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OP VISITE BIJ … DE WINNAARS
VAN ONZE TEKENWEDSTRIJD

Creatieve buurvrouwen Nicole en
Yolande uit Wondelgem zijn de winnaars van
de wedstrijd uit onze vorige VOLuit. Wij gingen
langs met een stukje taart om te praten over hun
affiche tegen sluikstort en nog zoveel meer.

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

Elke sociale woning heeft een
‘bezettingsnorm’. Die ‘norm’ bepaalt hoeveel
mensen er mogen wonen. Daardoor is het
mogelijk dat u moet verhuizen als uw gezin
verandert. U woont dan mogelijk te groot
(onderbezet) of te klein (overbezet).
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HANDIGE HARRY HARRIETTE

Nu het buiten kouder wordt, is het een
ideaal moment om uw radiatoren te ontluchten.
Want als er lucht in een radiator zit, geeft die
minder warmte af. Wij leggen uit hoe u dit moet
doen.
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BUURT IN DE KIJKER

Het Rekkelingehof met 39 aanleunflats
in Deinze is gelegen in de Désiré Delcroixstraat.
Onze medewerker van de Technische Dienst
vraagt zich af wie deze man precies is. En waar
heeft hij die straatnaam aan verdiend?

VOORWOORD

Beste lezer
Ongetwijfeld zijn we SAMEN verheugd dat de
coronamaatregelen verder kunnen versoepelen.
We leven mee met de mensen bij wie dit COVID-virus
heeft ingehakt op hun persoonlijke leven.

Maar we kijken hoopvol vooruit: we zijn met zijn allen
zoveel mogelijk gevaccineerd en dat werpt zijn vruchten
af, zo blijkt.
We hopen met onze nieuwe editie van VOLuit jullie
andermaal een portie nieuwe en fijne informatie aan te
reiken over onze werking.
Geef gerust een seintje mochten jullie zelf graag een
inbreng willen leveren voor ons magazine.
Vriendelijke groeten

November

December

Voor collega Larisa mag gebak ook wel
eens hartig zijn in plaats van zoet. Voor
VOLuit deelt ze daarom graag haar
recept voor heerlijke courgettemuffins.

▸ 1 middelgrote courgette (250-300 gram)
▸ 2 eieren
▸ 60 gram geraspte kaas
▸ 100 gram hamblokjes
▸ bosje peterselie
▸ 200 gram bloem
▸ 1 theelepel bakpoeder
▸ een flinke snuf zout

LENGEN EN KORTEN
VAN DE DAGEN

Oktober

COURGETTEMUFFINS

Ingrediënten voor 12 muffins

Hans Heyse
Directeur

De zon gaat
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▸ zwarte peper en
kruiden naar wens

Optioneel

▸ een halve theelepel
droge knoflook
▸ kleine garnalen in
plaats van hamblokjes
▸ paprika’s of olijven

Werkwijze
▸ Verwarm de oven
op 180 graden.
▸ Maak de
courgette schoon.
Haal eventuele
grote pitten eruit.
Rasp de courgette
en laat goed
uitlekken.
▸ Meng in een kom de geraspte courgette, kaas,
ham, eieren en de fijn gesneden peterselie.
▸ Voeg daarna de droge ingrediënten toe. Meng
alles nog eens goed.
▸ Doe de (siliconen) vormpjes 2/3 vol.
▸ Bak de muffins 35 à 40 minuten in de
voorverwarmde oven.
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!

TE ONTHOUDEN

Wist u dat … Elke sociale woning heeft een ‘bezettingsnorm’. Die
‘norm’ bepaalt hoeveel mensen er mogen wonen. Daardoor is het
mogelijk dat u moet verhuizen als uw gezin verandert. U woont dan
mogelijk te groot (onderbezet) of te klein (overbezet).

Wist u dat

Wat is de ‘bezettingsnorm’ en
de ‘rationele bezetting’?
De bezettingsnorm bepaalt hoeveel personen in
een bepaalde woning of appartement mogen wonen
volgens de Vlaamse Codex Wonen. Die bezettings
norm wordt berekend op basis van de oppervlakte
(aantal vierkante meters) en het aantal ‘woonlokalen’ (keuken, leefruimte en slaapkamers).
In de praktijk werken we eerder met de ‘rationele
bezetting’. Dit betekent dat het aantal personen van
uw gezin bepaalt op hoeveel slaapkamers u recht
heeft (zie schema hieronder). Daarnaast spelen ook
andere factoren soms een rol. Zo mogen kinderen
van hetzelfde geslacht of gezinsleden uit verschillende generaties bijvoorbeeld geen kamer delen.
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Bij projecten waar minder dan 10% van het aanbod één slaapkamer heeft.

Maar het is natuurlijk mogelijk dat uw gezinssituatie op
termijn verandert. Daardoor kan
u te groot (onderbezet) of te klein
(overbezet) wonen.

ER VOOR ELKE
WONING EEN
‘BEZETTINGSNORM’
BEPAALD IS?

Te groot wonen =
onderbezetting
U mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal
bewoners in de woning. U woont dus onderbezet
als u twee of meer slaapkamers meer heeft dan het
aantal bewoners.
Volkshaard contacteert huurders die onderbezet
wonen per brief. We vragen u daarin om u in te
schrijven voor een vrijwillige mutatie.
Antwoordt u niet op deze brief? Dan krijgt
u twee keer een valabel aanbod. Dit wil
zeggen dat:
» de woning de juiste grootte heeft,
» de woning maximaal 5 kilometer van de
huidige woning ligt,
» de totale kostprijs even hoog of lager ligt dan
de huidige kostprijs.
Weigert u twee keer een valabel aanbod?
» Huurders met een contract van
onbepaalde duur (huurovereenkomst
voor 1 maart 2017) moeten verplicht een
onderbezettingsvergoeding betalen. Die
bedraagt 32 euro per maand (bedrag in 2021,
jaarlijks indexeerbaar) per slaapkamer te veel.
» Huurders met een contract van bepaalde duur
(huurovereenkomst na 1 maart 2017) worden
opgezegd.

Te klein wonen = overbezetting
Het is ook mogelijk dat u met te veel personen
woont, bijvoorbeeld door geboorte, adoptie, … U
wordt dan verplicht ingeschreven op de wachtlijst
om te verhuizen naar een grotere woning. U krijgt
dan ook voorrang, waardoor u hoger op de wachtlijst komt te staan.
U bent ook verplicht om te melden als er iemand bij
u komt wonen, bijvoorbeeld een partner, familielid,
… Als de komst van deze bijwoner tot overbezetting
leidt, zal dit geweigerd worden.

VOLKSHAARD cvba-so
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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. MET DEZE KEER:

Interventietijden

VOLuit

ABC

BUURT IN DE KIJKER
Désiré Delcroixstraat
LIGGING : Deinze
BOUWJAAR : 2003
PATRIMONIUM : 39 aanleunflats
(Rekkelingehof)
ARCHITECT : Avapartners
(nu JUXTA)

Elke editie zetten we een van
de buurten van Volkshaard in
de kijker. Onze medewerker
van de Technische Dienst duikt
deze keer in de geschiedenis
van Désiré Delcroix. Hij vraagt
zich af waarom er in Deinze
een straat naar hem werd
vernoemd.

schade en comforthinder. Op die manier
bepalen we de gewenste interventietijd.
Zo kan de interventietijd voor een heel
dringende herstelling bijvoorbeeld één
werkdag zijn. Andere opdrachten vragen
meer tijd, bijvoorbeeld omdat we nog
materiaal moeten bestellen.
De werkbonnen worden doorgegeven aan
onze werkmannen, die de herstellingen
uitvoeren volgens prioriteit.

Onder ‘interventietijd’ verstaan we de tijd
tussen de melding van een technisch probleem en de volledige herstelling ervan.
Dit wordt uitgedrukt in aantal werkdagen.

In 2020 waren 50% van onze werkopdrachten binnen de 6 kalenderdagen
afgewerkt. 75% was afgewerkt binnen de
17 dagen.

Als u een technisch probleem of defect
meldt aan onze Technische Dienst, wordt
daarvoor een werkbon opgemaakt.
Elke ‘bon’ of opdracht krijgt een prioriteit
toegekend. Daarbij schatten we in hoe
dringend de herstelling is. Dit gebeurt op
basis van drie factoren: veiligheid, gevolg-

Hebt u een technisch defect in uw
woning? Dan kan u dit melden:
▸ via het contactformulier op
www.volkshaard.be
▸ via mail naar
technische.dienst@volkshaard.be
▸ telefonisch op 09 223 35 28 – op
weekdagen tussen 8.30 en 12 uur

Desiré Delcroix werd geboren in Deinze en
stierf in Schaarbeek. Er is dus een connectie
met de stad. Maar is die connectie voldoende
om een straat naar de man te vernoemen?
Dat lijkt mij toch een beetje te gemakkelijk.
Er moet meer zijn. En we mogen ons gelukkig
prijzen, er is meer. Een straatnaam moet je
verdienen. Zoveel is zeker.

Voorafgaand aan zijn functie van secretaris van de spellingscommissie was hij
afdelingschef van de Nederlandse afdeling
bij het bestuur der kunsten, wetenschappen en letteren van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. In die functie speelde
hij een voorname rol in het bevorderen van de
Nederlandse cultuur in België.

Desiré Delcroix bleek een bezige bij te zijn. In
hedendaagse termen zou hij een multitasker
genoemd worden. Maar in de negentiende
eeuw was van die term nog geen sprake.
Toen regeerde de sobere nuchterheid en liet
de mens zich niet verleiden tot hippe karakteristieken. Getrouw aan de geest van de
negentiende eeuw kunnen we zeggen dat
hij op vele fronten actief was. Dat klinkt
wat nuchterder.

Bij de oprichting in 1886 van de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde werd Desiré Delcroix door
de regering gevraagd toe te treden tot de
Academie. Die Academie kreeg als opdracht
de literatuur in de volkstaal te bevorderen
en initiatieven voor de ontwikkeling van de
wetenschappen in het Nederlands te coördineren. Helaas zal hij niet lang lid blijven van
deze Academie. In 1887 stierf Desiré Delcroix.

Hij schreef grappige verhalen en zedenromans. Toch was het vooral met zijn toneelstukken dat hij bekendheid verwierf. Dat
zijn werk niet onopgemerkt voorbijging moet
blijken uit het feit dat hij hiervoor meermaals
werd gelauwerd. Zo werd zijn werk twee keer
bekroond met de driejaarlijkse Staatsprijs
voor de Toneelletterkunde. Die prijzen
moeten hem heel waarschijnlijk onder de aandacht gebracht hebben bij de leidinggevenden
in het land.

Deze Academie is vandaag nog altijd actief.
Enkel de naam werd aangepast. Vandaag gaat dit
wetenschappelijk genootschap door het leven als
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal
en Letteren. Eén van de meest recente wapenfeiten is het opstellen van de literaire canon, een
dynamische lijst van 50 essentiële werken uit de
Nederlandstalige literatuur.

In 1864 werd hij door de minister van
Binnenlandse Zaken benoemd tot secretaris van de koninklijke spellingscommissie.
In die hoedanigheid werkte hij mee aan het
ontwerpen van eenduidige spellingsregels.
De besluiten van die commissie werden van
kracht voor het Vlaamse onderwijs en voor
alle bestuurlijke briefwisseling, wetten,
besluiten en openbare akten die in het Vlaams
worden opgesteld of vertaald.

In de lange geschiedenis van deze Academie
mogen we Desiré Delcroix beschouwen als
een wegbereider. Een pionier. Een straatnaam is heus niet makkelijk te verwerven.
Stellen dat een eigen straatnaam de hoogste
betrachting was in het leven van Desiré
Delcroix, zou de waarheid geweld aandoen.
Die straatnaam mag beschouwd worden als
een aardig neveneffect van een maatschappelijk engagement. Ik stop nu met schrijven
en ga een beetje dromen van mijn eigen straatnaam. In het volle besef dat de meeste dromen
bedrog zijn.

INTERVIEW

Op
visite bij

In de vorige editie van VOLuit lanceerden we een
“tekenwedstrijd”. De opdracht luidde: ontwerp een
originele affiche tegen sluikstorten. Nicole (78) en Yolande

NICOLE EN
YOLANDE IN
WONDELGEM
(GENT)

(55) – twee buurvrouwen uit Wondelgem – gingen creatief
aan de slag en kwamen als winnaars uit de bus. Wij gingen met
een stukje taart langs om te praten over hun affiche en nog zoveel
meer.

“Als iedereen
voor zijn deur
kuist, is het
overal proper.”

We zijn hier in de Fabriekstraat in
Wondelgem. Wonen jullie hier al lang?
Nicole: “We wonen hier sinds april 3 jaar.
Ik kom uit de Watersnepstraat. Ik moest
verplicht verhuizen door de totaalrenovaties in de wijk Viermeersen. Dat was niet
gemakkelijk, maar ik zou nu niet meer
terug willen. Ik woon hier heel graag.”
Yolande: “Ik heb zelf mijn mutatie aangevraagd vanuit Evergem, want mijn huis
was veel te groot geworden. Als de kinderen het huis uitvliegen… Wat moest ik dan
nog doen met 3 slaapkamers?”
Het is hier wel heel gezellig om binnen
te komen.
Yolande: “We komen heel goed overeen
met de buren, er zijn in totaal maar
9 appartementen in ons gebouw. We
hadden gezegd: een plantje, dat zou
niet misstaan in onze inkomhal. Dus we
hebben allemaal samen gelegd voor twee
kunstplanten.”
Nicole: “Die blijven hé. Je ziet zelfs amper
dat het geen echte zijn.”
Waar hebben jullie elkaar leren
kennen?
Yolande: “We zijn hier buurvrouwen
geworden en eigenlijk ook vriendinnen.
Het heeft van in het begin goed geklikt.”
En nu hebben jullie samen meegedaan
aan onze wedstrijd in VOLuit. De
opdracht was: ontwerp een originele
affiche tegen sluikstort.
Yolande: “Ik knutsel graag en de opdracht
sprak mij onmiddellijk aan. Het ligt hier
vol mondmaskers op de grond, sigarettenpeuken, hondendrolletjes, …”
Nicole: “En ze sluikstorten hier ook.
Vorige week stond hier nog een mand, vol
met afval. Als je ziet wie het doet, kan je
ze aanspreken, maar meestal doen ze het
’s avonds hé…”

Kunnen jullie de
affiche beschrijven?
Yolande: “Centraal
zie je zogezegd ons
appartementsgebouw,
met een vijver ervoor.
Niet omdat ik er één
wil, maar ik vind dat
wel mooi. En rechts in het midden zie je
het kotje met onze vuilbakken. Dat moest
eigenlijk wat groter…”
Nicole: “… maar ons papier was te klein!”
(lacht)
Yolande: “En de hondjes staan er ook
op, met een drolletje erbij. (lacht) En
we hebben er ook wat vlinders en een
luchtballon op gezet. De vuilzakken zijn
zelfs met restjes van echte vuilzakken
gemaakt!”
Nicole: “We zijn er in totaal toch wel 3
weken mee bezig geweest. Van het idee tot
het eindresultaat.”
Yolande: “En onderaan staan er mensen
die tevreden zijn omdat ze daar niet
sluikstorten.”
Hebben jullie tot slot nog wat wijze raad
voor onze huurders?
Yolande: “Als je het thuis graag proper
hebt, dan vind ik dat je het op straat ook
proper moet houden. Het is niet omdat het
niet van jou is… Andere mensen moeten er
ook in wonen en leven.”
Nicole: “Er is zo’n spreekwoord dat zegt:
als iedereen voor zijn deur kuist, is het
overal proper.”
Dat is zeker waar! Bedankt voor
dit leuke interview en voor jullie
mooie affiche. We zullen deze
binnenkort uithangen in onze
appartementsgebouwen. Hopelijk helpt
dat weer een beetje in de strijd tegen
sluikstort!
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H A N DIGE HARRY HARRIE T T E

HET IS TIJD OM DE RADIATOREN
TE ONTLUCHTEN: ZO DOET U DAT
Als er lucht in een radiator zit, geeft die minder warmte af. Resultaat: de
kamer wordt minder verwarmd en er gaat veel energie verloren. Het is daarom
belangrijk om regelmatig te controleren of de radiatoren ontlucht moeten
worden. U bent hier als huurder zelf voor verantwoordelijk.
Wanneer is het tijd om te
ontluchten?
Meestal merkt u lucht in de radiatoren op aan het begin van het koudere
seizoen, als u de verwarming weer moet
aanzetten.
Enkele mogelijke signalen:
▸ De centrale verwarming slaat aan,
maar één kamer blijft koud. Dit

1. Draai alle radiatoren in
de woning volledig open.

gebeurt meestal op de bovenste
verdieping, want lucht zoekt altijd
het hoogste punt.
▸ U hoort geborrel of andere geluiden
in de leidingen.
▸ Een van de radiatoren blijft deels of
volledig koud aanvoelen.

ZO ONTLUCHT U
DE RADIATOREN:

2. Zet de thermostaat zo’n
5 à 10 minuten op 25 graden.
Zo verzamelt de lucht zich bij de
ontluchtingsventielen.
3. Zet daarna de thermostaat zo laag
mogelijk, zodat de cv-ketel stopt
met verwarmen.
4. Draai alle radiatoren dicht.
5. Neem een ontluchtingssleuteltje
(te koop in een doe-het-zelfzaak),
een doekje om water op te vangen
en eventueel een opvangbakje.
6. Begin bij de laagst geplaatste
radiator in uw woning. Draai
met het ontluchtingssleuteltje
het ventiel aan de zijkant van de

radiator voorzichtig open.
Opgelet: draai het niet
helemaal open, zodat het
ventiel er niet uit valt. Hou het
doekje klaar bij het ventiel.

7. Komt er geen lucht meer uit, maar
water? Draai dan het ventiel weer
dicht. Het water kan vuil zijn: dat is
geen probleem.
8. Ga verder naar de volgende
radiator. Bij radiatoren op meerdere
verdiepingen werk je van onder
naar boven.
9. Draai de kranen van de radiatoren
weer open. Zet de thermostaat op
de gewenste temperatuur.
10. Controleer na 10 minuten of de
druk in de cv-ketel minimaal 1,5
bar is.

SPOORWEGLAAN

PROJECT IN DE KIJKER

EEN DAG BIJ VOLK SHA ARD MET…

NIEUWBOUW VAN 20 ST UDIO’S
EN 1 APPART EMENT IN DE PINT E

Jeroen
Als huurder van Volkshaard heeft u misschien
al kennisgemaakt met Jeroen, die al sinds
2013 bij Volkshaard werkt. Hij is één van de
wooncoördinatoren van de Sociale Dienst.
Jeroen vertelt hoe zijn werkdag eruitziet.
“Als ik ’s morgens aankom op kantoor, doe ik eerst een
kort babbeltje met de collega’s. Zo weet je wat er leeft.
Ik vind het belangrijk dat er een goeie sfeer is, dat
maakt het werk veel aangenamer.
Een werkdag ziet er voor mij nooit hetzelfde uit. Als
wooncoördinator heb ik veel contact met onze huurders, bijvoorbeeld op zitdagen, bij huisbezoeken of
via de telefoon. Daar hoort natuurlijk een deel administratie bij, want we houden alles bij in dossiers.
Een belangrijk stuk van mijn job bestaat ook uit
overleg met andere diensten. Denk maar aan het
OCMW, de politie of andere wijkpartners. Het is onze
taak om een netwerk te creëren rond bewoners die
hulp nodig hebben. Wij bemiddelen en brengen hen
in contact met de juiste diensten. Het doel van onze
job is om het wonen bij Volkshaard zo aangenaam
mogelijk te maken voor iedereen.
De variatie vind ik één van de leukste dingen aan
mijn job, net als het contact met mensen. Ik haal
er ook veel voldoening uit als ik een oplossing kan
vinden voor iemand, bijvoorbeeld bij een verhuisbeweging. Dan heb je het gevoel dat je iets voor iemand
kan betekenen.
Wat ik wel soms moeilijk vind, is dat sommige dingen
traag vooruitgaan. We zijn namelijk gebonden aan
bepaalde (gerechtelijke) procedures. Dat maakt het
niet altijd makkelijk om oplossingsgericht te werken.
Als wooncoördinator moet je ook sterk in je schoenen staan. We zien vaak moeilijke situaties, moeten
moeilijke gesprekken voeren en worden soms onrespectvol behandeld. Het is dan onze taak om toch onze
verantwoordelijkheid op te nemen. En dat doen we
ook!”

In De Pinte wordt momenteel volop gewerkt aan de
bouw van 20 studio’s en 1 appartement. Het gaat om
een samenwerking tussen Volkshaard en de Broeders
Van Liefde. Samen gaven we de opdracht voor deze
nieuwbouw, speciaal uitgerust voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Het nieuwe gebouw komt op
de plaats van ‘De Rank’ in
de Spoorweglaan, waar tot
voor kort 14 volwassenen met
een verstandelijke beperking
gehuisvest wa ren. Zij verhuisden tijdelijk naar Brakel.
Het gaat om een vorm van
woononder steu n i ng door
zorg a a nbieder Eberg i ste,
met dag en nacht aanwezigheid van een vast team begeleiders. De bewoners worden
actief betrokken bij de huishoudelijke taken en er wordt een zinvolle en aangepaste dagbesteding aangeboden.
Het nieuwe appartementsgebouw is een ontwerp van Archipl
Architecten. De bouw zelf is in handen van Everaert-Cooreman
nv. Zij begonnen in juni 2020 met de werken.
In het nieuwe gebouw komen 20 studio’s met één slaapkamer,
uitgerust voor één persoon. Er komt ook 1 appartement, dat uitgerust zal zijn voor 2 personen. Elke woonunit is aangesloten
op regenwater en heeft een zonneboiler, die water opwarmt met
zonne-energie.
Naast de aparte studio’s komen er natuurlijk ook verschillende
gemeenschappelijke r uimtes, waa r bewoners en begeleiders samenkomen en samenleven. Zo is er een ruime keuken,
eetruimte en leefruimte voorzien, maar ook een vergaderzaal,
waslokaal, fietsenberging en een tuin.
Als alles volgens plan verloopt, zal het gebouw volledig klaar
zijn in het voorjaar van 2022. Dan kunnen de oude - maar ook
enkele nieuwe - bewoners hun intrek nemen in ‘De Nieuwe Rank’.
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OPGELET !

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

ALGEMEEN – centraal onthaal

W EDST R IJD

De twee onderstaande foto’s lijken identiek …
maar dat zijn ze niet. Zoek de 7 verschillen en
duid ze aan op de foto’s.

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

Wachtebeke 1 dinsdag van de
maand (9.00 – 12.00u)
e

Sociaal Huis,
Wachtebeke

HOE NEEMT U DEEL ?
U kan uw oplossing mailen naar
communicatie@volkshaard.be of opsturen naar
Volkshaard – Dienst Communicatie, Ravensteinstraat
12, 9000 Gent.
VER MELD DUIDELIJK
naam
adres

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

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

telefoonnummer
Bezorg ons uw oplossing voor 30 november 2021.

WINNEN ?
Uit alle juiste oplossingen trekken we 1
winnaar. Hij of zij krijgt een geschenkmand vol heerlijke streekproducten.
Yolande Boone en Nicole Van Damme uit
Wondelgem (Gent) zijn de winnaars van de wedstrijd
in onze vorige editie. Zij bezorgden ons een originele
affiche in de strijd tegen sluikstorten. Zij kregen
ondertussen hun cadeaubon (zie pagina 5).
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.

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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