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4  BUURT IN DE KIJKER

Deze keer staat de Jenny Walrystraat 
in Gent in de kijker. Onze medewerker van de 
Technische Dienst ging op zoek naar de vrouw 
achter deze straatnaam. Sindsdien kan hij haar 
naam niet meer uitspreken zonder aan boeken 
te denken.

6  HANDIGE HARRY HARRIETTE

Nu we door de coronamaatregelen 
veel meer thuis zijn, verbruiken we ook meer 
energie. Gelukkig kunnen een paar kleine 
stappen uw factuur al doen dalen. Dat is niet 
alleen goed voor uw portemonnee, maar ook 
voor het milieu. 

5  EEN NIEUWJAARSWENS

Door het coronavirus gingen we niet 
op visite bij een van onze huurders. In plaats 
daarvan leest u een nieuwjaarswens. We hopen 
allemaal dat 2021 opnieuw een jaar wordt 
waarin we elkaar kunnen ontmoeten.  

3  WIST U DAT …

… u het huurcontract van uw ouders niet 
kunt overnemen als inwonend kind? U laat zich 
daarom best zelf inschrijven als kandidaat-
huurder. We leggen u uit waarom en vertellen 
hoe u dat kunt doen.

HUURDERSNIEUWSBRIEF Volkshaard cvba-so
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APPELTAART

De familie Haentjens – De Coninck uit 
Wachtebeke bezorgde ons het recept van 

hun favoriete appeltaart. Die wordt al 
meer dan 40 jaar in de familie gemaakt. 

Het geheim van hun succesrecept? 
“Je hebt er niet veel voor nodig en 
de taart is snel klaar”, klinkt het.

Ingrediënten

 ▸ 200 gram boter
 ▸ 200 gram suiker
 ▸ 200 gram gewone 
bloem (gezeefd)

 ▸ 3 eieren
 ▸ 2 à 3 appels (naar keuze)

Werkwijze

 ▸ Verwarm de oven voor op 180 à 200 graden.
 ▸ Smelt de boter in een pan. Voeg de suiker toe.
 ▸ Doe de eieren bij het mengsel en roer goed.
 ▸ Voeg nu ook de gezeefde bloem en de in stukjes 
gesneden appel toe.

 ▸ Giet het mengsel in een 
taartvorm. 

 ▸ Bak de taart 40 à 45 
minuten in de oven. 

Serveer met een 
lekker tasje koffie of 

thee. Smakelijk!

Hebt u ook een recept waarmee u 
elke keer scoort bij familie en vrienden?  
En wilt u dat graag delen met de andere huurders 
van Volkshaard? Stuur dan uw recept – met ingre-
diënten én een foto van het eindresultaat – naar 
communicatie@volkshaard.be.  
Misschien verschijnt uw gerecht dan binnenkort 
ook in VOLuit!

Beste lezer
Wat een jaar hebben we achter de rug, niet? 

2020 was in alle opzichten een jaar om te 
onthouden. We hopen dat u en uw dierbaren 
in goede gezondheid gebleven zijn.

Voor 2021 wenst het ganse team van Volkshaard/
KLE Het Volk u allen een jaar met nieuwe 
dynamiek EN een stevige portie gezondheid!

We kijken er allemaal naar uit om, zo spoedig 
mogelijk, ons ‘normaal’ leven te hervatten.

Omdat onze samenleving zich nog steeds in code ‘rood’ 
bevindt, is ook onze werking naar onze (kandidaat-)
huurders helaas beperkt. We blijven echter maximaal 
bereikbaar via telefoon, mail en per post. U vindt 
hierover ook meer info op onze website,  
www.volkshaard.be.

Een warme groet uit Gent!

Hans Heyse 
Directeur
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Wist u dat
U ALS INWONEND 

KIND NIET ZOMAAR 
HET HUURCONTRACT 

VAN UW OUDERS KAN 
OVERNEMEN?

RECEPT

LENGEN EN KORTEN 
VAN DE DAGEN

De zon gaat op onder
Januari 1 08:47 16:36

10 08:44 16:47
20 08:36 17:03
30 08:23 17:21

Februari 1 08:20 17:25
10 08:05 17:42
20 07:45 18:00

Maart 1 07:24 18:19
10 07:04 18:35
20 06:40 18:52
30 07:17 20:10
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Wist u dat … als u inwoont bij uw ouders die een sociale woning 
huren, is het een goed idee om u zelf in te schrijven als kandidaat-
huurder. Het is namelijk zo dat u het huurcontract van uw ouders 
niet kan overnemen als zij verhuizen of overlijden. Dat komt omdat 
u in dat geval een ‘bijwoner’ bent.

Wist u dat
U ALS INWONEND 

KIND NIET ZOMAAR 
HET HUURCONTRACT 

VAN UW OUDERS KAN 
OVERNEMEN?
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Huurders 
versus 
bijwoners

In de wetgeving sociale 
huur wordt een onder-

scheid gemaakt tussen ‘huur-
ders’ en ‘bijwoners’.

Een huurder is:
▸ de persoon die zich opgaf als referentiehuurder

▸ de persoon met wie de referentiehuurder 
getrouwd is, wettelijk of feitelijk samenwoont. 
Deze persoon moet ook aan de inschrijvings- 
en toelatingsvoorwaarden voldoen.

Een bijwoner is:
▸ elke andere persoon die uw sociale 

huurwoning mee bewoont. Hij/zij moet de 
huurovereenkomst niet ondertekenen en moet 
niet voldoen aan de voorwaarden. Is hij/zij 
meerderjarig en heeft hij/zij een inkomen? Dan 
telt dat wel mee voor de huurprijsberekening.

Als u dus meerderjarig bent en bij uw ouders 
inwoont, dan wordt u gezien als ‘bijwoner’.

Einde huurovereenkomst bij 
overlijden van huurder
Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huur-
overeenkomst automatisch stoppen. Dit gebeurt op 
het einde van de tweede maand na het overlijden.

Bijwoners die achterblijven hebben het recht om 
nog zes maanden na het overlijden in de woning te 
blijven wonen. Zij sluiten hiervoor een bezettings-
overeenkomst af met Volkshaard. Dit betekent dus 
dat u na die zes maanden de woning moet verlaten.

In sommige gevallen kan deze termijn verlengd 
worden. Neem hiervoor contact op met de Sociale 
Dienst.

Einde huurovereenkomst bij 
verhuis van huurder
Ook als uw ouders verhuizen naar een andere 
woning of een woonzorgcentrum, kan u het huur-
contract niet overnemen.

Wat kan u doen?

U kan zich zo snel mogelijk zelf inschrij-
ven als kandidaat-huurder. Op die 
manier komt u op de wachtlijst terecht 
en kunnen we u een sociale woning 
toewijzen als u aan de beurt 
bent.

 
 

Opgelet: dit 
kan enkel als u 
ook voldoet aan de 
inschrijvingsvoorwaarden:
1. U bent meerderjarig.

2. U bent ingeschreven in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister.

3. U en de leden van uw gezin hebben geen 
eigendom.

4. Uw inkomen is niet te hoog.

U vindt hierover meer informatie op onze website 
www.volkshaard.be

Als u hieraan voldoet, moet u het inschrijvingsfor-
mulier invullen en aan ons bezorgen. U hebt twee 
keuzes:

▸ Ofwel maakt u een afspraak met een 
maatschappelijk assistent. U vult dan samen 
met hem of haar het inschrijvingsformulier in. 
Vergeet zeker niet om uw identiteitskaart mee 
te brengen.

▸ Ofwel downloadt u het inschrijvingsformulier 
op onze website en vult u het zelf in. Het 
ingevulde en ondertekende formulier kan u:

› mailen naar sociale.dienst@volkshaard.be

› opsturen of in de brievenbus steken 
bij Volkshaard – Sociale Dienst, 
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent

› uploaden op onze website

3VOLuit



Met een doorlopende opdracht geeft u aan 
uw bank de opdracht om op een vaste datum 
een vast bedrag te storten op een bepaalde 
rekening. 

De overschrijving gebeurt dan automatisch 
elke maand op de datum die u bepaalde. 
Dit is dus de ideale manier om uw huis-
huur te betalen. Een doorlopende opdracht 
wordt vaak ook een ‘bestendige’ opdracht 
genoemd.

Is een doorlopende opdracht hetzelfde 
als een domiciliëring?
Nee, een domiciliëring wordt gebruikt voor 
een variabel bedrag, zoals gas en elektri-
citeit. U geeft dan de toestemming aan een 
bedrijf om facturen automatisch te innen bij 
uw bank.

Hoe betaal ik mijn huishuur correct?
Uw huishuur moet voor de 10de dag van de 
maand betaald worden op het rekening-
nummer BE76 8900 1415 8795. U vermeldt 
daarbij de gestructureerde mededeling, 
die u terugvindt op de berekeningsnota 
die u in december 2020 ontving.

U vraagt aan de bank om hiervoor een 
doorlopende opdracht in te stellen. Op die 
manier zal elke maand hetzelfde bedrag 
van uw rekening gaan.

Elk jaar ontvangt u een nieuwe huurprijsbe-
rekening met een aangepast bedrag. Op dat 
moment moet u bij de bank het bedrag van 
de doorlopende opdracht laten aanpassen.

OPGELET
Alle andere betalingen – naast de huis-
huur – moeten betaald worden op het 
rekeningnummer BE91 8900 1404 0476. 
Het gaat bijvoorbeeld om waarborgen, 
plaatsbeschrijvingen, herstellingskosten, 
afrekening van de huurlasten, … Hierbij 
gebruikt u een vrije mededeling.

Nog vragen?
boekhouding@volkshaard.be  
09 269 49 70 – van maandag tot en met 
donderdag tussen 8.30 en 12.00 uur

Doorlopende opdracht

ALLE MEDEWERKERS VAN VOLKSHAARD COMMUNICEREN ZO 
DUIDELIJK MOGELIJK. MAAR DAT IS NIET ALTIJD EENVOUDIG, WANT 
ER ZIJN HEEL WAT ‘VAKTERMEN’ IN DE SOCIALE HUISVESTING. 
DAAROM LEGGEN WE ELKE KEER EEN MOEILIJK WOORD NOG EENS 
EXTRA UIT. MET DEZE KEER:

VOLuit 
ABC

Elke editie zetten we een van 
de buurten van Volkshaard 
in de kijker. Met deze keer: 
de Jenny Walrystraat in Gent. 
Onze medewerker van de 
Technische Dienst ging op 
zoek naar de vrouw achter 
deze straatnaam en deed een 
opvallende ontdekking.

Het kan me wel eens gebeuren. Dat ik een boek 
koop. Nog maar net begonnen of ik moet mij 
reeds corrigeren. Alsof wat ik voorheen schreef 
nooit heeft bestaan. Het kan me wel meerdere 
keren gebeuren. Dat ik meerdere boeken 
koop. Dat is de waarheid. Mijn verknochtheid 
aan de waarheid doet mij nog andere dingen 
schrijven. 

Ik ben boekenverslaafd. Voor mijn boekenkast 
kijk ik naar de gevolgen van die verslaving. Dat 
kijken stemt mij niet droef. Integendeel. Telkens 
ik naar die (te) gevulde boekenkasten kijk, word 
ik gelukkig. Die boeken maken mij ook nog 
eens rustig. Als ik naar die boekenruggen kijk, 
herinner ik mij de vele momenten waarop ik 
aan het lezen was. Ik herinner mij vaak ook de 
plaats waar ik las. Al staand voor mijn boeken-
kast maak ik zo een reis. Een reis naar mijn vele 
leesplekken. Jawel, ik dicht mijn boekenkasten 
een therapeutische kracht toe. U kijkt vreemd 
op. Toch is het zo.

Heel waarschijnlijk zal u zich nu afvragen wat 
mijn openbaringen te doen hebben met de straat, 
waarover ik op deze pagina een kort stukje dien 
te schrijven. Ik kan u begrijpen. Want zelf zou ik 
de straat nooit in verband brengen met boeken. 
Nochtans lag het voor de hand. Jenny Walry en 
boeken, twee handen op één buik. Dat werd 
mij vrij snel duidelijk. Toen ik besloot mij wat 
meer te verdiepen in de naam van die Gentse 
dame. Op dat moment gingen mijn ogen open. 
Eindelijk. Ontelbare keren had ik de naam van 
die straat uitgesproken. Beroepshalve. Nooit 
ging er een lampje bij mij branden. Zelfs niet in 
de hoedanigheid van boekenverslaafde. Tot nu. 
Nu werd alles anders.

Jenny Walry richtte in 1969 de boekhandel 
Walry op. In Gent. Literatuur, filosofie, peda-
gogie en natuurwetenschappen waren in haar 
boekhandel belangrijke rubrieken. De meest 
spraakmakende afdeling was evenwel die van 
de kinderboeken. Tien jaar lang was zij heer 
en meester in haar boekhandel. Tot 1979. Toen 
liet zij de boekhandel over. Met behoud van de 
handelsnaam. Al iets meer dan vijftig jaar is 
boekhandel Walry een begrip in Gent. Ik kan het 
weten. Ik kom er vaak langs. Boekhandel Walry 
is mijn literaire dealer. Hier kan ik mijn honger 
naar boeken stillen.

Ik moet uitkijken. Dit mag geen stukje worden 
over mij. Jenny Walry staat centraal. Over haar 
moet ik vertellen. De verkoop van de boekhan-
del betekende niet het einde van haar actieve 
leven. Daarvoor was het nog veel te vroeg. Zij 
zocht andere horizonten op. Zij ging lesgeven 
aan verscheidene volkshogescholen. In die 
scholen onderwees zij filosofie. Lesgeven was 
niet het enige. Tegelijk was zij publiciste en acti
viste. Zij schreef bijdragen voor het Algemeen 
Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, het 
Vlaams Marxistisch Tijdschrift en Mores. In die 
bijdragen dacht zij na over democratie. Over ver-
draagzaamheid. Over multiculturalisme. Over 
het kapitalisme. In die bijdragen kunnen wij 
de vertaling vinden van haar ecologische en 
andersglobalistische overtuigingen.

De rook om mijn hoofd is verdwenen. Eindelijk 
heb ik twee dingen samengelegd. Als ik nu 
Jenny Walrystraat hoor of zelf uitspreek, ga ik 
glimlachen. Ik denk aan boeken. Aan die heer-
lijke wereld van letters. Aan die heerlijke wereld 
van ideeën.

BUURT IN DE KIJKER

LIGGING : Gent, Jenny Walrystraat

BOUWJAAR : 2015

PATRIMONIUM : 35 appartementen, 
vormt samen met de 35 appartementen 
in de Nadine Crappéstraat de site 
‘Alsberghe Van Oost’

ARCHITECT : Bontinck Architecture 
and Engineering nv

Jenny Walrystraat
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Ik wil u ontmoeten
Op straten… Op pleinen… In steden, ver of 
dichtbij… In concertzalen… In theaterzalen… 
In cinemazalen… Op festivals… Op café… In de 
winkel, essentieel of niet… Op restaurant… In 
musea… Op markten… In stadions… 

Ik wil u ontmoeten
Ter land… Ter zee en… In de lucht… 

Ik wil u ontmoeten
Zodat we eindelijk opnieuw samen kunnen… 
Praten… Babbelen… Leuteren… Zeveren… 
Discussiëren… Debatteren… 

Ik wil u ontmoeten
Zodat we eindelijk opnieuw samen kunnen… 
Lachen… Gieren… Brullen… Giechelen… 
Schateren… Ginnegappen… 

Ik wil u ontmoeten
Zodat we eindelijk opnieuw samen kunnen… 
Ontdekken… Kijken, voelen, luisteren… 
Bewonderen… Verwonderen… 

Ik wil u ontmoeten
Zodat we eindelijk opnieuw samen kunnen… 
Feesten… Brielen… Boemelen… Fuiven… 
Vieren… Uitspatten… Doorzakken… 

Ik wil u ontmoeten
Zodat we eindelijk opnieuw samen kunnen… 
Eten… Drinken… Schransen… Zuipen… 
Degusteren… Savoureren… 

Ik wil u ontmoeten
Zodat we eindelijk opnieuw samen kunnen… 
Dromen… Fantaseren… Verbeelden… 

2021
Een jaar
Waarin wij eindelijk opnieuw
Uit ons kot kunnen komen
Ongelimiteerd
Grenzenloos
Ongemaskerd

Dat zijn mijn ‘dromerige’ wensen
Mijn hunkerende wensen
Mijn misschien weinig realistische wensen

Van mij… Aan u 

Vaarwel Erik en dank u…
Op 2 december 2020 overleed in Lievegem, 
in alle sereniteit, Erik Lauwers.
Hij werd 76 jaar.
Erik zorgde bij de inhuldiging van woonsites 
van Volkshaard en de Kleine Landeigendom
 “Het Volk” voor tekst en gedichten die aan 
enkele panden werden bevestigd.

Hij had immers een sublieme pen die 
hij liet vloeien en weerspiegelen in 
aansprekende poëzie. Zijn literaire 
vaardigheid was kunst, als ’t ware een 
mooie vertaling van wat mensen denken, 
dromen en naar uitkijken. 

Hij pleegde voor diverse 
middens heerlijke bijdragen, een 
gedachtenrijkdom waarin zingeving 
zat, bewondering voor mens, natuur en 
omgeving. 

Daarbij niet zelden opziend of verwijzend 
naar het waardevolle, het boeiende en het 
onbekende hogere. Zachte, rake humor 
kwam daarbij al eens aan bod.

Erik was een buitengewoon vriendelijk 
man, aangenaam in de omgang, altijd 
paraat voor onbegrensde toewijding. 

Zo was hij ook in het beroepsleven, bij 
de Christelijke Mutualiteiten van Gent, 
waar hij een gouden geliefde kracht was 
in Ziekenzorg en in de seniorenwerking 
van Okra.

Getuigen typeren Erik als één en al 
spontane genegenheid.

Op zijn overlijdensprentje, hiernaast 
afgedrukt, leidt hij de lezer naar een 
zekere of onzekere raadselachtige 
overweging.

Dank u Erik om wat u was, om wat u 
met veel liefde deed, om wat u zo mooi 
uitstraalde en pende.

Dankbare groeten meteen aan zijn 
echtgenote Renée Standaert en aan zijn 
zonen Sam en Bram.

kijk zei hij
jij zult het niet geloven,
maar er is iets hierboven
dat wij niet kunnen zien

het is een mysterie
en wij zoeken een verklaring, zei hij
maar wij vinden ze niet

zijn  hand bewoog mee
met enkele witte wolken

ze zeggen dat het groen is
met veel licht hierboven
onsterfelijk licht

kijk zei hij
maar je komt er pas
na een lange donkere tunnel

en toonde met zijn hand
de weg naar nergens

je wordt meegezogen, zei hij
en niemand kan je tegenhouden
hier ben je dan dood
zei hij

toen ik vroeg “helemaal dood”, zei hij
wees gerust, er is ook muziek

(Uit “Alles gaat voorbij”, Erik Lauwers-2020)

5VOLuit



STAP 1: ZET ONGEBRUIKTE 
TOESTELLEN VOLLEDIG UIT

Laat u de televisie, computer of andere 
elektrische toestellen vaak in stand-by of 
in het stopcontact? Dat verbruikt heel wat 
energie. Zet ze daarom volledig uit. Of trek 
de stekker uit het stopcontact.

STAP 2: WAS UW KLEDIJ 
OP 30 OF 40 GRADEN

Doe de was alleen als de wasmachine goed 
vol zit. Was uw kledij zoveel mogelijk op 30 
of 40 graden. Lakens en wasgoed kunt u – 
om hygiënische redenen 
- wel best op 60 graden 
wassen.

STAP 3: GEBRUIK DE DROOGKAST 
ALLEEN ALS HET NODIG IS

Als het mogelijk is, droogt u de was best op 
een droogrekje buiten of met een raam open. 
Heel wat kledij droogt ook snel zelf. Denk 
maar aan sportkleren.

STAP 4: GEBRUIK SPAARLAMPEN 
OF LED-LAMPEN

Vervang gloeilampen door spaarlampen of 
LED-lampen. Die zijn veel energiezuiniger. 
Doe het licht ook altijd uit in lege kamers, als 
er voldoende zonlicht is of als u uw woning 
verlaat.

STAP 5: ZET EEN DEKSEL 
OP DE KOOKPOTTEN

Als u zonder deksel kookt, gaat er een 
heleboel warmte verloren. Hou daarom het 
deksel zoveel mogelijk op de pan. Zet ook 
geen kleine potten of pannen op een grote 
kookplaat. 

STAP 6: ONTDOOI UW 
DIEPVRIEZER

Ontdooi minstens één keer per jaar het 
vriesvak van uw koelkast of uw diepvriezer. 
De ijslaag zorgt immers voor een hoger 
energieverbruik. Laat de koelkast of 
diepvriezer ook niet langer openstaan dan 
nodig is.

STAP 7: ZET DE VERWARMING 
EEN GRAADJE LAGER

Een graadje minder verwarmen kan al snel 
3 à 4% per jaar minder kosten. Zorg er ook 
voor dat radiatoren altijd vrijstaan. Leg er 
dus geen spullen op en zet er geen meubels 
voor. Zo komt de warmte beter in uw woning 
terecht. 

Nu we door de coronamaatregelen veel meer thuis zijn, 
verbruiken we ook meer energie. Dat is ook te zien op 
onze energiefactuur. Gelukkig kunnen een paar kleine 
stappen uw factuur al doen dalen. Dat is niet alleen 
goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu.

HANDIGE  HARRY HARRIE T TE

IN 7 SIMPELE STAPPEN NAAR EEN 
LAGERE ENERGIEFACTUUR

Via www.vreg.be of 
www.mijnenergie.be  

kan u simpel energie
leveranciers vergelijken. 

Dit is gratis. Zo berekent u welke 
energieleverancier voor uw type 
woning en uw energieverbruik het 
voordeligst is. U kan ook bellen naar 
het gratis nummer 1700.

Is een andere leverancier veel goedkoper? 
Dan kan u beslissen om over te stappen 
naar een andere leverancier.

In sommige gevallen hebt u recht op een 
sociaal tarief. Dit sociaal tarief:

 ▸ wordt alleen toegekend aan personen 
die bepaalde uitkeringen of tege-
moetkomingen krijgen. Dit gebeurt 
automatisch.

 ▸ is in heel België bij alle energieleveran-
ciers hetzelfde. Het heeft dus geen zin 
om van leverancier te veranderen.

GOEDKOPERE 
ELEKTRICITEIT? 

VERGELIJK  
ENERGIE-

LEVERANCIERS!

Elektrische 
toestellen uit

Droogkast enkel 
indien nodig

Deksel op 
kookpotten

Verwarming lager

Was kledij op  
30 of 40 graden

Spaarlampen of 
LED-lampen

Ontdooi diepvriezer

30°
40°
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D I E N S T  I N  D E  K I J K E R

In maart 2019 begonnen de renovatiewerken in de 
wijk Westveld in Sint-Amandsberg (Gent). Maar liefst 
128 woningen in die wijk ondergaan een volledige 
transformatie. 

De werken zouden volledig afgerond moeten zijn in het voorjaar 
van 2023. Dat is een lange periode, maar dat is niet onlogisch als 
je ziet wat er allemaal zal gebeuren. 

Totaal en deelrenovaties
31 woningen worden gedeeltelijk gerenoveerd. Bij deze huur-
ders wordt de badkamer bijvoorbeeld verplaatst naar een kleine 
slaapkamer en/of een ventilatiesysteem geïnstalleerd.

128 andere woningen ondergaan een 
totaalrenovatie. Daarbij worden de 
gevels gerenoveerd en de private 
rioleringen vernieuwd, net als alle 
technieken: de sanitaire leidingen, 
de elektriciteit, de centrale verwar-
ming op gas, … Bovendien wordt ook 
de binnenafwerking aangepakt: de 
binnendeuren, keukens, badkamers, 
noem maar op.

Doorschuifsysteem
Omdat de veranderingen bij de totaalrenovaties zo ingrijpend zijn, 
konden niet alle huurders in hun woning blijven. Verschillende 
huurders verhuisden al voor de start van de werken. De huur-
ders die wel nog in het Westveld woonden, kregen vlak voor 
die start meer informatie over het project en de verhuis op een 
bewonersvergadering.

Zo’n verhuis is moeilijk, maar de Sociale Dienst zoekt voor ieder-
een een passende oplossing. Er wordt daarom ook gewerkt met 
een doorschuifsysteem: de renovatie begon in de woningen die 
leegstonden. Als die gerenoveerd zijn, verhuizen enkele huurders 
naar daar. Vervolgens worden hun huizen aangepakt, waarna er 
weer mensen kunnen verhuizen. Op die manier kunnen zoveel 
mogelijk huurders die dat willen in het Westveld blijven wonen.
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GROOTSCHALIGE RENOVATIE 

128 WONINGEN IN SINT-AMANDSBERG

DIENST PROJECTEN
In deze editie stelt diensthoofd 

Tom Battiau de Dienst Projecten aan 
u voor. Zij zijn verantwoordelijk voor 

alle nieuwbouw- en renovatieprojecten 
bij Volkshaard en zustermaatschappij 

Kleine Landeigendom Het Volk.

Met hoeveel werken jullie op de 
Dienst Projecten? En wat doen 
jullie precies?
“In totaal zijn we met 9 medewerkers op onze 
dienst, verdeeld over verschillende functies. Zo is 
er één celverantwoordelijke voor alle nieuwbouw
projecten en één voor alle renovatieprojecten. Zij 
superviseren de uitvoering van de projecten, vanaf 
het ontwerp van de architect tot en met de defini-
tieve oplevering.
Daarnaast zijn er 5 projectleiders, die de projecten 
van dichtbij op de werf volgen. Zij zijn dus verant-
woordelijk voor de technische projectopvolging, 
vanaf de bestelling van het project bij de aannemer 
tot en met de definitieve oplevering.
Ten slotte is er ook nog een administratieve 
kracht, die zorgt voor de administratieve onder-
steuning op de dienst.”

Wanneer komen huurders met 
jullie in contact?
“Bij de eerste ingebruikname van een nieuwbouw-
project overhandigt de projectleider de sleutels aan 
de huurders. Hij is ook uw aanspreekpunt voor de 
technische nazorg tot aan de definitieve opleve-
ring van het project.
Bij renovatiewerken in uw wijk zal u ook kennis-
maken met één van onze projectleiders. Hij con-
troleert onder andere de uitvoering van de werken 
door de aannemer. U kan op deze momenten ook 
met vragen bij hem terecht.”

Wat moeten huurders doen als er 
problemen zijn op de werf?
“Doorgaans wordt vlak voor de start van een reno-
vatieproject een bewonersvergadering geor-
ganiseerd. Daar krijgt u meer informatie over de 
werken, de aannemer en wie u kunt contacteren.
Door de coronamaatregelen krijgt u deze infor-
matie momenteel per brief. Maar we hopen u snel 
terug te mogen ontmoeten op onze vergaderingen.”

U KAN DE DIENST PROJECTEN BEREIKEN VIA 
HET ALGEMENE NUMMER EN E-MAILADRES

INFO@VOLKSHAARD.BE
09 223 50 45

7VOLuit



SUGGESTIES VOOR DEZE NIEUWSBRIEF ?  
Mail naar communicatie@volkshaard.be

REDACTIERAAD : Wim Backx, Lien Buyck, Martine D’Haeyer, 
Hans Heyse, Sabine Lamoral en Emmanuel Van Daele.
LAY-OUT : Ann Vermaercke - WSS
DRUK : Perka
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : Hans Heyse, 
Volkshaard cvba-so, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent

www.volkshaard.be 

Aangepaste dienstverlening door 
coronamaatregelen. U vindt de laatste 

updates op www.volkshaard.be

ALGEMEEN – centraal onthaal
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent

)  09 223 50 45 – op weekdagen tussen 8.30 en 12.00 uur 
& van maandag tot en met donderdag tussen 13.00 en 
16.00 uur

 :  info@volkshaard.be

SOCIALE DIENST
)  09 233 12 43 – van maandag tot en met donderdag 

tussen 13.00 en 16.00 uur

 :  sociale.dienst@volkshaard.be 

 Er zijn momenteel geen zitdagen op het kantoor in Gent 
of op locatie.

ü Er worden enkel dringende huisbezoeken uitgevoerd.

TECHNISCHE DIENST
 :  Via het meldingsformulier op www.volkshaard.be 

)  09 223 35 28 – op weekdagen tussen 8.30 en 12.00 uur

 :  technische.dienst@volkshaard.be 

DIENST FINANCIËN EN ADMINISTRATIE 
(boekhouding)
)  09 269 49 70 – van maandag tot en met donderdag 

tussen 8.30 en 12.00 uur

 :  boekhouding@volkshaard.be 

HORIZONTAAL
3 Persoon die de sociale 

huurwoning mee bewoont, 
maar geen huurder is

7 Een bestendige opdracht wordt 
ook een ... opdracht genoemd

VERTICAAL
1 Naam van het woonzorgcentrum in 

Nazareth, waarbij Volkshaard 30 
aanleunflats bouwde

2 Wijk in Sint-Amandsberg waar 
Volkshaard volop aan het renoveren is

4 Naam van de site in Deinze, waar 
Volkshaard Rekkelinge I & II bouwde

5 Wijk in Zwijnaarde met 36 
appartementen en 32 woningen

6 Kunstwerk aan het kantoor van 
Volkshaard in de Ravensteinstraat

OPGELET !

HOU VOL! BLIJF DE 6 GOUDEN REGELS 
TEGEN CORONA VOLGEN:

1. Respecteer de hygiëneregels (bv. handen wassen).
2. Geef de voorkeur aan buitenactiviteiten. Verlucht 

binnenruimtes.
3. Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot 

een risicogroep behoren.
4. Hou minstens 1,5 meter afstand. Draag een 

mondmasker als dat niet mogelijk is.
5. Beperk uw nauwe contacten tot één 

persoon (buiten het gezin).
6. Beperk samenscholingen tot maximaal 

4 personen (kinderen tot en met 12 jaar 
niet meegerekend).

WEDSTR IJD
Lost u het onderstaande kruiswoordraadsel 

foutloos op? Alle antwoorden zijn te vinden in 
deze of één van de vorige edities van VOLuit.

HOE NEEMT U DEEL ?
U kan uw oplossing mailen naar 

communicatie@volkshaard.be of opsturen naar 
Volkshaard – Dienst Communicatie, 

Ravensteinstraat 12, 9000 Gent. 

VERMELD DUIDELIJK
uw naam

adres

telefoonnummer

Bezorg ons uw oplossing voor 28 februari 2021.

WAT KAN U WINNEN ?
Uit alle juiste oplossingen trekken we 1 winnaar. 

Hij of zij krijgt een geschenkmand vol 
heerlijke streekproducten. 

Tamara De Winter uit Asper (Gavere) is de winnaar 
van de wedstrijd in onze vierde editie. Zij bezorgde ons 
het juiste antwoord van de rebus: “Win jij deze keer de 

geschenkmand vol overheerlijke streekproducten?” 
Door de coronamaatregelen konden we haar geschenk-

mand nog niet overhandigen, maar dit zal zo snel 
mogelijk gebeuren!
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