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Lente editie: ontluikt-ELKANDER

DEN ELKANDER

Eind mei nemen we afscheid van

Marianne. Zij voert sinds 1979

nauwgezet de boekhouding en de

personeelsadministratie uit van

Helpt Elkander.

Wij wensen haar het allerbeste en

danken Marianne voor de

jarenlange inzet!

Project in de kijker

Transvaal Fase 1
Design & Build

Ligging: Sint-Eloois-Vijve, Transvaalstraat

Project: bouwen van 14 appartementen met 1, 2 of 3

slaapkamers

Architect: Sileghem & Partners

Aannemer: Damman

Verhuurd vanaf: 01/04/2021

Marianne op pensioen!

Welkom Jean-Claude

Marianne wordt opgevolgd

door Jean-Claude, die al 31

jaar ervaring heeft als

boekhouder.

Jean-Claude is in dienst sedert

15 maart 2021.

Wij wensen hem veel succes!

Welkom Jeroen!
Jeroen is onze nieuwe

medewerker binnen de

technische dienst.

Hij staat in voor de

plaatsbeschrijvingen,

vooronderzoeken en technische

meldingen voor de regio

Waregem & Sint-Eloois-Vijve.

Wij wensen Jeroen veel succes

bij Helpt Elkander!

Agentschap Zorg en Gezondheid

Vergeet je onze tevredenheidsenquête niet?

Onlangs ontving je een vragenlijst in je brievenbus.

Het zou ons een enorm plezier doen mocht je even

de tijd nemen om deze enquête in te vullen.

Zo kunnen wij onze werking nog beter afstemmen

op je wensen.

Heb je onze enquête niet ontvangen of heb je nog

vragen? Neem dan zeker contact met ons op:

info@helpt-elkander.be of bel ons op het nummer

056/600 800.

Als bedanking verloten we 10

geschenkbonnen onder alle deelnemers.



Lentepoets
Doe mee met de lentepoets!

Daar is de lente, daar is de zon! De lente is het moment om jouw woning grondig te poetsen. In één week tijd zet je jouw woning weer in

orde, met een taak of kamer per dag.

Stappenplan

Je kunt de dagen & ruimtes/taken uiteraard onderling verwisselen, als je dat wilt.

maandag: opruimen

• Ruim de woning op.

• Gooi afval correct weg.

dinsdag: de keuken

• Ontdooi de koelkast en diepvriezer. Maak ze proper.

Vervallen producten gooi je weg.

• Poets het aanrecht, de oven en microgolf grondig.

woensdag: woonkamer

• Stof grondig af.

• Stof ook lampen, schilderijen en spiegels, de bovenkant van

kasten, … af.

donderdag: stofzuigen en dweilen

• Stofzuig de woning extra grondig. Stofzuig dus ook tapijten,

de deurmat, onder de meubels, …

• Dweil de vloer. Voor een linoleumvloer gebruik je een

vloerreiniger met lijnolie.

vrijdag: slaapkamer(s)

• Stofzuig de matrassen. Draai de matrassen om.

• Leg propere matrasbeschermers, hoeslakens en

kussenslopen.

zaterdag: badkamer

• Ontkalk voegen, kraan, lavabo, doucheknop en toilet.

• Ontstop het doucheputje.

zondag: ramen

• Zet alle ramen eens goed open.

• Poets de ramen.

1. Veiligheid boven!

Voor de dakgoot heb je een hoge ladder nodig. Zorg dat je veilig op de ladder staat.

Zorg ook dat de ladder veilig en stevig op de grond staat. Draag tijdens het reinigen

altijd een paar werkhandschoenen

2. Afval scheppen

Eerst schep je alle dorre bladeren en vuil uit de dakgoot. Gebruik hiervoor een

dunne tuinschep.

3. Schoonspoelen

Spoel daarna de dakgoot schoon. Dat kan met de tuinslang. Je kan een schuurspons

gebruiken om hardnekkig vuil te verwijderen.

Je dakgoten proper maken in 3 stappen!
Enkel bij appartementsgebouwen onderhoudt Helpt Elkander de dakgoten.

Woon je in een huis? Dan is de lente het ideale moment om jouw dakgoot proper te maken. Verwijder alle dorre bladeren en ander vuil. Zo

geraakt de dakgoot niet verstopt.

TIP

Voor budget- en milieuvriendelijke lentepoets: gebruik citroen en azijn.

De lente is het moment om jouw woning grondig te poetsen. En dat moet niet duur zijn.

Citroen en witte azijn zijn goedkope poetsproducten. Ze zijn ook beter voor het milieu dan

chemische producten.



Firma SIX
Sedert 1/12/2020 werken wij samen met de firma SIX.

Wij zetten hier nog even op een rijtje waarvoor je de firma

rechtstreeks moet contacteren:

Verwarming

• alle problemen met de verwarming

• de thermostaat is kapot (LET OP: thermostaat bijregelen of

batterijen vervangen moet je wel zelf doen)

Sanitair

• spoelsysteem toilet werkt niet meer

• de spoelbak vult niet genoeg met water of loopt door

• onderhoud & herstellingen aan elektrische keukenboilers

• onderhoud & herstellingen aan elektrische

badkamerboilers

• onderhoud & herstellingen aan regenwaterpomp (LET OP:

regenwaterput en -filter moet je wel zelf doen)

Tip: Als je toilet doorloopt, draai dan ook zeker het shellkraantje

dicht tot het defect hersteld is. (Hoger waterverbruik wordt NIET

vergoed!)

Buur in de kijker
Malika woont al 26 jaar in de Evarist de Coninckstraat in Waregem.

Ze is een alleenstaande mama die 3 prachtzonen alleen opvoedt, chapeau!

Ze is echt de tofste buur die je kan wensen, ze helpt iedereen.

Zo verzorgt ze het voortuintje van de buur, ze zorgt dat het voetpad proper ligt

en ook meer dan alleen maar aan haar deur.

Als iemand in de straat op reis is, ledigt ze de brievenbus zodat inbrekers geen

argwaan krijgen.

Ze helpt, bemiddelt en ze komt met een bordje couscous aankloppen.

Ze geeft tips en deelt haar schitterende ideeën.

Kortom, de tofste buur die je je kan wensen!

Sonja Blauwblomme

Wat doen bij gasgeur?

1. Blijf rustig.

2. Geen vuur. Geen lampen.

3. Geen elektrische apparaten aan of uit.

4. Draai de gasmeterkraan dicht.

5. Verlucht: open ramen en deuren.

6. Evacueer huisgenoten en ga naar buiten.

7. Bel Fluvius 0800 65 0 65. (24/24 en 7/7)

Pas op met energieverkopers aan de deur!
• Durf 'neen' te zeggen tegen de verkoper.

• Weet wanneer je contract afloopt.

• Laat je niet verleiden door een laag maandbedrag.

• Sluit geen meerjarig contract af.

• Pas op met 'offertes' en zet geen handtekening.

Bleek het toch moeilijk om neen te zeggen en zit je ongewild met een contract, weet dan

dat je altijd 14 dagen de tijd hebt om zonder enige reden af te zien van het contract.

Je kan minder betalen voor aardgas en elektriciteit. Stap eenvoudig over naar een

goedkoper energiecontract, en bespaar! Bel de VREG voor een V-test op het gratis

nummer 1700. VREG= Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt.

Bijgerechtje
Komkommersalsa met kappertjes

Benodigdheden: (4 pers.)

1 komkommer

1 teentje knoflook

1 gehakte rode ui

1 el gehakte munt

1 el olijfolie

1 el kappertjes

8 fijngesneden augurkjes

3 el gehakte peterselie

1 el citroensap

Peper en zout

Bereiding:

Schil de komkommer, verwijder de

zaadlijsten en snij in kleine blokjes.

Meng met de overige ingrediënten en laat

een uurtje marineren op een koele plaats

(ijskast).

Net voor het opdienen eventueel wat

ijsbergsla of sla naar keuze bij serveren.

Gerdy Barkman



Foto van de huurder Sylvia Vanhee

Vul in en WIN!
Je kan per gezin maar één

antwoord opsturen. Eén

winnaar wordt geloot uit de

correcte antwoorden.

Stuur onderstaand strookje

voor 30 april 2021 naar Helpt

Elkander, Hazepad 1, 8790

Waregem of mail naar info@

helpt-elkander.be. Vermeld

steeds je naam, adres &

telefoonnummer.

De winnaar ontvangt een

cadeau ter waarde van 25 euro.

1. Hoe heet de editie van deze krant?

2. Wat is de naam van de nieuwe medewerker technische dienst?

3. Wie is de aannemer van het project in de kijker?

4. Hoe heet de winnaar van de kleurwedstrijd van vorige editie?

5. Hoe heet de firma voor het sanitair en de verwarming?

6. Wie contacteer je bij gasgeur?

7. Wie gaat er op pensioen?

8. In welke straat ligt ons kantoor?

9. Door wie werd de foto van de huurder genomen?

Respecteer je buren,

en respecteer de

muren... Muren zijn

heilige grenzen

tussen buren, dat

geldt zowel voor

binnen- als buiten-

en tuinmuren... en

ssssst… het is 22 uur.

Willy Louage

Spreuk van de huurder
“Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende,

door onze vreugden te verdubbelen, en ons verdriet te

delen.”

Willy Louage

Winnaar kleurwedstrijd!
In de vorige editie van Den Elkander konden de kinderen

een prijs winnen door de kleurplaat in te kleuren.

De gelukkige winnaar is Goan, hij is 5 jaar en een grote

verzamelaar van dinosaurussen en auto's.

Proficiat Goan!

Tip van de huurder

Verras je buur met een kuikentje op nest!
Ben jij huurder bij Helpt Elkander en vind je dat jouw

buurman/vrouw een verrassing verdient?

Mail dan jouw naam, adres en telefoonnummer naar

info@helpt-elkander.be of bel naar

056/600 800. Vertel ons waarom je buur dit extraatje

verdient.

Er zijn slechts 20 kuikentjes, haast je!


