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Met de zomer in het vooruitzicht, dromen we allemaal van mooi 
weer en rust.

Als we de zomer thuis doorbrengen, denken we ook aan onze 
buren. Iedereen wil kunnen genieten van deze periode. Wij 
vragen jullie dan ook om elkaars rust en privacy te respecteren.

Zoals steeds zorgen wij voor permanentie in deze zomer-
periode, zodat u steeds terecht kan bij één van onze mede-
werkers tijdens de kantooruren.

In de loop van de maand mei 2022 is er een wissel geweest 
in onze raad van bestuur. 
Na drie jaar voorzitterschap heeft Chris Lippens zijn mandaat 
overgedragen aan Franky De Graeve.
Franky De Graeve is meer dan 20 jaar schepen geweest 
in Temse en was de voorbije drie jaar ondervoorzitter van 
WoonAnker Waas.
Dit ondervoorzit terschap is nu overgedragen aan Bernard 
Van Hullebus uit Stekene.
Chris Lippens blijf t bestuurder van WoonAnker Waas.

Op 4 februari 2022 heef t de Vlaamse regering de werkings-
gebieden afgebakend van de toekomstige woonmaatschappijen.
Tegen de zomer van 2023 komt er een herschikking in het 
Waas sociaal woonlandschap.

Het Waasland wordt ingedeeld in drie delen waarbij er in elke 
gemeente maar één woonmaatschappij actief mag zijn. Onze 
woningen in Stekene en Sint-Gillis-Waas zullen deel uitmaken 
van de woonmaatschappij Waasland Oost, waar ook nog 
de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht deel van 
uitmaken.  Onze woningen in Temse en Nieuwkerken maken 

deel uit van Waasland Midden met de gemeenten Temse en 
Sint-Niklaas.

Dit betekent dat WoonAnker Waas op dat moment niet meer 
zal bestaan in zijn huidige vorm.
De voorbereidingen voor deze transitie zijn volop bezig.

Om het met de woorden van de bevoegde minister te zeggen : 
deze hele operatie zal geen gevolgen hebben voor de huurders 
en kandidaat-huurders, wel integendeel de dienstverlening 
zou verder moet professionaliseren.

Wij hopen dat dit effectief zo zal zijn, maar zowel WoonAnker 
Waas als de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Stekene en Temse 
gaven de voorkeur aan het verder zetten van het in 2018 
opgestarte traject met WoonAnker Waas. Dit was echter geen 
optie voor Vlaanderen.

Wij wensen u veel leesplezier met dit WoonAnkertje, waar u, 
zoals steeds, een aantal vertrouwde rubrieken terug vindt.

VOORWOORD
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VERHUIZEN OM TE BLIJVEN WONEN

Verhuizen om te kunnen blijven wonen!

In de Teerlingwijk in Meerdonk en de Bagoniewijk in Sint-
Pauwels is WoonAnker Waas gestart met de bouw van 
respectievelijk 23 en 24 woongelegenheden.

Op beide locaties zijn er 10 woongelegenheden op het 
gelijkvloers met één slaapkamer en 10 op de verdieping 
met twee slaapkamers.

Met deze projecten willen we binnen deze bestaande 
wijken de huidige bewoners de kans geven om over 
te stappen van hun woning die “te groot” is naar een 
kleinere, moderne, energiezuinige woongelegenheid.
Met andere woorden de bewoners kunnen verhuizen, 
maar blijven wel in dezelfde ver trouwde omgeving 
wonen.

Deze woongelegenheden zullen afgewerkt worden 
tegen eind 2023.

Wil u van deze unieke gelegenheid gebruik maken om naar een 
kleinere woongelegenheid over te stappen, dan kunt u hiervoor 
contact opnemen met onze sociale dienst die dit graag nader 
toelichten aan jullie.

U dient zich dus in te schrijven als kandidaat-huurder voor deze 
nieuwe woongelegenheden. Deze inschrijving creëert geen 
verplichting om te verhuizen.

Als de woongelegenheden klaar zijn, kunt u nog altijd opteren 
om te blijven wonen.

Werken in uitvoering in de Boomgaardstraat (Teerlingwijk- Meerdonk)

Werken in uitvoering in de Bagoniewijk te Sint-Pauwels
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Geslaagde rommelmarkt in de Sompershoekwijk

Corona heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat 
er heel wat geplande activiteiten naar de achtergrond 
werden verschoven. Maar nu het weer mag en kan, zijn 
verschillende wijkcomités volop in actie geschoten om hun 
wijk of buurt levendig te houden.

Twee jaar geleden werden er al plannen gesmeed 
om weer eens een rommelmarkt te organiseren in de 
Sompershoekwijk in Temse. Helaas kwam toen dat lelijk 
virus roet in het eten gooien en werd de hele handel 
uitgesteld. Maar uitstel is geen afstel! Het buurtcomité pikte 
de draad weer op, voegde de daad bij het woord en kreeg 
het voor mekaar om in no time een heuse rommelmarkt op 
touw te zetten. Deze groep gedreven vrijwilligers zorgden 
voor een sfeervolle dag en voor een geslaagde editie van 
de rommelmarkt. 

In de Hendrik Heymanlaan,  Kardinaal Cardijnlaan, Karel Van 
Hoeylandtlaan, Eduard De Sutterlaan en Florent Beeckxlaan 
namen een kleine honderdtal enthousiastelingen deel aan 
dit initiatief, zowel bewoners als mensen van buitenaf. Het 
werd een mooie dag, vol zonneschijn en goedgezinde lui. 

Proficiat aan het wijkcomité. Missie geslaagd en voor 
herhaling vatbaar!

ACTIVITEITEN





Zorgzame Buurten en 't Achterpoortje  
brengen mensen samen in De Brabander

In samenwerking met het project Zorgzame Buur ten 
organiseer t het lokaal dienstencentrum (LDC)
’t achterpoor tje sinds mei van dit jaar maandelijkse 
bijeenkomsten in de ontmoetingsruimte van “De Brabander” 
in Tielrode. 

Iedere tweede dinsdag van de maand tussen 11.30u en 
16.00u kan je hier terecht om elkaar te ontmoeten, voor 
een leuke activiteit en voor een heerlijk kommetje soep.
Volgende afspraak: 12 juli voor een gezellige spelnamiddag 
waar je luidkeels “Bingooo” mag roepen. 
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ACTIVITEITEN



Meer info en reservatie: 03 710 25 56 of 
teamldc@sleutelzorgtemse.be
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“101 word je zonder dat je het voelt of dat je het weet” zegt 
Rosa aan het begin van ons gesprek. Het valt onmiddellijk op 
hoe helder Rosa nog is op haar gezegende leeftijd. Moeiteloos 
zegt ze data van belangrijke levensgebeurtenissen uit het 
hoofd of vertelt ze in detail haar levensverhaal. 

Momenteel is Rosa niet meer zo mobiel en vult ze haar dagen 
vooral met tekenen en kruiswoordraadsels invullen, maar in 
haar leven heeft ze niet stil gezeten en ook de nodige tegenslag 
gekend. Een greep uit een gesprek met een bijzondere kranige 
dame uit Niekaarken. 

Rosa is geboren in maar t 1921 in Rupelmonde in de 
Kloosterstraat aan de Markt. Haar ouders hadden een 
kruidenierswinkel. Haar vader en broer stierven op jonge 
leeftijd, waardoor Rosa’s moeder alleen achter bleef met 3 
dochters.

In WO2 moest Rosa verplicht in Duitsland gaan werken, maar 
door meeval kon ze in de plaats in Antwerpen aan de slag 
bij een oogarts. Op het einde van de oorlog heeft ze het  
vallen van de vliegende bommen in Antwerpen bewust 
meegemaakt, maar nergens kwamen die zo dicht bij als 
bij haar ouderlijk huis waar ze toen nog woonde. In centrum 
Rupelmonde viel toen een bom dicht bij de Markt. 50 huizen 
werden vernield.

Na de oorlog ging ze aan de slag in een ijssalon in de 
Koepoortstraat in Anwerpen. Daar heeft ze altijd graag gewerkt 
tot ze in het huwelijksbootje trad. Haar verloofde Leon kwam uit 
Lokeren en werd veldwachter (of champetter in de volksmond) 
in Nieuwkerken. In april 1951 huwde ze en in augustus van 
dat jaar verhuisden ze naar haar woning in de Meesterstraat. 
Het was net na Moederdag, want de bloemetjes die ze kreeg 
van haar man verhuisden mee. 

De woningen werden gebouwd door de toenmalige 
Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen uit Sint-Gillis-
Waas. Rosa woont momenteel 71 jaar in haar sociale woning. 
De woning is een toonbeeld van gezelligheid. Rosa woont er 
nog steeds heel graag.

Rosa De Jonghe
de oudste huurster van 
WoonAnker Waas 

HUURDER IN DE KIJKER
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Rosa haar man was nog niet zo lang aan de slag als 
veldwachter of hij werd aangereden. Het herstel verliep niet 
vlot en hij verloor bijna een been. De familie zag die periode 
zwarte sneeuw door het verlies aan inkomen en de twee jaar 
durende revalidatie. Bij de geboorte van hun eerste kind lag 
haar man in het hospitaal in Nederland. Pas maanden later 
zag hij zijn eerste kind Leo. Twee jaar later volgde de geboorte 
van Rose-Marie. Rosa overleefde de bevalling maar net.

Toen de kinderen opgroeide, ging Rosa aan de slag in de 
keuken van het weeshuis Jongensstad (nu Spoor 86) in 
Nieuwkerken. Toen haar man Leon te vroeg overleed in 1974, 
stopte Rosa met werken maar werd ze vrijwilliger in het WZC 
Populierhof. Eerst werkte ze in de keuken, nadien hield ze de 
cafetaria open en organiseerde ze creanamiddagen. Tot haar 
92ste heeft ze dit graag gedaan. 

Nadien ging haar gezondheid wat achteruit. Op haar 94ste 
is ze geopereerd en heeft ze opnieuw moeten leren lopen. 
Sindsdien slaapt ze op het gelijkvloers en krijgt ze hulp van haar 
kinderen in het huishouden. Zoals bij zovelen, zegt Rosa dat de 
coronaperiode haar geen deugd heeft gedaan. Sindsdien is ze 
niet meer zo mobiel en kan ze nog moeilijk buiten, maar haar 
‘joie de vivre’ en kamerbrede glimlach die heeft ze nog steeds. 

Moge er nog vele jaren volgen Rosa!

BURENNIEUWS

Lokale  antenne in Stekene 

Onze lokale antenne in de Ranonkelstraat in Stekene werd 
op 13 april of ficieel geopend. Huurders en kandidaat 
huurders konden kennismaken met medewerkers en 
bestuur van Woonanker Waas. 

Je kan hier sinds het begin van 2022 op een laagdrempelige 
manier terecht met vragen of opmerkingen elke woensdag 
en vrijdagvoormiddag tussen 9u en 12u. 

foto GVA © ies
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M U N T B L A A D J E S

T A F E I T I R E P A R

I L B L O O D Y M A R Y

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. vrijdag 22 juli 2022 doormailen 
naar ann@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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ANANAS
APERITIEF 
BLOODYMARY
GINTONIC
LONGDRINK
MARGARITA
MARTINI
MIXEN 
MOJITO
MUNTBLAADJES

RIETJE
RIETSUIKER
RUM
SANGRIA
SHAKEN
STRAWBERRY
TROPISCH
WODKA
ZWOEL
IJSBLOKJES

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
Ranonkelstraat 1,
9190 Stekene 
Openingsuren: woensdag en vrijdag 
van 9.00u tot 12.00u.

Het woord dat we vorige keer 
zochten in onze woordzoeker 
was “winterkost”.
De winnaar werd in de 
bloemetjes gezet.
Proficiat aan De Jonghe Rosa 
uit Nieuwkerken.


