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Na een hopelijk verkwikkende 
warme en droge zomerperiode, 
zitten we ondertussen in de donkere 
herfstperiode met natte en kortere 
dagen op weg naar de winter.

Ook WoonAnker Waas zit vandaag in 
een “donkere” periode op weg naar de 
nieuwe woonmaatschappijen.

De gesprekken tussen Waasland 
Midden (Sint-Niklaas en Temse) 
en Waasland Oost (Stekene, Sint-
Gillis-Waas, Beveren, Kruibeke en 
Zwijndrecht) over de overdracht van de 
woningen in Stekene en Sint-Gillis-Waas 
verlopen minder goed dan gepland, 

waardoor we niet altijd onze energie 
kunnen steken in wat onze doelstelling 
is: professionele dienstverlening voor 
jullie als huurder van WoonAnker Waas.

Zoals na de herfst-winterperiode de 
lente open bloeit, zijn we overtuigd 
dat in de lente van 2023 onze huurders 
weinig hinder zullen ondervinden van 
deze overgang. 

De huurders van Stekene en Sint-Gillis-
Waas zullen terecht kunnen in Beveren 
terwijl de huurders van Temse terecht 
zullen kunnen in Temse of Sint-Niklaas.

In dit nummer van ’t WoonAnkertje 
staan we stil bij de huidige energiecrisis 
met tips om energie te besparen. We 
geven ook een stand van zaken van de 
lopende renovatieprojecten.

We zetten ook twee huurders in de 
bloemetjes die dagelijks in de weer 
zijn om hun medehuurders te helpen 
of te zorgen voor een aangename 
woonomgeving.
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Zoals reeds herhaaldelijk vermeld in dit WoonAnkertje, 
zijn we in Stekene en Sint-Gillis-Waas volop bezig met de 
renovatie van 386 woningen. Hiervan zijn er ondertussen 
229 afgewerkt, ofwel bijna 60%.

De renovatiewerken in Meerdonk en De Klinge zijn 
afgewerkt. In de Bloemenwijk in Stekene zijn er 80 van 
134 woningen afgewerkt, terwijl we in de Bagoniewijk in 
Sint-Pauwels halfweg zijn.

De werken in de Pompstraat in Sint-Gillis-Waas 
zouden eind dit jaar klaar moeten zijn, waarna nog de 
Reinaertlaan volgt in Kemzeke.

De volgende foto’s geven een beeld van de buitenzijde 
van de woningen in de Bloemenwijk en de Bagoniewijk. 

Ook in Temse worden renovatiewerken 
uitgevoerd. Begin september zijn we gestart 
met het vernieuwen van de daken en het 
plaatsen van bijkomende isolatie in 144 
woningen op de Tuinwijk Hollebeek.
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RENOVATIEWERKEN

Werken in uitvoering de Tuinwijk Hollebeek.
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Energiecrisis ...

De voorbije maanden werden we met zijn allen geconfronteerd met 
stijgende energieprijzen, die het voor velen onder ons moeilijk maken om 
deze zware facturen te betalen. WoonAnker Waas heeft de voorbije jaren 
al vele inspanningen gedaan om onze woningen en appartementen 
beter te isoleren met positieve gevolgen voor jullie energieverbruik.

Bij de renovatiewerken aan 404 woningen momenteel in Stekene en 
Sint-Gillis-Waas is het bijkomend isoleren één van de actiepunten.
In Temse zijn we ook gestart om de 144 woningen op de Tuinwijk 
Hollebeek een nieuw dak met bijbehorende extra-isolatie te geven.

WoonAnker Waas is één van de trekkers in het ASTER-verhaal. ASTER 
is een vennootschap, opgericht door de huisvestingsmaatschappijen 
in Vlaanderen met als doel om o.a. op 50.000 sociale woningen in 
Vlaanderen zonnepanelen te plaatsen.

In een testproject in de Polderstraat in Tielrode werden in augustus 2022 
de eerste ASTER-zonnepanelen in Vlaanderen geplaatst. In oktober 
2022 gebeurt dit eveneens voor 145 woningen in de Sompershoekwijk 
in Temse. Ook hier is het de bedoeling dat de energierekening daalt door 
zoveel mogelijk geproduceerde zonne-energie direct te verbruiken.

De volgende maanden en jaren zullen nog op andere locaties in het 
werkingsgebied van WoonAnker Waas zonnepanelen geplaatst worden.

1. LESS IS MORE…
Zet je thermostaat een graadje lager. Dat lijkt 
nogal belachelijk, maar maakt een enorm 
verschil op je jaarfactuur. Trek dus liever een 
warme trui aan. Wees ook selectief met de 
ruimtes die je verwarmt: zet de radiator uit in 
kamers die je niet gebruikt. 

2. ZUINIG IN DE BADKAMER
Ga voor een waterbesparende douchekop. 
Hoe meer warm water je verbruikt, hoe meer 
energie er nodig is om opnieuw water op 
te warmen. Met deze douchekop verbruik 
je tot 30% minder water voor dezelfde 
douchebeurt. En kort douchen helpt ook om 
je gasrekening naar beneden te halen. 

3. ENERGIEVRIENDELIJK KOKEN
Door het deksel op je kookpot te laten als 
het water kookt, bespaar je energie. En 
ja, ook de kleine veranderingen hieronder 
vormen uiteindelijk een groot geheel op je 
energiefactuur:
• Kies de juiste kookplaat in functie van de 

afmetingen van je pan.
• Zet je elektrisch vuur enkele minuten 

voordat het eten gaar is uit.
• Ontdooi je maaltijd niet in een 

microgolfoven maar in de koelkast. Op 
die manier moet je microgolfoven niet 
aan en moet de koelkast minder hard 
koelen. Win-win!
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ASTER MINDER VERBRUIKEN 
= MINDER BETALEN: 8 BESPAARTIPS 

• Of haal je eten een kwartiertje op voorhand uit de 
koelkast. En als je in de keuken een kleine elektrische 
boiler hebt voor het warm water, zet je hem best uit als je 
hem niet gebruikt. 

4. LET OP HET ENERGIELABEL
Heb je nood aan een nieuwe koelkast, afwas- of 
wasmachine? Hou dan bij aankoop vooral het energielabel in 
het oog. Een koelkast met een A+-label verbruikt tot drie keer 
meer stroom dan een koelkast met een A++-label.

5. KLEINE WASJES, GROTE WASJES
“Naast de oven, zijn de droogkast, wasmachine en 
vaatwasmachine de grootste elektriciteitsverbruikers.
• Vermijd de droogkast en laat, als je kan, je was buiten 

drogen bij mooi weer. Of gebruik een rek of waslijn 
binnenshuis.

• Vermijd ook wasbeurten op 60°, tenzij voor handdoeken, 
bedden- en ondergoed. Wassen op 30° of 40° maakt 
een enorm verschil.

• Zet de vaatwasser niet aan zolang hij maar halfvol zit. 
Laat hem enkel draaien als hij helemaal gevuld is.

6. ENERGIEZUINIG LICHTPUNTJE
Ga door je huis en kijk naar de verlichting: zitten er overal 
ledlampen in? Want ook dit kan een enorme besparing 
opleveren.

Hou er wel rekening mee dat ledlampen een stuk duurder zijn 
in aankoop, maar je moet dit wel zien als een investering op 
lange termijn.

7. BAN STILLE ENERGIEVRETERS
Kijk ook eens rond of er geen ongebruikte opladers van gsm’s, 
tablets of laptops in het stopcontact zitten. Die blijven namelijk 
elektriciteit consumeren, ook al hangt er geen apparaat aan.
“Ook apparaten zoals de televisie of digicorder, die overdag 
of ’s nachts op stand-by staan, zijn energievreters. Voorzie 
deze apparaten van een stekkerdoos met schakelaar. Zo kun 
je ze uitschakelen wanneer je ze niet gebruikt, en vermijd je 
sluimerverbruik.”

Ook een handige tip: pas de lichtsterkte van je computer aan. 
Het is niet alleen beter voor je ogen, maar het zorgt er ook voor 
dat je computer minder energie verbruikt.

8. METEN IS WETEN
Heb je een digitale meter? Op de website van Fluvius kun je 
de code van je meter ingeven. Zo kun je je dagelijkse verbruik 
opvolgen en indien nodig problemen opsporen. Misschien 
verbruik je ’s nachts wel overbodige elektriciteit, bijvoorbeeld 
door een digicorder die nog in stand-by staat. Door je digitale 
meter op te volgen ontdek je sneller of er iets aan de hand is.
 

Om de stijgende energiefacturen tegen te gaan, bestaat het risico dat 
onze huurders creatief omgaan met alternatieve verwarmingsvormen.
Het is NIET toegestaan om pelletkachels, houtkachels, petroleumvuurtjes, 
gasvuurtjes, ed. te plaatsen in onze woningen of appartementen en dit 
voornamelijk om veiligheidsreden. Wanneer we dit vaststellen, dienen deze 
onmiddellijk verwijderd te worden.
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Iedereen kent wel iemand die het verdient om eens extra in de 
bloemetjes gezet te worden. Zo iemand die altijd klaar staat 
voor zijn medemensen, zo iemand waar je steeds weer op 
kan rekenen.
 
Wilfried Hooftman is zo iemand. Meer dan 20 jaar lang 
heeft Wilfried met hart en ziel de gemeenschappelijke tuin 
van het appartementsgebouw, waar hij samen met zijn vrouw 
Dymphna woont, onderhouden. Een prachtige tuin, vol mooie 
struiken en bloemen. Zelfs een moestuin met groenten van 
eigen kweek waar de buren van konden meegenieten.  Wilfried 
zijn gezondheid laat het jammer genoeg niet meer toe om 
actief in de tuin te werken maar wij willen hem op deze manier 
onze dank betuigen. Dikke merci Wilfried voor jouw belangeloze 
inzet van al die jaren. Dikke merci om al jouw buren te laten 
meegenieten van die mooie tuin ! 

We kennen zo nog iemand die zich steeds weer inzet voor 
haar buren. Chris Temmermans engageert zich keer op 
keer en zorgt telkens weer voor gezellige momenten bij 
haar medebewoners. Met haar bruisende energie weet 
ze haar buren op hun wenken te bedienen in ’t schuurke, 
in Tielrode, waar ze op regelmatige basis bijeenkomen en 
genieten van het samenzijn. 
Heel erg bedankt Chris voor jouw vrijwillige en krachtige 
ijver. Bedankt om je buren samen te brengen en om ze zo 
goed te soigneren ! 

HUURDER IN DE KIJKER BURENNIEUWS

Dus: 
• Wil je graag mee die brug slaan tussen bewoner en 

woonmaatschappij en heb je hiervoor tijd en goesting?
• Ben je graag een actief aanspreekpunt en neem je graag 

deel aan overleggen tussen WoonAnker Waas en de 
bewoners?

• Voel je je geroepen om deel uit te maken van een team 
dat de rechten en de plichten van sociale huurders helpt 
verduidelijken?

Stel je dan kandidaat uiterlijk tegen 30 november 2022. 
Bel of mail naar de sociale dienst van WoonAnker Waas via 03 
771 10 33 of socialedienst@woonankerwaas.be

Ken je zelf iemand die we in de kijker kunnen zet ten 
voor hun nobele daden? Laat het ons weten via  
ann@woonankerwaas.be of karen@woonankerwaas.be

Dat er al enkele wijkcomités actief zijn in verschillende 
buurten is een feit. Het organiseren van rommelmarkten, 
nieuwjaarsrecepties etc. kunnen we bij Woonanker 
Waas alleen maar toejuichen. We willen dit graag 
verder uitbreiden tot een bewonersgroep die de 
belangen van onze huurders behartigt. Een soort van 
“bewonersadviesorgaan”. 

Met zo een adviesorgaan willen we jou als huurder mee 
betrekken, mee laten participeren en samen afspraken 
maken om op een positieve manier samen te bouwen 
aan een goede thuis voor iedereen.  
Zo is er in de Bagoniewijk in Sint Pauwels het wijkcomité 
en in Temse is onlangs een bewonersvereniging 
opgericht voor en door sociale huurders. 

De initiatiefnemers willen een aanspreekpunt zijn en een 
brug slaan tussen bewoners en WoonAnker Waas.
Om duidelijk te communiceren en om jullie nog beter te 
informeren willen we als toekomstige woonmaatschappij 
hierin een coördinerende en ondersteunende rol spelen. 
WoonAnker Waas kan dan beroep doen op jullie 
ervaring en jullie expertise.  

Om een aangename en goed leefbare woonsfeer te 
creëren voor al onze bewoners willen we graag per 
gemeente een actieve bewonersgroep bijstaan. Op die 
manier staan we alweer een stapje dichter bij elkaar en 
kunnen we verder streven naar degelijke woningen voor 
iedereen. 

Huurprijsberekening 2023 

Heef t u of één van uw gezinsleden een erkenning van 
invaliditeit, dan kan u een korting krijgen op uw huurprijs. 

Wat moet u doen ?
Bezorg ons een recent attest van uw mutualiteit waaruit een 
erkenning blijkt van minstens 66% invaliditeit. 
Deze erkenning moet nog steeds lopende zijn.

Had u een erkenning op datum van pensionering, dan bezorgt u 
ons een “éénmalig attest van invaliditeit bij oppensioenstelling”.

Als u een erkenning heeft via het FOD, dan hoeft u niets 
te bezorgen. Deze gegevens worden in principe via de 
Kruispuntenbank ter beschikking gesteld.    
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W I K N A C S E I G R E N E

T E L E K T R I C I T E I T

L I N D R C O N T R A C T R

O G Z I E N I S O L A T I E

V R O E D H C L D T T A W I

L E N H R C F E G I S F S C

O N N M E S O H N E O E P N

O E E A E I T C I T M I A A

K D P A H G S A R I R R A R

N N A Z E O D K A C E A R E

E I N R B L N T P A H T L V

E W E U T O A U S P T G A E

T M E U E C R O E A O A M L

S L L D N E B H B C E D P N

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 4 november 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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BESPARING
BRANDSTOF 
CAPACITEIT
CONTRACT
DAGTARIEF
DUURZAAMHEID
ECOLOGISCH
ELEKTRICITEIT 
ENERGIESCAN
HOUTKACHEL

ISOLATIE
KERNCENTRALE
LEVERANCIER
NETBEHEERDER 
SPAARLAMP
STEENKOOL
THERMOSTAAT
VOLT
WATT
WINDENERGIE
ZONNEPANEEL

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 “mocktail”
De winnaar werd getrakteerd 
op een cadeaubon van de 
gemeente Temse
Proficiat aan Etienne Verbiest  
uit Temse ! 


