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VOORWOORD
De voorbije drie maanden is het leven van ons allemaal beheerst
door Covid-19, het coronavirus dat er in geslaagd is om van de
ene dag op de andere de hele wereld plat te leggen.
In de voorbije maanden werden we ‘opgesloten’ in onze
eigen bubbel, in de woning of het appartement dat u van
WoonAnker Waas huurt. Volledig terugplooien in uw eigen
omgeving is niet altijd eenvoudig.
Als WoonAnker Waas hebben we de voorbije maanden
getracht om maximaal beschikbaar te zijn voor jullie. Wij
hebben steeds verder gewerkt, weliswaar achter gesloten
deuren. Vanaf 11 mei 2020 hebben we onze deuren opnieuw
geopend, maximaal inzettend op uw en onze veiligheid.
Wij hopen in de loop van de maand juni 2020 terug ten volle
onze dienstverlening te kunnen ontplooien.
Ondanks deze coronacrisis, hebben we de voorbije maanden
niet stilgezeten.
Zoals u verder in dit nummer kan lezen hebben we voor twee
nieuwe projecten een ontmoetingsmoment georganiseerd
voor onze nieuwe huurders. Gelukkig nog voor de coronacrisis.
Onze geplande dag van de huurder in Temse, die voorzien was
op 24 april 2020, hebben we helaas moeten uitstellen. Zodra
de veiligheidssituatie het toelaat, doen we een nieuwe poging.

Ook aan de 44 appartementen in Tielrode wordt naarstig verder
gewerkt met een waarschijnlijke verhuring tegen eind dit jaar.
We werken ook verder aan ons ambitieus renovatieprogramma:
de vernieuwing van de dakbedekking met extra isolatie aan
32 bejaardenwoningen in Temse is bijna afgewerkt.
Van de vier grote geplande renovatiewerken in Stekene – SintGillis-Waas – Nieuwkerken-Waas, zijn de werken besteld voor
99 woningen in Meerdonk en De Klinge.
Voor 134 woningen in de Bloemenwijk in Stekene is de aanbestedingsprocedure lopende en kunnen de werken normaal
gezien besteld worden nog vóór het bouwverlof.
Voor de andere twee projecten wordt de aanbestedingsprocedure opgestart na de zomervakantie.
Los van al deze activiteiten hebben we de laatste maanden
met zijn allen ervaren dat gezondheid een heel belangrijk
gegeven is. We wensen jullie dan ook een goede gezondheid
en duimen er voor dat we in het najaar niet opnieuw door een
corona-lockdown moeten gaan.

U kan ook lezen dat we de volgende weken andermaal twee
nieuwbouwprojecten gaan opleveren. De zes appartementen
in de Gaverstraat in Sint-Gillis-Waas en de acht woningen in de
Kleinkunstlaan in Kemzeke worden vanaf deze zomer verhuurd.

Etienne

Audenaert

Chris Lippens
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KENNISMAKINGSMOMENT
NIEUWE HUURDERS

Eind 2019 werden in de Kleinkunstlaan te Kemzeke 10
nieuwbouwappartementen in gebruik genomen en 11
nieuwbouwwoningen in de Zwanenhoek te Sint-Gillis-Waas.
De sociale dienst organiseerde in het voorjaar op beide
locaties een kennismakingsmoment zodanig dat de nieuwe
bewoners en de medewerkers van WoonAnker Waas elkaar
konden leren kennen. Toen was het nog een evidentie om in
groep te genieten, momenteel is de realiteit spijtig genoeg
helemaal anders.
Ontbijt Kleinkunstlaan
Op donderdagochtend 6 februari werden alle bewoners
getrakteerd op een ontbijt. Met een tasje koffie en een
boterkoek leerden de buren elkaar wat beter kennen en zat
de sfeer al onmiddellijk goed. Spontaan werden er plannen
gesmeed om in de zomer een bbq te organiseren met de
buren. Het coronavirus gooit nu wat roet in het eten, maar
uitstel is geen afstel.
De aanwezigheid van Rikkie van de dienst patrimonium gaf
aan de bewoners de mogelijkheid om hun bemerkingen door
te geven. Zo werd bijvoorbeeld op vraag van de bewoners
nadien een infobord aan de ingang geïnstalleerd.

Koffieklets Zwanenhoek
Voor de bewoners van de Zwanenhoek en Sint-Helenastraat
in Sint-Gillis-Waas werd op donderdagmiddag 5 maart een
‘koffieklets‘ gehouden. In het kantoorgebouw van WoonAnker
Waas werd een geïmproviseerde tearoom voorzien en de
sociale dienst zorgde voor heerlijke fruitcake en koffie. Omdat
de meeste bewoners elkaar al kenden, zat de sfeer er al
meteen goed in en werd er volop genoten van dit gezellig
samenzijn.
Gespreksonderwerp van de dag was het coronavirus dat
toen nog voor de deur stond. Veel van de bewoners waren
toen al op hun hoede. We hopen dat al onze huurders in
prima gezondheid verkeren.
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NIEUW! REGIOWERKING SOCIALE DIENST
Sinds de fusie is er heel wat veranderd binnen WoonAnker
Waas. Door het stijgende aantal woongelegenheden
hebben we gekozen om onze sociale dienst op te delen in
vier welbepaalde regio’s.
Op die manier willen we jullie een vast aanspreekpunt
geven, maar vooral onze aanwezigheid in de wijken sterk
verhogen en samen met u werken aan de leefbaarheid in
ons patrimonium.
Onze sociale dienst staat nog steeds onder leiding van Eva
en de regiowerking wordt gecoördineerd door Stanny.
Wij stellen dan ook graag onze vier regioverantwoordelijken
aan u voor, waarbij we iedere keer aangeven welke straten
binnen hun regio vallen :
Stanny
Is al lange tijd werkzaam in Temse en deed in
het verleden naast de sociale dienst ook zijn
deel in de technische dienst. Hij staat ook in
voor de plaatsbeschrijvingen bij aanvang en
stopzetting van de verhuring.
03 710 59 90
stanny@woonankerwaas.be
		
Temse: Azalealaan-BlindstraatHollebeek-Kattebrug-Koning AlbertlaanKoning Boudewijnlaan-Koning
Leopoldlaan-Prinsenlaan-Tulpenlaan
Steendorp: Dis Van RaemdonckpleinEuropalaan- Gelaagstraat-KapelstraatLepelstraat- Warandestraat
Stekene: Boterbloemstraat- Hellestraat- KlaverbloemstraatMadeliefjesstraat- Molenbergstraat- Nieuwstraat4

Paardebloemstraat- Ranonkelstraat- SpoorwegwegelStadionstraat- Varenstraat- Veldkerzenstraat
Klein Sinaai: Kasteelstraat
Karen
Karen was reeds het vertrouwde gezicht voor onze huurders
in Stekene, Sint Gillis Waas en Nieuwkerken-Waas. Zij deelt
haar ervaring met de collega’s van Temse en leert op haar
beurt het patrimonium van Temse en zijn bewoners beter
kennen. Bij Karen kan je ook terecht voor alle vragen rond
inschrijvingen. Karen spitst zich verder
nog toe op onze bewonersparticipatie.
03 202 61 40
karen@woonankerwaas.be
Temse: Albrecht RodenbachlaanBoodtsstraat-CauwerburgEsdreef-Felix TimmermanslaanNijverheidstraat Paterstraat-Peter
Benoitlaan-Piet NutenlaanPriester PoppestraatSchoolstraat-ScheldestraatSint-Amelbergalaan-Sint
Sebastiaanstraat- Suske en
Wiskelaan-Vlietdam
Tielrode: AntwerpsesteenwegBettehemstraat-Gentstraat-Huis-ten-HalvenKaaistraat-Polderstraat-Sint-Jozefstraat-Weelstraat
Meerdonk: Boomgaardstraat-Schoolstraat-Teerlingstraat
De Klinge: Buitenstraat-Hoge Rode Moer-KerselarendreefScheerdershof-Schooldreef

Bruno
De nieuwste aanwinst van WoonAnker
Waas. Bruno verdiende zijn sporen reeds
bij andere welzijnsorganisaties. Vooral
buurtwerk en mensen verbinden is zijn
ding. Naast zijn werk binnen de sociale
dienst, doet Bruno ook inschrijvingen van
kandidaat-huurders.
03 202 61 42
bruno@woonankerwaas.be
Temse: Eduard De Sutterlaan- Florent
Beeckxlaan-Hendrik HeymanlaanKardinaal Cardijnlaan-Karel Van HoeylandtlaanMariadal-Oeverstraat-Volksplaats-Vredestraat
Elversele: Ganstienden
Sint Pauwels: Beekstraat-Gentstraat-Koning
Boudewijnlaan-Koningin Fabiolalaan-Pastorijstraat- Prins
Philiplaan
Kemzeke: Kleinkunstlaan-Molenstraat-NapoleonBohynstraat-Nationalestraat-Reinaertlaan-Stuyvenbergstraat
Nieuwkerken-Waas: G. Helderenberg-KolkstraatMeesterstraatWallenhof

Ann
Via de dienst administratie kwam Ann bij de sociale
dienst terecht. Een echt manusje van alles. Het volledige
traject van kandidaat-huurder tot effectieve huurder wordt
door Ann mee opgevolgd. Ann spendeert ook een groot
deel van haar takenpakket aan het uitbreiden van onze
bewonersparticipatie.
03 710 59 96
ann@woonankerwaas.be
Temse: August De BatslaanBoodtsstraat-Clemens
De LandtsheerlaanDominicanessenstraat-Flor
Kiedenlaan-Gebroeders
Boellaan-HerderstraatPhilemon HaumanstraatPieter Dierckxlaan-Sint
Sebastiaanstraat-‘t Foort-Tony
Van Oslaan-Vredestraat
Sint Gillis Waas:
Dam-GaverstraatKerkstraat-NieuwstraatPompstraat-Sint-HelenastraatTweehagen-Zwanenhoekstraat

Oproep !!
WoonAnker Waas doet een warme oproep aan alle huurders
om deel te nemen aan onze tevredenheidsmeting rond de
coronamaatregelen.
Door een korte vragenlijst in te vullen helpen jullie ons met het verbeteren en
bijsturen van onze werking en kunnen we jullie steeds de beste service bieden.
De tevredenheidsenquête is terug te vinden via onze website
www.woonankerwaas.be
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NIEUWBOUWPROJECTEN
Acht nieuwe ééngezinswoningen Kleinkunstlaan
te Kemzeke

Zes appartementen in de Gaversstraat
te Sint-Gillis-Waas

In opdracht van WoonAnker Waas realiseerde de firma
Damman in Kemzeke acht nieuwe ééngezinswoningen. Het
project wordt voorlopig opgeleverd in juni. De acht woningen
(zes met twee slaapkamers en twee met vier slaapkamers)
zijn gesitueerd in de zogenaamde ‘Muziekwijk’, een recente
verkaveling waar het aangenaam rustig en landelijk wonen
is. Alle woningen werden inmiddels toegewezen en worden
verhuurd vanaf 1 juli.

Eveneens in opdracht van WoonAnker Waas werden
door de firma Herweyers in de Gaversstraat te Sint-GillisWaas twee oudere ééngezinswoningen afgebroken en
vervangen door een nieuwbouw van zes appartementen.
Dit project, centraal maar toch rustig gelegen, wordt
voorlopig opgeleverd tegen eind juni en de appartementen
zullen vanaf 1 augustus in verhuring gaan.

De woningen werden gebouwd volgens de BEN-principes
en zijn dus ‘bijna energie-neutraal’: goed voor het klimaat,
maar ook goed voor de portemonnee van onze huurders.
Het gebouw voldoet aan de strengste bouwnormen op
vlak van energieprestatie en binnenklimaat, luchtdichtheid,
akoestiek en brandveiligheid. Alle woningen zijn boven-dien
voorzien van zonnepanelen. De woningen zijn geconcipieerd als zogenaamde ‘doorzonwoningen’: zowel in de
zes rijwoningen als in de twee halfopen woningen loopt de
leefruimte over vrijwel de gehele diepte van het huis door.
Alle woningen zijn comfortabel ingericht met open of
halfopen keuken, voldoende bergruimte, badkamer met
douche en twee toiletten. Elke woning beschikt over een
privé tuin, een gezellig terras en een ruime tuinberging.

Het project oogt zeer modern
en bestaat uit vier appartementen met twee slaapkamers
(met een woonoppervlakte
van 75 à 80 m²2 ²³en twee
appartementen met een slaapkamer (woonoppervlakte ca.
55 m³2 en 61 m2).
De appartementen zijn comfortabel ingericht met open
keuken, badkamer met douche en voorzien van voldoende
bergruimte. Alle appartementen zijn rolstoelvriendelijk:
het gebouw is voorzien van een lift met aandacht
voor toegankelijkheid. De twee appartementen op het
gelijkvloers hebben een privétuintje, drie van de vier overige
appartementen hebben telkens een eigen terras.

Oproep!! Wij vragen aan onze huurders die in hun woning of appartement nog geen
rookmelders hebben, ons hierover te contacteren op het nummer 03 771 10 33 of via mail :
info@woonankerwaas.be WoonAnker Waas heeft de plicht om elke woning of appartement te voorzien
van een of meerdere rookmelders, maar als huurder heeft u meldingsplicht. Laat u het ons weten als er nog
geen melders zijn geplaats en of als deze defect zijn. Denk aan uw veiligheid!
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CORONA-INFO
Versoepeling van de coronamaatregelen:
De geleidelijke afbouw van de lockdownmaatregelen is
volop bezig. Onze deuren zijn weer open, onze sociale
dienst doet opnieuw plaatsbezoeken en er worden weer
herstellingswerken ter plaatse uitgevoerd. Dit alles onder
strikte voorwaarden want het coronavirus is helaas de wereld
nog niet uit.
Om de veiligheidsvoorschriften te respecteren laten we
slechts één bezoeker binnen in onze kantoren.
De sociale dienst en onze onderhoudsmedewerkers werken
met mondmasker en handschoenen. Social distance moet
worden gegarandeerd en indien een huurder ziek is, wordt
het huisbezoek uitgesteld. Wij rekenen op jullie begrip hiervoor.
Een hart onder de riem voor onze senioren
De coronacrisis vergt enorm veel van iedereen. Zeker voor de
ouderen is het niet gemakkelijk door het wegvallen van hun
sociale contacten. De Sociale dienst van WoonAnker Waas
belde de afgelopen weken naar de 65-plussers om hen
een luisterend oor te bieden in deze lastige tijden. We blijven
uiteraard voor jullie allen bereikbaar en verwijzen eventueel
door naar lokale vrijwilligersinitiatieven waar je terecht kan voor
een babbel of als je bijvoorbeeld zelf geen boodschappen
kan doen. Deze initiatieven kan je terugvinden via deze links:
voor Stekene: 03 790 03 74 of
www.impactdays.co/stekenehelpt/
voor Sint-Gillis-Waas: 03 202 80 70 of
www.impactdays.co/sint-gillis-waashelpt/
voor Temse via Ann Lachaert 03 710 12 81

Eventuele tussentijdse herziening van de huurprijs
De Vlaamse regering keurde op 27 maart 2020 een aantal
tijdelijke coronamaatregelen goed.
Als minstens een van de gezinsleden getroffen is door
technische werkloosheid door overmacht als gevolg van
de coronacrisis kan een eventuele tussentijdse herziening
berekend worden.
Deze maatregel werd op 11 mei 2020 uitgebreid naar eenieder die aantoont dat zijn inkomen gedaald is als gevolg
van de coronavirusmaatregelen (bv. freelancers, personen
met interim contracten) of als gevolg van ziekteverlof door het
coronavirus.
Wat moet u doen?
U bezorgt ons de nodige bewijsstukken met het inkomen
van alle gezinsleden van de laatste maand.
Voor de gezinsleden getroffen door coronawerkloosheid
bezorgt u ons een inkomensbewijs van RVA of uitbetalingsinstelling en/of van de werkgever.
U bezorg ons dit via mail naar info@woonankerwaas.be
of u steekt dit in de brievenbus van ons kantoor (Mariadal 1,
Temse of Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas) of u stuurt
dit op met de post naar WoonAnker Waas, Mariadal 1 te 9140
Temse.
Wat doet WoonAnker Waas?
Wij gaan na op basis van uw bewijsstukken of uw inkomen
op jaarbasis gedaald is met 20 % ten opzichte van het
referentie-inkomen :
• uw inkomen is gedaald met 20% of meer: wij laten u weten
dat de huurprijs met ingang vanaf de volgende maand voor
een periode van drie maanden wordt verminderd
• uw inkomen is niet gedaald met 20% of meer: wij laten u
weten dat de huurprijs ongewijzigd blijft.
Hoelang het coronavirus nog actief zal zijn is
nog onduidelijk. We nemen ondertussen de
veiligheidsmaatregelen strikt in acht en blijven
paraat om jullie zo goed mogelijk van dienst
te zijn.
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BOERDERIJ
BOERIN		
EENDJES
ERF		
EZEL
GANS
GEITEN
GEWASSEN
GRAANSILO
HARKEN		
KIPPENHOK
KLOMPEN

KOE
KONIJN		
KRUIWAGEN
KUIKEN
LAMMETJE
MELKEN
OOGSTEN
PAARD
RIEK
SCHAAP
STAL
STRO

TRACTOR
VARKEN
VEULEN
WEIDE
WOL
ZAAIEN

Het woord dat we vorige keer zochten in
onze woordzoeker was ‘EXPEDITIE’.
De winnaar werd getrakteerd op een
cadeaubon van de
gemeente Stekene.
Proficiat aan de
familie De Meester
uit Stekene.
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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
Telefoon 03 770 60 63
E-mail info@woonankerwaas.be

Openingsuren
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
van 9.00u tot 12.00u
Donderdag gesloten

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. 19 juni 2020 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.

