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6  HANDIGE HARRY HARRIETTE

Muizen, ratten, kakkerlakken, insecten, 
… We hebben ze liever niet in huis. Ze zijn niet 
alleen vies, maar dragen ook vaak ziektes met 
zich mee. Daarom geven we enkele tips om 
ongedierte te voorkomen.  

2  FUSIE HABITARE+, KLE HET VOLK 
& VOLKSHAARD

Wij kunnen jullie heuglijk nieuws 
aankondigen: de aandeelhouders van 
Habitare+, Volkshaard en KLE Het Volk hebben 
beslist om te fuseren tot één maatschappij. Het 
werkingsgebied van onze fusiemaatschappij 
bestaat uit 20 gemeenten.

3  WIST U DAT …

… de tevredenheidsenquête over deze 
nieuwsbrief mooie resultaten opleverde? Bij 
onze vorige editie zat een vragenlijst, die werd 
ingevuld door 110 huurders. Zij gaven hun mening 
over VOLuit.

5  OP VISITE BIJ …  
NICOLE IN HET BEGIJNHOF

Eén van de speciaalste plaatsen in ons 
patrimonium is ongetwijfeld het Klein Begijnhof 
in Gent. Wij gingen langs bij Nicole Bonne – en 
haar 5 katten -  die er inmiddels al 23 jaar woont. 
Zij vertelt vol liefde over haar unieke woning.

HUURDERSNIEUWSBRIEF Volkshaard cvba-so
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FUSIE HABITARE+,  
VOLKSHAARD EN KLE HET VOLK

Wij kunnen jullie heuglijk nieuws aankondigen: 
de aandeelhouders van Habitare+, 

Volkshaard en KLE Het Volk hebben beslist 
om te fuseren tot één maatschappij. 

De afgelopen maanden onderzochten we of we door een 
samenwerking sterker zouden worden. Uit onze gesprekken 

bleek al snel dat we samen onze doelstellingen sneller 
en beter kunnen bereiken. Samen hebben we momenteel 
ongeveer 6.500 woningen in bezit en vormen we dus een 

grote maatschappij. 

Het bundelen van onze krachten is een goede zaak op vele 
vlakken, want we kunnen onze werking optimaliseren. 

Dit zal leiden tot een betere dienstverlening voor zowel de 
huidige als de toekomstige (kandidaat-) huurders en kopers.

WAT VERANDERT ER VOOR U ALS HUURDER?

Niet zoveel. We willen u geruststellen dat onze fusie geen 
invloed zal hebben op uw woonsituatie. Het is vooral op 
papier dat jullie de veranderingen zullen merken. Jullie 
zullen niet langer huren van Volkshaard of Habitare+ of 
kopen van KLE Het Volk, maar van de fusiemaatschappij 

waarvan de naam nog bepaald moet worden. 

De kantoren in Gent, Deinze en Merelbeke blijven 
behouden. Jullie kunnen dus nog steeds in jullie vertrouwde 

kantoor terecht.

WERKINGSGEBIED

Het werkingsgebied van onze fusiemaatschappij bestaat uit 
20 gemeenten:

Beste lezer
De maatschappij en onze vennootschap staat voor grote 
veranderingen, dat zal u zeker niet ontgaan zijn.

Enerzijds zijn we een fusie aangegaan met 
Kleine Landeigendommen Het Volk (de sociale 
koopmaatschappij) en met Habitare+ (de 
fusiemaatschappij van Deinze en Merelbeke) en 
anderzijds werken we volop aan de omvorming tot 
woonmaatschappij.

Aan onze huurders kunnen wij garanderen dat deze 
operaties géén enkele impact zullen hebben op hen.

Maar we blijven optimistisch en laten dit zeker ook 
merken aan de inhoud van deze versie van VOLuit. De 
redactie heeft zich deze keer gefocust op het Begijnhof 
O.L.V. ter Hoyen in Gent en zijn bewoners. Verder zijn we 
ook zeker fier op een aantal verwezenlijkingen, zoals de 
tevredenheidsenquête en enkele mooie projecten.

We wensen elk van jullie een fijne, deugddoende 
vakantie toe.

Vriendelijke groeten

Hans Heyse 
Directeur
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De scores

De meerderheid van de respondenten (4,76 op 5) 
leest deze huurdersnieuwsbrief. En jullie vinden 
de artikels ook interessant, zo blijkt uit de score 
van 4,55 op 5. We doen ons best om alles in duide-
lijke woorden uit te leggen. En dat lukt, want jullie 
begrijpen alles wat in VOLuit staat (4,66 op 5).

Ook onze rubrieken kunnen jullie bekoren, want 
de meeste respondenten geven aan dat ze alles 
lezen. Enkele thema’s waarover jullie meer willen 
lezen zijn: Handige Harry (technische thema’s, 
reparaties), Wist u Dat, Een dag bij Volkshaard 
met…, buurten en projecten in de kijker, …

Er mag misschien wel wat meer aandacht zijn 
voor de huurders, zo blijkt uit de score van 3,98 op 
5. Zo vragen jullie naar meer Op Visite bij…, met 
verhalen van huurders, hun passies en hobby’s, …

Over de lay-out zijn jullie tevreden, met een score 
van 4,61 op 5 voor de mooie en verzorgde look en 
een score van 4,59 op 5 voor de leesbaarheid. 

De frequentie van VOLuit blijkt ook goed te zijn: 
jullie vinden 4 keer per jaar net genoeg.

Enkelen van jullie hadden ook nog suggesties 
voor VOLuit. Zo vroegen jullie om wat meer huur-

ders aan het woord te laten (zie 
hierboven) en om geen kleine 
letters op lichte achtergronden te 
zetten.

En nu?

Uiteraard gaan wij met de resultaten uit deze 
tevredenheidsenquête aan de slag. Door de fusie 
(zie pagina 2) zullen we – met een uitgebreide 
redactieraad – onze huurdersnieuwsbrief opnieuw 
vormgeven.

Omdat jullie vragen naar meer aandacht voor 
onze huurders, doen we ook graag nog eens een 
oproep. Hebt u een interessante hobby waarover u 
graag wil vertellen? Laat het ons gerust weten via 
communicatie@volkshaard.be. 

De winnaar?

Uit alle antwoordformulieren trokken we 1 
winnaar: de familie De Letter – Demeyer uit 
Gent. De geschenkmand met streekproducten 
gaat zo snel mogelijk hun richting uit! 

In het 
weekend 
van 7 en 8 
mei werd 

in de wijk 
Westveld in 

Sint-Amandsberg 
(Gent) een feestweekend 

georganiseerd. Er stond heel wat 
op het programma: een picknick, fanfare, 
poppenkast, rommelmarkt, …

Tijdens het feestweekend 
konden de buurtbewoners 
elkaar wat beter leren 
kennen. Door de 
grootschalige renovatie 
van onze woningen komen 
op korte tijd immers heel 
wat nieuwe bewoners in de 
wijk wonen.

Ook een buurtfeestje georganiseerd? Bezorg 
ons gerust uw foto’s, dan zetten wij deze ook in 
VOLuit!

Bij onze vorige editie van VOLuit kon u een tevredenheidsenquête 
vinden. Daarin polsten we naar uw mening over deze 
driemaandelijkse huurdersnieuwsbrief. 110 huurders vulden de 
enquête in, zowel op papier als digitaal, waarvoor dank!
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Wist u dat
ONZE 

TEVREDENHEIDSENQUÊTE 
OVER VOLUIT MOOIE 
SCORES OPLEVERDE?

Lezen
4,76/5

Interessant
4,55/5

Aandacht
huurders
3,98/5

Lay-out
4,61/5

Leesbaarheid
4,59/5

Wist u dat
ER IN HET WESTVELD 
EEN FEESTWEEKEND 

WAS?

3VOLuit



VOLuit 
ABC

Eigendom

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:

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 het 
Klein Begijnhof in Gent, aan de 
Lange Violettestraat. 

Begijnhoven, het spreekt tot de verbeelding. 
Iedereen kent het wel, maar wat is het precies? 
Een antwoord op die vraag kan nuttig zijn. Een 
begijnhof is een verzameling van individuele 
en/of gemeenschappelijke woningen van 
begijnen meestal in de nabijheid van een 
kapel of kerk en al dan niet omgeven door een 
muur met een of meerdere toegangspoorten. 

We weten nu wat een begijnhof is, maar niet 
wie de bewoners zijn. Begijnen waren diep 
gelovige vrouwen, vaak niet onbemiddeld, die 
bewust kozen voor deze vorm van samenwo-
nen, omdat zij zo hun persoonlijke vrijheid 
wensten te bewaren bij het beoefenen van 
hun religieuze en dagelijkse praktijken. In 
die persoonlijke vrijheid ligt het grote verschil 
met nonnen. Bij het toetreden legde een begijn 
geen belofte van armoede af en bleef zij vol-
ledig in het bezit van haar inkomsten en ver-
mogen. Het stond een begijn ook vrij om een 
begijnhof weer te verlaten. Een begijn zat dus 
niet vast aan de eeuwige gelofte. Wat nonnen 
en begijnen dan weer wel gemeenschappelijk 
hadden, was hun belofte van kuisheid en 
gehoorzaamheid.

Een verklaring voor het succes van begijnho-
ven was een demografisch onevenwicht ten 
gevolge van geweld en oorlogen. Huwbare 
mannen waren schaars geworden en heel wat 
meisjes, alleenstaande vrouwen en weduwen 
verkozen dan ook om hun verder spiritueel 
leven in het teken van het geloof te plaatsen.

Dat succes situeert zich in de 12de eeuw. De 
beweging concentreerde zich voornamelijk 
in de Lage Landen, Frankrijk, Duitsland en in 
mindere mate Italië. Het grote succes botste op 
reacties. Begin 14de eeuw vaardigde de Kerk 
maatregelen uit tegen de zogenaamde ket-
terse bewegingen in begijnse kringen. Die 
waren religieus, maar omdat zij niet aange-

sloten waren bij de officiële kerk werden ze als 
ketters beschouwd. In de Lage Landen namen 
bisschoppen het op voor de begijnen in hun 
bisdommen waardoor ze van de verschillende 
pausen vrijstellingen verkregen en ze hun 
gemeenschappen verder konden uitbreiden.

Dat alles is het ruimere plaatje. We komen nu 
dichter bij huis. In Gent  werd op een weiland, 
dat men in de vroege middeleeuwen de ‘groene 
Hoye’ noemde, het Begijnhof Onze-Lieve-
Vrouw ter Hoye opgericht. Initiatiefneemster 
was Johanna van Constantinopel, gravin 
van Vlaanderen. Met die oprichting in 1234 
begint de lange geschiedenis van het Klein 
Begijnhof aan de Lange Violettestraat. Een 
lange geschiedenis van bouwen en verbouwen. 
De begijnhofkerk, de Sint-Godelievekapel, de 
ziekenzaal en de Heilige Grafkapel werden 
in de 17de eeuw gebouwd. In diezelfde eeuw 
werd het begijnhof volledig wederopgebouwd 
waarbij de houten huizen systematisch werden 
vervangen door stenen huizen.

Wij zouden elk van die bouwwerken tot in 
detail kunnen bespreken. Leuker evenwel zijn 
die kleine weetjes. Dat het Begijnhof bestemd 
was voor verarmde edelvrouwen en midden-
standsdochters. Dat het Begijnhof zich tot een 
bedevaartsoord ontwikkelde voor de Heilige 
Godelieve, patrones van de kleermakers en 
naaisters en aanroepen tegen keelziekten en 
echtelijke ruzies. Dat het Begijnhof tegen het 
einde van de 14de eeuw parochiale rechten 
verwierf zodat dode begijnen op het begijn-
hof konden begraven worden. Dat in 2005 
het laatste begijntje, dat nog in het Klein 
Begijnhof woonde, overleed.

Lange Violettestraat. Het Klein Begijnhof. Via 
de toegangspoort kan u die boeiende geschie-
denis zomaar binnenstappen. Gratis en voor 
niks. Mij lijkt het een aanrader. Doen?

BUURT IN DE KIJKER

LIGGING : Gent

BOUWJAAR : in gebruik genomen 
door Volkshaard in 1999

PATRIMONIUM : 35 woningen & 29 
appartementen

Klein Begijnhof, 
Lange Violettestraat

U mag als huurder geen woning of 
bouwgrond in volle eigendom hebben of 
het volledig vruchtgebruik erop bezitten. 
Zelfs een paar procent volle eigendom 
mag niet. Deze regels gelden zowel voor 
u als voor uw inwonende partner. 

De regels gelden ook voor een woning 
of bouwgrond in het buitenland. 
Sinds 2021 krijgen wij subsidies van 
de Vlaamse Overheid om controles op 
eigendommen in het buitenland uit te 
voeren. Deze controles gebeuren door 
private onderzoekbureaus. 

Hebt u een woning of bouwgrond 
(gedeeltelijk) in eigendom of vrucht-

gebruik? Dan bent u verplicht om ons 
zelf te informeren. U bent ook verplicht 
om op korte termijn uw (aandeel in de) 
woning of bouwgrond te verkopen, weg 
te schenken of te ruilen. De termijn is 
afhankelijk van uw situatie. 

Contacteer onze Sociale Dienst om uw 
situatie te bespreken. U vindt de contact-
gegevens op de achterkant (pagina 8) 
van deze VOLuit.

Doet u dit niet? Dan kunnen wij uw 
huurovereenkomst stopzetten. Het is 
dus erg belangrijk dat u ons op tijd 
informeert.
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Eén van de speciaalste plaatsen in ons patrimonium is 
ongetwijfeld het Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoye 
in Gent, ook wel het Klein Begijnhof genoemd. Wij gingen 
langs bij Nicole Bonne – en haar 5 katten -  die er inmiddels 
al 23 jaar woont. Zij vertelt vol liefde over haar unieke woning.

Bent u in Gent geboren?
“Nee, ik ben geboren en getogen in Destelbergen, 
mijn vader had daar een bakkerij. Ik kende 
iedereen. Dat was toen nog een dorp met een 
puur dorpsgevoel. Je kent dat wel.”

Hoe bent u in het Begijnhof 
terechtgekomen?

“Eigenlijk door een reeks van tegenslagen… 
Ik werd vroeg in pensioen gezet – ik was 38 

– omdat ik een aandoening heb waardoor ik heel 
vermoeid ben. Het huis waar ik toen woonde 
moest ik verlaten. Ik hoorde via via dat het 
Begijnhof gerestaureerd zou worden, dus kwam 
ik hier een kijkje nemen. Ze waren toen al aan 
het renoveren. Ik werd onmiddellijk verliefd, 
dus heb ik me ervoor ingeschreven. 6 jaar later 
kreeg ik een woning toegewezen.”

Hoe voelde het om hier te komen wonen?
“Ik had meteen het gevoel dat ik mijn plekje 
gevonden had. Hier leeft nog dat dorpsgevoel, 
en dat vind je niet vaak meer, wij kennen elkaar 
allemaal. Mijn buren komen ook vaak aanbel-
len als er problemen zijn, of gewoon voor een 
babbel. Tuin- of werkgereedschap wordt soms 
gedeeld.”

Het zijn die kleine dingen die het leven hier 
aangenaam maken.

“Inderdaad! Bij mij thuis zeiden ze altijd: het 
is beter anderen te kunnen helpen dan gehol-
pen te moeten worden. Gewoon een goeiedag 
zeggen of een babbeltje slaan als je iemand 
tegenkomt. Die verbondenheid is belangrijk.”

Weet u hoe de begijnen hier vroeger 
leefden?

“Ze leefden een stuk soberder dan wij nu. Zo 
woonden in mijn huisje 6 begijnen, heb ik 
gehoord, maar elk huis hier is anders. De 
begijnen moesten geen gelofte van persoon-
lijke armoede afleggen: er waren dus rijke en 
arme begijnen. En de geschiedenis zet zich 
voort, zo blijkt… De laatste begijn hier, Hermina 
Hoogewijs, heb ik goed gekend. Ze stierf in 
2005.”

Komen hier veel toeristen kijken?
“Ja, absoluut. Als ik toeristen zie lopen op straat, 

dan laat ik ze mijn tuin weleens zien. We orga-
niseren hier ieder jaar een picknick voor de 
bewoners op de bleekweide. Ook Pasen en 
Halloween worden samen met de kinderen 
gevierd. En binnenkort is er ‘Kunst Kijken’: 
bekende kunstenaars en mensen van hier 
stellen dan hun werk tentoon in enkele huizen. 
Iedereen is welkom. Het is prachtig om te zien.”

Wat vindt u het leukst aan het wonen in het 
Begijnhof?

“De sfeer tussen de bewoners en de rust, dat 
dorpsgevoel. Ik vind het echt een voorrecht om 
hier te wonen. Ik woon op een eilandje, maar 
het is hier ‘de zoete inval’. Ik zie me ook nergens 
anders wonen dan in het Begijnhof.”

Jullie hebben ook een lokaal krantje, 
‘Ons Begijnhof’, waar u tot voor kort aan 
meewerkte. Hoe is dat begonnen?

“In 2002 vond ik een krantje in mijn brievenbus 
dat geschreven was door Sonja, ze was journa-
liste. Ik was opgetogen door het initiatief, want 
als lerares Nederlands voelde ik mij meteen 
aangesproken. Ik besloot om zelf een brief te 
schrijven met een oproep om elkaar te helpen. 
Later kregen we versterking van andere bewo-
ners, die nu het krantje verderzetten. Ikzelf ben 
inderdaad gestopt, want het werd wat te veel.”

Heeft u nog andere hobby’s?
“Ik werk graag in mijn tuintje, ik lees, kijk naar 
films en series en ik maak graag lange fietstoch-
ten. Of ik trek op een drukke dag eens de stad 
in. Ik hou van die drukke sfeer, om daarna dan 
terug te komen naar de rust van mijn huisje. 
Maar ik bekijk van dag tot dag wat er op mijn 
pad komt.”

Hebt u tot slot nog een wijze raad voor onze 
huurders?

“Ik zou zeggen: kom eens wandelen in het 
Begijnhof, het is een verborgen parel in de stad! 
En wil je op de hoogte blijven van het reilen en 
zeilen hier, surf dan naar www.begijnenkrie-
bels.be.” 

Bedankt om ons te ontvangen en uw 
unieke woonplaats te tonen!

Op visite bij 
NICOLE IN HET 

KLEIN BEGIJNHOF 
(GENT)“Het is beter 

anderen te 
kunnen helpen 
dan geholpen 

te moeten 
worden.”
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HANDIGE  HARRY HARRIE T TE

Muizen, ratten, 
kakkerlakken, insecten, 
… We hebben ze liever 

niet in huis. Ze zijn niet 
alleen vies, maar dragen 

ook vaak ziektes met zich 
mee. Daarom geven we enkele 

tips om ongedierte te voorkomen. We leggen ook uit 
wat u moet doen als u toch een ongewenste bezoeker 
ontdekt.

1. HOU UW WONING PROPER
Het is belangrijk om uw woning regelmatig 
te stofzuigen en te poetsen. Vergeet ook 
niet om de lakens van het bed regelmatig te 
wassen.

2. BEWAAR ETEN IN GESLOTEN 
VERPAKKINGEN

Bewaar eten bijvoorbeeld in gesloten glazen 
bokalen of afgesloten potjes. Gebruik geen 
kartonnen dozen of papieren zakken. 
Bewaar eten ook niet op de grond, maar in 
kasten of op rekken.

3. GOOI AFVAL METEEN WEG
Besteed extra aandacht aan de keuken 
en rond de eettafel, want overgebleven 
etensresten kunnen al snel ongedierte 
aantrekken. Laat de vaat dan ook niet te 
lang staan.

4. GEBRUIK VUILNISBAKKEN 
MET EEN DEKSEL

Let erop dat de vuilnisbakken altijd goed 
afgesloten zijn. Steek vochtig of nat afval in 
een extra (afgesloten) zakje. 

5. GEBRUIK OP TIJD EEN 
NIEUWE VUILNISZAK

Knoop de volle vuilzakken goed dicht. Gooi 
ze onmiddellijk weg als dit mogelijk is. Als u 
moet wachten tot de afvalophaling, bewaart 
u ze op een droge plaats. Zet de zakken zeker 
niet in de zon.

6. VOEDER NOOIT DUIVEN
Duiven voederen is zelfs verboden, want dit 
zorgt voor overlast. Door eten te geven, trekt 
u nog meer vogels aan. En de etensrestjes 
trekken ook ander ongedierte aan. 

ZO VOORKOMT U ONGEDIERTE 
IN UW WONING

TOCH 
ONGEDIERTE IN 

HUIS? 
VOOR BEDWANTSEN, KAKKERLAKKEN, …

- Contacteer de Technische Dienst van Volkshaard.  
Aan de hand van uw melding geven wij advies over de 
volgende stappen of contacteren wij een gespecialiseerde 
firma voor een inspectie en/of behandeling. U betaalt deze 
behandeling zelf.

- Contacteer zelf een gespecialiseerde firma.  
Opgelet: u laat best eerst een inspectie uitvoeren. 
Op die manier vermijdt u een onnodige, dure 
behandeling. Verwittig ons als u een firma 
gecontacteerd heeft.

VOOR RATTEN EN DUIVEN

- Contacteer de groendienst of milieudienst van uw 
gemeente.

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk 
voor het bestrijden van ongedierte. 

Sommige beestjes (fruitvliegjes, muggen, 
mieren, muizen, …) kan u eenvoudig zelf bestrijden. 
Maar voor ander ongedierte is een gespecialiseerde 
aanpak nodig

WAT KAN U DOEN?
Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk actie 
onderneemt, voor het ongedierte zich verder 
verspreidt.
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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 april zijn we begonnen met de bouw van 16 
woningen aan de Mauwbeekweg in Machelen (Zulte). 
Als alles goed verloopt, zullen de eerste huurders in 
het najaar van 2023 hun intrek kunnen nemen in deze 
woningen. 

De werken – vlak bij het dorp van Machelen – worden uitge-
voerd door Bouwonderneming Damman. Het ontwerp is van 
Architectenbureau Bressers en bestaat uit 2 duowoningen, 2 
rijwoningen en 10 woningen met halfopen bebouwing. 

Duowoningen
Op de hoek van Mauwbeekweg en de Dorpsstraat wordt eerst een 
bestaand gebouw afgebroken. Op die plaats komt een nieuwe 
duowoning, bestaand uit een appartement op het gelijkvloers en 
een duplex. Op de andere hoek komt nog zo’n tweede duowoning. 

Het appartement op het gelijkvloers heeft 3 slaapkamers en is 
uitgerust voor 4 personen. Dit appartement heeft een tuin, met 
een berging, regenwaterput en een wadi. Zo’n wadi houdt het 
regenwater tijdelijk vast, laat het traag infiltreren en vult zo het 
grondwater aan. 

Het duplexappartement op de 1e  en 2e verdieping heeft 3 slaap-
kamers en is voorzien voor 5 personen. Op de eerste verdieping 
kom je – vanuit de leefruimte – uit op een ruim dakterras. De 
huurders van dit appartement zullen ook gebruik kunnen maken 
van een tuinberging en krijgen eveneens een aansluiting op de 
regenwaterput.

12 huur- en koopwoningen
In de Mauwbeekweg zelf worden nog 
eens 12 woningen gebouwd, verdeeld 
over drie blokken van twee woningen 
en twee blokken van drie woningen. 
Elke woning zal uitgerust zijn met 
3 slaapkamers, voor 5 personen, en 
een garage. Ook deze tuinen worden 
voorzien van een berging, een regen-
waterput en een wadi. 

Met de bouw van deze woningen 
krijgt de verkaveling tussen de Veer- 
en Dorpsstraat verder vorm. In 2021 werden hier al 18 koopwo-
ningen opgeleverd – en ondertussen verkocht – door onze zuster-
maatschappij Kleine Landeigendom Het Volk. In een latere fase 
volgen nog 12 kavels.
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NIEUWBOUW VAN 16 WONINGEN  

IN MACHELEN (ZULTE)

Francine
In heel wat van onze appartementsgebouwen 

zijn conciërges aan de slag. Eén van hen is 
Francine. Zij staat in voor het onderhoud 
van twee appartementsgebouwen op de 
site ‘Alsberghe Van Oost’, gelegen aan 

de Drongensesteenweg in Gent. Francine 
werkt al sinds 2006 bij Volkshaard en 

vertelt hoe haar werkdag eruitziet.

“Ik moet mij niet verplaatsen om naar m’n werk te 
gaan, want ik woon zelf in één van de appartemen-
ten hier. Het eerste dat ik ’s morgens dus doe, is de 
deuren openen en alles klaarzetten. Ik zet mijn 
kuisgerief in de kar en begin dan aan mijn rondes 
in de blokken. 

Als ik het over mijn blokken heb, dan noem 
ik ze bij hun straatnamen: de Walr y (naar 
de Jenny Walrystraat) en de Crappé (naar de 
Nadine Crappéstraat). Elk gebouw bestaat uit 35 
appartementen.

Ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud van 
de gemeenschappelijke gangen, de trappen en 
de liften. Daarnaast kuis ik bijvoorbeeld ook de 
gemeenschappelijke garage en appartementen die 
voor een langere tijd leegstaan. 

Soms doe ik ook eens wat onkruid weg: dat behoort 
eigenlijk niet tot mijn taken, maar ik kan het moeilijk 
zien staan. Ik vind het dan ook fijn als de andere 
bewoners hun steentje bijdragen tot dat gemeen-
schappelijke onderhoud.

Iedereen kent mij hier, dus ik word vaak aange-
sproken als er iets is. Dat hoort er natuurlijk bij. 
Wat misschien wel minder leuk is, is dat ze mij ook 
buiten mijn uren aanspreken. Als mijn kleinkind 
op bezoek is, wil ik bijvoorbeeld liever niet aan mijn 
werk denken. 

Mijn werkdag is geslaagd als alles proper is, daar 
kan ik echt van genieten. Ik doe mijn job ook graag, 
daarom dat ik – hoewel ik met pensioen ben –  nog 
steeds blijf werken. Zo lang ik kan, zal ik dat ook 
blijven doen!” 

Bouwen van  sociale huurwoningen: 12 woningen en 2 
duowoningen 
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SUGGESTIES VOOR DEZE NIEUWSBRIEF ? 
Mail naar communicatie@volkshaard.be

REDACTIERAAD : Wim Backx, Lien Buyck, Jeroen De Cocker, 
Amke De Smedt, 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 

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)
Opgelet: niet in juli!

Stadhuis Deinze

Evergem 2e donderdag van de 
maand (9.00 - 11.30u)
Opgelet: niet in juli!

Sociaal Huis – OCMW,  
Sleidinge

Lochristi 3e dinsdag van de 
maand (8.30 - 11.30u) 
Opgelet: niet in juli!

Sociaal Huis – OCMW, 
Lochristi

Maldegem 4e woensdag van de 
maand (9.00 - 11.00u)
Opgelet: niet in juli!

Sociaal Huis, 
Maldegem

Sint-
Amandsberg 
(Gent)

3e dinsdag van de 
maand (8.30 - 12.00u)
Opgelet: niet in juli 
en augustus!

Ons Huis,  
A. Braeckmanlaan 156, 
Sint-Amandsberg

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 

WEDSTR IJD
Herkent u de volgende merken aan de hand van de 

4 logo’s hieronder? Noteer de naam bij het juiste 
nummertje.

1.

2.

3.

4.

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 31 augustus 2022.

WAT KAN U WINNEN ?
Uit alle juiste oplossingen trekken we 

1 winnaar. Hij of zij krijgt een geschenk-
mand vol heerlijke streekproducten. 

Anne-Marie Vandendriessche uit  
Sint-Amandsberg (Gent) is de winnaar van 
de wedstrijd in onze vorige editie. Zij vulde 

de sudoku foutloos in. 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.

KANTOOR 
GESLOTEN 

VAN MA 18/7 
T.E.M. VRIJ 

22/7.

!
1

3 4

2

8

VOLuit


