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Wintereditie: beschermt-ELKANDER

DEN ELKANDER

De dienstverlening van Helpt Elkander in 2022

100 jaar Helpt Elkander
Op 8 juli 2022 viert Helpt Elkander zijn 100ste verjaardag. Een feest waarbij we jullie graag willen uitnodigen en waar ervaringen en

herinneringen onderling kunnen uitgewisseld worden. Animatie voor groot & klein, vergezeld van een drankje en een hapje.

Wij willen niet alleen deze dag feest vieren. Het jaar 2022 staat in het teken van jullie. Sommige bewoners gaan

wij verrassen met een bezoekje, anderen zullen misschien in de brievenbus een leuk kaartje van ons vinden.

Volg ons gans het jaar door op onze facebookpagina. Daar krijg je een volledige update van al onze acties

ter ere van ons 100-jarig bestaan.

Wil je langskomen, maak een afspraak!

Je kan ons elke werkdag bereiken op het nummer 056/600 800 op volgende tijdstippen:

Maandag:

09u30 tot 12u30 & 13u30 tot 17u30

Dinsdag/woensdag/donderdag:

09u30 tot 12u30 & 13u30 tot 16u30

Vrijdag:

09u30 tot 12u30 & 13u30 tot 15u00

Op vrijdag 24 & 31 december zijn wij telefonisch bereikbaar tot 12u30.

Op maandag 3 januari is ons kantoor gesloten.



Hof Ter Waaien

In het hart van het Torenhof in Waregem vinden we Hof Ter Waaien, een groene straat waar tot voor kort 14 gebouwen van elk 4

appartementen stonden. De 56 appartementen werden in 2018 gesloopt. Architect Paul Lecluyse heeft een mooi plan ontworpen om in

een waaivorm 4 blokken met in totaal 65 appartementen te bouwen. Er werd daarbij rekening gehouden met de meest gevraagde

appartementen op de wachtlijsten. Er zal in deze 4 gebouwen voor elk wat wils zijn: het is een mix van 1-, 2-, 3- en 4-

slaapkamerappartementen geworden. De helft van de appartementen zal klaar zijn begin 2024, de andere helft één jaar later. Naar

energiebehoeften zal dit project aan de nieuwste normen voldoen, wat voordelig is voor de huurder.

In het project werd ook uitgegaan van het principe “wonen aan een park”. Groen en ruimte voor voetgangers en fietsers staan voorop met

wandel- en fietspaden, groen en speelruimte. Het ontwerpbureau Plantec werd hiervoor ingeschakeld.

De bouw is in november gestart.

Inschrijven!

Sedert meerdere jaren is het niet meer mogelijk om voor een specifieke wijk of project in te schrijven. Zo is het ook voor de nieuwe

appartementen van Hof Ter Waaien. Als je voor deze appartementen wil inschrijven, schrijf je je ook in voor de appartementen van Ter

Dompel en Ter Beke en Den Olm. Enkel inschrijven voor Hof Ter Waaien is dus NIET mogelijk!

Buur in de kijker

Gilberte woonde van 1983 tot 2017 op het Hof Ter Waaien. Ze woonde er heel

graag en was de laatste bewoner die het Hof Ter Waaien verliet.

Nu woont ze in een gelijkvloerse woning op het Gaverke in Waregem. Het is er

heel rustig wonen, ze heeft er een mooi uitzicht en alles is dichtbij. Alle

winkeliers in de buurt kennen haar dan ook goed.

Gilberte is altijd te vinden voor een praatje.



Chili con carne

Benodigdheden: (4 pers.)

• 400 gr rundergehakt

• 400 gr kidneybonen uit blik, uitgelekt

• 400 gr kikkererwten

• 400 gr tomatenblokjes uit blik

• 1 ui, gesnipperd

• 2 teentjes knoflook, fijngehakt

• 2 rode paprika's, in blokjes

• 1 tl chilipoeder

• 1/2 tl gemalen komijn

• 1,5 el balsamico

• verse koriander

• olijfolie

Verhit de olie in een grote braadpan.

Fruit de ui en knoflook 5 min. op een laag vuur.

Voeg de chilipoeder en komijn toe en stoof 2 min. mee.

Voeg het gehakt toe en bak los en bruin.

Voeg dan de paprika toe en bak 10 minuten mee.

Doe ondertussen de kikkererwten en kidneybonen in een vergiet

en spoel af onder koud stromend water. Laat goed uitlekken.

Voeg de tomatenblokjes, bonen en kikkererwten toe.

Breng aan de kook, zet het vuur laag en laat de chili 15 min.

zachtjes pruttelen.

Voeg de balsamico toe.

Schep vlak voor het serveren de koriander door de chili.

WieDoeWa?
Kranen

TIP:

Zorg dat de waterleidingen of de buitenkraan niet kapot vriezen. Het is dus

verstandig om je buitenkraan op tijd af te sluiten, leeg te laten lopen en af

te dekken met een deken of een isolatiemat voordat het gaat vriezen.

Alles wat je moet weten over kranen vind je terug op pagina 38 in de

WieDoeWa!

1. Trek je lader uit het stopcontact na het opladen.

2. Gebruik zo veel mogelijk led- of spaarlampen.

3. Laat het licht nooit onnodig aan.

4. Ventileer voldoende. Zuurstofrijke lucht warmt vlugger op.

5. Zet de thermostaat één graad lager.

6. Profiteer van de zon.

7. Controleer of je toestellen niet op stand-by staan: dit verbruikt meer dan je denkt.

8. Kook je pasta of aardappelen, gebruik niet meer water dan nodig.

9. Laat eten uit de diepvries in je koelkast ontdooien, zo helpt het de koelkast koel te houden.

10. Kruip eens onder een fleece-dekentje als je ’s avonds tv kijkt: gezellig en warm!

10 tips om energie te besparen in de winter



Spreuk van de huurder
‘Geen enkele winter duurt eeuwig, geen enkele lente slaat een beurt over’.

Willy Louage

Winnaar kruiswoordraadsel

Het antwoord van onze vorige wedstrijdpuzzel was ZoMoeDa.

De gelukkige winnaar van de vierde editie van Den Elkander is Sophie,

ze woont in het Torenhof in Waregem.

Sophie woont heel graag in de wijk, alles is dichtbij en op wandelafstand van het centrum.

Ze is de mama van Laura & Luca en ze gaan heel graag samen wandelen met hun hond Mila.

Sophie nam al iedere editie deel aan de wedstrijden en ze zal dat ook blijven doen want wie weet,

wint ze nog een keer.

Sophie is heel graag creatief bezig,

Hartelijk gefeliciteerd, Sophie!

In de winter kost het vogels veel energie om hun lichaamstemperatuur op 40

graden te houden. In een koude nacht verliezen kleinere soorten soms 10 procent

van hun gewicht. Ze kunnen dus ieder extraatje gebruiken. Veel mensen strooien

echter brood voor de dieren. Op zich een teken van dierenliefde, maar wist je dat

het meeste brood zwaar bewerkt is en chemicaliën en conserveermiddelen bevat,

dat is bijzonder slecht voor vogels.

Wil je de vogels voederen, geef ze dan zaadmengsel, fruit, rozijnen en als extra

energiebron kun je vetbollen en pinda’s ophangen.

Willy Louage

Tip van de huurder

‘Een goede buur verdubbelt de waarde van je huis’.

Willy Louage

Wedstrijd voor groot & klein!

Haal pen en papier boven en schrijf ons een gedicht, een lieve

tekst, een mooie brief, …

Wie weet staat jouw inzending in de volgende editie van Den

Elkander en win je een waardebon van 25 euro.

Stuur jouw tekst, gedicht, brief naar Helpt Elkander, Hazepad 1,

Waregem of mail het naar info@helpt-elkander.be vóór 30

januari.

SCHRIJF en WIN!


