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Wij zijn bijzonder fier ons eerste nieuwsmagazine te 
kunnen voorstellen.  Meer en meer voelden we aan 
dat vele van onze huurders nood hebben aan meer 
communicatie.  De vraag naar informatie over wat er 
leeft en gebeurt in onze huisvestingsmaatschappij is 
bij de meesten van jullie aanwezig.

Het is onze bedoeling om minstens 2 maal per jaar 
een nieuwsmagazine aan jullie te kunnen bezorgen.  
Zo kunnen jullie mee volgen waar we mee bezig 
zijn, waar ons personeel voor staat en welke 
doelstellingen onze raad van bestuur voor ogen 
heeft.  Maar ook willen we iedereen laten zien waar 
ook jullie aan werken, die leefbare en aangename 
woonomgevingen in onze gemeente.

Ondertussen weten jullie ongetwijfeld ook dat de 
“Bouwmaatschappij van Temse” zijn naam en 
logo heeft gewijzigd.  Voortaan spreken we over 
WoonAnker.  Onderliggend staat de zin “uw thuis in 
Temse”.  Dat is nu net wat we willen bereiken, een 
thuis voor iedereen.  We willen evolueren naar een 
echte woonmaatschappij, die aandacht heeft voor zijn 
huurders en de leefgemeenschap.  Meer dan louter 
het op elkaar plaatsen van stenen en enkel gebouwen 
neerplanten.  We willen het middelpunt op het sociale 
en de mensen plaatsen. Door onze nieuwe naam, 
die met Anker verwijst naar het verleden van Temse 
(Boelwerf) en de ontegensprekelijke verankering van 
vele culturen, willen we een nieuwe stap zetten in 
sociaal wonen in Temse en Vlaanderen.

Samen met jullie, beste huurders, gaan we hier werk 
van maken.

Op 5 september hebben we door de organisatie van 
onze “Dag van de huurder” een stap gezet naar meer 
participatie tussen WoonAnker en de huurders.  Ik 
hoop dat jullie hier van genoten hebben.

Als kers op de taart hebben jullie daar, in 
aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen, kunnen 
zien welke plannen we hebben. Het zorgproject 
“De Brabander” in deelgemeente Tielrode is een 
voorbeeld van samenwerking met andere actoren 
en een zeer duidelijk toekomstperspectief.  Hopelijk 
kunnen velen daar met een gerust gemoed hun 
derde leeftijd beleven op één van de mooiste 
plaatsen in het Waasland.

Samen werken we aan WoonAnker, uw thuis in 
Temse.

BESTE HUURDER
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Het lachend mannetje verwijst naar onze huurders en 
kandidaat-huurders die centraal staan in onze werking.

Het huis staat voor het huurpatrimonium dat we ter 
beschikking stellen.

Het anker is een verwijzing naar het zich vestigen, vast-
ankeren, in één van onze woongelegenheden en ook naar 
de Boelwerf en de geschiedenis van Temse.

Het stroompje water verwijst naar de ligging van Temse 
aan de Schelde.

De Bouwmaatschappij van Temse werd 
opgericht in 1922 en is dus reeds 93 
jaar actief op het grondgebied van de 
gemeente Temse. Ze werd opgericht 
kort na de Eerste Wereldoorlog, 
een periode waarin er een groot 
huisvestingsprobleem was. Het 
toenmalig doel was het bouwen, 
aankopen, verbeteren, verkopen en 
verhuren van goedkope woningen en 
woonvertrekken, het aankopen van 
gronden en inrichten van tuinwijken. 
Door de jaren heen veranderde er 
heel wat op gebied van wetgeving en 
reglementering. Meer en meer kreeg 

ook het sociale aspect een plaats. Waar 
men vroeger voornamelijk bezig was 
met het voorzien van huizen, willen we 
vandaag meer aandacht besteden aan 
onze huurders en de leefgemeenschap. 
De naam “Bouwmaatschappij van 
Temse” dekt deze lading niet meer. 
Vandaar de beslissing om te veranderen 
van naam en logo.

We willen voor al onze huurders 
een thuis in Temse creëren. 

Met WoonAnker kiezen we resoluut 
voor een frisse wind doorheen onze 

organisatie. Een anker staat in de 
eerste plaats symbool voor je ergens te 
vestigen, je ergens te willen verankeren. 
Een anker heeft voor Temse ook een 
historische waarde met de Boelwerf, 
waar de inwoners van Temse nog 
steeds fier op zijn. 
Het woonaspect daarentegen gaat over 
de huurders die binnen onze organisatie 
centraal staan. Wij gaan verder dan 
alleen het voorzien van een dak boven 
je hoofd. We willen een buurt creëren 
waarin iedereen graag vertoeft. We 
willen voor al onze huurders een thuis in 
Temse creëren. 



WE VERANDEREN VAN NAAM! 



WWW.WOONANKER.BE

Nieuwsgierig? 
Surf snel naar www.woonanker.be 



Onze website is in een volledig nieuw jasje gestoken. 
Op www.woonanker.be vind je alle informatie in 
verband met onze sociale huisvestingsmaatschappij 
terug. Je kan nu gemakkelijk informatie terugvinden 
zoals wat je moet doen om huurder te worden, hoe 

je een woning kan kopen… Wil je een technische 
probleem melden, kan je dit via het contactformulier 
op de site gemakkelijk ingeven en onze technische 
dienst op de hoogte brengen. Verder kan je ook 
allerhande formulieren downloaden. 
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In de zomer van 2014 werd er vanuit 
WoonAnker beslist om naar aanleiding 
van de afgelopen renovatiewerken een 
enquête af te leggen bij alle bewoners 
van de Sompershoekwijk. Hieruit bleek 
dat er wel interesse was voor een 
buurtactiviteit en voornamelijk voor het 
houden van een rommelmarkt. Begin 
2015 werd er samen met een aantal 
enthousiaste buurtbewoners gestart 
met de voorbereidingen.  

Op zaterdag 6 juni was het zo ver. 
Dankzij het stralende weer was de 
rommelmarkt meteen al een groot 
succes. Om 10 uur werd het startschot 

gegeven maar reeds hiervoor waren er 
al nieuwsgierige bezoekers op stap. In 
alle straten van de Sompershoekwijk 
(Eduard de Sutterlaan, Florent 
Beeckxlaan, Karel van Hoeylandtlaan, 
Hendrik Heymanlaan, Kardinaal 
Cardijnlaan) hadden bewoners hun 
waren uitgestald. 

Dankzij het stralende weer 
was de rommelmarkt meteen 
al een groot succes. 

In en rondom het wijklokaaltje waren 
er nog enkele nevenactiviteiten. 

De hobbyclub en de Marokkaanse 
vrouwengroep, die wekelijks gebruik 
maken van het wijklokaal, toonden 
hun zelfgemaakte creaties. Op het 
graspleintje ernaast was voor de 
allerkleinsten een leuk springkasteel 
voorzien. Verder waren er ook drank- en 
eetkraampjes rondom een gezellig terras. 
Op deze centrale ontmoetingsplaats kon 
iedereen even uitblazen in de zomerse 
zon.  

De bewoners waren zeer enthousiast 
en hopen alvast op een tweede editie 
van de rommelmarkt! 

ROMMELMARKT SOMPERSHOEKWIJK





WoonAnker is sinds begin dit jaar eigenaar van de site 
Antwerpsesteenweg 98 – 108 in Tielrode, rechtover 
Woon- en Zorgcentrum Huize Vincent. 
In samenwerking met o.a. Huize Vincent willen wij 
hier een dertigtal sociale assistentieflats voorzien, 
evenals nog een aantal bejaardenflats en gewone 
appartementen.

Met dit project wil WoonAnker wonen en zorg 
samenbrengen om zo opnieuw de bewoner centraal 
te stellen. Verder willen we ook onze bestaande 
huurders de mogelijkheid geven om over te stappen 
van een grote woning naar een aangepaste flat op 
een mooie locatie nabij het centrum van Tielrode.

Huurders die hiervoor geïnteresseerd zijn kunnen hun 
kandidatuur indienen bij onze sociale dienst. 

Voor dit project werd een ontwerpwedstrijd 
georganiseerd waarvoor zich 17 ontwerpbureaus 
aanmeldden. Het winnend ontwerp werd opgemaakt 
door THV arQ_ArchitectenStudio | AMV architecten.

Het ontwerp vertrekt van het behoud van de 
bestaande mouterij waar negen bejaardenflats 
voorzien worden. Achteraan het terrein worden de 
sociale assistentieflats voorzien met zicht op het 
achterliggend “Broek”.

PROJECT DE BRABANDER
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Afgelopen lente was het feest op 
Mariadal. Er waren meerdere redenen 
om te vieren. 

Zo bestaan de bejaardenwoningen al 
50 jaar. In 1964 werd de start gegeven 
voor de bouw van 30 huisjes. Deze 
werden speciaal gebouwd voor 60 
plussers. 

Verder zijn het afgelopen jaar de 
daken gerenoveerd. De dakbedekking 
was volledig versleten en de houten 
oversteken dateerden nog van de jaren 
60.  De oversteken werden bekleed met 
onderhoudsvriendelijke beplating en er 
werd extra isolatie bijgeplaatst. 

Als laatste was ook het nieuwe 
magazijn dat op de site van Mariadal 
werd gebouwd klaar. Het magazijn 
in ‘t Foort was te klein geworden. Nu 
krijgt onze technische ploeg een groter 
magazijn ter beschikking waardoor ze 
de materiaalvoorraad kunnen uitbreiden 
alsook de camionetten binnen plaatsen. 

Genoeg redenen dus om de bewoners 
van Mariadal samen te brengen voor 
een gezellige namiddag met koffie 
en taart. Bijna alle bewoners waren 
aanwezig en hebben er van genoten.

FEEST MARIADAL





8

OPROEP

Heb jij een buur die huurder is bij WoonAnker en waarvan je 
vindt dat hij/zij een bloemetje verdient? 

Stuur ons dan een leuke, originele of ontroerende mail of brief met daarin de 
gegevens van jouw buur en waarom je hem/haar in de bloemetjes wil zetten. 
We kiezen er een brief uit, zorgen voor een mooi boeket bloemen en brengen 

jou en je buur samen. Je krijgt uitgebreid de kans om je buur te bedanken 
terwijl wij dit vastleggen op een mooie foto. 

Mail sturen?
Marjolijn@woonanker.be

Brief sturen?
WoonAnker, Mariadal 1, 9140 Temse t.a.v. Marjolijn Verhelst



WoonAnker
Mariadal 1
9140 Temse

T: 03 771 10 33
F: 03 771 00 63

E: info@woonanker. be

Openingsuren:
Elke werkdag van 9u tot 12u

Avondzitting op maandag van 16u tot 17u
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