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VOORWOORD
Beste huurder,
Zoals reeds aangekondigd in ons vorig nummer werd op 8 mei
2019 een bijna volledig nieuwe raad van bestuur aangesteld
met dus ook een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.
In dit voorwoord laten we dan ook onze ex-voorzitter Koen De
Clercq aan het woord, evenals zijn opvolger als voorzitter voor
de periode 2019 – 2022, Chris Lippens.
Afscheidswoord Koen De Clercq:
Dit is mijn laatste voorwoord als voorzitter
van WoonAnker Waas. Zeggen dat dit
geen pijn doet is de waarheid onrecht
aandoen. Maar de beslissing is gevallen
en we moeten vooruit kijken.

Koen De Clercq

Ik zetelde in de raad van bestuur sedert 2001 en ben
voorzitter sedert 2007. Met heel veel passie en positiviteit
heb ik samengewerkt met mensen die het goed voorhebben
met sociaal wonen in het Waasland. Er was een zeer goede
samenwerking met bestuurders, personeel maar vooral met
een schitterend directeur. WoonAnker Waas staat er! Ik hoop
uit het diepste van mijn hart dat het nog een mooie toekomst
tegemoet gaat.
Ik geef de fakkel nu door aan de heer Chris Lippens en ben
er van overtuigd dat hij dit op een goede manier gaat leiden.
Chris, ik wens je oprecht alle succes toe.
Elke mens heeft recht op waardig wonen. Laat ons dit nooit
vergeten! Het ga jullie goed!

Welkomstwoord Chris Lippens:
Het is voor mij een nieuwe
uitdaging om het voorzitterschap
van WoonAnker Waas in te vullen.
Uit de eerste gesprekken die ik had
Chris Lippens
met de directeur zie ik een waaier
aan “vakgebieden” die hierbij aan
bod komen. Het werken aan één geheel als WoonAnker
Waas na de fusie in 2018 is daarbij van wezenlijk belang.
Op administratief vlak dient verder werk gemaakt te worden
van het stroomlijnen van de werking op onze beide locaties in
Sint-Gillis-Waas en Temse.
Op sociaal vlak moeten we verder zoeken naar middelen om
onze huurders en kandidaat-huurders te ondersteunen en,
waar nodig, ook dwingende maatregelen te nemen.
Voor het beheer van het patrimonium sluit ik mij aan bij de
grootschalige renovatie-operatie die werd opgestart en
momenteel wordt uitgewerkt.
Ook het opstarten en realiseren van nieuwe bouwprojecten zal
mijn volle aandacht genieten, waar ik ook mijn achtergrond als
architect ten volle ter beschikking kan stellen van WoonAnker
Waas.
Indien wenselijk ben ik ook steeds bereid een luisterend oor
te bieden voor jullie als huurder. In het najaar plannen wij
trouwens opnieuw een dag van de huurder, waar we dan
ook nader kunnen kennismaken.
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DIFTAR CONTAINERS
Vanaf 1 juli 2019 verandert voor de bewoners van Sint-GillisWaas, Stekene en Nieuwkerken-Waas het huisvuilophalingssysteem. De grijze huisvuilzakken worden vervangen door
DIFTAR-containers.
Deze omschakeling zal wellicht een grote aanpassing zijn,
zeker voor de bewoners van een appartement. WoonAnker
Waas werkt aan mogelijke oplossingen voor de locaties
waar onvoldoende voorzieningen zijn. Zo zal er tegen 1 juli
2019 bijkomende bergruimte worden gecreëerd die specifiek
bedoeld is voor de opslag van deze containers. De concrete
uitwerking hiervan is in volle voorbereiding. Onze bewoners
hoeven zich dus geen zorgen te maken over de plaats waar
ze terecht kunnen met deze afvalcontainers.
Kom meer te weten over Basiel, Stien
en Piet op www.miwa.be

Wij werken mee aan een propere
omgeving!
Sluikstort en zwerfvuil kosten de samenleving niet
enkel geld. Ze hebben ook een impact op het milieu.
Rondslingerend afval verdwijnt namelijk niet uit zichzelf.
Het eindigt als plastic soep in de oceanen. Of het breekt
in steeds kleinere deeltjes uit elkaar, zoals plastic zakjes
en flesjes en komt als zogenaamde microplastics in
ons drinkwater en voeding terecht.
Een keer een kauwgom of sigaret laten vallen lijkt
misschien niet zo erg. Totdat je je bedenkt dat een
kauwgom er meer dan twintig jaar over doet om af
te breken… Een sigaret doet er tien jaar over. Een blikje
doet er zelfs 50 jaar over.
Tijd om die vicieuze cirkel te doorbreken!
Wil je graag een zwerfvuilactie organiseren in je
buurt of wijk, WoonAnker Waas ondersteunt dit
initiatief met veel plezier!
Neem contact op met Karen@woonankerwaas.be
of Ann@woonankerwaas.be

Verminder de afvalberg: 5 tips voor minder afval
Afval sorteren, is belangrijk. Zo help je het milieu. Nog beter is geen afval produceren. We geven jou een paar tips om
afval te vermijden.
1. Kleef een “geen reclame-sticker” op jouw brievenbus. Je kan deze sticker gratis krijgen bij de gemeente. Zo krijg je
minder papier in de brievenbus.
2. Drink kraantjeswater. Kraantjeswater in België is perfect drinkbaar. Veel plastic flessen, vervoer én geld
uitgespaard.
3. Neem zelf een tas mee naar de winkel en vermijd zo plastic zakjes. Vaak moet je voor een plastic zakje betalen.
Dus, je spaart ook wat geld uit.
4. Controleer de houdbaarheidsdatum van voedsel voor je iets koopt. Houd deze datum ook in jouw koelkast goed
in de gaten.
5. Kies grote verpakkingen. Sommige producten met een lange houdbaarheidsdatum zoals pasta, rijst, zout … kan je
in grote verpakkingen kopen. Dat is minder verpakking en vaak minder duur.
3
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DE WOONANKER WAAS SOEPKAR
Onze WoonAnker Waas wagen werd de afgelopen wintermaanden voor de gelegenheid omgetoverd tot een mobiele soepkar.
Dit verwarmend initiatief heeft de bedoeling om de bewoners een beetje dichter bij elkaar te brengen. Langs deze weg kunnen
we elkaar beter leren kennen en kunnen we luisteren naar wat leeft in de wijk.
Onze soepkar was te vinden in Kemzeke in de Reinaertlaan, in Meerdonk in de Teerlingstraat en in Temse kwamen Cauwerburg
en Hollebeek aan de beurt.
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LICHTMIS

PAASEIERENRAAP

40 dagen na Kerstmis
vieren we lichtmis.
En dat doen we
traditiegetrouw met...
pannenkoeken!
Dus hadden we het
idee om op 2 februari
pannenkoeken te
bakken voor de buurt!

Tijdens de paasvakantie werden alle kindjes uit de
Bagoniewijk uitgenodigd voor een paaseierenraap.

Jessica en Benny uit de Bagoniewijk deelden flyers uit en
verspreidden een oproep via de sociale media. Zo konden
de geïnteresseerden op voorhand inschrijven en een aantal
pannenkoeken bestellen.

Alweer een toffe activiteit waardoor veel blije kinderen al
uitkijken naar volgend jaar.

22 kinderen gingen enthousiast met hun mandje in de hand
op zoek naar kleurrijke paaseieren die verstopt waren in het
bos. Zo vonden ze heel wat lekkers tussen de bomen. Zelfs
de paashaas was van de partij en keek toe of alle eitjes wel
gevonden werden. Voor een leuke herinnering bezorgde hij
een tekening om in te kleuren.

Dankjewel aan de aanwezigen en aan Benny en Jessica
voor de organisatie.

Omdat het op de dag zelf zo’n slecht weer was, werden de
pannenkoeken aan huis gebracht door Jessica haar dochter.
80 pannenkoeken stonden er in totaal op de bestelling.
Iedereen was enthousiast en de buren kwamen graag
even langs om onze baktalenten aan te moedigen.
Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet en het gebruik
van het materiaal alsook voor de vele bestellingen!
We hebben vernomen dat de pannenkoeken overheerlijk
waren!
Hopelijk zien we jullie volgend jaar terug met lichtmis.

Als je zelf interesse hebt om een buurt – of wijkcomité op te richten of als je iets voor je buurt wilt organiseren,
kan je contact opnemen met de sociale dienst van WoonAnker Waas: karen@woonankerwaas.be of
ann@woonankerwaas.be
5
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EERSTE STEENLEGGING PROJECT BRABANDER
In Tielrode werd op vrijdag 5 april de symbolische eerste
steen gelegd van dit project van WoonAnker Waas.
Dit project is één van de zeven nieuwbouwprojecten in
uitvoering bij WoonAnker Waas, goed voor 94 bijkomende
sociale woongelegenheden, gespreid over Tielrode, Steendorp,
Kemzeke, De Klinge en Sint-Gillis-Waas. Daarnaast wordt in
Stekene in 112 woningen het buitenschrijnwerk vernieuwd.
Het project omvat vier gebouwen: achteraan het terrein
bouwen we 30 sociale assistentieflats waar we voor de
zorg samenwerken met Huize Vincent, in het gebouw van de
mouterij 9 gewone bejaardenflats en de bestaande schuur
wordt omgevormd tot een ontmoetingsruimte waar zowel
onze bewoners als de bewoners van Huize Vincent en ook de
omwonenden terecht kunnen.
Vooraan op het terrein worden 5 appartementen voorzien,
waarvoor een overeenkomst wordt afgesloten met vzw De
Klokke die hier huisvesting voorziet voor mensen met een
beperking. De huurders kunnen er zelfstandig wonen, terwijl
vzw De Klokke als zorgvoorziening de nodige ondersteuning
en begeleiding voorziet met op regelmatige tijdstippen
huisbezoeken en 24/24u telefonische permanentie.
De nieuwe appartementen krijgen een plaats aan
de Antwerpsesteenweg recht tegenover woon- en
zorgcentrum Huize Vincent. Bewust, aangezien die positie
ook opportuniteiten schept voor nauwere samenwerking en
sociale interactie.

Het ter beschikking stellen van de ontmoetingsruimte, samen
met de mogelijkheden die Huize Vincent biedt, zal ook voor
een zekere dynamiek zorgen bij alle bewoners aan beide
zijden van de straat.
Interesse ?
Wie interesse heeft in de huur van de sociale assistentieflats
en de bejaardenflats, kan voor meer informatie terecht op het
kantoor van WoonAnker Waas, Mariadal 1 in Temse, telefonisch
via 03 771 10 33 of via mail naar info@woonankerwaas.be.
Wie interesse heeft in de huur van één van de vijf
appartementen, kan een mailtje sturen naar
bob.lenssens@deklokke.be voor meer informatie.
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ZITDAG STEKENE
In het OCMW van Stekene (Kerkstraat 14) vindt elke tweede
dinsdag van de maand een zitdag plaats van WoonAnker
Waas.
Kandidaat-huurders die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen
naar het kantoor in Sint-Gillis-Waas of Temse krijgen zo de
mogelijkheid om zich te laten inschrijven voor een sociale
woning.
Daarnaast is er tijdens deze zitdag ruimte voor andere vragen
van kandidaat-huurders of van huurders.
Met deze maandelijkse zitdag willen we dus ook een lokaal
ankerpunt creëren voor de huurders van WoonAnker Waas.

De kandidaat-huurders kunnen er terecht voor:
• een inschrijving en /of informatie
• vragen over actualisatie
• vragen over hun dossier
• …
De zittende huurders kunnen er terecht voor:
• sociale problematieken
• technische vragen
• administratieve vragen
• …
De zitdag gaat dus door elke tweede dinsdag van de maand
van 14 u. tot 16 u. Enkel op afspraak. Een afspraak kan gemaakt
worden via het OCMW van Stekene of via WoonAnker Waas.
Contactgegevens WoonAnker Waas: 03/770.60.63 of
karen@woonankerwaas.be
Contactgegevens OCMW Stekene: 03/790.10.40

Buurtwerking sportmix voor de kinderen!
In juni voorziet de Sport- en Jeugddienst elke woensdag op één van de speelterreinen in de gemeente Sint-Gillis-Waas een
leuke namiddag vol sport- en spelplezier, gratis. Alle kinderen van 6 t.e.m. 14 jaar zijn van harte welkom van 14 tot 16 uur.
Data en locatie:
• Woensdag 5 juni: speelterrein in de Teerlingstraat, Meerdonk
• Woensdag 12 juni: speelterrein in de Hoge Rode Moer, De Klinge
• Woensdag 19 juni: speelterrein in Tweehagen, Sint-Gillis-Waas
• Woensdag 26 juni: speelterrein in de Bagoniewijk, Sint-Pauwels
7
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8 NIEUWE APPARTEMENTEN
IN SCHEERDERSHOF
TE DE KLINGE
In opdracht van Woonanker Waas realiseerde de firma
Durabrik in De Klinge 8 nieuwbouw appartementen.
Het project werd voorlopig opgeleverd op 5 februari.
De 8 wooneenheden (4 met 1 slaapkamer en 4 met 2
slaapkamers) hebben elk een eigen rechtstreekse inkom.
De wooneenheden werden gebouwd volgens de BENprincipes en zijn dus ‘bijna energie-neutraal’: goed voor het
klimaat, maar ook goed voor de portemonnee van onze
huurders. Doordat het gebouw super geïsoleerd is, zal er
tijdens winterperiodes bijna geen warmteverlies zijn en
tijdens hete zomers zal het binnen heerlijk koel vertoeven
zijn. Het gebouw voldoet aan de strengste bouwnormen op
vlak van energieprestatie en binnenklimaat, luchtdichtheid,
akoestiek en brandveiligheid. Tevens is het voorzien van een
groendak.

KENNISMAKINGSMOMENT
SCHEERDERSHOF
De nieuwe appartementen, “Scheerdershof” in De Klinge
zijn sinds maart verhuurd. Op donderdagmiddag 4 april
organiseerde WoonAnker Waas een kennismakingsmoment.
Een gezellige babbel, een hapje en een drankje deden de
tongen loskomen en al snel werd er uitgebreid gepraat over
de kinderen, kleinkinderen, hobby’s enz…
Ook de praktische kant werd besproken. Onze technische
coördinator stond iedereen te woord die hierover vragen
had.
Een mooi staaltje van hulpvaardigheid kwam al meteen
boven toen een nieuwe bewoonster bandenpech had en
een vriendelijke buurman onmiddellijk een helpende hand
toestak.

De appartementen zijn comfortabel ingericht met open
keuken, een ruime berging, badkamer met douche en privé
terras of tuin.
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WAARSCHUWING!!

RENOVATIEPROJECT 2020
Zoals eerder reeds aangekondigd, zal Woonanker Waas in
2020 starten met de grondige renovatie van meer dan 430
woningen in Stekene, Sint-Gillis-Waas en Nieuwkerken.
Het project is in volle voorbereiding en zit perfect op
schema. Er werden 4 architectenbureaus aangesteld die
telkens een volledige wijk op zich nemen. In december en
januari werden de verschillende type-woningen in kaart
gebracht en werden de oorspronkelijke bouwplannen
gedigitaliseerd of opnieuw uitgetekend. Daarna werd een
inventaris gemaakt van mogelijke renovaties die worden
uitgevoerd. De klemtoon ligt hierbij op de renovatie
van daken, de verdere isolatie van de woningen, de
vernieuwing van het schrijnwerk en de technieken, o.a.
de elektriciteit. Veel aandacht zal tevens gaan naar het
verbeteren van het comfort, in het bijzonder van badkamers
en keukens. Bedoeling is dat alle werken kunnen worden
uitgevoerd zonder dat een verhuis van bewoners
vereist is.

Opgepast voor malafide verkopers
van onderhoudscontracten voor
CV-ketels
In sommige woonwijken in Stekene, mogelijk
ook elders, zouden vrij opdringerige verkopers
trachten een veel te duur onderhoudscontract te
verkopen voor het onderhoud van de CV-ketels.
Zij beweren dat zij dit doen in opdracht van de
huisvestingsmaatschappij.
Teken NOOIT dergelijke contracten! Heb je dit toch
gedaan, stuur dan zeker binnen de
14 dagen een aangetekend schrijven naar deze
firma waarin je duidelijk verklaart “af te zien van
de aankoop van het contract”.
Het onderhoud van de CV-installatie van alle
woningen en appartementen van WoonAnker
Waas gebeurt enkel door de firma Engie Cofely,
die steeds herkenbaar zijn met het logo op hun
service-wagen.

In de periode maart tot begin juni zullen alle woningen
individueel bezocht worden door de architecten en wordt
elke woning afgetoetst aan de inventarislijst. Wij vragen
de medewerking van alle bewoners om de architecten
toegang te verlenen tot hun woning.
Nog voor het bouwverlof zal het bouwdossier verder
worden afgewerkt en naar de bevoegde instanties worden
gestuurd ter goedkeuring. In het najaar hopen we de
werken te kunnen aanbesteden zodat de werken effectief
van start kunnen gaan in 2020.
Wij houden u verder op de hoogte!
9
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TIPS VAN WAASJE
De lente is in aantocht. De zon laat zich hopelijk weer
wat vaker zien. Het is de hoogste tijd om de tuin op
orde te maken. Wat kan je allemaal doen? Waasje zet
een aantal tips voor je op een rijtje:
•

Begin in het voorjaar, zodra de vorst weg is, met het
snoeien van vorstgevoelige planten.

•

Verticuteer je gazon in het voorjaar, bijvoorbeeld in april/
mei. Daarmee haal je het mos uit je grasmat en kan licht
en vocht weer in het gras trekken. Verticuteren doe je met
een speciale verticuteerhark. Strooi vervolgens gazonmest
en graszaad op je gazon. Zo voorkom je dat mos en
onkruid terugkomt.

•

Maai het gras regelmatig (om de tien dagen). Kale plekken
kunnen bijgezaaid worden met graszaad. Ook kalk en
mest is goed voor het gras. Boven de 25 graden is het
verstandig je gras niet te kort te maaien.

•

Snoeien? Knip je haag of buxus met de heggenschaar
twee maal per jaar.

•

Heb je last van onkruid? De beste
manier om onkruid te verwijderen
is om het met wortel en al weg
te halen. Gebruik dus geen
onkruidbestrijder.

•

Wil je een onderhoudsvrije tuin?
Zorg dan voor veel vaste planten of
bodembedekkers en plant die dicht
op elkaar.

•

Grote bomen in de tuin? Als bomen te groot, dood of ziek
zijn is het verstandig om deze te verwijderen uit de tuin.
Check bij je eigen gemeente of je daar een kapvergunning
voor nodig hebt. Plant nadien een nieuwe boom aan.

•

Geef je planten, en vooral die in pot, voldoende water.
Helemaal bij warme en droge dagen. Doe dit ’s ochtends
vroeg of ’s avonds als de zon onder is. Je kunt beter 1 keer
goed en lang water geven, dan meerdere keren kleine
beetjes.

En vooral : geniet van je tuin!

10
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ER WAS EENS …
Mo woonde al een ruime tijd in een woning van WoonAnker Waas.
Hij droomde er van om de wijde wereld in te trekken.
Zo gezegd, zo gedaan. De woning werd opgezegd en Mo begon
aan zijn tocht.
Sarah, de nieuwe huurder, trok in de woning met haar kinderen en
zoals regelmatig gebeurt, neemt de nieuwe huurder een aantal
zaken over. In dit geval ook de hond van onze globetrotter.
De geplande trip van Mo verliep niet zoals verwacht en na een tijd
was hij terug in het land … en kwam hij langs in zijn oude woning.
Van het ene kwam het andere en ondertussen is Mo ingetrokken
bij Sarah.
Hoe schoon kan het leven zijn …

MAAR ….
Sarah was vergeten om WoonAnker Waas te melden dat Mo was ingetrokken bij haar. Dit is domiciliefraude want als huurder
ben je verplicht om elke wijziging in de gezinssamenstelling te melden zodat de huurprijs kan aangepast worden.
Voorgaand verhaal is echt gebeurd! We doen hier dan ook nogmaals een oproep om deze wijzigingen in jullie gezinssamenstelling
steeds te melden.
De informatie komt uiteindelijk toch bij ons terecht en dan loopt u het risico dat er een zware rekening in de bus valt voor de
periode van samenwoning die door u niet werd gemeld.
Om onze huurprijzen correct te kunnen berekenen, is ook uw eerlijkheid van belang.
Domiciliefraude is een zware fout die zelfs kan leiden tot de verbreking van de huurovereenkomst. Zorg dat het u niet overkomt
en bezorg ons tijdig de nodige informatie.
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AANGEBRAND
AARDAPPEL
BARBECUE
BRADEN
BRIKETTEN
BROCHETTE
COCKTAILS
DRAAISPIT
FEEST
GAS

GEZELLIG
GRILL
GROENTEN
HAMBURGER
KRUIDEN
LEKKER
LOOKBOTER
MARINADE
PAPILLOT
PARTYTENT

RIBBETJES
ROOSTER
SANGRIA
SATÉ
SCHORT
SMULLEN
VLEES
VUUR
ZON

Het woord dat we vorige keer zochten in
onze woordzoeker was “SNEEUWPRET”.
De winnaar viel in de prijzen en kreeg een
cadeaucheque van
de winkels van
Temse.
Proficiat aan
Dennis Baeyens
uit Temse.

N

L

E

Z

R

G

E

T

O

L

N

U M

S

E

H

O

T

R

E

O

T

E

G

E

S

A

C

L

N

A

I

T

L

T

K

A

G

T

C

R

H

L

V

L

M

L

E

K

S

I

S

N

O

I

O

U

L

L

I

B

E

H

L

O

A

E

C

N

R

M

P

P

E

R

U

L

C

A

O

O

K

A

T

S

A

A

U

E

E

R

N

O

O

R

T

D

I

P

R

I

C

Z

S

G

G

T

R

G

A

E

P

F

T

R

E

S

E

J

T

E

B

B

I

R

S

E

Y

G

B

B

N

E

D

A

R

B

L

U

I

E

T

N

R

K

R

U

I

D

E

N

S

U

A

S

E

A

A

R

D

A

P

P

E

L

O

V

A

T

N

S

B

N

E

T

T

E

K

I

R

B

R

D

T

K

H

L

O

O

K

B

O

T

E

R

D

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
Telefoon 03 770 60 63
E-mail info@woonankerwaas.be

Openingsuren
Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Maandagnamiddag van 15.30 uur tot
16.45 uur.

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. 31 mei 2019 doormailen
naar info@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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