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DEN ELKANDER

Na een carrière van 35 jaar gaat onze directeur op 1 augustus 2021 met

pensioen. Wij danken hem dan ook voor zijn jarenlange inzet en wensen

hem het allerbeste toe.

De raad van bestuur stelde ondertussen Ann Goerlandt aan als opvolger.

Ann werkt al sinds 2002 voor Helpt Elkander, maar dan vooral achter de

schermen en dit voornamelijk als assistent van de directeur. Ze kent dus

het reilen en zeilen binnen de maatschappij. “Het wordt een uitdaging,

om het net zo goed te doen als onze directeur, maar toch ga ik die met

volle goesting aan. De komende periode staan er voor Helpt Elkander

belangrijke realisaties op het programma. Die allemaal opnoemen zou

ons te ver leiden, maar op technisch vlak starten we binnenkort twee

belangrijke nieuwbouwprojecten op in Waregem, samen goed voor méér

dan 150 nieuwe sociale huurwoningen. Een grote dank u wel aan onze

huidige directeur om de voorbereidingen van deze projecten in goede

banen te leiden, is hier dan ook op zijn plaats. Ook op organisatorisch

vlak komen er grote veranderingen aan met de vorming van de

woonmaatschappijen. Door een beslissing van de Vlaamse Overheid vanaf

1 januari 2023 nog maar één maatschappij actief zal kunnen zijn per

gemeente en de huidige werking van de sociale verhuurkantoren en de

huidige sociale huisvestingsmaatschappijen één moet worden.

Onder het motto van onze nieuwe baseline “hand in hand voor een

warme thuis” wil ik samen met een enthousiast team van 11 medewerkers

jullie, onze huurders, zo goed mogelijk blijven bijstaan.

Momenteel kan je enkel langskomen op afspraak.

Dit verloopt goed, zo kunnen wij wachttijden

vermijden en je dossier voorbereiden.

Vanaf 1 september blijven we zo werken.

Je kan steeds een afspraak maken op het nummer

056/600 800.

Actualisatie 2021 uitgesteld

Directeur Christ Bossuyt gaat met pensioen!

Door de coronacrisis zat onze sector in code rood en

mochten we nog niet starten met het actualiseren van de

wachtlijsten voor 2021. Vanaf 9 juni werd er

overgeschakeld naar code oranje. De Vlaamse Regering

heeft echter beslist om de actualisatie van 2021 te

verplaatsen naar 2022.

Bezoek op kantoor:
enkel op afspraak

Vrijdag 8 juli 2022!

Noteer deze datum alvast in je agenda.

Die dag viert Helpt Elkander zijn 100ste verjaardag, een feest waarbij we je graag

willen uitnodigen.

Wil je ons helpen100 jaar Helpt Elkander in beeld te brengen? Heb je oude foto's,

krantenartikelen, een leuk verhaal over iets in je wijk of over de

huisvestingsmaatschappij, laat het ons gerust weten. Dit kan door een mailtje te

sturen naar info@helpt-elkander.be of te bellen naar het nummer 056/600 800.

Alvast bedankt!



TEVREDENHEIDSENQUÊTE

383 X BEDANKT!

We mochten 383 ingevulde tevredenheidsenquêtes ontvangen. Hier kunnen wij nu mee aan de slag om

onze werking nog te verbeteren. Bedankt!

In de volgende edities van deze huurderskrant houden wij je op de hoogte van de resultaten en de acties

die we zullen ondernemen. We kunnen alvast zeggen dat het "werken op afspraak" positief beoordeeld

werd. Daarom hebben we beslist om deze manier van werken te behouden.

Intussen ontvingen de 10 winnaars hun cadeaubon.

Heb je onze gloednieuwe herstelgids: WieDoeWa? in je

brievenbus gevonden?

Wij weten dat je soms vragen hebt over je woning:

- Mag ik iets veranderen aan mijn woning?

- Wie moet de schade aan mijn woning herstellen?

- Wie moet de herstellingen en het onderhoud doen?

- Waar vind ik hulp bij een defect aan mijn woning?

In deze herstelgids vind je een antwoord op al je vragen over

onderhoud en herstellingen.

Je krijgt ook heel wat nuttige tips om je woning te

onderhouden.

Bedankt om te lezen!
Hou dit boekje heel goed bij. Het komt zeker van pas!

WieDoeWa?



Aardappelsalade

Kweek zelf je aardappelen -
Maak een aardappeltoren

1. Snij oude aardappelen met kiemen in twee, zorg dat

je op elke helft kiemen staan hebt. Kleine gekiemde

aardappeltjes kunnen op hun geheel.

2. Zoek een stuk gaas van ongeveer 1.5 à 2 meter,

bind dat vast in een cilinder.

3. Vul de bodem met stro.

4. Leg er daarna een laagje compostaarde boven en

steek de aardappelen met kiemen naar buiten.

5. Herhaal dit een paar keer (5 à 6) tot de toren gevuld

is, vergeet geen stro aan de randen!

6. Voor het oogsten doe je de draad open en kan je de

aardappelen rapen.

SUCCES!

Sonja Blauwblomme

Gerdie in de kijker

Gerdie woont al 11 jaar in de hoogbouwresidentie in het Torenhof in Waregem.

Ze werkt als gemachtigd opzichter voor Stad Waregem. Meestal regelt ze het verkeer

aan de Guido Gezelleschool.

Ze zorgt ervoor dat kinderen, ouders, grootouders te voet of met de fiets veilig de

school bereiken. In haar vrije tijd kookt en fotografeert ze graag.

Sedert kort maakt Gerdie ook deel uit van onze redactieraad.

Welkom!

Benodigdheden: (4 pers.)

400 gr aardappelen

Verse bieslook

Verse peterselie

2 sjalotjes of lente-uitjes

Peper en zout

Schil de aardappelen, snijd in stukjes en stoom of kook gaar.

Koel de aardappelen af onder koud water en laat uitlekken.

Snij de peterselie en bieslook fijn en versnipper de sjalot zo fijn

mogelijk.

Meng de sjalot met de peterselie, bieslook en de mayonaise.

Breng op smaak met peper en zout.

Voeg de afgekoelde aardappelstukjes toe.

Bewaar de aardappelsalade tot gebruik in de koelkast.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Foto van de huurder Sylvia Vanhee

Je kan per gezin maar één antwoord opsturen. Eén winnaar wordt geloot uit de correcte antwoorden.

Stuur onderstaand strookje voor 30 augustus 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. Groene bak waarin men lege glazen flessen en flacons kan deponeren.

2. Het verwerkingsproces van tuinafval noemt men … .

3. Dit materiaal wordt samen met papier ingezameld.

4. Een kapotte of te kleine jeansbroek mag in de …container.

5. Plaats waar je heel wat afvalsoorten kwijt kan, niet altijd betalend.

6. Het maken van nieuwe materialen uit afval noemt men … .

7. Afval op een verkeerde plaats achterlaten noemt men … Het kan je een fikse boete opleveren.

8. PMD staat voor plastiek verpakkingen, metaal en …. .

TIP: misschien vind je de antwoorden op de website van IMOG

Vul in en WIN!

Winnaar kruiswoordraadsel!

In de vorige editie van Den Elkander konden jullie een kruiswoordraadsel invullen.

De gelukkige winnaar is de familie Boudrari.

Zij wonen al sinds 2005 in Nieuwenhove, Waregem samen met hun 3 kinderen.

Hun zoon Khalid nam de bon in ontvangst.

Antwoord kruiswoordraadsel editie 2 : TRANSVAAL

Tip van de huurder
Hoe beter mensen hun buren kennen

en hoe blijer ze zijn met de woonplek en het huis,

hoe minder last ze hebben van buurgeluiden.

Willy Louage

Spreuk van de huurder
"Toeval maakte ons buren, het hart heeft ons vrienden

gemaakt".

Willy Louage


