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Carl op pensioen! Welkom Amer!

Jouw minderjarig kind heeft een beperking? Je hebt recht op een extra gezinskorting.

Wat moet je doen?

Bezorg ons het attest van verhoogde kinderbijslag (6 punten) van jouw kind.

of

Bezorg ons het attest van het FOD waarop vermeld staat dat er een vermindering van

zelfredzaamheid met 6 punten is.

Vragen? Contacteer de dienst Verhuring.

Belangrijk!

Heb ik recht op gezinskorting?

Carl wordt opgevolgd door Amer, hij

heeft al 14 jaar ervaring als

klusjesman en is bij ons in dienst

sedert 1 februari. Carl heeft hem in

die periode al goed wegwijs gemaakt

in ons patrimonium.

Wij wensen Amer veel succes bij

Helpt Elkander!

Op 6 april nemen we afscheid van

Carl. Na 13 jaar de klusjesman te zijn

bij Helpt Elkander gaat hij genieten

van een welverdiend pensioen.

Wij willen Carl graag bedanken om al

die jaren goed werk te leveren. Geniet

van je welverdiende vrije tijd en we

wensen je nog vele gezonde jaren!



WieDoeWa bij een gaslek?

Het gebruik van:

gaskachels, gasflessen,

kolenkachels,

houtkachels,

stookoliekachels,

kerosinekachels,

petroleumkachels,

palletkachels,...

is strikt verboden in alle woningen en appartementen!

• Sluit de gastoevoer af.

• Gebruik geen elektrische toestellen.

• Open voorzichtig ramen en deuren om te verluchten, maak geen

vonken of open vlam.

• Verlaat het gebouw met je gezin en hou zeker vijftig meter afstand.

• Probeer je buren te verwittigen.

• Verwittig onmiddellijk na het nemen van deze voorzorgsmaatregelen

de netbeheerder FLUVIUS op het gratis telefoonnummer 0800/65065

en daarna Helpt Elkander.

• BEL NOOIT BINNEN!

Ja, als je dit leest, krijg je waarschijnlijk een déjà vu, we hebben in onze vorige editie ook een rubriek over energietips geschreven.

Aangezien de energieprijzen spectaculair gestegen zijn en dit een grote impact zal hebben op onze energiefactuur, willen we dit nog eens

extra benadrukken. Elk gezin zal een verwarmingscheque van 100 euro krijgen van de overheid en de BTW op elektriciteit en gas zal tijdelijk

van 21% naar 6% verlagen, MAAR dit is slechts een kleine pleister op een grote wond. Wees je ervan bewust! Daarom geven we je nog eens

deze tips mee:

Zet je thermostaat een graadje lager!

Eén graad lager stoken, kan je al gauw tot

7% verwarmingskosten besparen.

Zet je verwarming niet lager dan 15°.

Het kost namelijk veel meer energie om de

woning weer op temperatuur te brengen.

Verlucht dagelijks je woning.

Het verwarmen van vochtige ruimtes kost

meer energie. Je kan dit gemakkelijk

oplossen door dagelijks een kwartiertje te

verluchten.

Droog je was niet op de verwarming.

Door je was te drogen op je verwarming

komt er heel veel vocht vrij in de kamer. Een

vochtige ruimte verwarmen kost veel

energie!

Radiatoren ontluchten.

Lucht in je radiatoren vermindert het

rendement van je verwarmingsinstallatie.

Ontlucht ze regelmatig.

Gebruik ledlampen!

Er gaat geen energie verloren aan het

verhitten van een LED lamp en deze gaat tot

5 keer langer mee dan een gewone lamp.

Respecteer de aanbevolen temperatuur

van voeding.

Stel je toestellen in: op +4 °C voor de

koelkast, -18 °C voor de diepvriezer. Zet je ze

te koud, dan verbruik je te veel en betaal je

ook te veel.

Ontdooi je diepvries geregeld!

Elke ijsophoping in je diepvries zorgt voor

10% meer energieverbruik.

Laat eten uit je diepvries in je koelkast

ontdooien.

Dit helpt je koelkast koud te houden.

Gebruik niet meer water dan nodig!

Je staat er soms niet bij stil, maar iedere

keer je pasta of aardappelen kookt, gebruik

je energie om het water heet te maken.

Laat geen enkel apparaat in stand-by

staan.

Televisies, computers, schermen, printers,

opladers, enz. Alle elektrische toestellen in

waakstand samen verbruiken heel wat

energie. Wees dus op je hoede voor dit

'verborgen' verbruik en vermijd het zo veel

mogelijk.

Energietips!

Sociaal tarief!

Als je recht hebt op sociaal tarief voor

elektriciteit en aardgas krijg je dit in de

meeste gevallen automatisch en hoef je

hiervoor niets te ondernemen. Wil je weten

of jij ook recht hebt op het sociaal tarief,

dan kan je steeds contact opnemen met de

dienst economie.fgov.be of op het nummer

0800 120 33. In de residenties Ter Dompel &

Ter Beke waar er een gemeenschappelijke

verwarmingsinstallatie is, hebben wij het

sociaal tarief voor gas aangevraagd voor

jullie.

Dit en alles over gasmeters en gasleidingen vind je terug op

pagina 28 in de WieDoeWa!



Luikse wafels

Buur in de kijker

Benodigdheden: (+/-20 wafels)

• 750 g bloem

• 250 cl melk

• 450 g zachte boter

• 4 eieren

• 600 g parelsuiker

• 2 zakjes vanillesuiker

• 1 zakje gist

• 1 snuifje zout

Meng de bloem, de melk, de vanillesuiker, de eieren, de

gist en het zout samen in een kom. Meng het geheel tot

een glad en homogeen mengsel.

Laat het deeg 30 minuten rusten op kamertemperatuur.

Voeg geleidelijk de zachte boter toe om een compact deeg

te krijgen. Voeg de parelsuiker toe.

Maak deegbolletjes van 100 g. Laat het deeg nog eens 15

minuten rusten op kamertemperatuur.

Bakken maar, smakelijk!

Dit verdient een rubriekje in onze krant. Gerdie woont in het Torenhof in

Waregem, ze maakt ook deel uit van de redactieraad van Helpt Elkander. Op

eigen initiatief heeft ze wafels gebakken voor al de bewoners van het

appartementsgebouw waar ze woont.

Vele bewoners kwamen smullen.

Bedankt Gerdie!

Het receptje van de wafels kan je hieronder vinden.

Met de kracht van de lente!

Lente in het vooruitzicht, misschien zonder Corona maatregelen, en dan leve de vrijheid!

Reden voor wat optimisme na een donkere winter en de nog donkerder isolatieperiode.

Bij deze enkele tips, om met de kracht van de lente, de rest van het jaar door te komen.

• Nu kun je weer lekker buiten aan de slag, in de natuur! Geef je tuin of terras een

make-over en je merkt snel dat de frisse lucht je goed doet. Pastelkleuren & verse

geuren of nieuwe planten zorgen ervoor dat we ons goed voelen en laden ons op

voor het komende jaar.

• De eerste zonnestralen beloven een goed humeur en zorgen ervoor dat we

optimistischer zijn. De zon zorgt ook voor het welbekende "lentegevoel“, doordat het

lichaam minder melatonine aanmaakt door het licht, en waardoor je bijna

automatisch vrolijker bent. Een korte wandeling of het raam open zetten om de zon

binnen te laten maakt een groot verschil en zorgt er meteen voor dat je je beter

voelt. Dag winterslaap, hallo lente!

• Tijd om verse kruiden te planten en je uit te leven met nieuwe recepten, gekruid met

heerlijke kruiden van eigen kweek.

• Probeer eens iets nieuws, tijd om positieve verandering aan te brengen in je leven en

je energie in nieuwe activiteiten te stoppen

• Durf weg te gooien of neen, beter nog, doneer je spullen aan de kringloopwinkel.

Wees eerlijk, hoe groot is de kans dat je die stapel boeken nog eens leest of hoe

groot is de kans dat je dat kleedje, die al 2 jaar in je kleerkast hangt nog eens draagt?

Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd!

• Ooit al eens een wandeling gedaan op blote voeten? Je voelt je één met de natuur en

het is goed voor je bloedsomloop! Kijk natuurlijk wel uit waar je loopt.



Spreuk van de huurder
'Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur,

achtergrond of geloof te haten. Een mens leert haten.

Als we kunnen leren om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben.

Liefde komt gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool’.

Nelson Mandela

Dankjewel Willy Louage om deze spreuk aan te reiken!

Winnaar SCHRIJF & WIN

Fotowedstrijd!

Graag willen we het onthaal van Helpt Elkander behangen met foto’s.

Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Neem je kodak of je gsm en

fotografeer, een boom, een tak, een bloem, een veld, een dier, een

mooie deur, een speeltuin, zonsopkomst, zonsondergang, ….

Mail je foto naar info@helpt-elkander.be

Al jullie foto’s worden gepost op onze facebookpagina en worden

opgehangen in ons onthaal.

De foto links in beeld werd alvast genomen door een medewerker van

Helpt Elkander.

Deze wedstrijd loopt van 1 april tot 15 mei. Een onschuldig oog zal

een winnaar aanduiden en deze krijgt een waardebon van 25 euro.

In onze wintereditie van Den Elkander hadden

we jullie gevraagd om pen en papier boven te

halen en een gedicht, een lieve tekst of een

mooie brief te schrijven.

De gelukkige winnaar van deze wedstrijd is

Christine. Ze schreef dit gedicht.

Proficiat Christine!

Christine:

"Ik woon in de kunstenaarslaan, Albert Servaeslaan.

Beroemd zal ik nooit worden.

Maar voor 1 keer durf ik het wagen met een gedicht."

Diep van binnen.

Denk ik er nog aan, onverwachts,

Dan verdwijnt ineens mijn lach.

Angst en steken schieten door mijn brein

Ik doe mijn ogen dicht, vooral veiligheid en zekerheid is waar ik naar verlang.

Zoals mensen met " levenslust "bedoelen ontbreekt mij soms de kracht.

De schijn op houden, zeggen dat het beter gaat, is wat ik haat, nog erger is het

uitleggen.

Mensen begrijpen niet wat ik bedoel. daarom, zeg ik , "het gaat "! Ik blijf alleen

met mijn gevoel.

Tot op de dag vandaag, zorg ik dat ik mij gedraag.

Dat wordt van mij verwacht, dat ik altijd maar lach.

Ik weet wat ik denk & voel. Dat is een heleboel.

En jij alleen weet wat ik bedoel.

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.

Meer nieuws over het feest van 8 juli, zal je binnenkort ontvangen in een extra editie van Den Elkander.

Scan deze QR-code en volg ons op facebook!


