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6  PROJECT IN DE KIJKER

Een mooi project van onze 
zustermaatschappij KLE Het Volk – die sinds 
de fusie ook deel uitmaakt van Volkshaard – is 
dat aan de Hogeweg in Gent. We bouwen daar 
in totaal 110 koopwoningen. Die maken deel uit 
van een volledig nieuwe verkaveling.

6  HANDIGE HARRY HARRIETTE

Iedereen weet dat de energieprijzen 
enorm gestegen zijn. Nu de winter eraan komt, 
is het extra belangrijk om te letten op uw 
verbruik. We geven dan ook graag enkele tips 
om energie te besparen. 

2  WELKOM AAN DE HUURDERS VAN 
HABITARE+

De huurders van het vroegere Habitare+ 
ontvangen voor de eerste keer deze VOLuit, de 
huurderskrant van Volkshaard. VOLuit zal vanaf 
nu 4 keer per jaar in uw brievenbus zitten. We 
heten u graag van harte welkom!

5  OP VISITE BIJ …  
MMA-VECHTER RUSTAM SERBIEV

We maken deze keer kennis met Rustam 
Serbiev (24) uit Merelbeke. Hij is het grootste 
Belgische talent in de ‘Mixed Martial Arts’ en 
leeft volledig voor zijn sport. Rustam vertelt 
over zijn ambities en dromen. 

HUURDERSNIEUWSBRIEF Volkshaard bv
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WELKOM AAN DE HUURDERS 
VAN HABITARE+

De huurders van het vroegere Habitare+ 
ontvangen voor de eerste keer deze VOLuit, 
de huurderskrant van Volkshaard. VOLuit 

zal vanaf nu 4 keer per jaar in uw brievenbus 
zitten. We heten u graag van harte welkom!

In de vorige bewonerskrant kon u al lezen dat Habitare+, 
Volkshaard en Kleine Landeigendom Het Volk besloten 

hebben om te fuseren tot één maatschappij. Sinds 30 juni 
2022 is die fusie ook officieel een feit. Het is een eerste stap 

in de vorming van de woonmaatschappij die vanaf 2023 
actief moet zijn.

Voorlopig gaan we samen verder onder de naam 
‘Volkshaard’. We zijn momenteel actief in 20 gemeenten. 

Enerzijds bouwen, renoveren, onderhouden en verhuren we 
zo’n 6.800 woningen. Anderzijds bouwen we ook woningen 

om te verkopen en bemiddelen we in sociale leningen.

WAT BETEKENT DEZE FUSIE VOOR U?

We willen u geruststellen dat de fusie geen invloed zal 
hebben op uw woonsituatie. 

Als huurder van het vroegere Habitare+ zal u de 
verandering wel op papier merken. U huurt niet meer bij 

Habitare+, maar bij Volkshaard. Die naam zal vanaf nu ook 
vermeld staan op de briefwisseling die u van ons ontvangt.

Voor huurders van Volkshaard verandert er niets. U huurt 
nog steeds bij Volkshaard.

WAAR EN BIJ WIE KAN U TERECHT MET VRAGEN?

De kantoren in Gent, Deinze en Merelbeke blijven 
behouden. U kan dus nog steeds in uw vertrouwde kantoor 

terecht. Ook uw contactpersonen blijven dezelfde.

U vindt onze contactgegevens en openingsuren op de 
achterkant van deze VOLuit.

Beste lezer
Zoals u wellicht al heeft vernomen, zijn er recent 3 
sociale huisvestingsmaatschappijen samengesmolten 
tot 1.

Volkshaard verwelkomt Habitare+ en KLE Het Volk.

Voor u, als huurder of als stakeholder, wijzigt er 
uiteraard weinig tot niks. Samen met de ganse 
personeelsploeg blijven we inzetten op een optimale 
dienstverlening.

In het najaar zetten wij verder in op de omvorming tot 
woonmaatschappij, door de inkanteling van de sociale 
verhuurkantoren voor te bereiden in nauw overleg.

Onze zoektocht naar een nieuwe naam heeft nog steeds 
geen resultaat opgeleverd: er zijn met andere woorden 
nog steeds suggesties welkom. U leest daarover verder 
meer.

Ook voor deze editie hebben wij enkele boeiende 
onderwerpen voor u uitgewerkt: we hopen dat u ze met 
belangstelling doorneemt.

Vriendelijke groeten

Hans Heyse 
Algemeen directeur
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1. Gebruik een goed slot

Niet elk slot is even goed. Krulsloten of cijfersloten 
worden bijvoorbeeld afgeraden.

Het ringslot van uw fiets biedt een basisveiligheid, maar 
uw fiets hangt dan nergens aan vast. Daarom combi-
neert u het best met een ander slot.

Een beugelslot en een vouwslot met sleutel zijn de 
veiligste keuzes. Ook een kettingslot is veilig, als u er 
één kiest met schakels uit gehard staal en een stevig 
discusslot (geen hangslotje).

TIP: check het ART-keurmerk van uw slot. Een veilig 
slot heeft een score van minstens twee.

2. Kies een veilige plaats en hang uw 
fiets ergens aan vast

U zet uw fiets – indien mogelijk – best in een (afgesloten) 
fietsenstalling of -rek. Het is ook goed om het slot vast te 
hangen aan een vast voorwerp. Maak indien mogelijk 

zowel een wiel als het fietsframe 
vast.

Opgelet: Zet uw fiets nooit in de 
inkomhal van een appartements-
gebouw, in de gang of bij een (nood-)
uitgang. Bij brand brengt u zo de veilig-
heid in gevaar.

3. Laat uw fiets graveren of labelen

Gemeenten en politiezones organiseren regelmatig 
gratis graveer- of labelacties. Hierbij wordt uw rijksre-
gisternummer met een moeilijk te verwijderen sticker 
op uw frame gekleefd. Informeer u over de acties bij uw 
gemeente of check www.gevondenfietsen.be. 

GOED OM WETEN 
Volgend jaar komt er een nieuw markeersysteem. Er 
wordt dan gewerkt met een unieke QR-code. Door de 
code te scannen kan men zien of een fiets gestolen is. 
Dit nieuwe systeem zal dus geen persoonsgegevens 
vrijgeven.

OP 11 NOVEMBER HERDENKEN WIJ HET EINDE 
VAN DE EERSTE WERELDOORLOG. DE DAG 
WAAROP DE WAPENS EINDELIJK ZWEGEN.
De Groote Oorlog. Wij denken aan de slag om Passendale. 
Wij denken aan de slag bij de Somme. Al die grote veldslagen 
doen ons bijna vergeten dat er ook gevochten werd in kleinere 
gemeentes. Zo ging het brute oorlogsgeweld niet onopgemerkt 
voorbij aan Nazareth. Deze gemeente was twee maal de 
‘gastheer’ voor zware gevechten. Eén keer aan het begin van de 
oorlog. Eén keer aan het einde.

In oktober 1914, ondernamen Duitse troepen 
verkenningstochten in de streek. De Belgische legerleiding 
vroeg bijstand aan alle ordehandhavers. In Nazareth botste een 
eskadron Luikse burgerwachters ter hoogte van de Edemolen 
op Duitse verkenners. Een korte schermutseling volgde waarbij 
de Duitsers uiteengedreven werden en vertrokken.

Een rijkswachtkapitein hoorde het gevecht en keerde met zijn 
peloton rijkswachters op de fiets terug naar de Edemolen. Daar 
aangekomen botste hij op een grote Duitse 
overmacht. Toch gingen zij het gevecht aan.

De strijd duurde uren. De Duitsers staken 
de huizen (rond de Edemolen) waarin de 
Belgen zich hadden verschanst in brand. De 
rijkswachtkapitein en zijn mannen trokken 
zich terug rond de Edemolen.

Uiteindelijk werd het gevecht beëindigd toen de gealarmeerde 
Luikse Burgerwacht terugkeerde. De Duitsers gingen op 
de vlucht toen zij ook de Franse troepenversterking zagen 
naderen.

Medio oktober 1918, hadden Duitse troepen de dorpen aan 
de Schelde bezet. In Eke slaagden de Fransen erin om de 
verzwakte vijand terug te drijven en ter hoogte van ‘het 
Sluis’ een bruggenhoofd aan te leggen. Belgische grenadiers 
kwamen de Fransen bijstaan. Tijdens hevige gevechten in de 
ochtend van 11 november slaagden de grenadiers erin om de 
Schelde over te steken in een poging om verder door te stoten 
naar Semmerzake. Het lijkt gek maar 23 Belgische grenadiers 
stierven enkele uren voor de wapenstilstand op 11 november 
om 11.00 uur.

Van beide gevechten kunnen we vandaag bewijs vinden in het 
straatbeeld. Langs de Gaversesteenweg staat een gedenkteken 
ter ere van de gevallen Belgische slachtoffers. Aan de oude 
toren van de voormalige Sint-Amanduskerk vereeuwigt een 
gedenksteen namen van de gesneuvelde grenadiers.

Die gedenkstenen doen ons stilstaan bij 
de verschrikkingen van een oorlog. Bij de 
waanzin van een oorlog. Het dwingt ons na te 
denken over de zin van oorlog.  

Het zou mooi zijn op 11 november die 
denkoefening even te maken.

Volledig voorkomen dat uw fiets gestolen wordt, is helaas niet 
mogelijk. Maar er zijn wel een aantal manieren om het een fietsdief 
moeilijker te maken. Wist u bijvoorbeeld dat u gratis uw fiets kunt 
laten graveren? Dit zijn 3 tips voor een goede fietsbeveiliging.
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KETTINGSLOT

BEUGELSLOT

RINGSLOT 
samen met een ander slot

Wist u dat
... DIT DE BESTE 

FIETSBEVEILIGING IS?

Foto: Cultuurregio Leie Schelde
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VOLuit 
ABC

DOMICILIEFRAUDE

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 gaat deze 
keer op zoek naar de betekenis 
van de straat ‘Wallenbulk’ in 
Nevele (Deinze).

Bij straatnamen worden doorgaans geen 
vragen gesteld. Wij aanvaarden die namen. 
Zonder meer. Uw adres, mijnheer? Uw adres, 
mevrouw? Wij geven dat. Straat en gemeente. 
Zonder daarbij verder na te denken. Vreemd 
wordt het als wij over de straatnaam gaan 
nadenken. Als wij ons de vraag stellen waarom 
wij in een straat met die specifieke naam 
wonen.  

De zoektocht naar een antwoord kan variëren 
van gemakkelijk tot moeilijk. Gemakkelijk 
wordt het als je in een bloemenwijk woont. 
Azaleastraat. Chrysantenstraat. Gemakkelijk 
wordt het als je in een planetenwijk woont. 
Venusstraat. Mercuriusstraat. Het antwoord 
ligt hier voor de hand. Hoogstens kunnen 
vragen gesteld worden bij de inspiratie van 
degenen die over de straatnaam beslisten.

Iets moeilijker wordt het als de straat genoemd 
wordt naar een persoon. Een heer of vrouw van 
betekenis. Een kleine hint onder de naam op 
het straatbordje met daarin een verwijzing naar 
het beroep van de heer of vrouw kan ons dan al 
een heel eind op weg zetten. Indien nodig kan 
Wikipedia ons verder het hele verhaal vertel-
len. Einde van de zoektocht.

Helaas heeft ‘moeilijk’ ook een overtreffende 
trap. Moeilijkst. Op dat moment wordt de zoek-
tocht een uitdaging. Want wat moet je doen als 
je in Wallenbulk woont? Hoe moeilijk wordt de 
zoektocht als je de betekenis achter die naam 
wilt achterhalen? Grote vraagtekens lichten 
op boven de hoofden van de zoekenden. Wij 
zullen het nooit weten, lijken die zoekenden 
te denken. Maar dan trekken zij zich op aan 
dat ene spreekwoord: wie zoekt, die vindt. Dat 
houdt hen overeind. Dat brengt hen uiteinde-
lijk tot het antwoord. Want op een vraag is er 
steeds een antwoord. Dat weet ik van mijn 
ouders. Zij stonden in het onderwijs.

Wallenbulk, dus. In het zoeken naar een 
antwoord moet men soms niet naar de tota-
liteit kijken. Soms is het beter naar de delen 
te kijken. Om zo tot de som van de delen te 
komen. Om dat te kunnen doen splitsen we ons 
voorwerp van onderzoek uiteen in twee delen: 
wallen en bulk. Dan worden vele dingen 
duidelijker.

Een wal is oorspronkelijk een hoge, brede 
ophoging van aarde. Bedoeling hiervan kon 
onder meer het tegenhouden van water zijn. 
Later werd de naam ook gebruikt voor het 
eigenlijke water zelf. Een bulk (of bilk) vindt 
zijn oorsprong in het Germaanse bilukan en 
is de voorloper van het Nederlandse beluiken. 
Beluiken betekent dan weer omheinen. Dat 
is uiteindelijk wat een bulk is, een omheind 
perceel. Het is een perceel dat uit een groter 
geheel werd genomen en met bomen of struik-
gewas werd omheind. Bulken kunnen zowel 
naar akker- als grasland verwijzen en kregen 
vaak de naam van de eigenaar of gebruiker, 
van de planten waarmee ze begroeid waren 
of van een landschappelijk kenmerk uit de 
omgeving.

Voor onze zoektocht is dat landschappelijke 
kenmerk uit de omgeving belangrijk. Want in 
vroegere jaren lag op deze plek een wal, een 
water. In de zeventiende eeuw werd die plek 
daarom twallebulckxen genoemd.

Soms moeten we om het antwoord te vinden 
een heel eind terugreizen in de tijd. Tot in de 
zeventiende eeuw. Maar die reis in de tijd 
heeft ons uiteindelijk het antwoord bezorgd. 
Zo kan ik opnieuw aan mijn ouders zeggen dat 
elke vraag inderdaad een antwoord heeft. 
Als zoon kan ik opgelucht ademhalen. Mijn 
ouders hadden gelijk.

BUURT IN DE KIJKER

LIGGING : Deinze, Nevele

BOUWJAAR : 2007

PATRIMONIUM : 21 
seniorenappartementen

Wallenbulk

Als huurder van een sociale woning bent 
u volgens de wet verplicht om er ook 
officieel te wonen. Dat wil zeggen dat de 
sociale woning uw hoofdverblijfplaats 
moet zijn en dat u er gedomicilieerd 
moet zijn. Is dat niet het geval? Dan heet 
dat domiciliefraude.

Bovendien mag er niet zomaar iemand 
bij u komen inwonen. Dit is niet toegela-
ten als:
- De bijwoonst van deze persoon tot een 

onaangepaste woning leidt volgens 
de rationele bezetting. Met andere 
woorden: als de woning te klein wordt 
door de bijwoonst.

- De persoon niet voldoet aan de toe-
latingsvoorwaarden voor een sociale 
woning.

U bent ook verplicht om de bijwoonst te 
melden. Doet u dit niet, dan is dat ook 
domiciliefraude.

Hebt u vragen hierover of wilt u een 
bijwoonst melden? Contacteer dan onze 
Sociale Dienst.  
U vindt de contactgegevens op de achter-
kant (pagina 8) van deze VOLuit.
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De naam Rustam Serbiev doet wellicht nog geen belletje 
rinkelen, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in 
kunnen komen. De 24-jarige is het grootste Belgische talent 
in de MMA en woont in een van onze woningen in Merelbeke. 
Omdat hij op trainingskamp moest vertrekken naar Thailand, 
maakten wij virtueel kennis met deze enthousiaste en sympathieke jongeman. 

Woont u al lang bij Volkshaard/Habitare+?
“Op mijn 9 jaar zijn we vanuit Tsjetsjenië 
naar België gevlucht. We kwamen eerst in 
Charleroi terecht, maar verhuisden al snel naar 
Merelbeke. Eerst huurden we een appartement, 
daarna kregen we een sociale woning toegewe-
zen. Daar wonen we nu al 9 jaar.”

Voor de mensen die het niet kennen: kan u 
uitleggen wat MMA precies inhoudt?

“M M A staat voor mixed martial arts of 
gemengde gevechtskunsten. Dat wil zeggen 
dat verschillende sporten gemixt worden: 
worstelen, judo, kickboksen, … Het wordt ook 
wel kooivechten genoemd, omdat het gevecht 
doorgaat in een kooi.”

Dat klinkt gevaarlijk…
“Dat denkt iedereen, maar is niet elke sport 
gevaarlijk? Omdat we in een kooi vechten, 
denken veel mensen dat er geen regels zijn, 
want zo gaat dat in de films. Maar dat is een 
groot misverstand. Er is altijd een scheids-
rechter en de regels worden elke keer opnieuw 
uitgelegd.”

Wat trekt u zo aan in deze sport? 
“Om eerlijk te zijn: de adrenaline. Het is een zeer 
actieve sport. Ik kan er al mijn energie in kwijt. 
In België is MMA nog niet zo populair, maar 
de sport zal zeker nog groeien. In Frankrijk en 
Nederland is die opmars nu al bezig. Ik word 
soms ook al herkend als ik in Gent rondloop, 
maar daar word ik nog wat verlegen van (lacht).”

Hoe kwam u in de MMA terecht?
“Ik ben al van kleins af aan een sportieve jongen. 
Mijn mama zei altijd dat ik te veel energie had. 
Op mijn 5 jaar deed ik al karate. In Merelbeke 
ben ik begonnen met kickboksen en judo.
Toen ik 17 was ging ik voor de eerste keer 
kickboksen in Thailand. Daar leerde ik mijn 
huidige trainer kennen en begon ik te sparren 
met MMA-vechters. Hij nodigde mij uit naar 
Amerika, waar ik mijn contract tekende. 
Sindsdien focus ik mij volledig op MMA. In 
totaal heb ik nu 9 wedstrijden gewonnen en 
nog maar 2 verloren.”

U traint momenteel in Phuket, Thailand. 
Hoe ziet uw dag er meestal uit?
Van 8 tot 10 uur ’s morgens heb ik staande 
training, zoals kickboksen en muay Thai 
(thaiboksen, n.v.d.r.). Daarna volgt een uur 
persoonlijke training en werk ik op conditie 
en kracht. Tussen 14 en 16 uur train ik echt op 
MMA. Ik oefen dan tegen sparringpartners die 
hetzelfde gewicht en dezelfde techniek hebben 
als mijn volgende tegenstander. ’s Avonds doe 
ik nog cardiotraining. Eigenlijk heb ik nergens 
anders tijd voor, maar dat hoeft ook niet. Ik ben 
hier om mij voor te bereiden.”

Waarop bereidt u zich momenteel voor? 
“Op 23 oktober zal ik normaal gezien vechten 
voor de wereldtitel in mijn gewichtsklasse tegen 
een Fransman. Mijn volgend doel is dus het 
meenemen van de wereldtitel naar Merelbeke! 
Het plan is om die wereldtitel daarna nog één 
keer te verdedigen.”

En daarna?
“Mijn uiteindelijke doel is om naar Amerika te 
verhuizen en daar deel te nemen aan het UFC 
(Ultimate Fighting Championship, de grootste 
MMA-organisatie ter wereld, n.v.d.r.). Daarna 
kan ik mijn verdere pad uitstippelen. Ik ben nog 
maar 24 jaar, ik moet mij niet haasten.”

Wat is uw grootste droom?
“Mijn allergrootste droom is natuurlijk het 
winnen van de titel in de UFC. Daar zal ik uitko-
men tegen de sterkste vechters ter wereld, dus 
dat zal niet eenvoudig zijn… Maar pas als ik 
die titel win, zal ik klaar zijn om de MMA-sport 
vaarwel te zeggen.”

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

“Ik zou zeggen: vergeet niet dat iedereen – jong 
of oud – met sport bezig kan zijn. We zijn alle-
maal een beetje lui geworden in de coronape-
riode, we zaten vast hé. Maar er zijn genoeg 
plaatsen in onze omgeving waar we kunnen 
sporten. Actief blijven is heel belangrijk!”

Bedankt om tijd voor ons vrij te maken, 
Rustam! Wij zullen op 23 oktober alleszins 
supporteren, veel succes!

Op (virtuele) 
visite bij 
RUSTAM  
SERBIEV

“Mijn doel 
is om de 

wereldtitel mee 
te nemen naar 

Merelbeke!”
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Iedereen weet dat de energieprijzen enorm 
gestegen zijn. U betaalt dus meer voor uw gas- en 
elektriciteitsverbruik. We geven dan ook graag enkele 
tips om energie te besparen. 

1. ZET DE VERWARMING 
EEN GRAADJE LAGER…

60% van onze energie gaat naar 
verwarming. Trek een extra trui aan en zet 
uw verwarming op 18 à 19 graden in plaats 
van 20 à 21 graden. Door de verwarming 1 
graad lager te zetten, kan u 7% besparen op 
uw energiefactuur. 

2. … EN EEN UURTJE VROEGER UIT
De meeste mensen zetten hun verwarming 
pas uit als ze gaan slapen. Dit kan gerust 
ook een uur (of zelfs twee) vroeger, dan 
blijft het nog even warm. 

3. STEL DE THERMOSTAAT IN
Wie een vast ritme heeft, kan met een goed 
afgestelde thermostaat tot 10% besparen.
- Kies overdag voor een constante 

temperatuur: laten zakken en bijstoken is 
minder zuinig. 

- ’s Nachts is 16 graden een ideale 
temperatuur. Dan warmt uw huis snel 
weer op.

4. ZORG ERVOOR DAT DE 
RADIATOREN VRIJSTAAN

Leg er geen spullen op en zet er geen 
meubels voor. Zo wordt de ruimte efficiënter 
verwarmd. Vergeet ook niet om de 
radiatoren te ontluchten!

5. KIES VOOR EEN DOUCHE 
IN PLAATS VAN EEN BAD…

Minder water gebruiken betekent dat er 
minder energie nodig is om het water 
op te warmen. 
Een vol bad vraagt 120 liter water, 
terwijl u met 5 minuten onder een 
spaardoucheknop slechts 35 liter 
verbruikt. Opgelet: een gewone 
douchekop verbruikt 60 liter en een 
regendouche zelfs tot 125 liter.

6. … OF EEN WASBEURT 
AAN DE LAVABO

Douchen afwisselen met een 
wasbeurt aan de lavabo is een 
goed idee. Ziet u dat niet zitten? 

Draai dan eens de douchekraan toe 
tijdens het inzepen.

7. VUL UW VAATWASMACHINE 
VOLLEDIG

Laat geen halfvolle machine draaien. 
Afwassen met de hand is 
trouwens niet zuiniger want 
nieuwe machines meten 
hoeveel water en welke 
temperatuur nodig is. Het 
is ook niet nodig om uw 
afwas vooraf af te spoelen.

8. STEEK OOK UW 
WASMACHINE VOL…

Enerzijds steken we onze machine niet vol 
genoeg: een vuist vrije ruimte volstaat. 
Anderzijds belanden onze kleren te snel in 
de wasmand. Door het aantal wasbeurten 
te halveren, kan u 1% besparen op uw 
energiefactuur. 

9. … EN WAS 
OP LAGE 

TEMPERATUREN
Een wasmachine 
gebruikt vooral energie om water op te 
warmen. Hoe hoger de temperatuur, hoe 
meer u dus verbruikt. Nochtans raakt 
normaal wasgoed schoon op 30 graden. 
Wassen op 60 graden verbruikt dubbel 
zoveel energie.

10. GEBRUIK DE DROOGKAST 
ZO WEINIG MOGELIJK

Een ‘gewone’ droogkast gebruikt op 
jaarbasis het dubbele van een wasmachine. 

Een warmtepompdroger gebruikt energie 
uit de lucht en is daardoor zuiniger.

U kan natuurlijk ook een wasrek gebruiken 
om uw was te drogen. Dit kan 90 euro 
per jaar besparen.

11. VERVANG UW 
KOELKAST OP TIJD

Een toestel van 10 jaar oud heeft 3 keer 
zoveel energie nodig als nieuwe toestellen 
met een A-label. Overweeg eventueel een 

koel-vriescombinatie, dat is 
20 tot 40% zuiniger dan twee 

afzonderlijke toestellen. Let 
op het formaat: hoe groter, 

hoe meer ze verbruikt.

12. LET OP DE TEMPERATUUR 
VAN KOELKAST EN DIEPVRIES
De ideale temperatuur voor een 
koelkast is 4 à 5 graden, voor een 
diepvries -18 graden. Elke graad lager 
zorgt voor een extra verbruik van 5%. 
Zet warme restjes niet direct in de 

koelkast te zetten, want dan moet het 
toestel hard werken om af te koelen. 

13. ONTDOOI REGELMATIG 
DE DIEPVRIES

Een ijslaag van 2 millimeter geeft een 
meerverbruik van 10%. Ontdooi dus 
minstens één keer per jaar uw diepvriezer. 

14. KIES VOOR LED-LAMPEN
Oude gloeilampen en 
halogeenlampen verspillen 
energie. Kies voor LED-lampen of 
spaarlampen, die verbruiken tot 7 
keer minder. En vergeet niet: daglicht is 
gratis, dus doe de lichten uit als het niet 
nodig is.

15. ZET ONGEBRUIKTE 
TOESTELLEN VOLLEDIG UIT

Denk aan uw computer, televisie, 
digicorder, ... In slaapstand is er 

namelijk nog steeds 
sluimerverbruik. Alles 
uitzetten kan tot 75 euro 
per jaar besparen.

15 TIPS OM TE BESPAREN 
OP UW ENERGIEFACTUUR

HANDIGE  HARRY HARRIE T TE



VOLKSHAARD bv

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

Een mooi project van onze zustermaatschappij Kleine 
Landeigendom Het Volk – die sinds de fusie ook deel 
uitmaakt van Volkshaard – is dat aan de Hogeweg in 
Gent. We bouwen daar in totaal 110 koopwoningen. Die 
maken deel uit van een volledig nieuwe verkaveling, 
met zowel sociale woningen als bescheiden woningen 
van een private ontwikkelaar. 

Het volledige project kreeg de naam Zeemanstuin, verwijzend 
naar het nabijgelegen zeemanshuis Stella Maris. In totaal komen 
er 329 woningen rond een centraal park, verspreid over vijf woon-
clusters. Het gaat om 109 private budgetwoningen, 110 sociale 
huurwoningen en ‘onze’ 110 sociale koopwoningen. 

Eerste fase met twee clusters
De bouw van de eerste fase ging van start in februari 
2019 en bestond uit twee clusters. De eerste – die 
de naam Kerktuin kreeg – bevat 12 koopwoningen 
en 11 appartementen. Alle woningen zijn uitge-
rust met 3 of 4 slaapkamers, een regenwaterput en 
eigen tuintje. De 11 appartementen bevatten 1, 2 of 
3 slaapkamers.

De tweede bouwcluster kreeg de naam Sapinière, 
zoals ook het centrale park in de verkaveling heet. 
Het appartementsgebouw uit deze cluster bevat 27 
appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers, een onder-
grondse parking, fietsenberging, kelderbergingen, 
een lift, regenwaterputten en zonneboilers. De 7 
woningen in deze cluster hebben 3 of 4 slaapkamers 
en eveneens regenwaterputten en zonneboilers.

Begin 2022 werd het laatste deel van deze fase voor-
lopig opgeleverd. Alle woningen en appartementen 
zijn ondertussen verkocht. 

Tweede fase met drie clusters
In een volgende fase zullen nog drie andere clusters gebouwd 
worden in de verkaveling. In Bernmaaieweg, Zeemanshuis 
en S c he ep slo s ser s  komen i n totaa l  37 won i ngen en 16 
appartementen.

W ie  g e ï nte r e s s e e r d  i s  o m e e n  s o c i a le  wo n i ng  a a n te 
kopen, moet zich eerst inschrijven in het register van zijn 
gemeente(s) naar keuze. Meer info over de voor waarden 
en de inschr ijv ings- en toew ijzingsprocedure v indt u op 
www.volkshaard.be/ik-wil-kopen. 
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RHOGEWEG 
110 KOOPWONINGEN 

GENT

Gauthier
Als huurder van het vroegere Habitare+ 
hebt u misschien al kennisgemaakt met 
Gauthier. Hij werkt sinds december 2021 

voor de verhuurdienst en maakt nu deel uit 
van de afdeling bewonerswerking. Gauthier 

vertelt hoe zijn werkdag eruitziet.

“Als ik ’s morgens aankom op het kantoor in 
Merelbeke, sla ik eerst een praatje met de collega’s. 
We overlopen wat er die dag op de planning staat of 
bespreken een bepaald dossier. Daarna beantwoord 
ik mijn e-mails.

De rest van de werkdag ziet er nooit hetzelfde uit, 
want mijn taken zijn heel uiteenlopend. Ik volg alles 
qua nieuwe verhuringen op: ik maak de contrac-
ten, regel de sleutelophalingen, … Daarnaast ben ik 
ook veel aanwezig in de wijken, bijvoorbeeld om 
conflicten tussen de bewoners op te lossen of om 
huisbezoeken af te leggen.

Verder onderhoud ik ook nog de contacten met 
externe organisaties, zoals het OCMW of wijk-
agenten: een goede samenwerking is dan ook heel 
belangrijk. Bij al deze taken hoort uiteraard ook heel 
wat administratie, maar het is een mooie mix!

Het leukste aan mijn job vind ik het contact met 
mensen. Het doet zoveel deugd als je iets kunt bete-
kenen voor iemand. Het zijn dan ook geen gemakke-
lijke tijden, met de coronacrisis, de stijgende ener-
gieprijzen, … Soms maak je al een verschil door eens 
écht te luisteren naar iemand.

Het moeilijkste vind ik een uithuiszetting. Soms 
geef je iemand alle kansen, zorg je voor een goede 
begeleiding en is er uiteindelijk toch een uithuiszet-
ting nodig… Gelukkig gebeurt dat niet vaak!

Mijn werkdag is geslaagd als ik veel vinkjes heb 
kunnen zetten op mijn to-dolijstje (lacht)! Nee, 
voor mij is eigenlijk elke werkdag geslaagd. Hiervoor 
werkte ik 11 jaar als IT’er, maar daar miste ik het 
menselijke aspect. Ik doe nu elke dag iets wat ik 
graag doe. Dit is echt mijn droomjob!” 

7VOLuit



SUGGESTIES VOOR DEZE NIEUWSBRIEF ? 
Mail naar communicatie@volkshaard.be
REDACTIERAAD : Wim Backx, Lien Buyck, Jeroen De Cocker, 
Hans Heyse, Emmanuel Van Daele en Emma Van der Heyden
LAY-OUT : Ann Vermaercke - WSS
DRUK : Perka
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : Hans Heyse, 
Volkshaard bv, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent
www.volkshaard.be 

KANTOOR GENT – 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

KANTOOR DEINZE
Tolpoortstraat 141, 9800 Deinze
)  09 386 37 01 – van maandag tot en met vrijdag tussen 

8.30 en 12.00 uur.
 Geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 

8.30 en 12.00 uur. In de namiddag op afspraak

KANTOOR MERELBEKE
Gaversesteenweg 510, 9820 Merelbeke
)  09 362 22 26 - van maandag tot en met vrijdag tussen 

8.30 en 12.00 uur.
 Geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 

8.30 en 12.00 uur. In de namiddag op afspraak

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

Sint-
Amandsberg 
(Gent)

3e dinsdag van de 
maand (8.30 - 12.00u)

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
)  09 362 22 26 (keuzetoets 3)
 :  klachten@volkshaard.be 

WEDSTR IJD
Zoals u eerder in deze nieuwsbrief kon lezen, gaan we 

voorlopig verder onder de naam ‘Volkshaard’. Maar 
daar komt binnenkort verandering in, want we zijn nog 
op zoek naar een nieuwe naam. En u krijgt als huurder 
de kans om hierover mee te denken, via deze wedstrijd.

Heeft u een goed idee voor een nieuwe naam voor onze 
woonmaatschappij? Laat het ons weten. U mag zelfs 

meerdere opties doorsturen.

HOE NEEMT U DEEL ?
U kan uw idee mailen naar  

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

Ravensteinstraat 12, 9000 Gent. 

VERMELD DUIDELIJK

naam

adres

telefoonnummer

Bezorg ons uw idee voor 30 november 2022.

WAT KAN U WINNEN ?
Uit alle ideeën trekken we 1 winnaar. Hij 
of zij krijgt een geschenkmand vol heer-

lijke streekproducten. En wie weet gaan we 
ook verder aan de slag met uw voorstel!

Milka Vandaele uit Aalter is de winnaar van 
de wedstrijd in onze vorige editie. Zij herkende 

de 4 logo’s: Lunch Garden – Delhaize – 
Toblerone - IKEA. 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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