en voorspoedig 2018 toewensen.
Hou het veilig!

EEN NIEUW JAAR 
MET GROTE VERWACHTINGEN!
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Koen De Clercq 
Voorzitter      

Etienne AudenaertDirecteur     



ECOLOGISCH RIJDEN!
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Onze technische 
dienst verplaatst 
zich 'ELEKTRISCH'!  

Op deze manier wenst 
WoonAnker zijn steentje bij 
te dragen aan het milieu 
en zijn ecologische 
voetafdruk te verkleinen. 

We gebruiken onze zonne-
panelen om de wagen op 
te laden, wat een groot 
voordeel oplevert naar 
oplaadkost toe.
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10 NIEUWE APPARTEMENTEN 
OPGELEVERD IN DE EUROPALAAN.

In de Europalaan te Steendorp 
werd in 2014 een perceel grond 
verworven met daarop enkele  
bouwvallige garageboxen. 

Via een wedstrijd, met als 
opdracht het ontwerpen van 10 
appartementen waarvan twee 
aangepast aan de noden van 
mindervalide bewoners, werd 
in 2015 het beste voorontwerp 
gekozen door een vakkundige jury.  

Vrijwel aansluitend hierop werd 
de winnaar, zijnde het architecten-
bureau Goossens en Partners uit 
Sint-Niklaas, aan het werk gezet 
om dit in een definitief dossier te 
gieten. De VMSW te Brussel gaf 
begin 2016 groen licht voor dit 
project waardoor we midden 2016 
konden aanbesteden. 

Na deze openbare aanbesteding 
werden de werken gegund aan 
de firma Herweyers uit Stekene. 
De funderingswerken gingen 

finaal van start in september 
2016 en verliepen aanvankelijk 
zeer moeizaam door de slechte 
weersomstandigheden en de 
onstabiele grondlagen.
De zachte wintermaanden lieten 
de aannemer echter toe zijn 
achterstand bij te werken. Een 
vlotte samenwerking tussen het 
hele bouwteam resulteert in een 
prachtig en duurzaam project. 

Het project omvat vijf duplex-
appartementen met twee 
slaapkamers, drie appartementen 
met één slaapkamer en twee 
appartementen met één 
slaapkamer, aangepast voor 
mindervaliden.

Dit is het eerste project waarbij er 
zonnepanelen werden geplaatst 
per appartement. Hierdoor werkt 
WoonAnker op een ecologische 
wijze mee aan het verlagen 
van de energiefactuur voor de 
huurders. 
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15 NIEUWE HUURAPPARTEMENTEN 
OPGELEVERD IN DE DOORNWIJK.

Door de provincie Oost-
Vlaanderen werd aan de 
verkavelaar van de Doornwijk 
een sociale verplichting 
opgelegd. 10% van het totaal 
aantal woongelegenheden in de 
verkaveling moesten sociale huur 
– en/of koopwoningen zijn.
Naast de vijf reeds afgewerkte 
koopwoningen moesten nog 15 
huurappartementen voorzien 
worden.
Hiervoor schreef WoonAnker een 
ontwerpwedstrijd uit voor het 
perceel in de Suske en Wiskelaan 
22. Op basis van architectuur en 
invulling van het geheel werd het 
ontwerp toevertrouwd aan MAN-
architecten uit Sint-Niklaas.
Rekening houdend met enkele 
opmerkingen van de VMSW 
te Brussel konden zij vrij snel 
overgaan tot de afwerking van het 
definitief dossier. Na aanbesteding 
werden de bouwwerken toe-
gewezen aan de firma Damman 
uit Deerlijk, die trouwens ook de 

koopwoningen eerder dit jaar kon 
realiseren.
Zij gingen van start met de 
grondwerken in mei 2016. De 
ruwbouwfase verliep aanvankelijk 
vrij vlot, dit in tegenstelling 
tot de afwerking die met de 
einddatum in zicht toch in een 
stroomversnelling kwam. 
Het project telt 11 appartementen 
met 2 slaapkamers, 2 met 1 
slaapkamer en 2 duplex apparte-
menten met 2 slaapkamers. Alle 
huurders hebben een carport ter 
beschikking. 

Vanuit het ecologisch standpunt 
werden er zonnepanelen gelegd 
per appartement en enkele om 
het verbruik van de lif tinstallatie te 
dekken.
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Dat het leven meerdere kansen biedt is een waarheid als 
een koe. Het verhaal van Davy is hier het levende bewijs 
van. Op zijn 40ste kreeg zijn leven een totale omwenteling. 
Hij zag nieuwe kansen en greep ze met beide handen. Het 
succesverhaal van Davy is een mooi voorbeeld om niet bij de 
pakken te blijven zitten als het even moeilijk gaat. Een verhaal 
van vallen en weer opstaan.

Davy, je hebt een tijdje in een moeilijke situatie 
gezeten, je was langdurig werkloos en je kende 
een financiële onzekerheid. Wil je hier iets meer 
over vertellen? 
Wel dit begon eigenlijk al jaren geleden. Mijn toenmalig lief 
was overleden en vanaf dan is het met mij bergaf beginnen 
gaan. Ik ben zelf in een depressie terechtgekomen en had 
het moeilijk om met andere mensen in contact te komen. Ik 
kreeg paniekaanvallen en kon het mentaal niet meer aan om 
te gaan werken. Ik ben toen in een negatieve spiraal blijven 
hangen: langdurig werkloos, geschorst bij de RVA, verkeerde 
relaties en steeds dieper en dieper naar beneden. 

Je bent dan opgevangen door je ouders, ben je 
dan weer bij hen gaan wonen?
Jaja, ik had toen veel financiële problemen. Ik werkte niet, had 
die schorsing en dus geen inkomen. Ik kreeg huurachterstal en 
de put werd steeds groter en groter. 
Uiteindelijk heb ik besloten om met al het negatieve in mijn 
leven te breken. Ik ben terug bij mijn ouders ingetrokken die mij 
godzijdank heel goed hebben opgevangen.. 

Je werkt nu bij ons? Hoe ben je bij WoonAnker 
terecht gekomen? Welk traject heb je afgelegd? 
Ik ben naar het OCMW gestapt en heb daar mijn verhaal 
gedaan. Ik wou geholpen worden maar absoluut niet zo-
maar profiteren van een leefloon. Ik wou er iets voor doen, 
ik wou weer vooruit in het leven. Daar werd ik via het 
tewerkstellingsproject - artikel 60 - goed begeleid en werd 
ik geholpen om weer actief te kunnen functioneren op de 
arbeidsmarkt. Die begeleiding was nodig want als je langdurig 
werkloos bent geweest is het niet zo eenvoudig om ineens 
weer voltijds mee te draaien. Via dit project kwam ik terecht 
bij groep Intro waar ik vooral het onderhoud van speeltuintjes 
deed. Daarna ben ik doorgeschoven naar WoonAnker, eerst 
nog via artikel 60 maar sinds enkele maanden heb ik een 

HET VERHAAL VAN DAVY

Davy
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Sine-contract.  Sine staat voor sociale inschakelingseconomie 
en is een tewerkstellingsmaatregel om moeilijk inzetbare 
werkzoekenden terug aan het werk te helpen.

Waar haalde je je motivatie en je drive vandaan 
om weer vooruit te gaan? 
Wel, ik heb een dochter. Mijn ouders wezen mij erop dat ik 
me niet mocht laten hangen en dat mijn dochter mij nodig 
heeft. Daar ben ik hen nu dankbaar voor. Door thuis heel de 
dag niks te doen ben je totaal geen voorbeeldfunctie voor je 
kind. Toen dacht ik, ik moet iets doen zodat mijn dochter fier 
op mij kan zijn. Zodoende is alles wat in een stroomversnelling 
gekomen. 
Ook niet te vergeten is mijn hobby, ik ben beginnen goochelen 
en daardoor is mijn zelfvertrouwen enorm gegroeid. Mijn 
artiestennaam is Mell D.

Leg eens uit? 
Wel het is eerder een passie en dan vooral het maken van 
ballonfiguurtjes. Dit geeft mij enorm veel voldoening. De inter-
actie met die kinderen is fantastisch. Het is geweldig om te 
zien dat je een kind gelukkig kan maken, de glimlach die ik 
tevoorschijn tover op het gezicht van een kind is onbetaalbaar. 
Door dat te ervaren is mijn interesse in goochelen en 
ballonplooien steeds groter en groter geworden en is mijn 
hobby mijn passie geworden. Ik merkte dat ik terug zelfzekerder 
werd en meer en meer vertrouwen kreeg. 

Je hebt geen bergen nodig om 
een top te bereiken, maar je 
moet het wel zelf doen.

Wat vond je het moeilijkst om weer te beginnen 
werken? 
Vooral het onwetende om weer met mensen te moeten 
omgaan, ik had mij toch wel helemaal afgesloten van de 
buitenwereld. Ik leefde op de duur volledig op mijn eentje. In 
het begin had ik het hier vrij moeilijk mee. Terug dat contact 
met de mensen, daar heb ik echt aan moeten wennen en 

stapje voor stapje weer moeten opbouwen. Nu voel ik me 
weer helemaal beter. Ik heb weer wat zekerheid opgebouwd 
waardoor ik veel rustiger ben geworden.

En wat voor een job doe je nu precies?
Wel eigenlijk een beetje van alles. Ik werk mee in het 
onderhoudsteam samen met mijn collega’s Dirk en Patrick.  Zij 
zijn meer gespecialiseerd in hun vak en ik doe allerlei klusjes 
in de woningen van WoonAnker. Dat kan gaan van het weer 
verhuurbaar maken van de woningen, zodanig dat ze weer 
beschikbaar zijn voor de nieuwe huurder, tot het schilderen van 
fietsbergingen, het ophangen van rookmelders enz.

Doe je je job graag? 
Absoluut! Heel graag! En ik leer veel bij.

Heb je nog ambities? Zijn er dingen die je graag 
nog wil bijleren?
Ja, vooral sanitair spreekt mij heel erg aan, dat interesseert me 
echt. Ik hoop dat ik daar nog in kan groeien in de toekomst en 
meer zelfstandigheid kan creëren. 

Ben je tevreden? 
Ja super tevreden. Ik woon nu in een tof appartement in het 
centrum van Temse en ik heb mijn dochter bij me. Voor mij 
is alles in zijn plooi aan het vallen. Een nieuwe job, een tof 
appartement, weer op mijn eigen benen kunnen staan. Een 
nieuwe start. 

Heb je goede raad voor mensen die langdurig 
werkloos zijn en die ook in een moeilijke fase van 
hun leven zitten? 
Een mens moet zich niet laten hangen als het een periode 
wat minder gaat in het leven. 
Je moet zorgen dat het negatieve niet de overhand krijgt en 
er zelf iets positief van proberen te maken. Dit is niet altijd 
even makkelijk want je moet echt breken met al die negatieve 
invloeden, ook met sommige mensen.                             

Een mooi advies dat ik ooit kreeg van iemand en wat ik graag 
wil doorgeven is dat je geen bergen nodig hebt om een top 
te bereiken maar dat je het wel zelf moet doen.
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Bel voortaan volgend telefoonnummer: 03/645.60.38

Vanaf 1 januari 2018 kan u terecht op dit nummer voor al uw 
vragen over de werking van uw centrale verwarming. 

U zal niet verder worden geholpen op de oude nummers! 
Maak enkel gebruik van het nieuwe nummer!
Het is wel nog altijd de firma Dewisan die instaat voor het 
onderhoud van de centrale verwarming.

Dit nieuwe telefoonnummer maakt onderdeel uit van een 
nieuw oproep- en meldingssysteem.
U komt terecht bij een telefonist(e) die uw oproep beantwoordt.
Aan de hand van een vragenlijst wordt uw probleem met de 
centrale verwarming genoteerd en onmiddellijk doorgegeven 

aan de firma die het onderhoud verzorgt.  
Deze nieuwe werkwijze moet er voor zorgen dat er geen 
discussies meer ontstaan over al dan niet gemelde problemen 
met uw centrale verwarming. Het laat ook WoonAnker toe om 
deze oproepen en herstellingen beter op te volgen.

WoonAnker
Mariadal 1
9140 Temse

T: 03 771 10 33
F: 03 771 00 36

E: info@woonanker. be

Openingsuren:
Elke werkdag van 9u tot 12u

Avondzitting op maandag van 16u tot 17u
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03/ 645 60 38
NIEUW TELEFOONNUMMER CENTRALE VERWARMING

Heeft u een probleem met de centrale verwarming?  

Waarom een nieuw telefoonnummer?

NIEU
W


