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4  BUURT IN DE KIJKER

Deze keer staat ‘Anglo’ in Zulte in de 
kijker. Onze medewerker van de Technische 
Dienst gaat op zoek naar de herkomst van 
deze straatnaam. Hij duikt daarvoor in onze 
Belgische biercultuur.

6  HANDIGE HARRY HARRIETTE

Daar is de lente, daar is de zon! Hoog 
tijd dus om uw terras of tuin klaar te maken, 
want u bent zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud hiervan. Weet u niet goed waar u 
moet beginnen? Volg dan het stappenplan op 
pagina 6.

3  WIST U DAT …

… de werkingsgebieden voor de nieuwe 
woonmaatschappijen afgebakend zijn? We willen 
u geruststellen dat dit geen invloed zal hebben 
op uw woonsituatie. De lopende huurcontracten 
worden voor al onze huurders verder gezet.

5  OP VISITE BIJ … 
DIORAMABOUWER PATRICK

We maken deze keer kennis met Patrick 
uit Lovendegem (Lievegem). Hij bouwde 3 jaar 
aan een prachtig diorama – een soort miniatuur 
– waarin de Harley Davidson centraal staat. Het 
resultaat is een prachtig gedetailleerd werk, 
waarover hij graag vertelt.
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KAREL VERZAMELT ÉN BESTUDEERT  
DE POSTZEGELSERIE ‘VOGELS’

In onze vorige editie van VOLuit vroegen 
we naar uw speciale en interessante 

hobby’s. En dat is wel het minste wat je kan 
zeggen van de hobby van Karel Delbeke 

uit Mariakerke (Gent). Hij verzamelt – en 
bestudeert – de postzegelserie ‘Vogels’.

Op 30 september 1985 lanceerde De Post (nu bpost) 
één van de meest succesvolle postzegeltypes ooit: 

de serie ‘Vogels’. De ontwerpen zijn van tekenaar en 
natuurschilder André Buzin.

De serie was onmiddellijk populair, met minstens 
één nieuwe zegel per jaar. “Met de komst van de euro 

kwamen er nog heel wat uitgiften bij”, vertelt Karel 
Delbeke. “Sinds de eerste uitgifte in 1985 tot op heden 
zijn al 123 verschillende ‘Vogels’ van Buzin in omloop 

gebracht.”

Maar de hobby van Karel gaat verder dan het verzamelen 
van de zegels: in zijn studie wordt van elke zegel de 

papier- en gomsoort getoond.

“Er is een grote verscheidenheid aan grondstoffen die 
gebruikt worden voor de fabricage van papier. Zo zijn de 
papiersoorten te onderscheiden naar kleur, dikte, maar 

ook naar de bewerking die het papier ondergaat voor het 
gebruikt wordt als postzegel”, legt Karel uit.

Zo spreekt men bij postzegelpapier van fluorescentie en 
fosforescentie. “Om dit te herkennen, gebruikt men een 
ultravioletlamp.” Bij fluorescentie lichten de zegels op. 

Bij fosforescentie lichten de zegels op én na indien er een 
lichtstraal op valt.

Ook qua gomsoorten is er een grote verscheidenheid. 
“Hierbij beperken we ons tot de chemische 

samenstelling van de gom, ook via een ultravioletlamp”, 
aldus Karel.

De voornaamste gomsoorten bij het type ‘Vogels’ zijn 
witte gom, witte-geelachtige gom, witte matte gom, 

lichtgroene gom, groene gom, donkergroene gom, grijze-
blauwachtige gom en gele gom.

In zijn omvangrijke studie staat dit allemaal per 
postzegel beschreven. Knap werk!

Wilt u ook vertellen over uw hobby? Mail naar 
communicatie@volkshaard.be!

Beste lezer
Daar is de lente! Op vele vlakken tekent de toekomst zich 
mooi af: de strenge maatregelen rond COVID-19 worden 
afgebouwd, alle fauna en flora komen terug in actie.

Wij zijn dan ook blij om opnieuw met een hoopvolle 
boodschap tot bij jullie te komen.

Ons redactieteam heeft ook deze keer een zeer 
gevarieerd programma uitgewerkt in deze VOLuit. 
Zo zijn we wel benieuwd wat jullie vinden van onze 
aanpak: via een bevraging kan u daar uw mening over 
meedelen. We kijken ook naar de verdere toekomst van 
de woonmaatschappij en we stellen enkele mensen in de 
kijker met bijzondere hobby’s of interesses.

Mocht u zelf boeiende onderwerpen hebben, aarzel niet 
om ons deze door te sturen.

Wij wensen u veel leesgenot.

Vriendelijke groeten

Hans Heyse 
Directeur
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U heeft het wellicht al gehoord: de Vlaamse Regering heeft 
beslist dat er vanaf 2023 in een gemeente of stad maar één 
woonmaatschappij meer zal zijn die sociale woningen bouwt, 
verhuurt en verkoopt. Ondertussen zijn ook de werkingsgebieden 
voor deze woonmaatschappijen vastgelegd door de 
Vlaamse Regering. T
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Volkshaard zal actief zijn in Aalter, Deinze, 
Destelbergen, De Pinte, Gavere, Lievegem, Melle, 
Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en 
Zulte. We doen dit niet alleen: we voeren 
momenteel gesprekken om over te gaan tot 
een fusie met Habitare+, 
om ons aanslui-
tend om te 
vormen 
tot 

woonmaatschappij, samen met de sociale ver-
huurkantoren in dit werkingsgebied.

De woningen die niet meer tot ons werkingsge-
bied zullen behoren, worden overgedragen aan 
de andere woonmaatschappijen. Er is momenteel 
overleg over hoe en wanneer dit zal gebeuren.

De woonmaatschappij:  
1 maatschappij voor sociaal 
wonen per werkingsgebied

Door te werken met één woonmaatschappij per 
gebied wil de Vlaamse Regering voordelen creëren 
voor de sociale huurders, de woonorganisaties en 
de steden en gemeenten.

De woonmaatschappij zal instaan voor het 
bouwen, verhuren en verkopen van alle sociale 
woningen binnen het gebied. Daardoor moet 
een kandidaat zich bijvoorbeeld maar één keer 
inschrijven. Of is er één aanspreekpunt voor alle 
kandidaten en sociale huurders in dezelfde stad/
gemeente bij vragen, problemen, ...

Wat betekent dit voor u als 
sociale huurder?
We willen u geruststellen dat dit geen invloed zal 
hebben op uw woonsituatie. De lopende huur-
contracten worden voor al onze huurders verder 
gezet.

Als uw stad of gemeente niet meer tot ons wer-
kingsgebied behoort, zal dit weliswaar bij een 
andere woonmaatschappij zijn. Maar uw woonze-
kerheid blijft gegarandeerd!

Elke woonmaatschappij zal uw huurprijs ook 
nog altijd berekenen volgens het besluit Vlaamse 
Codex Wonen. U hoeft zich hierover dus geen 
zorgen te maken.

Bij deze editie van VOLuit vindt u 
een enquête. Daarin polsen we 
naar uw tevredenheid over onze 
driemaandelijkse huurdersnieuwsbrief. 

U kan de enquête online invullen of gewoon 
op papier. De papieren versie kan u bezorgen 

aan Volkshaard – Dienst Communicatie, 
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent.

Uiteraard zullen we met de resultaten aan de 
slag gaan. Zo hopen we VOLuit nog beter af 
te stemmen op de noden en wensen van onze 
huurders.

Uit alle antwoorden trekken we ook 1 winnaar, 
die een geschenkmand vol heerlijke streek-
producten wint. Een extra kans om iets te winnen 
dus!

Alvast bedankt voor uw antwoorden!

Wist u dat
DE WERKINGSGEBIEDEN 

VOOR DE NIEUWE 
WOONMAATSCHAPPIJEN 

AFGEBAKEND ZIJN?

SCAN ME

Wist u dat
WE EEN ENQUÊTE 

ORGANISEREN OVER 
VOLuit?

3VOLuit



VOLuit 
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Zowel onze Sociale Dienst, Technische 
Dienst als Financiële Dienst (boekhou-
ding) houden zitdagen. Dat wil zeggen 
dat een medewerker u persoonlijk ont-
vangt om op uw vragen te antwoorden. 

De zitdagen van de Sociale Dienst 
vinden van maandag tot en met don-
derdag tussen 8.30 en 12.00 uur plaats 
op het kantoor van Volkshaard. Maar 
de maatschappelijk assistenten houden 
ook zitdagen op enkele locaties in ons 
werkingsgebied. Die zitdagen vinden 
één keer per maand plaats.

Dit gebeurt al een tijdje in Deinze, 
Evergem, Lochristi en Maldegem. Nieuw 
zijn de zitdagen in Sint-Amandsberg 

(Gent) en Wachtebeke. Sinds kort gaat 
één van onze wooncoördinatoren maan-
delijks ook naar deze gemeentes om de 
(kandidaat-)huurders te woord te staan.

Zowel de zitdagen in Gent als die op 
locatie zijn enkel op afspraak. U kan een 
afspraak maken via www.volkshaard.be 
of u kan bellen.

De zitdagen van de Technische en 
Financiële Dienst vinden altijd plaats op 
ons kantoor in Gent, enkel op afspraak. 
U kan bellen om een afspraak te maken.

U vindt alle contactgegevens op de ach-
terkant (pagina 8) van deze VOLuit.

Zitdag

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 herkomst 
van de straat ‘Anglo’ in Zulte. 
Hij duikt daarvoor in onze 
Belgische biercultuur.

Ooit, in het begin van de twintigste eeuw, telde 
België ongeveer drieduizend brouwerijen. 
Bijna allemaal eerder kleinschalig. Na twee 
wereldoorlogen, een economische crisis en 
de groei van de industriële brouwerijen, was 
dit aantal gezakt tot amper een honderdtal. 
De productie en appreciatie van artisanale 
bieren stonden bijgevolg onder druk. Sinds de 
jaren negentig van de vorige eeuw is er evenwel 
sprake van een ware heropleving.

Het belang van de Belgische biercultuur 
mogen we geenszins minimaliseren. Dat moet 
blijken uit het feit dat onze biercultuur in 2016 
op de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed 
werd geplaatst. Bier brengt mensen samen 
rond iets wat zij gemeen hebben, belangrijk 
vinden en verder willen laten evolueren. Die 
woorden mochten wij lezen in de motivatie-
brief van de Unesco. In dat samenbrengen 
schuilt het immateriële.

Waarom al die woorden over onze Belgische 
biercultuur? Omdat wij met Anglo terugkeren 
naar die geschiedenis van ontelbare kleine 
brouwerijen. We keren terug naar 1891. In dat 
jaar wordt in Zulte een brouwerij opgericht. 
Stichters van de brouwerij zijn Alfred Versele 
en Ernest Martens. Na een aantal naams-
wijzigingen zal de brouwerij vanaf 1929 als 
Anglo-Belge door het leven gaan. Een kleine 
brouwerij blijft Anglo-Belge niet. Anglo-
Belge heeft honger. Denkt aan uitbreiding. 
Brouwerijen in Leuven (van Veltem), Lummen 
(Le Progrès) en Koekelare (Christiaen) worden 
overgenomen. In de beste jaren stelt de brou-
werij driehonderd mannen en vrouwen tewerk.

Maar brouwerijen slokken niet enkel op. Soms 
worden brouwerijen opgeslokt. Dat overkwam 
Anglo-Belge. In 1979 werd de brouwerij uit 

Zulte, één van de grootste van Vlaanderen, 
overgenomen door de Franse groep BSN, die 
onder meer eigenaar was van Kronenbourg 
en Cristal Alken. Langer dan tien jaar blijft de 
brouwerij in Zulte niet bestaan. In 1989 sluit 
de brouwerij en verhuist naar Waarloos. Het 
bedrijf in Zulte wordt gesloopt.

Heel soms gebeurt het. In uitzonderlijke geval-
len staan doden op. Verrijzen doden uit hun as. 
Dat is wat gebeurt in 2016. In dat jaar lanceert 
Vincent Versele, achterkleinzoon van Alfred 
Versele, een bier. Dat bier doopt hij Alfred. 
Naar zijn overgrootvader. Een jaar later volgen 
twee andere biertjes. Een Zulte blond en een 
Zulte bruin. Als ode aan één van de succesbie-
ren van Anglo-Belge, Oud-Bruin (in 1985 omge-
doopt tot Zultebier). Een geschiedenis herleeft. 
Krijgt zijn rechtmatige plaats.

Dat is het verhaal van Anglo. Het verhaal van 
een straatnaam. Eindelijk zal u begrijpen 
vanwaar die dorstige nasmaak komt als u 
doorheen deze straat wandelt. Rest mij dus 
nog één ding te zeggen: santé.

Of neen, ik heb nog een wist-je-datje. Als uit-
smijter wil ik graag nog vertellen hoe de brou-
werij gelinkt kan worden met de VRT. Gaston 
Martens was een toneelschrijver. Eén van zijn 
toneelstukken, De Paradijsvogels, wordt door 
de VRT als inspiratie gebruikt voor een televi-
sieserie. Die gelijknamige televisieserie wordt 
voor het eerst uitgezonden in 1979 en zal in de 
volgende jaren meerdere keren heruitgezonden 
worden. Een beetje FC De Kampioenen avant 
la lettre.  Maar waar is dan die link? Welnu, 
Gaston Martens is de zoon van Ernest Martens, 
één van de stichters van Anglo-Belge. Er wordt 
gezegd dat alle wegen naar Rome leiden. Heel 
zelden leiden die wegen ook naar Zulte.

BUURT IN DE KIJKER

LIGGING : Zulte

BOUWJAAR : 2010

PATRIMONIUM : 6 woningen

ARCHITECT : Bressers Architecten

Anglo
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Door onze oproep naar jullie hobby’s maakten we kennis 
met Patrick VanLaer (64) uit Lovendegem (Lievegem). 
Hij bouwde 3 jaar aan een prachtig diorama – een soort 
miniatuur – waarin de Harley Davidson centraal staat. Al 
snel bleek dat dit voor Patrick veel meer is dan een hobby, dus 
we lieten hem graag uitgebreid vertellen over zijn passie. 

Hoe kwam u op het idee om zo’n diorama 
te bouwen?
“Motoren hebben mij altijd gefascineerd. 
Eerst de bromfietsen, nadien de zwaardere 
motoren. Er was vooral de aandacht voor 
het onbekende, de mogelijkheden, de bezie-
ling, alles eigenlijk. Als kind was diorama’s 
bouwen, naast tekenen en schilderen, dan 
weer één van mijn passies. De kunstacade-
mie was mijn droom, helaas werd het de vak-
school: mechanica.”

En die twee passies bracht u samen…
“Eind 2017 kreeg ik het idee om mijn erva-
ring en kennis van het motorleven in beeld 
te brengen in een diorama op een schaal van 
1:24. Hierin wilde ik alle aspecten van de 
motorcultuur weergeven… want die is helaas 
stilaan aan het verdwijnen. 
Met mijn diorama wil ik ervoor zorgen dat 
niks vergeten wordt: het reizen met de motor, 
de wereld rond, vrijheid, vriendschap, ver-
bondenheid zoals ze nergens bestaat als 
tussen motorrijders op de wereld…”

Makkelijker gezegd dan gedaan! Hoe 
begint u aan zo’n diorama?
“Ik begon met de aankoop van heel veel ruw 
materiaal. De motoren van het merk Harley 
Davidson komen uit de Verenigde Staten, de 
kleine overige attributen van zowat overal 
ter wereld. Ik had een doel voor ogen, maar 
het moest ook allemaal heel accuraat en his-
torisch juist gebracht worden. Alle details 
moesten kloppen.”

Dat is eraan te zien: de details zijn 
ongelofelijk.
“Alle machines en toestellen werden volle-
dig met de hand gemaakt, uit hout, metaal, 
tin, lood, enzovoort. De motoren en figuur-
tjes werden aangekocht, maar allemaal met 
de hand geschilderd en verouderd, om ze 
de juiste tijdsgeest te geven. De stof voor 
de twee vlaggen – de Amerikaanse en de 
Geconfedereerde – komt uit Australië. In 
Europa vond ik niet de juiste stof om nadien 
de vlag correct te verouderen… De bladeren 

van de bomen komen dan weer uit Singapore 
en werden geconserveerd voor lang behoud.”

Hoelang hebt u hieraan gewerkt?
“In augustus 2020 – na bijna 3 jaar – heb ik 
het diorama afgewerkt. Er zijn meer dan 3.000 
werkuren in gekropen.”

Hoe waren de reacties op het resultaat?
“Heel goed! Ik stuurde mijn foto’s de wereld 
rond en kreeg heel wat positieve reacties. Het 
Amerikaanse motormuseum Sturgis wilde het 
werk tentoonstellen en er waren buitenlandse 
kandidaat-kopers, maar dat bleek onhaal-
baar. De verzending zou namelijk het einde 
betekenen van mijn mooie werk. 
Het diorama zou normaal ook tentoongesteld 
worden in American Lifestyle in Zwijndrecht, 
maar corona strooide helaas roet in het eten. 
Ondertussen werd het werk wel verkocht, aan 
een Limburger.”

Dan heeft u nu veel tijd om andere dingen 
te doen?
“Euh… niet echt (lacht). In december 2020 ben 
ik aan een nieuw diorama begonnen, dat het 
vorige moet overtreffen. Het draait nu rond 
David Mann, een Amerikaanse kunstenaar 
die eind de jaren ’60 het leven van motorrij-
ders centraal stelde in zijn schilderijen. Nog 
moeilijker, want David Mann is echt een god 
in de motorcultuur… net daarom ben ik deze 
uitdaging aangegaan. Ik hoop dit diorama 
binnen een dik jaar te kunnen afwerken, 
maar veel hangt af van de levering van alle 
materialen… Gelukkig ben ik op pensioen!”

Hebt u tot slot nog wat wijze raad voor 
onze huurders?
“Om VOLuit goed te lezen! We zijn als huurder 
enorm bevoordeeld met dit magazine: er staat 
heel veel informatie in die de huurder kan 
helpen bij vragen en noden.”

Bedankt voor het compliment en veel 
succes met uw tweede diorama!
Meer foto’s van deze prachtige diorama’s zien? 
Surf dan naar www.volkshaard.be

Op visite bij 
DIORAMABOUWER 
PATRICK IN 

LOVENDEGEM 
(LIEVEGEM)

“Er zitten meer 
dan 3.000 

werkuren in 
mijn diorama. 

Alle details 
moesten 
kloppen!”
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Terras Tuin
STAP 1: HAAL OVERBODIGE SPULLEN WEG 

Stockeer geen spullen of voedsel op het terras of in de tuin . Plaats vuilniszakken in afgesloten 
vuilbakken. Voedsel en afval trekken namelijk ongedierte aan én kunnen nare geurtjes 
veroorzaken. 
Wilt u een tuinhuis plaatsen? Vraag dan altijd eerst onze toestemming. Contacteer hiervoor de 
Technische Dienst.

STAP 2: MAAK HET TERRAS 
VOLLEDIG PROPER

Haal alle takken, steentjes en blaadjes 
weg die in de winter op uw terras beland 
zijn. Reinig de vloer met warm water en 
een beetje schoonmaakproduct. Doe 
hetzelfde met de balustrade, eventuele 
terrasmeubelen, opbergbakken, ...

STAP 3: FLEUR HET TERRAS OP 
MET PLANTEN EN BLOEMEN

Zorg ervoor dat de plantenbakken met goede 
haken vasthangen en zeker niet kunnen 
vallen. Hang de plantenbakken aan de 
binnenkant van het terras: dat is veiliger en 
u kan er extra van genieten!
Praktische tip: neem een plastic fles, snij de 
bovenkant eraf en plaats ze ondersteboven 

in de pot. Giet daar water 
in. Zo valt er geen water 

op uw terras of op dat van 
de onderburen. 

STAP 4: HOU 
HET VEILIG

Een parasol tegen de zon 
mag, maar zet hem stevig 
op de grond, zodat hij 

niet wegwaait. Let ook 
op dat kinderen niet over de 
balustrade kunnen klimmen. 

Gebruik een wasrek om 
de was te drogen (en 

dus niet de 
balustrade).

STAP 2: MAAI HET GRAS 
EN SNOEI DE HAGEN

In de lente en de zomer kunt u het gras best 
om de twee weken maaien. Snoei uw hagen, 
planten en bomen één of zelfs twee keer per 
jaar. Hou de hagen laag: zo kan u ze vlot 
onderhouden.
Door het lentezonnetje gaat ook onkruid 
sneller groeien. Wees er daarom op tijd bij 
en verwijder regelmatig het onkruid. Zo 
voorkomt u dat de zaadjes zich over de hele 
tuin verspreiden.

STAP 3: KIES DE JUISTE 
BLOEMEN EN PLANTEN

Natuurlijk mag u planten in uw tuin zetten, 
maar overdrijf niet. Kies voor nectarplanten, 
zoals hortensia’s, lavendel, heide, 
margrietjes, … De vlinders, bijen en andere 
insecten zullen u dankbaar zijn!
Het is niet toegelaten om bomen en 
woekerplanten in uw tuin te plaatsen.

STAP 4: CREËER EEN GEZELLIG 
PLEKJE OM TE ZITTEN

Hebt u een terras in de tuin? Maak de tegels 
dan goed schoon. Om groene aanslag te 
verwijderen, kan u 5 eetlepels soda en 5 
eetlepels groene zeep mengen met 10 liter 
heet water. Verdeel dit met een harde borstel 
over de tegels, laat even inwerken en spoel 
de tegels af met water.
Maak daarna een leuke zithoek. Dat kan met 
tuinmeubelen, maar u kan bijvoorbeeld ook 
zelf een pallettenzetel maken en daar een 
leuk kussen op leggen. 
Schaduw nodig? Gebruik dan een parasol 
met een stevige voet. Het is niet toegelaten 
om veranda’s of zonneschermen aan te 
bouwen.

STAP 5: GENIET! 
Maar zorg ervoor dat uw buren ook kunnen genieten. Na 22 uur mag u geen lawaai meer 
maken. Zet de muziek dan af en praat wat stiller.

Daar is de lente, daar is de zon! Hoog tijd dus om 
uw terras of tuin klaar te maken, want u bent zelf 
verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Weet 
u niet goed waar u moet beginnen? Volg dan het 
stappenplan hieronder.

HANDIGE  HARRY HARRIE T TE
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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 maart werd het startschot gegeven voor de 
nieuwbouw van 16 woningen in een verkaveling aan de 
Stropstraat in Nazareth. De bouw van deze woningen 
zal een dik jaar in beslag nemen. 

De woningen komen in dezelfde verkaveling als waar zustermaat-
schappij Kleine Landeigendom Het Volk eerder 24 koopwonin-
gen bouwde. De ligging is ideaal: op amper 400 meter van de 
dorpskom. 

De bouw van de nieuwe huurwoningen is in handen van Recon 
Bouw nv uit Adegem. Zij zullen het ontwerp van architect Luc 
Bosschem uit Nazareth tot uitvoering brengen.

Gezusters Kervynstraat
De 16 woningen zijn verdeeld over 
vier blokken: één met 6 wonin-
gen, twee met 4 woningen en één 
met 2 woningen. Daardoor zijn 
er 8 rijwoningen en 8 woningen 
met halfopen bebouwing in het 
project. Het zijn allemaal bunga-
lows, met enkel een gelijkvloerse 
verdieping.

De meeste woningen zijn gelegen 
in een nieuwe straat die naar de Gezusters Kervyn vernoemd 
werd. Twee woningen sluiten qua huisnummers aan bij de 
Stropstraat.

Voorzieningen
Elke woning heeft één slaapkamer en is uitgerust voor twee per-
sonen. De huurders zullen kunnen genieten van hun eigen tuintje 
met berging. Daarnaast is er per woning ook een regenwaterput 
voorzien, waarop het toilet aangesloten is. De parkeerplaatsen 
bevinden zich centraal tussen de woningen.

De bouw werken worden vanaf 
nu va n nabij  opgevolgd door 
één van de project leiders van 
Volkshaard. A ls a l les volgens 
plan verloopt, zullen de nieuwe 
huurders in het voorjaar van 2023 
hun intrek kunnen nemen in de 
nieuwbouwwoningen. 
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RSTROPSTRAAT 
NIEUWBOUW VAN 16 WONINGEN  

IN NA ZARETH

Martine
Na meer dan 44 jaar bij Volkshaard ging 

Martine eind maart met pensioen. Als 
medewerker van de Financiële Dienst was 
ze vooral verantwoordelijk voor alles wat 

met huurachterstal te maken heeft. Martine 
vertelt over haar carrière bij Volkshaard.

“Volkshaard loopt eigenlijk als een rode draad door 
mijn leven, want ik ben opgegroeid in een sociale 
woning in de Gentse wijk Malem. Ik heb veel kansen 
gekregen doordat mijn ouders bij Volkshaard 
woonden, daar ben ik zeer dankbaar voor.

Ik was amper 18 jaar toen ik bij Volkshaard kwam 
werken. Eerst als directiesecretaresse, maar na een 
tijdje kwam ik in de boekhouding terecht. Beetje bij 
beetje spitste ik mij toe op de huurachterstal, omdat 
dit aansloot bij mijn juridische interesse. 

Ik mocht zelf een methode ontwikkelen om de 
huurachterstal aan te pakken. Ik ben nog altijd heel 
dankbaar voor die kans, want ik beschouw de pro-
cedure van vandaag echt als ‘mijn kindje’.

Het doet dan ook echt deugd als een huurder dank-
baar is omdat we hen op weg geholpen hebben. We 
doen er ook alles aan om iedereen zo goed mogelijk 
te begeleiden. Ondanks al die inspanningen resulte-
ren sommige dossiers helaas toch in een uithuiszet-
ting. Gelukkig gebeurt dat niet vaak, want dat blijft 
toch altijd moeilijk… 

Eén van de mooiste momenten in mijn carrière was 
toen ik een collega kreeg… Het klikte onmiddellijk 
en we vertrouwden elkaar vanaf dag één. Naarmate 
Volkshaard groter werd, kwamen er nog enkele col-
lega’s bij. We zijn een hechte groep en doen ook veel 
samen, dat ga ik zeker missen.

Toen ik wist dat ik ‘mijn kindje’ mocht afstaan 
aan mijn dochter Isabelle, kon ik het hoofdstuk 

‘Volkshaard’ wel in schoonheid afsluiten. Al blijft het 
moeilijk: ik weet nog niet goed wat ik nu ga doen. Ik 
zal Volkshaard missen, maar ik ben ook dankbaar 
voor alles wat geweest is.”

Bedankt voor je jarenlange inzet, Martine!
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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 

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

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
)  09 265 83 94

 :  klachten@volkshaard.be 

WEDSTR IJD
Vul de onderstaande sudoku zo in dat in elke rij,  

elke kolom en elk blok van 3x3 vakjes de cijfers 1 tot en 
met 9 één keer voorkomen. 

1 2 5 6

9 6 8 1 5

4 8 2

3 2

9 3 7 5 8

8 1 9 7

1 9 7 6

2 3

6 9 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 mei 2022.

WAT KAN U WINNEN ?
Uit alle juiste oplossingen trekken we 

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

Maryvonne Lerminiaux uit Zwijnaarde 
(Gent) is de winnaar van de wedstrijd in onze 

vorige editie. Zij bezorgde ons het juiste antwoord 
op de woordzoeker: nieuwjaar. 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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