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Beste huurder
We konden met z’n allen genieten van een mooie
nazomer. Gezellige momenten tijdens het buiten
vertoeven en vitamientjes sprokkelen vooraleer we
de winter intrekken.
Een ideale periode om te oogsten ook. In de Weversstraat in Oudenaarde genoten onze huurders van de
zon én hun moestuin. Zij vertellen met veel plezier
hun verhaal over samen aan de slag gaan. Opmerkelijk hoe samen groenten kweken mensen kan verbinden! Met onze maatschappij zetten we graag in
op dergelijke projecten. We zijn er immers van overtuigd dat dit het samenleven ten goede komt!
De voorbije periode konden we ook kijken naar de
Olympische Spelen. Wegdromen bij de beelden van
Rio en fier zijn op onze landgenoten die hier toch
wel lang naartoe geleefd hebben. In september vonden in Brazilië ook de Paralympische Spelen plaats,
voor mensen met een fysieke beperking. Als huisvestingsmaatschappij zijn we toch wel fier dat één van
onze Belgische paralympische atletes bij ons woont.
Kirsten De Laender, woonachtig in Ename, verdient
dan ook terecht een plaatsje in de rubriek ‘Huurder
in de kijker’.
Traditiegetrouw brengt het najaar eveneens de voorbereiding van de nieuwe huurprijs met zich mee. De
medewerkers van de dienst verhuring stellen alles in
het werk om dit vlot te laten verlopen. Als huurder
heb je er alle belang bij om de documenten die je ontvangt goed na te kijken en aan ons terug te bezorgen.
Hierbij geven we je graag nog enkele tips mee om alles
vlot te laten verlopen.
Ook jullie woning moet voorbereid worden op de
winter. We geven jullie alvast tips mee om dit op een
goede manier aan te pakken zodat de woonst winterklaar is. Beter problemen voorkomen dan genezen!
Veel leesplezier!
Jeanique Van Den Heede
Directeur

Stefaan Vercamer
Voorzitter		

Vlnr: Kathelyn Lamon – Sara Bilic – Marie-Thérèse Vander Plancke
– Monica Simons – Katarzyna Müller-Mornie – Pierrot Kerger –
Marie-Madeleine Verschueren en 2 bezoekertjes

Samen gezellig
tuinieren

Kirsten
De Laender

‘Tuinieren en gezelligheid’ – twee begrippen die
makkelijk te combineren zijn. Dat bewijzen enkele huurders uit de Weversstraat in Eine.
Begin dit jaar zijn we – in samenwerking met het
CAW - gestart met een nieuw project voor de bewoners van de Weversstraat. Onze maatschappij
stelt een stuk grond ter beschikking, het CAW
zorgt voor de nodige ondersteuning en de geïnteresseerde huurders zorgen voor een vruchtbare
moestuin.

Huurdekrer
in de kij

Lees meer op pagina 2.
Onze kantoren zijn uitzonderlijk
gesloten op
• 26, 27 en 30 december
• 2 en 3 januari

Lees verder...

Wij zijn bijzonder fier dat een
paralympisch atlete bij ons
woont!

Meer op pagina 4
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VERHURING ▪ Samenwerkende buren

Meer dan tuinieren!

“Het resultaat mag
gezien worden!”

Jeanique Van Den Heede:

“Het spreekwoord zegt: ‘beter een goede buur
dan een verre vriend’. Zeker in een appartementsblok waar de mensen dicht
bij elkaar leven is een goed sociaal contact belangrijk. We willen dit graag
bevorderen. Buiten zijn – buiten werken – groenten kweken – info uitwisselen
– samen afspraken maken – dat helpt voor een gezond, sociaal samenzijn. We
stellen dan ook met veel plezier het stukje grond ter beschikking van de bewoners om hun eigen moestuin op te starten en hun eigen groentjes of bloemen te
kweken. Dat dit gekoppeld wordt aan gezelligheid is natuurlijk een extra troef.
Het resultaat mag gezien worden!”

Bakken op
hoogte maken
tuinieren
mogelijk voor
iedereen

De noestige tuinierders even op rust

Iedereen is
welkom!
Wil jij ook graag een
eigen moestuintje?
Neem contact op met
Pieter Bert op het
nummer 0495 38 64 99
of email pieterbert@
cawoostvlaanderen.be.
Is tuinieren niets voor jou,
maar wil je gewoon een
gezellige babbel en/of van de
buitenlucht genieten, de tuin
is open.

Gezelligheid troef!
De moestuin is meer dan tuinieren alleen. Het is een
actieve manier om sociale contacten te leggen en te
onderhouden. Dat voel je als je de tuin komt binnengewandeld. Er wordt gezellig gekeuveld rond de tafel
bij het tuinhuis. Monica is zoals altijd druk in de weer
om iedereen van koffie en taart te bedienen. Iedereen is er welkom! Monica: ’Het
is hier altijd wel gezellig. Jammer
dat niet iedereen er kon bij zijn
vandaag.’ (Madeleine Vandendale,
Suzanne De Ruyver, Rudy Geeraerd
en Jacqueline Vergucht zijn niet
aanwezig).
Pierrot doet elke dag – vroeg in de ochtend - het hek van
de tuin open. Hij en zijn vrouw Monica werken er bijna

elke dag. Ze willen graag dat er zoveel mogelijk mensen
komen tuinieren of gewoon even langskomen. ‘En zeker een man’, zegt Pierrot, ‘ik ben
hier de enige man en de vrouwen
houden graag koffieklets. Niets op
tegen hoor maar ik werk dan verder in de tuin
zodat ze rustig
kunnen kletsen. Alleen als er taart
is, dan blijf ik toch ook wat langer
zitten.’
Marie-Madeleine is zeer gedreven. Zij is steeds actief bezig. ‘Voor
mij is het mijn tweede thuis geworden.’ Marie-Thérèse
en Katelijne komen bijna elke dag hun plantjes water

“Ik zou het niet
meer kunnen
missen.”

geven. Ze kweken hun groenten in bakken. ‘Het is te
moeilijk om ons te bukken. Met de bakken op hoogte
kunnen we gelukkig wel tuinieren.
Niets beter dan verse sla of andijvie
uit ons eigen tuintje.’
Monica: ‘ik zou het niet meer
kunnen missen. Het is echt ontspannend en het doet deugd om
buiten te werken.’ Wat ga je dan doen in de winter
Monica? ‘Goh dat weet ik echt nog niet’. ‘Misschien
kunnen we breien of haken’, roepen de anderen
in koor. Je ziet, er zijn al plannen om de winterse
maanden te overbruggen…

“Voor mij is het
mijn tweede thuis
geworden.”

VERHURING ▪ Tips voor jou

Nieuwe huurprijs voor 2017
Elk jaar passen we jouw huurprijs aan op basis van je gezinsinkomen van 3 jaar geleden. Vanaf 1 januari 2017 zal
jouw huurprijs berekend worden op basis van je gezinsinkomen van 2014 – aanslagjaar 2015.

Wanneer heb je recht op een verminderde huurprijs? Jouw huurprijs is aangepast, wat nu?
Je verdient nu ten minste 20% minder dan 3 jaar geleden.
TE DOEN! Bezorg ons vóór 15 december de inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden van de maanden september-oktober en november 2016.

Ü Zo kunnen we je een vermindering op je huurprijs 2017 toekennen geduren-

Je krijgt van ons in december een brief waarin je nieuwe huurprijs staat. Als je je
huur betaalt via een permanente opdracht bij de bank, dan moet je bij de bank het
te betalen bedrag aanpassen.
Betaal je je huur via een domiciliering, dan hoef je niets te doen. Wij vragen het juiste
bedrag aan uw bank.

de de eerste 6 maanden van 2017.

Kies nu voor een domiciliëring!

Je bent nu met pensioen, 3 jaar geleden was je nog aan ’t werk.
TE DOEN! Bezorg ons nu al je pensioenfiche.

Ü Zo kunnen we je nieuwe huurprijs 2017 aanpassen aan je pensioenuitkering.

Wil je nu al je domiciliëring aanvragen
contacteer Ilse Van den Steene
055 23 07 56
Wil je meer uitleg over de huurprijsberekening
055 23 07 58
contacteer Laura Schietecatte

Niet vergeten!

Om voor alle huurders de nieuwe huurprijs te kunnen
berekenen tegen 1 januari 2017 heb je in september al een brief ontvangen waarin
jouw inkomsten 2014 vermeld staan. Je moet deze brief ondertekend aan ons terug
bezorgen. Als je dit nog niet gedaan hebt… zeker doen!

Is je woning winterklaar? Hou de paaltjes
vrij
Volgende tips helpen je alvast om jouw woning winterklaar te maken.

Verstoppingen kunnen vochtschade veroorzaken in jouw woning. Zorg er daarom
voor dat het regenwater goed weg kan:
- Verwijder bladeren uit dakgoten;
- Kijk de afvoerputjes na of deze niet verstopt zijn.
Zorg ervoor dat je het lokaal waar de watermeter, waterleidingen en radiatoren
staan boven het vriespunt houdt. Zo kan je alvast een lek aan de leidingen vermijden. Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor het vorstvrij houden van de watermeter en de leidingen. Bedek deze daarom met glaswol, rotswol, krantenpapier…

Waarom staan er paaltjes op of rond een gemeenschappelijk
binnenplein? Wanneer gebouwen rond een gemeenschappelijke binnenplein gebouwd zijn, moeten de gebouwen bereikbaar
blijven voor de hulpdiensten zoals de ziekenwagen en de brandweer.
De brandweer heeft een sleutel van de paaltjes, zodat deze kunnen verwijderd worden in geval van nood. Op deze manier kunnen de hulpdiensten snel handelen en kan veel schade vermeden worden.
Als huurder mag je de paaltjes niet verwijderen.
Er mogen ook geen wagens geparkeerd staan voor de paaltjes.
IN NOOD TELT ELKE SECONDE!

Ontlucht de radiatoren in de woning. Radiatoren die goed ontlucht zijn, zorgen
voor een extra rendement en lage verwarmingskosten. Wanneer een radiator onderaan warm en bovenaan koud is, is deze dringend aan een ontluchtingsbeurt toe.
Geurtjes voorkomen: maak de radiatoren of convectoren stofvrij. Een stofvrije
radiator zorgt ook voor een hoger rendement.
Strooi zout op het voetpad voor de woning bij ijzel of sneeuw. Iedere bewoner is
verantwoordelijk voor het sneeuwvrij houden van het voetpad voor zijn woning.
Sluit vorstgevoelige buitenkraantjes af.
Reinig de regenwaterput en de filters van de regenwaterput.

ZO NIET!

HUURDER IN DE KIJKER ▪ Kirsten De Laender

“Ik heb mijn droom bereikt”
Als bocciaspeelster nam Kirsten in 2012 voor de eerste
keer deel aan de Paralympische Zomerspelen in Londen. Ze behaalde toen met glans een bronzen medaille.

Huurdekrer
in de kij
Kirsten huurt een ADL-woning van onze maatschappij. ADL staat voor ‘Activiteiten van het Dagelijks Leven’. Het is een woning die aangepast is voor
personen met een fysieke beperking en die volledig
rolstoeltoegankelijk is. Onze maatschappij heeft 12
ADL-woningen. Om de huurders van deze woningen
te ondersteunen werken wij samen met Focus-Plus
vzw. Zij ondersteunen de mensen met een beperking
waardoor zij toch zelfstandig kunnen wonen. Er is
een 24u permanentie bij allerlei activiteiten van het
dagelijks leven, onder meer ondersteuning bij persoonlijke verzorging.

Na een onderbreking is Kirsten terug actief bezig
met haar sport.
Kirsten: ‘Ja, ik ben een tijdje minder actief bezig geweest. Ik had echter te veel vrije tijd en het begon terug te kriebelen om te sporten. Ik ben dan intensief
beginnen trainen en stages volgen. Dat zorgde ervoor
dat ik geselecteerd werd voor de Spelen. De passie voor
sport heb ik meegekregen van mijn vader. Voor mij is
het sporten op zich belangrijk maar ook de vele contacten met andere atleten uit verschillende landen. Het
contact is zo tof dat ik telkens uitkijk naar buitenlandse
tornooien.
Kirsten werd dit jaar geselecteerd voor de Paralympics van 2016 op basis van haar zeer goede resultaten op het internationaal tornooi in Blankenberge.
Kirsten: ‘In 2012 was ik bijzonder fier dat ik dankzij mijn
bronzen medaille België terug op de kaart kon zetten
op Paralympisch vlak. Ik hoopte van harte dat ik ook dit
jaar een medaille kon halen zodat België terug fier kon
zijn op mij. Jammer genoeg is het niet gelukt.’
We zijn ervan overtuigd dat België wel heel fier
is op Kirsten. Terug geselecteerd worden voor de

Paralympics is op zich al een hele prestatie.
Veranderde de bronzen medaille je leven?
Kirsten: ‘Ik heb mijn droom bereikt en dat kan niet iedereen zeggen. Toch blijft de drang er nog steeds om
beter te doen. Ik blijf dromenJ.’
Wij zijn bijzonder fier dat een paralympisch atlete bij
ons woont! DIKKE PROFICIAT KIRSTEN!!

Wat zijn de Paralympische Spelen?
De Paralympische Spelen zijn de Olympische Spelen
voor mensen met onder meer een lichamelijke handicap, visuele beperking en/of hersenverlamming.

Wat is boccia?
Boccia is een bal- en werpsport geschikt voor sporters
met een hersenverlamming of met zware motorieke
beperkingen en is vergelijkbaar met petanque.

Car free day
wij deden mee!

SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
VLAAMSE ARDENNEN

winnaar
kruiswoordraadsel
De oplossing van het tweede kruiswoord
raadsel was ’sorteren’. Een onschuldige
hand trok een winnaar uit de vele inzendingen. Mevrouw Maria Lannau is de
gelukkige winnaar.

Hoe kan je ons bereiken?
Sociale Huisvestingsmaatschappij
Vlaamse Ardennen
St. Jozefsplein 18 | 9700 Oudenaarde
Openingsuren:
Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
Toewijzingen huurwoningen
Koen Peters
055 23 07 52
koen.peters@shmvlaamseardennen.be
Inschrijvingen - Huurprijsberekeningen
Laura Schietecatte
055 23 07 58
laura.schietecatte@shmvlaamseardennen.be
Klachten - Opvolging betalingen
Ilse Van den Steene
055 23 07 56
ilse.vandensteene@shmvlaamseardennen.be
Onderhoud & Herstellingen
Christophe Henneghien
055 23 07 55
onderhoud@shmvlaamseardennen.be
Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Vercamer,
St. Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde

www.shmvlaamseardennen.be

Print de woordzoeker
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BLOEMKOOL
BONEN BLOEMKOOL
POMPOEN
RADIJS
BROCCOLIBONEN
BROCCOLI
RODEKOOL
COURGETTE
COURGETTE
TOMATEN
KOMKOMMER
KOMKOMMER
WORTELEN
PAPRIKA
PAPRIKA
POMPOEN
RADIJS
oplossing
Naam:
.....................................................................................................
RODEKOOL
Adres: .....................................................................................................
TOMATEN
Tel./GSM: ...............................................................................................
WORTELEN
E-mail: ....................................................................................................
Stuur de oplossing vóór 30/11/2016 naar
SHM Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde
of e-mail: tuur@shmvlaamseardennen.be en win een leuke prijs

