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Voorwoord voorzitter 
                                                       Beste huurder,  

2017 stond onder andere in het teken van de voorbereiding van de fusie. 
Eind juni 2018 zal de fusie tussen de Volkswoningen en WoonAnker uit 
Temse rond zijn. Dit wil zeggen dat dit de laatste nieuwsbrief is van de 
Volkswoningen.  
Eind juni zullen jullie dan de eerste editie van een vernieuwde nieuwsbrief 
onder onze nieuwe naam ontvangen: WoonAnker Waas.  
Op 20 juni 2018 is deze fusie een feit. WoonAnker Waas zal iets meer dan 
1700 sociale woningen beheren in groot Stekene, groot Sint-Gillis-Waas, 
Nieuwkerken-Waas en Temse. In deze nieuwsbrief kan je al wat informatie 
vinden over de fusie. In de volgende editie zullen we hier verder op ingaan.

Ook kan je enkele tips terugvinden om je tuin goed te onderhouden en als tuinieren je hobby is 
kan je zelfs  in de prijzen vallen.  

Je vindt in deze nieuwsbrief ook heel wat informatie over de stand van zaken betreffende de 
lopende renovaties in de Bloemenwijk te Stekene en de Teerlingwijk te Meerdonk.  

Opgelet! Sinds maart hebben wij een nieuw e-mailadres. Voortaan mag alle mailverkeer naar 
info@gmvw.be gestuurd worden. Omdat we merken dat veel communicatie digitaal verloopt en 
daardoor ook vlotter, willen wij vragen jullie actueel e-mailadres en GSM-nummer aan ons over te 
maken. Dit kan door een mailtje te sturen naar info@gmvw.be.  

Het lenteweer doet langzaam maar zeker zijn intrede, en dat betekent dat we massaal op zoek 
gaan naar een gepaste verfrissing. Wij geven je alvast wat inspiratie voor heerlijke zomerdrankjes. 

Tot slot kunnen de puzzelaars onder jullie terecht op bladzijde 3!                                                          
Wie weet ben jij wel de winnaar van een leuk prijzenpakket.                         

Wij wensen jullie veel leesplezier!  

Roeland Salaets 
Voorzitter GMVW 
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Groene vingers! 
 

De lente is in het land en alles begint terug te bloeien. Tijd om opnieuw onze groene vingers boven te halen, samen met de tuinschaar en 
de grasmaaier om onze tuin in orde te houden.  
 

Hierbij willen wij je graag enkele kleine tips meegeven  om je tuin  in orde te houden: 
v probeer 2 x per jaar de haag bij te knippen 
v probeer wekelijks het gras te maaien 
v wied regelmatig het onkruid  

 
 

 Laat je tuin zien en val in de prijzen!  
 

 

Hoe breng jij deze warme lente - en zomerdagen door in je tuin!? 
Is je hobby tuinieren of vertoef je graag buiten, heb je groene vingers of is jouw terras de parel van je tuin! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maak een leuke foto van je tuin en of terras en wie weet win jij een fantastisch pakket om mee aan de slag te gaan in de tuin!
 

Rap op stap  
Iedereen heeft recht op vakantie en verdient het om er even 
tussen uit te kunnen en zijn zorgen te vergeten.  
‘Rap op stap’ is een zeer laagdrempelig 
reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. 
De professionele of vrijwillige medewerkers van een Rap op 
Stapkantoor helpen iedereen met een klein budget aan een 
leuke uitstap. Er kunnen in dit kantoor zowel vakanties als 
daguitstappen en sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden. 
bovendien helpen de medewerkers je ook met praktische zaken 
zoals het samenstellen van een budget en het uitzoeken van 
geschikt vervoer. 

Voldoe je aan één van de voorwaarden dan kom je in 
aanmerking: 
v je hebt leefloon, een verhoogde tegemoetkoming of een     

WIGW-statuut 
v je werkt in een beschutte of sociale werkplaats 
v je hebt een dossier budgetbegeleiding of schuldbemiddeling 
v …. 
 
Niet zeker of je in aanmerking komt? Stap snel binnen in een 
Rap op Stap kantoor in je buurt of surf naar de website 
‘www.rapopstap.be’. 

 

Blijf op de hoogte! 
In deze rubriek brengen we jullie op de hoogte van lopende renovaties en/of te verwachten projecten/renovaties.  
 
Update dakwerken Meerdonk 
De vervanging van de daken van 26 woningen is begin januari 
van start gegaan en zit perfect op schema: bij een 20-tal 
woningen zijn de werken reeds klaar en momenteel werd 
gestart met de laatste 2 woonblokken.  Nog ruim voor het 
bouwverlof zal alles afgewerkt zijn.  
Aan alle bewoners alvast dank voor de vlotte medewerking ! 
 
 
 

Volkswoningen bouwt 8 nieuwe appartementen Hogen Akker 
in de Klinge 

In De Klinge is er grote bedrijvigheid op 
den Hogen Akker: de bouw van 8 nieuwe 
appartementen in samenwerking met de 
firma Durabrik verloopt bijzonder vlot.  
De eerste steen werd gelegd in januari 

en de ruwbouwfase is inmiddels al goed gevorderd : tegen het 
bouwverlof zal het dak klaar zijn en daarna zal gestart worden 
met de afwerkingsfase.  De oplevering wordt verwacht in de 
lente van 2019. 
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Update buitenschrijnwerk Stekene 
De buurtbewoners van de Bloemenwijk 
kregen wellicht hoop toen half april 
eindelijk vrachtwagens hun wijk inreden 
om glas te leveren in de 
Paardebloemstraat: de hele straat stond 
er vol mee!  Bizar werd het pas echt, 
toen begin mei diezelfde vrachtwagens 
plots weer al dat glas kwamen ophalen…  
Wat was hiervan de reden ?   
De aannemer had ons op de hoogte 
gebracht dat hij nog meer vertraging had 

opgelopen en pas 
midden juni van 
start kon gaan.  
Enkel de 
proefwoning in de 
Veldkerzenstraat 
14 kon worden afgewerkt en werd door 
ons goedgekeurd.  Uiteraard hebben wij 
dan geëist dat al het glas opnieuw moest 
verwijderd worden: de hinder voor de 
bewoners zou dan te lang duren en we 

wilden niet het risico lopen dat er in 
tussentijd beschadigingen zouden 
optreden.  
Nu blijkt dat voor de aannemer ook 
midden juni niet meer haalbaar zal zijn.  
De exacte planning is nog steeds niet 
duidelijk.   
Van zodra wij meer info hebben over het 
verder verloop van dit project, zullen wij 
alle betrokken bewoners op de hoogte 
brengen. 

 

Wat verandert er door de fusie voor jullie?
Niet zoveel! Het is vooral op papier dat je de veranderingen zal 
merken. Je huurt niet langer van de Volkswoningen maar vanaf 
nu huur je bij ‘Woonanker Waas’. Er zijn wel veranderingen in 
de mensen achter de maatschappij, maar ook in de nieuwe Raad 
van Bestuur heeft iedereen de neus in dezelfde richting staan! 
Het bundelen van onze krachten is een goede zaak op alle 
vlakken.  

 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze fusie voor onze huidige en 
toekomstige huurders enkel positieve punten met zich zal 
meebrengen. Je kan voor al je vragen nog steeds terecht op 
dezelfde adressen, bij dezelfde mensen en je kan ze bereiken op 
dezelfde telefoonnummers. Wat precies wel verandert, zal je 
kunnen terugvinden in de vernieuwde nieuwsbriefeditie. Heb je 
nog andere vragen? Wij beantwoorden ze graag. Stuur gerust 
een mailtje naar info@gmvw.be of bel ons op 03/770.60.63.

Breinbreker: Zomertuin-puzzel                                                

Zoek het verborgen woord! Doorkruis alle “zomertuin”-woorden en stuur ons het woord dat je kan vormen met de overgebleven 
letters.  Je kan het antwoord tot en met 20 juni 2018 doormailen naar info@gmvw.be of opsturen. Als onderwerp vermeld je 
“antwoord breinbreker”, vergeet niet je naam en adres erbij te vermelden. Wie weet ben jij de winnaar van een zomers prijzenpakket! 
De winnaar zal in de volgende nieuwsbrief vermeld worden en persoonlijk op de hoogte gebracht worden. 

 
 
 
 
 
 
 

R U U T A N I U T S E O M 

M B U X U S E E M L O O K 

E N M E O L B R E T O B L 

R E A O T U I N H E K J E 

E I D Z I N S E C T E N U 

L E E J T S R O B D O O R 

E B L E E M F I U T S M E 

D D I E K R U I S S P I N 

N R E I A A M S A R G N P 

E A F R E I T B O O M D A 

V A J I B G N I N O H U L 

A M E O L B E N N O Z G E 

L A S E J T L O O I V R T 

AARDBEIEN 
BOTERBLOEM 
BUXUS 
FRUITBOOM 
GRASMAAIER 
HONINGBIJ 
INSECTEN 
KLEURENPALET 
KOOLMEES 
KRUISSPIN 
LAVENDEL 
MADELIEFJES 
MEREL 
MOESTUIN 
NATUUR 
ROODBORSTJE 
STUIFMEEL 
TUINHEKJE 
VIOOLTJES 
ZONNEBLOEM 
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Zwerfvuilophaalactie in Meerdonk! 
Op woensdag 6 juni van 14u30 tot 16u is het terug zover! Dan organiseert de Volkswoningen samen 
met enkele buurtbewoners in de Teerlingwijk een zwerfvuilophaalactie! We nodigen je graag uit om 
samen met ons de buurt opnieuw schoon te maken! Volkswoningen zorgt voor ophaalmateriaal zoals 
grijpers en vuilniszakken om de straat op te gaan om zwerfvuil op te rapen. Achteraf wordt een hapje 
en een drankje voorzien! Wil jij jou ook inschrijven? Geef ons een seintje via mail naar info@gmvw.be. 
 

3 heerlijke recepten voor een verfrissende zomerdag 

 

Even genieten van het zonnetje met iets lekkers in het glas of een verfrissend ijsje!  
Aan jou de keuze uit deze 3 overheerlijke zomerse recepten! 
 
Watermeloen - frambozenijsjes  
 
Ingrediënten:  Bereiding: 
v 500 gr pitloze watermeloen                       Doe alle ingrediënten in de blender. 
v 130 gr frambozen                                         Giet in potjes en zet voor minstens  
v 50 gr aalbessen                                             4 uur in de diepvriezer 
v 1 cl suikersiroop 
v zeste van 1 limoen 
v 1 eetlepel limoensap 

 
Verfrissend zomerdrankje: zelfgemaakte ijsthee 
 
Zelfgemaakte ijsthee maak je van een pot sterke thee naar keuze, eventueel gezoet met wat honing en verse 
citroen, gekoeld met een heleboel ijsblokjes.  
 
Zomerse prosecco-frambozenpunch 
 
Ingrediënten:  
v 350 gr frambozen 
v Een handvol muntblaadjes 
v 3 limoenen 
v 60 ml frambozen rum 
v 50 gr rietsuiker 
v 500 ml prosecco 
v 300 ml bruiswater 

 
Bereiding:  
Zo maak je het! Spoel de frambozen en de munt en laat goed uitlekken. Maak de limoenen goed schoon en snij ze in dunne plakjes. 
Mix de rum met de suiker in een kom. Voeg er de frambozen, de plakjes limoenen en de munt aan toe, zet een halfuur weg en roer 
goed om. Leng de punch aan met de prosecco en het bruiswater.  
 
 
 
Bekendmaking winnaar vorige woordzoeker: 
Met trots kondigen wij de gelukkige winnaar aan van het mooi prijzenpakket en tevens sinds 17 augustus 1951  
de oudste bewoonster van de Volkswoningen: De Jonghe Rosa! 
Het juiste antwoord was: buurtfeest!   
 
 

 


