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OP VISITE BIJ … (OUD-)TOEZICHTHOUDER CYRIEL IN GENT

Met een mondmasker en een stuk taart
gingen we langs bij Cyriel en zijn vrouw Marie.
Cyriel was tot voor kort toezichthouder in het
appartementsblok in de Molenaarsstraat. En
daar wilden we hem graag voor bedanken!

V.U. Hans Heyse, Volkshaard cvba-so, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent
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ABC

Het is mogelijk dat u – ondanks de lange
wachtlijsten – een huis of appartement van
Volkshaard ziet leegstaan. Wij leggen u uit wat
‘frictieleegstand’ betekent en wat de oorzaken
hiervan zijn.
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HANDIGE HARRY HARRIETTE

Heeft u thuis een warmwatertoestel
op elektriciteit? Dan moet daar een
overdrukventiel of veiligheidsgroep op
gemonteerd zijn. Wij leggen uit wat dat precies
is en hoe u de werking kunt controleren.
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PROJECT IN DE KIJKER

Binnenkort start de laatste renovatiefase
in de Tuinwijk in Zeveneken (Lochristi). De
grootschalige renovatie – die al in 2017 begon
– loopt zo op zijn einde. 13 woningen werden
deels gerenoveerd, de 51 andere ondergingen
een volledige transformatie.

VOORWOORD

Beste lezer

De zomer komt er (eindelijk) aan! En ook de coronacijfers
gaan fors de goede richting uit.
Een aantal artikels in deze editie verwijzen er dan ook
naar. Zo zetten we het buurtgevoel duidelijk in de kijker,
zeker nu we allemaal wat meer naar ‘buiten’ mogen en
kunnen.

RECEPT

Andermaal reiken we jullie in dit exemplaar een brede
schare aan informatie aan!

MAROKKAANSE KOKOSCAKE

Wat staat er onze huurders nog te wachten in de
komende maanden: onze sociale dienst zal vanaf
augustus/september tevredenheidsmetingen uitsturen
over het onderhoud van de woningen en het uitvoeren
van herstellingen. We kijken uit naar jullie feedback.

Collega Fatima trakteert ons op het
werk wel eens met één van haar
zoete lekkernijen. Voor VOLuit
deelt ze graag haar recept voor een
heerlijke Marokkaanse kokoscake.

We wensen jullie een heel fijne en aangename zomer toe!

Ingrediënten

Vriendelijke groeten
Cake

Hans Heyse
Directeur

▸
▸
▸
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3 eieren
180 g suiker
16 g vanillesuiker
1 g zout
200 ml
zonnebloemolie
▸ 20 ml
oranjebloesemwater

LENGEN EN KORTEN
VAN DE DAGEN
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▸ 220 g bloem
▸ 15 g bakpoeder
▸ 50 g yoghurt

Topping

▸ 200 g abrikozenjam
▸ 20 g oranjebloesem
water (eventueel)
▸ geraspte kokos

Werkwijze
▸ Verwarm de oven op
170 graden.
▸ Klop de eieren samen
met suiker, zout en
vanillesuiker tot het een
schuimig effect krijgt.
▸ Voeg de zonnebloemolie
en oranjebloesemwater
toe en mix tot een geheel.
▸ Voeg bloem, bakpoeder en
yoghurt toe.
▸ Giet het mengsel in een ovenschaal of
rechthoekige bakvorm.
▸ Bak de cake 20 tot 25 minuten in de oven.
▸ Meng de abrikozenjam met nog wat oranje
bloesemwater (eventueel) en giet dit over de
cake wanneer hij uit de oven komt. Strooi er
vervolgens de geraspte kokos op.
Smakelijk!
Ook uw recepten zijn nog altijd welkom! Stuur de
ingrediënten, werkwijze én een foto van het eind
resultaat naar communicatie@volkshaard.be.
Misschien verschijnt uw gerecht dan binnenkort
ook in VOLuit!.

CAMPAGNE

Wat vind jij van je buurt?
De coronacrisis heeft op veel domeinen
een grote impact gehad. Ziekenhuizen
stonden onder enorme druk, ons
sociaal leven was tot een minimum
herleid en thuiswerk is nog
steeds aanbevolen. De twee
opeenvolgende lockdowns
zorgden ervoor dat we nog
nooit zoveel tijd thuis hebben

Daarnaast stappen de vrijwilligers van beweging.net in elke gemeente van de regio
Midden-Vlaanderen naar een buurt toe om
ter plaatse te luisteren naar wat er leeft,
naar welk effect de coronacrisis op ons
buurtgevoel heeft gehad. Om het ijs te
breken delen ze gratis ijsjes uit vanuit
de hippe ijskar.
In het najaar van 2021 worden de
resultaten gepresenteerd.

doorgebracht. Onze buurt werd
onze microkosmos en de buren onze
meest nabije contacten.
Heeft de coronapandemie een impact gehad
op ons buurtgevoel? Zijn we onze buurt en onze
buren anders gaan bekijken? Het valt niet te ontkennen dat de Vlaming massaal zijn buurt herontdekte. We
wandelden en fietsten dat het een lieve lust was. Fietsen
verkochten als zoete broodjes. Parken en bossen werden
massaal bezocht…

Beter een goede buur dan een verre vriend

Hier gebuurt het!
Beweging.net ondersteunt en neemt ook
zelf initiatieven die de lokale betrokkenheid
vergroten. Want een mooiere samenleving begint
in de buurt. Door het inzetten op connectie ontstaan
er vanzelf positieve effecten. En het is precies daar dat
beweging.net Midden-Vlaanderen een rol wil spelen. Tot
binnenkort!
Vul de korte bevraging in op
www.buurtgevoelvanvlaanderen.be
en win een mooie prijs!

De pandemie lijkt een positief effect te hebben op het
buurtgevoel van de Vlaming. Maar is dat ook zo? En zo ja:
Hoe sterk is dit effect en is het blijvend? Met de bevraging
‘Het buurtgevoel van Vlaanderen’ wil beweging.net MiddenVlaanderen dit onderzoeken.
Nog tot september is er, samen met Het Nieuwsblad, de
grootste online buurtbevraging van Vlaanderen. Elke
Vlaming krijgt de kans om zich uit te spreken over zijn
buurt en zijn buren met de enquête ‘Het buurtgevoel van
Vlaanderen’. In ruil krijgt hij/zij een pakketje leuke postkaarten. Dat je via je deelname mooie prijzen kan winnen is
uiteraard ook mooi meegenomen. Doen dus!
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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.

Het is mogelijk dat u – ondanks de lange wachtlijsten – een huis of appartement van Volkshaard ziet leegstaan. Als het gaat om woningen die tijdelijk
leegstaan tussen twee verhuringen in, dan spreken we over:

Frictieleegstand

Enkele mogelijke oorzaken:
1 Verhuis van een huurder
Als een huurder verhuist, gaat onze
Sociale Dienst op zoek naar een nieuwe
huurder. Dit vraagt de nodige tijd. Er
moet veel gebeuren: het onderzoek van
de wachtlijst, de toewijzing, bezichtiging,
aanvaarding door de kandidaten,
contractopmaak, sleutelafgifte, … Het is
niet eenvoudig om dit allemaal geregeld
te krijgen in de (verkorte) opzegperiode
van de vertrekkende huurder.

VOLuit

ABC

BUURT IN DE KIJKER
Sas- en Bassijnwijk,
Rosa Geingerstraat
LIGGING : Gent/Gentbrugge
BOUWJAAR : 2001
PATRIMONIUM : 24 appartementen

Wie is Rosa Geinger? Indien Erik Van Looy
mij die vraag zou stellen in de finale van De
Slimste Mens ter Wereld, zou ik met mijn
mond vol tanden staan. Ik zou geen van de
vijf kernwoorden vinden. Ik zou die naam eindeloos herhalen maar een antwoord zou niet
komen. Mijn seconden zouden wegtikken.
De titel van slimste mens zou mij ontglippen.
Gestrand op die ene naam. Op Rosa Geinger.
Nochtans valt er heel wat te vertellen over
deze vrouw. Dat weet ik pas nu. Nadat ik ging
grasduinen in de geschiedenis van het Gentse
culturele leven. Ik ging lezen. De schellen
vielen mij van de ogen. Plots ging het licht
schijnen. Het gat in mijn cultuur werd dicht
gepleisterd.

© foto GDR-architecten

ARCHITECT : VOF Groep De Rocker
(nu GDR-architecten)

Elke editie zetten we een van
de buurten van Volkshaard
in de kijker. Met deze keer: de
Rosa Geingerstraat in de Sasen Bassijnwijk in Gentbrugge.
Onze medewerker van de
Technische Dienst besefte
dat hij maar weinig over deze
vrouw wist en maakte een
reconstructie van haar carrière.

Een carrière moet gereconstrueerd worden.
Het moeilijke in die hele reconstructie is
het exact duiden van het begin. Ik weet niet
of ik dat begin moet situeren in 1921. Want
toen zette zij als achtjarige haar eerste
stapjes op het podium. Dat zou als een begin
kunnen beschouwd worden. Toch twijfel ik.
Misschien moet ik dat begin toch een beetje
later plaatsen. Als alles toch net iets ernstiger
wordt. Als zij zich aansluit bij het toneelgezelschap van de Gentse Post, waar ook haar
vader acteerde. Ook dat zou als een mogelijk
begin beschouwd kunnen worden. Of heel
misschien is er nog een derde mogelijkheid.
Misschien moeten we teruggaan naar het
Van Crombrugghegenootschap, waaraan zij
dertig jaar als actrice verbonden bleef.
In haar lange carrière werkte zij samen met
grote namen. Met namen die in Gent en ver
daarbuiten toch een belletje doen rinkelen. In
het gezelschap De Drie Charels zou zij kennismaken met Jenny Tanghe. Samen met haar
zou zij door Vlaanderen toeren in het begin
van de jaren vijftig. Bij Theater Vertikaal

2 Overlijden van een huurder
Als de laatste overblijvende huurder
overlijdt, stopt de huurovereenkomst
automatisch. Dit gebeurt op het einde
van de tweede maand na het overlijden.
Terwijl de Sociale Dienst een nieuwe
huurder zoekt, staat de woning leeg.
3 Weigering van toewijzing
Er zijn ook heel wat kandidaat-huurders
die een toewijzing weigeren. Als dat
gebeurt, moet de Sociale Dienst het
proces opnieuw in gang zetten. Dat zorgt
voor een langere leegstandsperiode.
4 Kleinere herstellingswerken
Een woning kan ook leegstaan
omdat onze Technische Dienst
herstellingswerken moet uitvoeren. Denk
maar aan een nieuw terras of zelfs een
nieuwe keuken.
Als woningen leegstaan omwille van
grondige renovatiewerken in een
grootschalig project, spreken we over
structurele leegstand.
leerde zij Oswald en Nolle Versyp kennen. Die
broers waren eind jaren vijftig de stichters van
dat theatergezelschap. Via De Melomanen zou
zij dan weer haar naam linken aan Romain
Deconinck. Met die toneelvereniging zou zij
vanaf 1981 elk jaar tijdens de Gentse Feesten
een komedie van de Gentse volksschrijver op
de planken brengen.
In haar lange carrière zal Rosa Geinger zich
niet enkel beperken tot acteren. In haar blijkt
ook een echte volkszangeres te schuilen. In
die hoedanigheid werkte zij jarenlang samen
met Freek Neirynck. Voor haar schreef hij een
Tour de Chant die zij tijdens de Gentse Feesten
van 1985 in het Patershol deed. Als zangeres
was zij tijdens diezelfde Gentse Feesten meerdere jaren bij Lily Castel te gast als één van de
vedetten op het Laurentplein.
In 1991 schaarde zij zich achter een project dat
het café-chantantrepertoire nieuw leven wilde
inblazen. Met dat Driedekkersgezelschap
zong zij hoofdzakelijk volksliedjes van Romain
Deconinck en Hélène Marechal. Van 1991 tot
aan haar dood in 1995 bracht zij met het gezelschap drie cd’s uit.
Terwijl haar carrière zich hoofdzakelijk
afspeelt in de Gentse theaters, blijkt zij niet
ongevoelig te zijn voor de verlokkingen van
de televisie- en filmwereld. Het Gezin van
Paemel (van Cyriel Buysse) en Vrijdag (van
Hugo Claus) zijn twee films waaraan zij meewerkt. Op televisie kunnen wij haar zien schitteren in Gaston en Leo en de Urbanusshow.
Rosa Geinger is niet langer meer een onbekende voor mij. Als Erik Van Looy mij nu ooit
nog naar Rosa Geinger zou vragen, zou ik in
sneltempo vijf kernwoorden kunnen afvuren.
De titel van slimste mens ligt opnieuw binnen
handbereik.

INTERVIEW

Op
visite bij

Uitgerust met een mondmasker en een lekker stukje
taart gingen we voor deze editie opnieuw op visite

(OUD-)TOEZICHTHOUDER CYRIEL
IN GENT

bij een van onze huurders. We maken kennis met Cyriel
Lauwaert (84) en zijn vrouw Marie (80), met wie hij 62 jaar
getrouwd is. Ze wonen in een seniorenappartement in de
Molenaarsstraat in Gent, waar Cyriel tot voor kort ook toezichthouder
was. En eigenlijk nog altijd is.

“Ik ben
echt graag
toezichthouder,
dat zit in mij.”

Nog voor het interview goed en wel kan
beginnen, gaat de bel. Of Cyriel even kan
tonen waar het water in een appartement
afgezet kan worden, omdat er een herstelling moet gebeuren. Cyriel laat onmiddellijk
alles vallen. Als hij terug is, vuren we onze
vragen op hem af.
Wonen jullie hier al lang in de
Molenaarsstraat?
“We wonen hier ondertussen 14 jaar, sinds
mei 2007. We hebben 2 jaar moeten wachten
op een woning van Volkshaard, dat valt
zeker goed mee. ”
En wanneer werd u toezichthouder?
“Enkele maanden nadat we hier kwamen
wonen, kreeg ik al de vraag of ik toezichthouder wilde worden. De persoon die het
voor mij deed, kon het niet meer aan. Dus
toen heb ik die taak overgenomen.”
Wat houdt de taak van een
toezichthouder precies in?
“Wacht, ik heb een lijstje van alles wat ik
doe. Lees maar: de verlichting van de 2
inkomhallen nazien, indien nodig lampen
vervangen, nazien of alles gepoetst wordt,
of de liften gecontroleerd zijn, de containers
buitenzetten, de sigarettenbakjes uitgieten,
’s avonds alles afsluiten en controleren, de
andere bewoners helpen indien nodig, …”
“Je moet natuurlijk niet springen als iemand
iets vraagt…” Marie begint te lachen. “Ik
weet het, ik weet het, eigenlijk zou ik het
niet mogen doen. Maar ik doe het liever
meteen, dan is het klaar.”
Hebt u een goed contact met uw buren?
“Ik heb vooral contact met de buren als ik er
moet zijn. Het is niet de bedoeling dat iedereen hier binnenkomt bij mij. En ik ga bij hen
alleen binnen als het nodig is. We spreken
wel allemaal met elkaar, iedereen is gelijk.”

Hoeveel appartementen zijn er in dit
gebouw?
“ E r z ijn i n tot a a l 51 appa r tementen,
gebouwd in 1998, allemaal met één slaapkamer, allemaal voor 65-plussers. De slaapkamer is klein, maar we hebben een ruime
badkamer, mét een inloopdouche. En op
elke verdieping is er een gemeenschappelijk terras.”
Waarom besliste u om te stoppen als
toezichthouder?
“Medisch wordt het wat moeilijker, ik ben
ook al 84. Ik heb vooral schrik op de ladder.
Ik heb het eens gehad: ik stond op de ladder,
ik keek omhoog en zag sterretjes… Toen zei
ik: ho, stop.”
“Volkshaard heeft mij wel gevraagd om nog
wat verder te doen, tot er iemand anders
gevonden is. Dus ik doe het meeste eigenlijk
nog. Ik doe dat ook echt graag, dat zit in mij.
Alleen het vervangen van de lampen laat ik
liever aan iemand anders over.”
Hebt u tot slot nog wat wijze raad voor
onze huurders?
“Hou je aan de regels, doe wat je moet
doen. En dan zal niemand problemen met
je hebben. Meer kan ik daar niet op zeggen.”

We willen Cyriel – en alle andere
toezichthouders – graag bedanken
voor het werk dat ze doen. Jullie zijn
van onschatbare waarde voor de goede
werking van Volkshaard.

Heeft u ook interesse om
toezichthouder te worden en een
handje te helpen waar nodig?
Mail dan naar info@volkshaard.be
of bel naar 09 223 50 45.

VOLKSHAARD cvba-so

VOLuit

5

H A N DIGE HARRY HARRIE T T E
HET OVERDRUKVENTIEL
OF DE VEILIGHEIDSGROEP

Zichtbare
onderbreking

Voor uw veiligheid, maar: regelmatig nakijken!
Heeft u thuis een warmwatertoestel op elektriciteit? Dan moet daar een
overdrukventiel of veiligheidsgroep op gemonteerd zijn.
Water zet uit wanneer het opwarmt. Uw
boiler kan niet mee uitzetten en de druk
binnen de boiler zal dus toenemen. Zo
komen we aan bij het overdrukventiel: dit
apparaat zorgt ervoor dat de druk binnen
de boiler niet te hoog wordt, door een klein
beetje water door te laten.
Wanneer uw boiler opwarmt, is het dus
perfect normaal dat u wat water uit het
overdrukventiel ziet druppelen.
Een overdrukventiel kan samen met een
terugslagklep en een afsluitkraan gebouwd
zijn in één toestel. Dan noemen we het
een veiligheidsgroep. Het toestel met de
rode knop op de foto hierboven is zo’n
veiligheidsgroep.
Waarom moet u dit toestel regelmatig
nakijken?
Het kan gebeuren dat er constant water
uit het overdrukventiel druppelt, of erger
nog: wegstroomt. Een behoorlijk onprettige
verrassing wanneer u uw jaarlijkse
waterfactuur ontvangt!

Op woensdag 26 mei werd aan de
Watersportbaan een uitzending
van Blokbusters gemaakt, waar ook
Volkshaard aan meewerkte. Blokbusters
is geïnspireerd op het televisieprogramma
Radio Gaga en werd voor de gelegenheid
gepresenteerd door Dominique Van
Malder en Showbizz Bart.

Collega’s Peter en Dimitri gingen
er vertellen over en een plaatje
aanvragen voor onze overleden collega,
Peter Van Oost. Peter was bijna 25 jaar in
dienst bij Volkshaard, als conciërge in
Dennen-en Rozenhof. Hij overleed vorig
jaar na een slepende ziekte.
De uitzending is te herbekijken via
blokbusters.tv

Om dit te vermijden:
▸ Kijk regelmatig de veiligheidsgroep(en)
na of er niet constant water uit wegloopt.
Er kunnen er meerdere zijn in uw woning,
ook bijvoorbeeld aan de cv-ketel.
▸ De veiligheidsgroep moet met een
zichtbare onderbreking aangesloten zijn
op de afvoer: u moet immers kunnen
controleren of er geen lek is. Op de
foto hierboven ziet u wat een zichtbare
onderbreking is. Contacteer onze
technische dienst wanneer u merkt dat er
geen zichtbare onderbreking is.
▸ Merkt u een lek op? Verwittig zo snel
mogelijk onze technische dienst om de
veiligheidsgroep te laten vervangen.
Contactinfo Technische Dienst
▸ telefonisch: 09 223 35 28 – van maandag
tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur
▸ via mail:
technische.dienst@volkshaard.be
▸ via het meldingsformulier op
www.volkshaard.be

TUINWIJK

PROJECT IN DE KIJKER

EEN DAG BIJ VOLK SHA ARD MET…

TOTA ALRENOVAT IE VAN 56 WONINGEN
+ 8 SENIORENWONINGEN
ZE V ENEK EN (LOCHRIST I)

Wim
Wie belt naar de Technische Dienst van
Volkshaard, krijgt Wim aan de lijn. Hij
is al 15 jaar verantwoordelijk voor het
opmaken van de technische werkbonnen
en de administratieve opvolging van onder
andere facturen en energiecontracten.
Wim vertelt hoe zijn werkdag eruitziet.
“Als ik ’s morgens aankom op het werk, ga ik eerst een
koffietje halen. Terug aan mijn bureau haal ik diep
adem, zodat ik klaar ben om erin te vliegen. Want in
de voormiddag kan het enorm druk zijn, zeker in de
wintermaanden.
Tussen 8.30 en 12.00 uur beantwoord ik alle telefonische
meldingen van defecten en herstellingen. Op die 3,5 uur
kan ik tot wel 60 oproepen krijgen. Ik probeer daarom
om de gesprekken kort te houden. Dat is dus niet omdat
ik geen babbeltje wil slaan, maar wel omdat er nog
andere mensen in de wachtrij staan.
Maar hoe druk het ook is, ik doe voor elke oproep mijn
best om alles goed uit te leggen. Ik probeer ook om elk
gesprek op een aangename manier te laten verlopen,
waarbij zowel de beller als ik zijn verhaal kan doen. Als
ik voel dat er enige frustratie in het spel is, probeer ik die
te counteren. Het is mijn bedoeling dat elke oproep op
een mooie manier beëindigd wordt. Dat lukt niet altijd.
In de namiddag behandel ik alle meldingen die zijn binnengekomen via mail of via het online systeem op onze
website. Aan elke melding geef ik een prioriteit, door in
te schatten hoe dringend de herstelling is. Dat gebeurt
op basis van drie factoren: veiligheid, gevolgschade en
comforthinder. De werkbonnen geef ik dan door aan de
werkmannen, die de herstellingen uitvoeren.
De rest van de namiddag ben ik vooral bezig met administratie. Denk maar aan het controleren van facturen,
het opvolgen van energiecontracten, verzekeringsdossiers, keuring van liften, …
Een werkdag is voor mij geslaagd als ik het gevoel heb
dat ik veel heb kunnen doen. Maar ook een bedankje
van een huurder kan mijn dag helemaal maken! Ik kan
ook echt oprecht zeggen dat ik mijn werk graag doe.
Gelukkig maar!”

Binnenkort starten de renovatiewerken aan de laatste
vijf woningen in de Tuinwijk in Zeveneken. Het gaat om
de laatste fase van een grootschalige totaalrenovatie
die al in 2017 begon. 13 woningen in de wijk werden
deels gerenoveerd, de 51 andere ondergingen een
volledige transformatie.
Om aan die transformatie te beg innen,
werden de woningen eerst volledig gestript.
Daarna konden we alle technieken vernieuwen: elektriciteit, sanitair, verwarming en
ventilatie.
Ook de inrichting van de woningen werd
stev ig aa ngepa k t, met de ver n ieuw i ng
van alle vloeren en binnenpleisterwerken.
Daarnaast installeerden we in alle woningen een nieuwe badkamer en keuken.
Maar ook buiten veranderde er heel wat.
De daken werden al in 2015 geïsoleerd en
gerenoveerd, maar nu werden ook de gevels
gereinigd en de riolering vernieuwd. Ook
de buitenaanleg werd aangepakt, met de
aanleg van nieuwe opritten en terrassen,
het vervangen en bijsnoeien van hagen en
het zaaien van nieuw gras.

Zes fases

Om de totaalrenovaties
te k u n ne n u it vo e re n ,
m o e s te n d e huu r d e r s
hun woning verlaten. Het
volledige project zal voltooid worden in 6 fases.
Er werd gekozen voor die
manier van werken, om
na elke fase een verhuisbeweging te voorzien. Op die manier konden zoveel mogelijk
huurders in de wijk blijven wonen.
Het uiteindelijke resultaat mag er zeker zijn: zowel de binnena l s bu iten k a nt v a n de won i ngen werden helemaa l opge f r ist en voldoen aan a lle nieuwe nor men qua comfort en
energiezuinigheid.
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OPGELET !

De dienstverlening kan wijzigen door de coronamaatregelen. U vindt de laatste updates
op www.volkshaard.be

ALGEMEEN – centraal onthaal
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent
) 09 223 50 45 – van maandag tot en met vrijdag tussen
8.30 en 12.00 uur & van maandag tot en met donderdag
tussen 13.00 en 16.00 uur
: info@volkshaard.be
 Geopend van maandag tot en met vrijdag
tussen 8.30 en 12.00 uur

SOCIALE DIENST
) 09 233 12 43 – van maandag tot en met donderdag
tussen 13.00 en 16.00 uur
: sociale.dienst@volkshaard.be
 Zitdagen zijn enkel op afspraak. Maak een afspraak via
www.volkshaard.be of bel ons
Gent

van maandag tot en
met donderdag
(8.30 – 12.00u)

Kantoor Volkshaard,
Ravensteinstraat 12

Deinze

1e woensdag van de
maand (9.00 - 12.00u)

Stadhuis Deinze

Evergem

2e donderdag van de
maand (9.00 - 11.30u)

Sociaal Huis – OCMW,
Sleidinge

Lochristi

3e dinsdag van de
maand (8.30 - 11.30u)

Sociaal Huis – OCMW,
Lochristi

Maldegem

4e woensdag van de
maand (9.00 - 11.00u)

Sociaal Huis,
Maldegem

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

W EDST R IJD

Tijdens de zomermaanden is er tijd om
creatief aan de slag te gaan.
We organiseren daarom een tekenwedstrijd!
De opdracht:
ontwerp een originele affiche tegen
sluikstort. Probeer met de tekening
duidelijk te maken dat afval niet in onze
appartementsgebouwen of op straat thuishoort.
Op welke manier de tekening gemaakt wordt,
maakt niet uit. Je kan kiezen voor kleurpotloden
of stiften, verf, of misschien ga je wel op de
computer aan de slag?
Zorg er wel voor dat de tekening groot genoeg
is om gebruikt te worden als affiche. Want (een
kopie van) de winnende tekening zullen we
uithangen in onze appartementsgebouwen!

HOE NEEMT U DEEL ?
De tekeningen kunnen gemaild worden naar
communicatie@volkshaard.be of opgestuurd
naar Volkshaard – Dienst Communicatie,
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent.
VER MELD DUIDELIJK
naam van de tekenaar
leeftijd van de tekenaar
adres
telefoonnummer
Bezorg ons de tekening voor 31 augustus 2021.

WINNEN ?

) 09 223 35 28 – op weekdagen tussen 8.30 en 12.00 uur
: technische.dienst@volkshaard.be
 Op kantoor in Gent – enkel op afspraak! Bel ons voor
een afspraak

DIENST FINANCIËN EN ADMINISTRATIE
(boekhouding)
) 09 269 49 70 – van maandag tot en met donderdag
tussen 8.30 en 12.00 uur

Uit alle tekeningen kiezen we 1 winnaar. Hij of
zij krijgt een leuke cadeaubon van 25 euro!
André Hutsebaut uit Aalter is de winnaar van de
wedstrijd in onze vorige editie. Hij bezorgde ons
een foutloos ingevulde sudoku. De geschenkmand
gaat zo snel mogelijk zijn richting uit!
Volkshaard verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving
en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie
en uw rechten, zie www.volkshaard.be/privacyverklaring.

: boekhouding@volkshaard.be
 Op kantoor in Gent – enkel op afspraak! Bel ons voor
een afspraak

KLACHTENBEHANDELAAR
) 09 265 83 94
: klachten@volkshaard.be

VOLuit
SUGGESTIES VOOR DEZE NIEUWSBRIEF ?
Mail naar communicatie@volkshaard.be
REDACTIERAAD : Wim Backx, Lien Buyck, Martine D’Haeyer,
Hans Heyse 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
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