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Beste bewoners  

Zoals aangegeven in ons vorig nummer, kunnen we stilaan 
terug onze normale activiteiten ontplooien, weliswaar 
nog steeds met aandacht voor de noodzakelijke corona-
veiligheidsmaatregelen. 

Iedereen kan ondertussen opnieuw terecht, zonder afspraak, 
in ons kantoor in Temse op de normale openingsuren. Het 
kantoor in Sint-Gillis-Waas is ook opnieuw open op dezelfde 
tijdstippen als in Temse. 

We hopen binnenkort ook in Stekene een vast moment te 
voorzien, waar onze huurders uit Stekene wekelijks terecht 
kunnen. 

Om onze werking verder te kunnen optimaliseren, zullen wij 
in de toekomst steeds meer beroep doen op jullie om kleine 
enquêtes in te vullen. Hierbij dan ook een warme oproep om 
hier steeds aan deel te nemen zodat we met de resultaten 
hiervan aan de slag kunnen. 

Ondertussen lopen de verschillende renovatiewerken in de 
Bloemenwijk in Stekene, de Bagoniewijk in Sint-Pauwels en 
onze woningen in De Klinge en Meerdonk. 

Begin november starten we in Klein-Sinaai, waarna in januari 
2022 gestart wordt in de Pompstraat in Sint-Gillis-Waas. 
Aansluitend hierop volgen dan de Reinaertwijk in Kemzeke en 
de woningen in Wallenhof in Nieuwkerken-Waas. 

 

In dit nummer leest u ook over het opnieuw ter beschikking 
stellen van een wijklokaal in de Bagoniewijk en de 
ingebruikname van de appartementen in de Brabander in 
Tielrode. 

We hebben, in samenwerking met JOMI vzw, de mogelijkheid 
uitgewerkt dat jullie kunnen vragen om voor 2022 het 
tuinonderhoud te laten doen door JOMI vzw. De kosten 
hiervoor worden mee opgenomen in de maandelijkse 
huurprijs en worden door WoonAnker Waas doorgerekend 
aan kostprijs. 

Voor sommigen onder jullie zal op basis van de bevindingen 
van onze sociale dienst, dit onderhoud verplicht opgelegd 
worden, en dit in jullie eigen belang en dat van de 
omwonenden. 

VOORWOORD
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Etienne Audenaert

Chris Lippens
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ONTHAAL

Het team van WoonAnker Waas is sinds deze 
zomer uitgebreid.
Onze nieuwe medewerker is Anne. Zij zal jullie te woord 
staan aan het onthaal. Anne heeft jaren gewerkt als 
onthaalmedewerker bij een huisartsenpraktijk en op 
de spoedafdeling van een ziekenhuis. Haar jarenlange 
ervaring als eerste aanspreekpunt komt goed van pas 
om jullie van een goede dienstverlening te verzekeren.  

Jessica versterkt sinds kor t de dienst ondersteuning 
waar ze voortaan zal instaan voor de administratieve 
verwerking van de kandidaat-huurdersdossiers 

Sinds begin juli krijg je bij het telefoneren naar 
ons algemeen nummer 03 771 10 33  een keuzemenu te 
horen. Je komt hier ook terecht wanneer je het vroegere 
nummer belt van Volkswoningen 03 770 60 63.  

Via dit nieuwe systeem kunnen we jullie vragen beter 
identificeren en onmiddellijk in contact brengen met de betrokken 
dienst of collega.  

•   Bent u een huurder ? druk 1  
    •   Heeft u een vraag over : 
 •   Berekening van de huur : druk 1 
 •   Betaling van uw huur : druk 2 
 •   Wenst u met de sociale dienst te spreken : druk 3 
 •   Herstelling of renovatie : druk 4 
•   Bent u een kandidaat-huurder ? druk 2 
    •   Heeft u een vraag over : 
 •   Inschrijving : druk 1 
 •   Aanbod van woning : druk 2 
 •   Huidig dossier : druk 3 
•   Heeft u een andere vraag ? druk 3 

Als de betreffende collega in gesprek is, word je automatisch 
doorgeschakeld naar onze onthaalmedewerker Anne. Zij zal je 
op klantvriendelijke en correcte wijze te woord staan en verder 
helpen. We kijken er naar uit om je aan de lijn te hebben! 

OPROEP: WoonAnker Waas bevraagt stelselmatig 
haar huurders over allerlei thema’s. Hierdoor kunnen 
wij regelmatig bijsturen waar nodig. Je kan ons hierbij 
van dienst zijn door een korte enquête in te vullen. Deze 
vragenlijst neemt maar een paar minuutjes in beslag 
en zal in je bus of in je mailbox verschijnen. Omdat 
we dit graag digitaal willen verwerken vragen we jullie 
om even  je emailadres  door te sturen naar Bruno@
woonankerwaas.be   Alvast bedankt !  
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In Temse is er al enkele 
jaren een samenwerking 
tussen WoonAnker Waas 
en Jomi vzw. Hierbij wordt 
de mogelijkheid geboden 
aan onze huurders om het 
tuinonderhoud te laten doen 
tegen een maandelijkse 
bijdrage. 

Sommige huurders die hun tuin niet of nauwelijks 
onderhouden worden door WoonAnker Waas verplicht 
om aan dit project deel te nemen en om maandelijks een 
vooropgesteld bedrag te betalen.  

De tuin onderhouden is een flink karwei dat niet aan 
iedereen besteed is. Daarom willen we alle huurders de 

kans geven om vrijwillig in dit project te stappen.   
                                                
Wat houdt dit concreet in? 
Jomi vzw komt je tuin onderhouden voor een vaste prijs 
per maand : 

 U Gras maaien: 10 keer per jaar 
 U Hagen scheren: 2 keer per jaar 

Je hoeft dus zelf niets meer te doen of aan te kopen…  

Kostenplaatje?  
Dat is afhankelijk van de oppervlakte van je tuin.  

 U Voor tuinen tot 150 m2 betaal je 30 euro per maand. 
 U 250 m2 betaal je 37 euro per maand.  
 U 400 m2 betaal je 45 euro per maand. 
 U Vanaf 400 m2 betaal je 52 euro per maand.   

Let wel op! 
Inschrijven voor dit project kan tot ten laatste 15 
november 2021 en enkel op jaarbasis.  

Vanaf januari 2022 kan iedereen, dus ook de huurders uit 
Sint-Gillis-Waas, Stekene en Nieuwkerken die hulp nodig 
hebben, inschrijven voor dit tuinonderhoudsproject.  

Bij interesse of vragen rond dit project neem je best contact 
op met WoonAnker Waas op het nummer 03 771 10 33  
(keuze 3) (vraag naar Anne). 
 

TUINONDERHOUD
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In de Bagoniewijk in Sint-Pauwels is het wijkcomité weer volop actief.  
Het clubhuis in de Koningin Fabiolalaan werd in een nieuw jasje gestoken 
en helemaal opgefrist. Tweewekelijks, op woensdagnamiddag heten de 
vrijwilligers van het wijkcomité hier alle bewoners van de wijk van harte 
welkom.  

De insteek van deze samenkomst is niet alleen om met de 
buur tbewoners sfeer en gezelligheid op te snuiven, maar ook om op 
een ongedwongen manier duiding te geven over de renovatiewerken. 
Zo’n renovatieproject brengt natuurlijk heel wat met zich mee.  
Om juiste informatie te bieden waren onze directeur Etienne Audenaert en 
voorzitter Chris Lippens samen met Rikkie van de dienst patrimonium al een 
keer van de partij om uitgebreid antwoord te geven op jullie vragen. 

WoonAnker Waas doet er alles aan om de bewoners zo goed mogelijk te informeren. We zijn er ons ten volle van bewust 
dat de renovaties niet altijd van een leien dakje lopen.  
Om de twee weken opent Café Renové de deuren en is er een medewerker van de sociale dienst van WoonAnker Waas 
aanwezig om te ondersteunen waar nodig.  

CAFÉ RENOVÉ

Ben je ook geïnteresseerd om in je wijk 
of buurt een comité op te richten of wil je 
met een bestaande groep vrijwilligers een 
burenbijeenkomst organiseren? Laat het ons 
dan weten, WoonAnker Waas biedt graag 
ondersteuning.
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De Brabander
Het kennismakingsmoment voor 

de nieuwe bewoners van het 

woonzorgproject “De Brabander” 

was een gezellige middag. De 

enthousiaste huurders van 

deze spiksplinternieuwe flats 

konden in de ontmoetingsruimte 

genieten van een heerlijk stukje 

taart en een kopje koffie. 

Zorgeloos wonen in een mooie en rustgevende omgeving 

is voor de meeste huurders een waar geschenk om van het 

leven te genieten.  

Tijdens dit gezellig samenzijn deden we 

een warme oproep naar vrijwilligers om 

van de ontmoetingsruimte een leuke 

plek te maken waar toffe activiteiten 

kunnen doorgaan. Niets leuker dan 

samen te brainstormen over welke 

activiteiten er in de toekomst kunnen 

gepland worden. 

De vele ideeën die we terugvonden in de ideeënbus 

waren een heus succes. Van een bingo avond, 

het aanleggen van een petanquebaan, een 

karaoke,  toneel, kaartnamiddag, tot een fiets- en 

wandelnamiddag. Aan inspiratie geen tekort !  

In het eerste gedeelte van de site worden 5 zorgflats 

verhuurd aan jongere mensen. In samenwerking met 

vzw De Klokke kunnen deze mensen hier met de 

nodige ondersteuning zelfstandig wonen. Een heel 

mooi initiatief dat mensen de kans geeft om in onze 

huidige samenleving ten volle 

te kunnen deelnemen aan 

het dagelijks leven.

DE BRABANDER
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WALTER:  

WALTER  
één woord: AF! Ik was hier de eerste 
bewoner en ik vind het fantastisch wonen! 

MARCEL  
Ik wil hier blijven wonen tot het 

einde van mijn dagen! 

GODELIEVE  
Bijna 40 jaar hebben we in Elversele gewoond, 

in een gezellig huis en grote tuin.  
Die prachtige tuin was mijn genot om te 

planten en onderhouden. We werden een 
jaartje ouder en dat genot veranderde in een 

zere rug en krakende knieën, de trap naar 
boven in huis werd een martelgang. 

Dus toen we hoorden van project  
“De Brabander” hadden mijn man en ik een 
klapke. Dat babbeltje heeft als resultaat dat 
we nu in een assistentieflat op de tweede 

verdieping van de Brabander wonen..  
Geen gewroet meer in eigen tuin, maar 

genieten van ons uitzicht op ons terras van 
het mooie Vlaamse land met herten, reigers, 

ganzen enz…. 

Bij hoog water zien we in de verte de boten 
varen op de schelde (daar zijn joekels bij hoor) 
en ook de fijne babbeltjes met de buren zijn 

heel gezellig. Onze flat is een pareltje, voorzien 
van alle gemakken om onze "oude dag"  

zo aangenaam mogelijk te maken.  

We zijn super blij dat Woonanker dit 
gerealiseerd heeft en dat we nu zorgeloos 

uitbollen in "onze ouwe dag".

MONIQUE  
Kwalitatief wonen, ik 
voel me echt thuis 

en er is veel sociaal 
contact. Ideaal wonen 

voor me! 

JULIEN  
Alles is nieuw en gemakkelijk, 
alle dagen zie ik vanuit mijn 
living een reetje passeren.  

En zo’n mooi uitzicht!  
Prachtig die polder.   

PETER  
Leuk wonen, mooie 
omgeving, rustig,  
heb het hier echt 

naar mijn zin. 
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B N S P R G N E G R E W D

U E R E T S E O P E S S A

R P S D O O H I K A L K D

C A N E R E V O T E A O J

H L E B K A N S Z J O R E

T S E S I I A N U R E O D

L P U E N G U B N E I S R

E R W G T P G R W K R E F

G I W K A S O E K U K J L

E N I R A O A O T K A F O

I S T S S A N K I J B L W

P E J J O I R K E F E E B

S S E J P A K D O O R S K

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. 22 oktober 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.
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ASSEPOESTER
BIGGETJES 
BLAUWBAARD
BURCHT
DOORNROOSJE
DRAAK
DWERGEN
ELFJES
FEE

GEITJES
HEKS
KASTEEL
KIKKER
KONING
PAARD
PINOKKIO 
PRINSES
RAPUNZEL

REUS
ROODKAPJE
SLAPEN
SNEEUWWITJE
SPIEGEL
TOVEREN 
WOLF

Adres kantoor Temse
Mariadal 1, 9140 Temse 
Telefoon 03 771 10 33 
E-mail info@woonankerwaas.be

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

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

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

Het woord dat we vorige keer 
zochten in onze woordzoeker 
was “MEIKLOKJE” 
De winnaar werd getrakteerd 
op een cadeaubon van de 
gemeente Temse.  
Proficiat aan mevrouw  
Lotte Windey uit Temse. 


