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VOORWOORD
Zo net voor de eindejaarsfeesten blijven we met zijn allen
vechten tegen het coronavirus.
Hou in ieder geval onze website www.woonankerwaas.be
in het oog voor eventuele aanpassingen in onze werking
naargelang de corona-evolutie.
Wij trachten in deze periode de werking toch nog zo vlot
mogelijk te laten verlopen, ondanks het werken achter
gesloten deuren, collega’s die van thuis uit werken, verbod
om gewone onderhoudswerken uit te voeren,…
Zo heeft u, net als de voorgaande jaren, tijdig uw nieuwe
huurprijsberekening voor 2021 ontvangen en heeft u de
kans gehad om hierover, via mail of telefonisch, toelichting of
aanpassing te vragen.
In deze donkere tijden waar de dagdagelijkse contacten tot
een minimum worden beperkt en waar we Kerst en Nieuwjaar
in huiselijke kring moeten vieren, willen we toch nog eens
aangeven hoe belangrijk een dak boven het hoofd is.
Ook in 2021 wil WoonAnker Waas zijn beste beentje
voorzetten om u allen woonzekerheid te blijven geven in een
comfortabele woning of appartement.
Deze woonzekerheid is een verhaal van rechten en plichten
voor beide partijen en als we met zijn allen ons maximaal
houden aan die rechten en plichten, zal dit het samenleven in
onze wijken en appartementen bevorderen.
De vier grote renovatieprojecten in Sint-Gillis-Waas, Stekene
en Nieuwkerken-Waas verlopen, mede door het corona-virus,
ook niet steeds zo vlot.
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Toch zijn er momenteel reeds een twintigtal woningen
gerenoveerd.
De aannemer voor de werken in de Bagoniewijk is gekend en
de aanbestedingsprocedure voor Kemzeke – Sint-Gillis-Waas
– Nieuwkerken-Waas en Klein Sinaai wordt afgerond.
In Temse wordt gewerkt aan de gevelrenovatie in de Pieter
Dierckxlaan.
De afwerking van 44 woongelegenheden in Tielrode, gepland
voor eind december 2020, is nog bezig en de verhuring hier
wordt verwacht vanaf april 2021.
In dit nummer laten we jullie ook
kennis maken met onze collega’s
van de Dienst Ondersteuning.
De in ons vorig nummer
aangekondigde doorlichting van
WoonAnker Waas door de Vlaamse
overheid is goed verlopen. Wij
hopen in ons volgend nummer
de resultaten hiervan te kunnen
toelichten.
Tot slot willen we jullie en jullie familie
en vrienden het allerbeste wensen
voor 2021.
Een jaar van goede gezondheid
waarin we jullie toewensen dat jullie
wensen mogen uitkomen !!!
Een jaar waarin we samenwerken
aan goed wonen bij WoonAnker
Waas.

Chris Lippens

Etienne

Audenaert


WINTERTIPS

Tuin
Plaats je tuinmeubilair binnen. Zo is het beschermd tegen
koude en wind. In de winter kan je sommige planten en
bomen ook snoeien. Vergeet ook je oprit en terras niet te
reinigen en je afsluitingen na te kijken op gebreken.
Verwarming
De koude wintermaanden komen er aan. We vertellen je
graag hoe je jouw huis, appartement en tuin winterklaar kan
maken. Zo kun je zorgeloos cocoonen.
Dakgoten & platte daken reinigen
Afgevallen bladeren en ander groen kunnen de dakgoten en
de afvoeren op platte daken verstoppen. Die verstoppingen
kunnen vochtproblemen veroorzaken.
Zoals vermeld in het reglement inwendige orde is het jouw
taak als huurder om de platte daken en dakgoten tweemaal
per jaar te reinigen. Senioren of mensen met beperking
kunnen hiervoor hulp vragen.
Buitenkraantjes
Heb je buiten een waterkraantje? Zorg dan
dat de leidingen leeg zijn. Vergeet niet om
de klep en de kraan te sluiten. Op die manier
voorkom je vorstschade aan de leidingen.

Defecten aan de verwarming meld je zelf aan de
onderhoudsfirma Engie Cofely via het telefoonnummer
03 645 60 38.
Als huurder is het wel je taak om je radiatoren te ontluchten
en
om
maandelijks
de waterdruk van je cv-ketel
te controleren. De ideale druk
van je cv-ketel is tussen de
1,2 en 2 bar.
Ventilatieroosters
Verse, frisse lucht is meer dan
ooit nodig in ieders woning.
Reinig je roosters indien deze
vuil zijn, om schimmel- en
gezondheidsproblemen
te vermijden.
Bij vragen of opmerkingen kan je steeds contact opnemen
met WoonAnker Waas via het telefoonnummer 03 771 10 33
of via info@woonankerwaas.be.
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DIENST ONDERSTEUNING
Bij WoonAnker Waas gebeurt er heel wat achter de
schermen. De Dienst Ondersteuning zorgt er mee voor
dat onze werking zo optimaal mogelijk functioneert.
De nauwe samenwerking met de andere diensten en het
bijstaan op administratief vlak, maakt dat WoonAnker Waas
als een geoliede machine draait.
Jessica
Jessica is het vertrouwd gezicht aan
het onthaal in Temse. Als je telefonisch
contact opneemt, krijg je Jessica aan
de lijn. Zij staat je te woord als je
langs komt, verleent je de gevraagde
informatie en is de schakel tussen de
verschillende diensten. Bovendien is
ze onze administratieve duizendpoot,
staat ze haar mannetje op vlak van
IT en draagt ze zorg voor het facilitaire
gedeelte van WoonAnker Waas.
Jessica is bereikbaar op:
03 771 10 33 of via
jessica@woonankerwaas.be

Het verwerken van kandidaten- en huurdersdossiers,
huurprijsberekeningen, facturatie enz… Niets wordt hier over
het hoofd gezien. Maak kennis met ons team van ervaren en
gemotiveerde medewerkers die je met raad en daad bijstaan.
Elk van hen draagt op haar manier haar steentje bij.

Marionne
Marionne begon 16 jaar geleden bij de
voormalige Gewestelijke maatschappij
voor Volkswoningen van Sint-GillisWaas. Sinds de fusie tot WoonAnker
Waas kan je Marionne terugvinden
in ons kantoor te Temse. Nieuwe
huurders worden bij de ondertekening
van hun huurovereenkomst door
haar geïnformeerd over hun rechten
en plichten. Marionne neemt de
huurprijsberekening en een deel
van de huurdersadministratie voor
haar rekening. Je kan dus bij haar
terecht voor administratieve vragen,
vragen over huurprijsherzieningen- en
berekeningen, alsook rond de sociale
huurwetgeving.
Marionne is bereikbaar op:
03 202 61 41 of
marionne@woonankerwaas.be
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Maggy
Al meer dan 25 jaar werkt Maggy
bij de Dienst Ondersteuning. Op
administratief vlak heeft zij al alle
watertjes
doorzwommen:
van
het loket en telefonisch contact tot
inschrijving van kandidaten, berekenen
van de huurprijzen, beheer van ons
huurdersbestand en patrimonium
en toewijzen van de vrijgekomen
woningen. Maggy is van alle
markten thuis en al onze diensten
maken dan ook gretig gebruik van
haar kennis. Sinds de fusie draagt
Maggy de verantwoordelijkheid over
de kandidatendossiers en beheert
zij het volledige proces van opzeg
van een woning of appartement tot
nieuwe huurder. Samen met Marionne
verwerkt ze de huurdersadministratie.

Els
Els is al 10 jaar een vertrouwd gezicht
binnen WoonAnker Waas. Door de
fusie verhuisde ze naar een andere
plaats binnen ons kantoor. Ze is nu
minder op de voorgrond actief, maar
des te meer op de achtergrond. Naast
administratieve ondersteuning van de
huurdersadministratie, zorgt ze voor de
verwerking van de boekhoudkundige
gegevens: facturatie, aankoopfacturen,
financiële verwerking, contact met de
revisor,… Heb je waterschade of ben
je slachtoffer van een inbraak, dan
zorgt Els ervoor dat je aangifte bij de
verzekeringsmaatschappij terecht komt.

Marieke
Het team heeft er sinds enkele
maanden een nieuwe collega bij.
Marieke is verantwoordelijk voor
het inplannen van het technisch
onderhoud aan de woningen.
Hiervoor werkt ze nauw samen met
de dienst patrimonium en stuurt ze
onze onderhoudsmedewerkers Dirk
en Patrick aan. Het opmaken van
een werkbon na melding van een
technisch defect, het inplannen van
de herstelling alsook de opvolging
ervan, behoren tot haar takenpakket.
Marieke contacteert jullie wanneer Dirk
of Patrick bij jullie langs komen om de
herstelling uit te voeren.

Maggy is bereikbaar op:
03 710 59 94 of
maggy@woonankerwaas.be

Els is bereikbaar op:
03 710 59 99 of
els@woonankerwaas.be

Marieke is bereikbaar op:
03 202 61 45 of
marieke@woonankerwaas.be
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SLUIKSTORT/ZWERFVUIL

Zwerfvuil en sluikstort is een groot probleem!
Achtergelaten afval, gedumpte oude meubelstukken of
zelfs afgedankte ijskasten worden soms teruggevonden in
parkjes, op pleintjes en op allerlei andere openbare plaatsen.
Zwerfvuil maakt een buurt onaantrekkelijk en ongezellig.
Niemand wil toch graag in een vuile buurt wonen?
Bij WoonAnker Waas krijgen wij regelmatig meldingen
binnen over sluikstort en zwerfvuil. In de algemene delen
van appartementsgebouwen, ondergrondse garages en
fietsbergingen wordt vaak veel rommel achtergelaten.
Dit is ook sluikstort en is bij wet verboden. Het zorgt voor veel
ergernis, niet alleen bij de bewoners, maar ook bij ons. Het laten
opruimen door gespecialiseerde firma’s kost bergen geld.
Daarom wil WoonAnker Waas graag een warme oproep
doen aan de bewoners om zoveel mogelijk deze plaatsen
op te ruimen en netjes te houden.
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De gevolgen van zwerfvuil hebben een enorme impact op
onze samenleving.
•
•
•
•

•

Zwerfvuil trekt nog meer zwerfvuil aan en kan tot
sluikstort leiden.
Zwerfvuil trekt ongedierte aan.
Zwerfvuil zorgt voor een onveilig gevoel en trekt
vandalisme aan.
Zwerfvuil is heel schadelijk voor onze natuur. Er kunnen
giftige stoffen vrijkomen die de bodem verontreinigen.
Schadelijk afval kan ook in onze zeeën terecht komen en
uiteindelijk ook in onze voedselketen geraken.
Zwerfvuil kan ook heel gevaarlijk zijn voor dieren. Jaarlijks
raken massa’s dieren verstrikt en verwond met vaak de
dood tot gevolg.


SLUIKSTORT/ZWERFVUIL
Een nette buurt is voor iedereen fijn. Samen kunnen we het verschil maken en voor een
aangename omgeving zorgen! Als je ergens in je straat of wijk sluikstort opmerkt, dan kan
je dit rechtstreeks melden aan WoonAnker Waas of aan de milieudienst van de gemeente.
Zo worden in Temse door de bevoegde diensten van de gemeente regelmatig
controles uitgevoerd. Als bij controle blijkt dat het om jouw afval gaat, zal klacht worden
ingediend bij de politie en kan je een gasboete krijgen die tot 350 euro kan oplopen.

ZO HOORT HET NIET!

ZO HOORT HET WEL!
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IN DE KIJKER
Huurder in de kijker: Erik De Laet
Erik De Laet woont al jaar en dag in een
woning van WoonAnker Waas in de
Bagoniewijk te Sint-Pauwels. Erik is pijpfitter
van beroep, maar het is vooral zijn hobby
schilderen die ons prikkelt. WoonAnker
Waas zond zijn beste reporter uit voor een
gesprek met Erik. In een veilige setting in de
buitenlucht konden we voluit over zijn passie
praten.
Jong geleerd, is oud gedaan
Toen Erik 10 jaar oud was, kreeg hij van zijn
vader olieverf en begon hij te schilderen op
sigarenkistjes. Op weg naar school in
Sint-Niklaas, passeerde hij toen vaak bij
gallerie Wauman. Daar zag hij tekeningen
hangen in de etalage. Hij kende toen het verschil nog niet,
maar het bleek echter om etsen te gaan van Romain Malfiet,
de bekende Wase etser. Het zette Erik aan om ook te
beginnen tekenen.
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Erik leerde tijdens zijn opleiding tekenen ‘als
in de vroegere jaren’ naar voorbeeld van de
klassieke kunst.
In de kunstacademie kon Erik aan een
‘klassieke’ tekening soms drie à vier weken
bezig zijn met potlood. Nu heeft hij daar het
geduld niet meer voor. Erik schildert nu ook
liever modernere, expressieve kunst naar
zijn grote voorbeelden Chagall, Ensor en
Permeke.
Naar een eigen stijl
Erik rukte zich voor een deel los van
zijn klassieke opleiding om een eigen
stijl en interesseveld te ontwikkelen.
Zo leerde hij na zijn opleiding moderne kunst kennen door
veel boeken te lezen en tentoonstellingen te bezoeken.
Hij kan zeer hard genieten van naar kunst te kijken.

Een buurman van Erik die beeldhouwer was, zag Eriks werk
en stelde hem voor om na de schooluren een opleiding in
de kunstacademie te volgen. Erik koos voor een opleiding
tekenen omdat dit volgens hem de basis is van beeldende
kunst. In de kunstacademie leerde Erik de technische
kneepjes van het vak.

Naarmate Erik ouder werd en meer ervaren, werd hij steeds
kritischer over zijn eigen werk. Daarom heeft hij veel werk
dat hij gemaakt heeft op de kunstacademie, vernietigd. Nu
overtuigt zijn vriendin hem steeds vaker om (ouder) werk
toch bij te houden. Achteraf moet hij haar
steeds vaker gelijk geven dat hij het werk
toch goed vindt.

Karel Michiels, de toenmalige directeur van de kunstacademie,
wou dat leerlingen op een klassieke manier opgeleid werden.

Erik zegt dat hij nu dingen maakt waarvan
hij vroeger nog niet nadacht om te maken.

IN DE KIJKER

Vroeger schilderde hij vaak wat hij observeerde zegt hij.
Nu schildert hij meer intuïtief en uit zijn eigen inspiratie.
Zijn vriendin vraagt nu soms: “Erik, wat ga je schilderen?”
Dan antwoordt hij: “Ik weet het niet. Ik zal wel zien waar het
uitkomt.”
Erik schildert vooral in het weekend en soms ’s avonds.
Hij probeert niet te lang bezig te zijn aan een werk.
Van de Antwerpse kunstenaar Fred Berrevoets heeft hij
immers geleerd dat je tijdig moet kunnen stoppen. “Je kunt
je werk overwerken, zodat het uiteindelijk zoete koek wordt.”

Erik raadt iedereen aan en zeker jonge mensen om
aan kunst te doen of andere talenten te ontwikkelen.
Volgens hem verruimt het je kijk op het leven.
Hij zou bijvoorbeeld nooit naar klassieke muziek hebben
geluisterd, als hij niet had geschilderd.

Catharsis

Tentoonstellen?

Erik is alle dagen bezig met kunst. Het heeft hem in het
leven veel geholpen op moeilijke momenten. 13 jaar geleden
overleed zijn vrouw. Ze werd maar 45 jaar.
In die tijd is Erik een jaar thuis geweest om
haar te verzorgen. Terwijl zijn vrouw lag
te slapen, schilderde en tekende hij veel.
Daarmee kon hij zijn gedachten verzetten.

Eriks schilderijen zijn niet te koop. Hij heeft nooit geschilderd
om er geld mee te verdienen zegt hij. Daarnaast houdt hij
zijn goed werk graag bij om een
overzicht van zijn carrière hebben.

Tijdens de coronacrisis is Erik (zoals
zovelen)
noodgedwongen
enkele
maanden thuis geweest. In die periode
is hij weer heel creatief bezig geweest
en kon hij zich concentreren op iets
anders dan de coronacrisis.

Of hij zijn werk graag eens zou
tentoonstellen? Misschien… Binnen
enkele jaren gaat hij op pensioen en
dan zegt hij de tijd ervoor te hebben.
We kijken er alleszins met
belangstelling naar uit!
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BUUR IN DE BLOEMETJES

Rosita was aangenaam verrast toen we met een boeket
bloemen voor de deur stonden. Anouschka kreeg
de eer om de bloemetjes coronaproof af te geven.
Ze vinden het allebei fijn wonen in de Bloemenwijk en hopen
nog lang elkaars buren te zijn!
Wij toosten mee op hun vriendschap en wensen hen nog
vele jaren vriendschap samen!
Hou zeker ook onze website in de gaten. Bij speciale
gelegenheden zoals, Sinterklaas, Kerst en Pasen zal er een
wedstrijdje opkomen voor de kleintjes onder ons!
Altijd leuk en er valt altijd iets te winnen!

Anouschka en Rosita kennen elkaar al jaren, van toen zij nog
geen buren waren. Nu wonen ze op een boogscheut van
elkaar in hun huis in de Bloemenwijk te Stekene.
Omdat Rosita altijd met raad en daad klaarstaat voor
Anouschka wil ze graag haar buurvrouw eens in de
bloemetjes zetten. “ Rosita zorgt keer op keer voor mijn kat en
cavia als ik een paar dagen weg ben. En ze staat altijd klaar
voor een babbel als ik mij eens wat minder voel. We gaan
vaak samen sporten en we houden graag een koffieklets bij
elkaar. Kortom, Rosita is een fijne vriendin! “
Toen Anouschka onze oproep “buur in de bloemetjes” las,
twijfelde ze geen seconde om een mailtje te sturen naar ons.
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BUUR IN DE BLOEMETJES
Heb jij ook een buur die huurder is van WoonAnker Waas
en waarvan je vindt dat hij of zij een bloemetje verdient?
Of misschien heeft een buur jou wel uit de nood geholpen
tijdens de lockdown? Ongetwijfeld wel!
Stuur ons een leuke, originele of ontroerende mail of
brief met daarin de gegevens van jouw buur en de
reden waarom je hem/haar in de bloemetjes wil zetten.
Misschien voeren wij wel de daad bij het woord.



ENKELE WEETJES
BEHANDELING-BRIEFWISSELING-HUURPRIJSHERZIENING
Klachten behandeling
WoonAnker Waas wil er alles aan doen
om jullie bij te staan waar nodig. Ook
bij minder aangename zaken zoals
bijvoorbeeld overlast.
Indien jullie een klacht willen melden, vragen wij om dit niet
anoniem te doen. Anonieme klachten kunnen niet worden
behandeld. Alle klachten zullen hoe dan ook in alle discretie
verder opgevolgd worden.
Eva Reynaert is onze klachtenbehandelaar.
U kan uw klacht indienen per mail via eva@woonankerwaas.
be of per bief naar WoonAnker Waas – Mariadal 1 te 9140
Temse.
Briefwisseling

Huurprijsherziening

Het officiële adres van WoonAnker Waas is:
WoonAnker Waas
Mariadal 1
9140 Temse

In tegenstelling tot vorig jaar, werden nu door de
Vlaamse overheid geen aanpassingen gedaan aan de
berekeningswijze van de huurprijs.

We verzoeken jullie om alle
briefwisseling
te
sturen
naar
bovenstaand adres en niet naar ons
kantoor te Sint-Gillis-Waas. Zo zijn we
zeker dat alle post tijdig bij de juiste
medewerkers terecht komt.

Jullie kregen in de week van 7 december 2020 de
nieuwe huurprijsberekening voor 2021 in de bus.
Indien je hierover vragen of opmerkingen hebt, kan je
Marionne contacteren op het nummer 03 771 10 33 of via
mail: marionne@woonankerwaas.be .
Wij doen ons best om je zo snel mogelijk te antwoorden.
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BOEK
CHOCOLADEMELK
COMFORTABEL
CUPCAKES
DEKENTJE
FLEECE
GENIETEN
GEZELSCHAPSPEL
HAARDVUUR
HUISELIJK

KAARSEN
KNUS
KOEKJES
KOFFIE
LEZEN
LICHTJES
LUI
NIETSDOEN
PANNENKOEK
SFEERVOL

SLAPEN
TAART
TELEVISIE
THEE
WAFELS
WARMTE
WIJN
ZETEL

Het woord dat we vorige keer
zochten in onze woordzoeker
was SCHOOLJAAR.
De winnaar werd getrakteerd
op een cadeaubon van de
gemeente Sint-Gillis-Waas.
Proficiat aan Verhelst Gilbert en
zijn vrouw Cordemans Simonne!
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Adres kantoor Temse
Mariadal 1, 9140 Temse
Telefoon 03 771 10 33
E-mail info@woonankerwaas.be

Adres kantoor Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 10,
9170 Sint-Gillis-Waas

Openingsuren kantoor Temse
en Sint-Gillis-Waas
Maandag, dinsdag, woensdag,
vrijdag van 9.00u tot 12.00u
Donderdag gesloten.

Adres kantoor Stekene
OCMW Stekene
Kerkstraat 14, 9190 Stekene
Enkel op afspraak

V.U. Etienne Audenaert - Mariadal 1 - 9140 Temse

Zoek het verborgen woord! Doorkruis alle
woorden en stuur ons het woord dat je kan
vormen met de overgebleven letters door. Je kan
het antwoord t.e.m. 20 januari 2021 doormailen
naar karen@woonankerwaas.be of opsturen naar
Mariadal 1 te 9140 Temse. Als onderwerp vermeld
je “antwoord woordzoeker“, vergeet niet je naam
en adres erbij te vermelden. Wie weet ben jij de
winnaar! De winnaar zal in de volgende editie van
’t WoonAnkertje vermeld worden en persoonlijk
op de hoogte gebracht worden.

