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7  PROJECT IN DE KIJKER

In Melle wordt momenteel volop gewerkt 
aan een nieuwbouwproject, gelegen tussen de 
Merelbekestraat en de Wautersdreef. Het project 
kreeg de naam ‘Mussenbos’ en zal bestaan uit 
12 appartementen, 13 seniorenwoningen en 2 
transitwoningen.

6  HANDIGE HARRY HARRIETTE

De winter is volop in het land. Koud en 
snel donker buiten, gezellig en warm in uw 
woning. We geven u 10 tips om goed voor uw 
woning – en voor uzelf – te zorgen deze winter. 

3  WIST U DAT …

… Volkshaard ook aangepaste woningen 
bouwt voor specifieke doelgroepen? Het gaat 
om mensen die problemen ondervinden om een 
aangepaste en betaalbare woning te vinden op de 
privémarkt. We tonen u een aantal voorbeelden 
van zulke projecten.

5  OP VISITE BIJ … PARALYMPISCHE 
ATLETE LAURENCE VANDEVYVER

We maken deze keer kennis met Laurence 
VandeVyver uit Maldegem. Zij verdedigde in 
augustus ons land op de Paralympische Spelen 
in Tokio. Ze behaalde een mooie 8ste plaats in de 
individuele tijdrit handbiken (klasse H3), maar 
droomt van nog veel meer!
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G E Z O C H T 
HUURDERS MET  

EEN SPECIALE HOBBY
Voor een nieuwe rubriek in VOLuit 
zijn we op zoek naar huurders met 
een interessante of speciale hobby.

Hebt u bijvoorbeeld een gigantische 
verzameling postzegels? Kweekt u een 

speciale vogelsoort of brouwt u zelf uw eigen 
bier? Hebt u een Instagram-pagina voor uw 
kat? Of bent u grote fan van een bepaalde 

artiest? Alles is mogelijk!

Hebt u zo’n opvallende hobby? En wilt u 
daarover graag vertellen aan de lezers van 

VOLuit? Contacteer ons dan:
 ▸ mail naar communicatie@volkshaard.be  
 ▸ of stuur een brief naar  

Volkshaard – Dienst Communicatie, 
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent

Vergeet zeker niet om uw contactgegevens te 
vermelden! Misschien verschijnt u binnenkort 

dan wel in VOLuit!

Beste lezer
Ongetwijfeld kijkt iedereen met gemengde gevoelens 
terug naar het voorbije jaar 2021.

2021 was een rollercoaster op heel veel vlakken. Maar we 
kijken hoopvol naar 2022, de perspectieven zijn alvast 
veel beter.

Maar er is blijvende waakzaamheid voor corona en zijn 
varianten. Het is daarom belangrijk dat elk van ons de 
maatregelen zo goed als mogelijk opvolgt.

Dit betekent onder meer dat u enkel op afspraak 
terechtkan bij Volkshaard. U vindt alle informatie 
op www.volkshaard.be, voor sociale koop en sociale 
leningen op www.klehetvolk.be.

We zijn er ons zeker van bewust dat elk van u nog 
andere uitdagingen heeft (zoals de hoge energieprijzen).

Het bestuur en de ganse ploeg van Volkshaard/KLE Het 
Volk wenst u een heel fijn 2022 toe, met vooral een goede 
gezondheid.

Vriendelijke groeten

Hans Heyse 
Directeur
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In de ABC-rubriek van de vorige VOLuit legden we het woord 
‘doelgroep’ uit. De gemeentes uit ons werkingsgebied kunnen 
beslissen om woningen met voorrang toe te wijzen aan bepaalde 
doelgroepen. Het gaat om mensen die problemen ondervinden om 
een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de privémarkt. 
We tonen u een aantal voorbeelden van zulke projecten.

Wist u dat
VOLKSHAARD 

OOK AANGEPASTE 
WONINGEN BOUWT 
VOOR SPECIFIEKE 
DOELGROEPEN?
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Senioren

Volkshaard heeft in totaal 234 ‘seniorenwonin-
gen’, verspreid over verschillende gemeentes in het 
werkingsgebied.

Een mooi voorbeeld zijn de 11 seniorenwoningen in 
Kerkelare in Lovendegem (Lievegem): gelegen in een 
rustige wijk, met slaapkamer en badkamer op het 
gelijkvloers, voor alleenstaanden of koppels. 

Volgens het lokaal toewijzingsreglement van de 
gemeente krijgen 65-plussers voorrang op deze 
woningen. Bij een koppel volstaat dat één van beide 
partners 65 jaar is.

Zorgbehoevende maar 
zelfredzame personen
In de Zwanestraat in Nazareth is een volledig appar-
tementsgebouw voorzien voor personen die zorg-
behoevend maar zelfredzaam zijn. Het gaat om 30 
aanleunflats bij het OCMW-rusthuis Wielkine, dat 
er vlak naast ligt.

Deze personen kunnen dan ook (tegen betaling) 
gebruikmaken van enkele diensten van het rust-
huis. Zo is er een individueel alarmsysteem, een 
was-en strijkdienst en maaltijden aan huis.

Sociale assistentie

Residentie Zonnewind – gelegen in Zuidbroek in 
Mariakerke (Gent) bestaat uit 15 assistentieflats voor 
65-plussers. Er is een rechtstreekse verbinding met 
het woonzorgcentrum Zuiderlicht.

Huurders van residentie Zonnewind kunnen gebruik 
maken van de sociale assistentie die aangeboden 
wordt door het OCMW Gent. Deze dienstverlening 
bevat onder andere het gebruik van een noodop-
roep systeem, de garantie op crisiszorg, gebruik 
van de ontmoetingsruimte en dienstverlening van 
de woonassistent.

Personen met een erkenning 
door het VAPH
Voor personen die erkend zijn door het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap 
(VAPH) zijn er enkele mogelijkheden in Zulte en 

deelgemeentes Machelen en 
Olsene. Het gaat om mensen 
met een beperking die zelfstan-
dig kunnen wonen met onder-
steuning van externe diensten.

In Heremietlos in Machelen zijn er bijvoor-
beeld 5 woningen met 2 slaapkamers voor deze doel-
groep voorzien.

Rolstoelgebruikers

In een aantal gemeentes zijn er ook woningen die 
voorzien zijn voor mensen met een beperking die 
rolstoelgebonden zijn. In de Prosper Cocquytstraat 
in Landegem (Deinze) zijn er bijvoorbeeld 2 aange-
paste woningen.

Deze woningen hebben niet alleen lage drempels 
en brede deuren, maar ook een inloopdouche en 
onderrijdbare lavabo, steunbeugels, …

Personen die nood hebben aan 
ondersteuning in de Algemene 
Dagelijkse levensverrichtingen 
(ADL)

In het Paardekerkhof in Maldegem zijn er 12 wonin-
gen voor personen die nood hebben aan ondersteu-
ning in de algemene dagelijkse levensverrichtingen 
(ADL). Het project was in eerste instantie specifiek 
bestemd voor mensen met MS, maar ook perso-
nen met andere fysieke beperkingen komen in 
aanmerking.

Het volledige project is gebouwd rond een centraal 
plein en alle woningen zijn rolstoeltoegankelijk en 
voorzien van aangepast comfort. Zo zijn er bijvoor-
beeld trapliften, automatische toegangsdeuren, 
aangepaste keukens, badkamers en toiletten.

Voor de specifieke zorgondersteuning wordt samen-
gewerkt met Exalta Focus Plus. 

Let wel: het gaat steeds om een voorrang voor 
deze doelgroepen. Het is dus niet zo dat de 

woningen voorbehouden worden voor de doel-
groep. Als er niemand meer van de doelgroep 

op de wachtlijst staat, wordt er toegewezen aan 
een andere kandidaat-huurder.

Naar  
1 woon
maatschappij 
Een tijdje geleden 
informeerden we u 
al over de vorming 
van de woonmaat
schappij vanaf 2023. 
De Vlaamse Regering 
heeft beslist dat er 
vanaf dan in een 
gemeente of stad maar 
één maatschappij meer 
zal zijn die sociale 
woningen bouwt, 
verhuurt en verkoopt. 

We willen u nogmaals 
geruststellen dat de 
woonmaatschappij geen 
invloed zal hebben op uw 
woonsituatie: u kan als 
sociale huurder gewoon 
in uw sociale woning 
blijven wonen. Dit zal niet 
veranderen.

We zullen uw huurprijs 
ook nog altijd berekenen 
volgens het uitvoerings-
besluit van de Vlaamse 
Codex Wonen (het 
vroegere Kaderbesluit 
Sociale Huur). U hoeft zich 
hierover dus geen zorgen 
te maken. 

3VOLuit



VOLuit 
ABC

Energiecorrectie
Als wij extra geld hebben geïnvesteerd 
om uw woning energiezuiniger en 
milieu vriendelijker te maken, dan 
verbruikt u minder energie en bespaart 
u geld. 

Om onze investering terug te kunnen ver-
dienen, rekenen we een maandelijkse 
toeslag aan bovenop uw huurprijs. 

De grootte van deze toeslag hangt af van 
de hoeveelheid energie die u minder 

verbruikt door onze extra investering. 
Deze hoeveelheid berekenen we volgens 
de regels die de Vlaamse Regering 
vastlegde. De uitgespaarde hoeveelheid 
rekenen we gedeeltelijk door aan het 
voordelige sociaal tarief.

Patrimoniumkorting
Sommige huurders krijgen een extra 
korting. Dit hangt af van de markt-
waarde van de woning. Dat is de huur-
prijs die uw woning zou hebben op de 
private huurmarkt.

Hoe goedkoper de woning op de huur-
markt zou zijn, hoe groter de korting 
die toegekend kan worden. Dat heet de 
patrimoniumkorting.

Energiecorrectie en 
patrimoniumkorting

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 MOEILIJKE WOORDEN NOG EENS EXTRA UIT. MET 
DEZE KEER EEN AANTAL TERMEN UIT DE HUURPRIJSBEREKENING.

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 Gustaaf Eylenbosch, naar 
wie in Gent een plein werd 
vernoemd. Maar dat plein is 
niet het enige dat hem aan 
Volkshaard linkt. 

In deze rubriek hebben we al heel wat bezige 
bijtjes de revue zien passeren. Zonder enige 
twijfel kan Gustaaf Eylenbosch net zo goed 
onder deze rubriek geklasseerd worden. U 
twijfelt? Sta mij toe het te bewijzen. Want elke 
bewering moet kunnen gestaafd worden. Deze 
dus ook.

Het begint klein. Maar dat is altijd zo. Enkel 
kleine dingen kunnen groot worden. Als wees 
gaat Gustaaf in de leer bij een smid. Een vol-
gende stap in zijn carrière brengt hem naar 
een drukkerij, waar hij zich de stiel van het 
letterzetten eigen wou maken.

Alles komt in een stroomversnelling wanneer 
hij bevriend raakt met Herman Ronse. Met 
hem sticht hij de Vlaamse literaire kring Hou 
ende Trou, die al snel uitgroeit tot een antiso-
cialistische politieke beweging. Deze bewe-
ging sluit zich bij de parlementsverkiezingen 
van 1884 aan bij de Gentse Vrije Kiezersbond.

Gustaaf lijkt zijn weg gevonden te hebben. In 
1886 wordt de Vrije Kiezersbond hervormd en 
wordt de Algemene Bond van Werklieden en 
Burgers opgericht. Deze organisatie ijvert voor 
sociale vooruitgang en de verbetering van het 
lot van haar leden. Het lijkt wel alsof Gustaaf in 
het stichten van bonden en verenigingen zijn 
grote levensdoel ziet. Want in 1890 richt hij de 
Antisocialistische Werklieden bond op. Het 
jaar daarop is Gustaaf Eylenbosch aanwezig 
op de stichtingsvergadering van de Belgische 
Volksbond, de voorloper van het ACV. In 1912 
tenslotte fuseren het Waalse en Vlaamse 
Verbond der Christene Beroepsverenigingen 
tot het Algemeen Christelijk Vakverbond 
(ACV). Eylenbosch wordt de allereerste ACV-
voorzitte  en blijft dit tot in 1914.

Gustaaf Eylenbosch lijkt uit de parabel van de 

talenten te zijn gestapt. Want de man grossiert 
in de talenten. Zo blijkt hij ook een uitstekend 
journalist te zijn. Dat kan hij bewijzen bij De 
Lichtstraal, het weekblad van de Algemene 
Bond van Werklieden en Burgers. Hij wordt 
hoofdredacteur. Wanneer De Lichtstraal en 
het weekblad Het Volk samensmelten tot het 
dagblad Het Volk wordt hij bij dit nieuwe 
dagblad eveneens de hoofdredacteur. Hij 
richt zijn journalistieke pijlen niet enkel op Het 
Volk. Ook daarbuiten is hij actief. Hij schrijft 
bijdragen voor het flamingantische weekblad 
Het Vlaamsche Volk en geeft ook nog het week-
blad De Domper uit.

Dat alles had voldoende kunnen zijn. Maar 
dat is het niet. Want binnenin Gustaaf schuilt 
nog een politiek dier. Dat politieke beest wordt 
wakker in 1895. In dat jaar wordt hij gemeen-
teraadslid in Gent. In die stad wordt hij later, 
in 1910, Schepen van Burgerlijke Stand. Zijn 
politieke engagement blijft niet lokaal. Hij ver-
ruimt zijn horizon. Van 1922 tot 1932 is hij pro-
vinciaal senator om daarna van 1932 tot 1939 
als rechtstreeks gekozen senator te zetelen 
voor het arrondissement Gent-Eeklo.

Dan, tot slot, is er nog dat ene ding. Dat ene 
ding dat ons in deze rubriek nooit eerder zo 
dicht bij de wortels van de Volkshaard bracht. 
Op 3 januari 1928 wordt de sociale huisves-
tingsmaatschappij Volkshaard gesticht. 
Gustaaf Eylenbosch is één van de stichters. 
Dat mag niet verwonderen. Bijna is het een 
evidentie. Zijn politieke engagement en sociale 
betrokkenheid vonden hierin een sluitstuk. Het 
is alsof alles samenkomt in de Volkshaard. Het 
is zoals vaak wordt beweerd: de cirkel is rond.

Gustaaf Eylenbosch, een bezig bijtje? Met voor-
gaande meen ik voldoende bewijs geleverd te 
hebben.

BUURT IN DE KIJKER

LIGGING : Gent

BOUWJAAR : 1951

PATRIMONIUM : 21 woningen

ARCHITECT : R. Bernard de Tracy

Gustaaf 
Eylenboschplein & 

Zwijnaardsesteenweg
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Door de stijgende coronacijfers gingen we voor deze 
editie niet fysiek op visite bij een van onze huurders.  
We maakten wel virtueel kennis met Laurence VandeVyver 
(39) uit Maldegem. In augustus verdedigde zij ons land 
op de Paralympische Spelen in Tokio. Ze haalde een mooie 
8ste plaats in de individuele tijdrit handbiken (klasse H3).

Woont u al lang in het bij Volkshaard?
“Ik kwam hier in april 2018 wonen, iets meer 
dan een jaar na mijn diagnose. Op mijn 34ste 
kreeg ik te horen dat ik het syndroom van 
Guillain-Barré heb, een auto-immuunziekte 
die de zenuwen aantast en afbreekt. Ik ben 
verlamd vanaf mijn borst.
Mijn woning is aangepast aan mijn beperking. 
Zo zijn bijvoorbeeld de deuren breder, kunnen 
de deuren elektrisch geopend worden, is er 
een stoellift aan de trap en zijn er in de bad-
kamer hulpmiddelen voorzien.”

U vertegenwoordigde ons land dit jaar 
op de Paralympische Spelen in het 
handbiken. Hoe kwam u daarbij terecht?
“In het ziekenhuis was er een sportzaal waar 
ze rolstoelrugby speelden. Ik deed een aantal 
keer mee en rolde zo terug de sport in. Ik 
wist dat ik moest sporten: om zelfstandiger 
te zijn, om gezond te zijn, … Bij het rugby-
team was er niet echt een vooruitzicht op de 
Paralympische Spelen en dat was toch wel 
mijn droom. Via via ben ik dan bij het hand-
biken terechtgekomen. Een heel lastige sport, 
echt iets voor mij.”

Het waren uw eerste Spelen, in het verre 
Tokio.
“Het was zelfs nog maar mijn derde inter-
nationale wedstrijd. Mijn tweede was het 
WK, daar werd ik geselecteerd voor de 
Paralympische Spelen. Ik nam in Tokio deel 
aan drie disciplines: de wegrit, de individuele 
tijdrit en de team relay. 
Door de coronamaatregelen hebben we haast 
niks van Tokio gezien. Dat is wel jammer: je 
reist ver en eigenlijk zit je twee weken in qua-
rantaine. Het contact met de andere sporters 
was ook beperkt, dus dat geeft wel een dubbel 
gevoel. Maar dat neemt niet weg dat het een 
unieke ervaring was!”

U haalde een 8ste plaats op de individuele 
tijdrit, een Olympisch Diploma. Was u 
tevreden?
“Aan de ene kant wel, want het is raar om daar 
resoluut ‘neen’ op te zeggen. Maar het ligt niet 

in mijn aard om daar écht tevreden mee te zijn. 
Dat is de aard van het beestje zeker?”

Ik las dat u een echt trainingsbeest bent. 
“Ik heb vooral last met de dagen dat ik moet 
rusten. Ik heb het liefst intensieve trai-
ningsdagen. Ik vraag ook constant aan mijn 
trainer: weet je zeker dat ik niet te weinig 
doe? 
Maar mijn lichaam heeft tijd nodig om op te 
bouwen, dat is iets dat ik nog moet leren. Ik 
loop nu wat te snel tegen overbelastingen 
aan. Als mijn trainer zegt dat ik 7 uren in de 
week moet trainen, maak ik daar al snel 10 
uren van…”

Wat is uw volgend doel? 
“Volgend jaar focus ik mij op de wereldbeker 
en het WK en een aantal kleinere internati-
onale wedstrijden. Maar het echte doel zijn 
de Paralympische Spelen in 2024 in Parijs.” 

Waar droomt u nog van?
“Als het echt dromen mag zijn: sowieso van 
die gouden medaille. Zilver is voor de eerste 
verliezer. Bij brons mag je blij zijn dat je 
nog op het podium staat. Alleen die eerste 
plaats telt. Dat heb ik geleerd van Jean-Marie 
Dedecker toen ik nog judo deed… (Laurence 
deed als kind op hoog niveau aan judo, 
n.v.d.r.). Ik ben hem daar zeker niet ondank-
baar voor. Maar het is wel bepalend voor de 
rest van mijn leven. Ik ben daardoor soms 
minder tevreden met iets wat eigenlijk een 
mooie prestatie is…”

Hebt u tot slot nog wat wijze raad voor 
onze huurders?
“Probeer wat minder te klagen over kleine 
dingen. Probeer te beseffen dat elk moment 
kostbaar is én dat elk moment mooi kan zijn. 
Elk moment kan het ook voorbij zijn… Het is 
jammer dat mensen dat vaak pas beseffen als 
ze iets meemaken…”

We hopen dat we u in 2024 nog eens mogen 
bellen… om u te feliciteren met die gouden 
medaille! Veel succes!

Op (virtuele) 
visite bij 

LAURENCE IN 
MALDEGEM

“Probeer wat 
minder te 

klagen over 
kleine dingen.”
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HANDIGE  HARRY HARRIE T TE De winter is volop in het land. Koud en snel donker 
buiten, gezellig en warm in uw woning. We geven u een 
paar tips om goed voor uw woning – en voor uzelf – te 
zorgen deze winter. 

10 TIPS VOOR  
EEN WARME EN VEILIGE WINTER

1. Maak de dakgoten schoon.
Door bladeren, takjes en mos kunnen 
de afvoeren verstopt raken, waardoor 
ze bij een fikse regenbui kunnen 
overstromen. Opgelet: kruip zeker 
niet alleen op de ladder, vraag indien 
nodig hulp aan familie of buren.

2. Bescherm kranen 
en waterleidingen 
tegen bevriezing
Een buitenkraantje kan je beter 
afsluiten en aftappen als het vriest, 
zodat de leiding niet kan springen.

3. Haal in uw tuin alles weg 
wat rond kan vliegen bij 
een eventuele storm
Berg tuinmeubels en speelgoed netjes 
op en zet losse plantenpotten op een 
beschutte plaats. Check ook de bomen 
op loshangende takken.

4. Zorg dat de temperatuur in uw 
huis overal minstens 15°C is
Vermijd koude muren en grote 
temperatuurverschillen (van te koud 
naar te warm). Dat zorgt namelijk voor 
vocht.

5. Zorg dat radiatoren 
altijd vrijstaan
Leg er dus geen spullen op en zet 
er geen meubels voor. Zo komt de 
warmte beter in uw woning. 

6. Vergeet ook niet om uw 
radiatoren te ontluchten
In de vorige editie van VOLuit legden 
we uit hoe dit moet.

10. Sneeuwt het? Ruim 
het dan zeker op
Want zo’n sneeuwtapijt is heel mooi, 
maar het kan ook gevaarlijk glad 
worden. Daarom is het belangrijk 
dat de sneeuw geruimd wordt op 
voetpaden en aan de ingang van 
appartementsgebouwen.

Sneeuwruimen doe je in twee stappen:
1. Doe de sneeuw weg met een 

sneeuwschop of harde borstel.
2. Gooi strooizout. U vindt dit in de 

supermarkt of doe-het-zelfzaak. Ook 
keukenzout helpt!

Bij appartementen ruimt Volkshaard 
waar mogelijk de sneeuw op aan de 
ingangen van ondergrondse garages en 
bovengrondse parkeerplaatsen. Maar 
natuurlijk kunnen we niet overal tegelijk 
zijn. In principe is de huurder van het 
gelijkvloers (of de eerste bewoonde 
verdieping) verantwoordelijk voor het 
sneeuwruimen. Maar we vragen aan 
iedereen om mee te helpen.

Bij woningen moet u zelf de sneeuw op het 
voetpad voor uw deur verwijderen. Vraag 
hulp aan een buur of familie indien nodig.

7. U wilt de warmte in uw 
woning houden, maar 
toch blijft ook ventileren 
belangrijk in de winter

 ▸ Hebt u een ventilatiesysteem? 
Zet dat zeker niet af en kleef 
ventilatieroosters of -openingen nooit 
dicht. 

 ▸ Hebt u nog geen ventilatiesysteem? 
Zorg dan voor een goede 
luchtdoorstroming door ramen 
tegenover elkaar open te zetten. Stop 
(beperkte) kieren en spleten ook niet 
dicht.  

8. Naast ventileren moet u 
ook goed verluchten,
want frisse lucht doodt bacteriën. 
Het is dan ook een goed idee om 
uw ramen elke dag minstens 10 
minuten open te zetten, zelfs als u een 
ventilatiesysteem hebt.

9. Zorg ook dat er altijd 
voldoende verluchting is bij 
het verbrandingstoestel
Hou ventilatieroosters open. Zo 
voorkomt u CO-intoxicatie. 

A. Voorbereiden

C. Ventileren en  
 verluchten

B. Verwarmen

D. Veiligheid
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E E N  D A G  B I J  V O L K S H A A R D  M E T …

In Melle wordt momenteel volop gewerkt aan een 
nieuwbouwproject, gelegen tussen de Merelbekestraat 
en de Wautersdreef. Het project kreeg de naam 
‘Mussenbos’ en zal bestaan uit 12 appartementen, 13 
seniorenwoningen en 2 transitwoningen. 

In een eerste fase – die startte in april 2020 – werden al een 
aantal noodzakelijke riolerings-, funderings en wegenwerken 
uitgevoerd, om de wegenis van de nieuwe verkaveling voor te 
bereiden. Zo werd al een wadi (bufferbekken) aangelegd, om 
overstromingen te voorkomen.

De bouw zelf startte eind augustus 2021 en is in handen van 
Bouwonderneming Damman nv. Het project bestaat in totaal 
uit 27 wooneenheden en is een ontwerp van Buro 56 architecten. 

Appartementen & woningen
Het appartementsgebouw bestaat 
uit 12 appartementen, verdeeld over 
twee verdiepingen. Elk appartement 
heeft één slaapkamer en is uitgerust 
voor 2 personen.

De 13 woningen zijn voorbehouden 
voor senioren  en tel len 2 slaap-
kamers. Ze worden drempelloos 
gebouwd, zodat de woningen ook 
rolstoeltoegankelijk zijn. 

Er worden ook nog 2 extra woningen 
gebouwd, die dienst zullen doen als 
transit- of noodwoningen. Ook deze 
woningen hebben 2 slaapkamers en 
zijn uitgerust voor 4 personen.

Groen
Alle woningen en appartementen 
zijn voorzien van een eigen parkeer plaats. Daarnaast zijn er 
ook extra parkeerplaatsen voorzien op het openbaar domein. 
Bij de woningen zijn ook regenwaterputten en een tuinberging 
voorzien. De appartementen krijgen dan weer hun eigen balkon.

Als alles volgens plan verloopt, zullen de appartementen en 
woningen klaar zijn in het voorjaar van 2023. Daarna volgt nog 
de omgevingsaanleg. Er komt een mooi groen binnenplein, waar 
ook een petanqueveld en picknickbanken voorzien worden. De 
toekomstige huurders zullen hier dus zeker van kunnen genieten.
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RMUSSENBOS 
NIEUWBOUW VAN 12 APPARTEMENTEN,  

13 SENIORENWONINGEN EN 2 TR ANSIT WONINGEN 
IN MELLE

Geert
Als huurder van Volkshaard heeft u 

misschien al kennisgemaakt met Geert, 
een van onze loodgieters. Hij werkt 

al sinds 1994 voor Volkshaard. Geert 
vertelt hoe zijn werkdag eruitziet.

“Ik kom ’s morgens rond 7.10 uur aan in ons magazijn. 
Daar drink ik eerst een kopje koffie met de colle-
ga’s, zodat ik volledig klaar ben om aan de dag te 
beginnen. 

Na het dagelijkse koffiemomentje krijgen we alle-
maal onze werkbonnen. Daarop staan de herstel-
lingen die we die dag moeten uitvoeren. Die kunnen 
verspreid zijn over onze hele werkingsgebied: van 
Maldegem en Sint-Laureins, over Gent, tot Nazareth 
en Gavere.

Daarna is het tijd om het juiste materiaal uit te 
zoeken, mijn camionette in te laden en te vertrekken. 
Ik ga meestal alleen op pad, tenzij er zwaar werk 
moet gebeuren. Dan gaat er wel eens een collega 
mee om te helpen.

Ik word bijna altijd goed ontvangen door onze 
huurders, ze zijn blij dat ze mij zien! Ik vind het 
ook fijn om een kort babbeltje met hen te doen, al 
is dat tegenwoordig wel wat moeilijker met die 
mondmaskers.

Mijn voornaamste taken als loodgieter zijn herstel-
lingen aan het kraanwerk en toiletten, maar ook het 
oplossen van verstoppingen en lekken.

Die afwisseling vind ik ook het leukste aan mijn job. 
Geen enkele dag ziet er hetzelfde uit. Minder leuk is 
misschien het vuile werk, al vind ik dat ook niet zó 
erg. Ik zeg altijd: hoe vettiger, hoe prettiger! 

Mijn werkdag is geslaagd als ik al mijn opdrachten 
tot een goed einde heb kunnen brengen. Ik kan ook 
zeggen dat ik mijn werk echt graag doe. Ondertussen 
werk ik al 28 jaar bij Volkshaard. Dat zegt genoeg 
hé!”
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GEVELMATERIALEN  

01   Gevelmetselwerk handvormsteen rood genuanceerd-donkere  voeg
02   Gevelmetselwerk handvormsteen rood genuanceerd-lichte  voeg
03   Alu borstwering 
04   Afvoeren in ZnCuTi
05   Alu dakrandprofiel  gemoffeld, donkergrijs
06  PVC buitenschrijnwerk  met geïsoleerde beglazing 

en veilgheidsglas en verluchtingsrooster  
kleur donkergrijs

07  Dorpels in blauwe hardsteen
08  Inkomdeur publieke hall : Aluminium buitenschrijnwerk
     & vaste delen : gelaagd glas
09 Stalen buitendeur
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SUGGESTIES VOOR DEZE NIEUWSBRIEF ? 
Mail naar communicatie@volkshaard.be

REDACTIERAAD : Wim Backx, Lien Buyck, Martine D’Haeyer, 
Jeroen De Cocker, 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 

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

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

Sociaal Huis, 
Wachtebeke

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 

OPGELET ! WEDSTR IJD
In onderstaande woordzoeker moet u 14 van onze 

appartementsgebouwen wegstrepen. Die kunnen zowel 
horizontaal, verticaal als diagonaal staan. En ook 

achterstevoren! Het woord dat overblijft, is de oplossing.

N I E X K I R E D E W
U F W U A D E N N O Z
F O I L W E I R D D O
L H N L S N G O N N N
E N D O I I E Z A A N
V E E P L K R E L L E
O N K J C L S N T T W
L N I A O E B H R E I
A E N A S I E O O H N
N D D R E W K F P S D
D W A L L E N B U L K

DENNENHOF - FLEVOLAND - POLLUX - PORTLAND 
- REIGERSBEK - ROZENHOF - SHETLAND - SILCOSE - 

WALLENBULK - WEDERIK - WIELKINE - WINDEKIND - 
ZONNEDAUW - ZONNEWIND

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
naam

adres

telefoonnummer

Bezorg ons uw oplossing voor 28 februari 2022.

WAT KAN U WINNEN ?
Uit alle juiste oplossingen trekken we 1 
winnaar. Hij of zij krijgt een geschenk-

mand vol heerlijke streekproducten. 

Marguerite De Caesemaeker uit Nazareth 
is de winnaar van de wedstrijd in onze vorige 
editie. Zij vond de 7 verschillen op de foto’s. De 

geschenkmand gaat zo snel mogelijk haar 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.
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