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Beste bewoner,
De mooie zomer is alweer achter de rug, het jaar loopt
op zijn einde. Vivendo kan alvast tevreden terugblikken
op een jaar vol uitdagingen. Het Vivendo-team werd
zelfs met enkele nieuwe medewerkers uitgebreid om de
dienstverlening nóg sterker te maken. Samen staan zij
voor jou klaar om jouw woonervaring zo aangenaam
mogelijk te maken.
Bij Vivendo wordt in het bijzonder veel belang gehecht
aan de kwaliteit van onze woningen. Onze verouderde
woningen vervangen we door nieuwbouw of worden
gerenoveerd. Zo willen we ervoor zorgen dat onze
woningen goed scoren op vlak van energiezuinigheid.

In deze krant kan je lezen wat er zich de afgelopen
maanden heeft afgespeeld in de wijken van Vivendo. En
dat is zo veel dat we bijna plaats te kort kwamen.
Daarnaast kan je ook ontdekken wie de winnaar is van
de wedstrijd ‘Huisdier van het jaar’.
In dit nummer schenken we ook bijzondere aandacht
aan de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. De
geschilderde stenen die je hiernaast ziet zijn ‘happy
stones’ en kaderen binnen deze themaweek. Je kan er
alles over lezen in deze krant.
Veel leesplezier!
Het Vivendo-team

Uiteraard rekenen we hierbij ook op jou als bewoner:
een woning die goed onderhouden wordt, waar
regelmatig opgeruimd en gepoetst wordt, zal minder
snel sporen van slijtage vertonen. Bovendien is het veel
aangenamer wonen in een nette woning. Bedankt aan
alle bewoners die hun beste beentje voorzetten om hun
woning goed te onderhouden.

SAMEN VOOR MEER VEERKRACHT
Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, zetten we het belang van een
goede geestelijke gezondheid in de kijker. Het doel? Mentaal
welbevinden en psychische kwetsbaarheid bespreekbaar
maken.
We tellen af naar 10 oktober: de internationale dag van de
geestelijke gezondheid of ‘World Mental Health Day’. Op die
dag willen we bewustzijn creëren rond geestelijke
gezondheid in het algemeen en rond problemen op het vlak
van geestelijke gezondheid in het bijzonder.
JAARTHEMA 2022: #SAMENVEERKRACHTIG,
NADRUK OP ‘KRACHT’
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Dit jaar staat de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
in het teken van ‘kracht’. We hebben allemaal sterktes waar
we trots op mogen zijn. Alleen … soms zien we ze niet of
lijken ze vanzelfsprekend. Onder het motto ‘samen
veerKRACHTig’ nodigen we mensen uit om positief naar
zichzelf te kijken, de eigen kracht te ontdekken en elkaar te
versterken.

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Deel jouw kracht met Happy Stones
Misschien ben je ze wel al eens tegengekomen of
misschien ben je zelf één van de makers van deze toffe
beschilderde stenen? Het zijn Happy Stones! En of we er blij
van worden! Want dat is natuurlijk de bedoeling. Het
concept is overgewaaid uit Amerika en is inmiddels zeer
populair in Europa.
Happy Stones worden beschilderd met een vrolijk figuurtje
of er wordt een krachtige boodschap op neergeschreven.
De steen wordt vervolgens ergens in de natuur gelegd
waar anderen ze kunnen vinden. Zo geef je jouw kracht
door aan iemand anders.
Als je zelf een steentje vindt dan kan je kiezen om hem te
laten liggen voor de volgende vinder, of je kan de steen
mee naar huis nemen en ze verzamelen.

Activiteiten

Wil je zelf ook een Happy Stone
schilderen?

Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
organiseren tal van organisaties allerlei activiteiten onder
de gemeenschappelijke noemer Samen Veerkrachtig.
Ook jij kan aan deze activiteiten deelnemen. Wil je
dansen? schilderen? mediteren? een documentaire, film,
concert of lezing bijwonen? Tussen 1 en 10 oktober kan je je
helemaal laten gaan. De 10-daagse van de Geestelijke
Gezondheid serveert je zo een reuzeportie veerkracht. Vaak
gratis en altijd boeiend!
Alle acties kan je terugvinden op www.samenveerkrachtig.be

We geven je enkele tips:
•
Ga op zoek naar mooie gladde stenen
•
Was de stenen voor je er op gaat
tekenen of schilderen
•
Teken met watervaste stiften of
acrylverf
•
Eens de steen droog is, kan je er
eventueel ook nog een laagje vernis
over doen.

Veel succes!

Huurprijsherberekening 2023!
De huurprijs van jouw sociale woning wordt jaarlijks
herberekend. Om een juiste berekening te kunnen
maken voor het jaar 2023 hebben wij jou
halverwege september een roze antwoordformulier
opgestuurd. Daarop staan een aantal gegevens die
je moet controleren en aanvullen.

Hoe terugbezorgen?
Per post: Handboogstraat 2 bus 0013, 8000 Brugge
Per e-mail: verhuring@vivendo.be
In de brievenbus steken van één van onze kantoren:
Magdalenastraat 20 bus 0001, 8200 Sint-Andries
Handboogstraat 2 bus 0013, 8000 Brugge

Wat moet je doen?
Bezorg ons het ingevulde antwoordformulier terug
vóór 10 oktober 2022. Dit moet ondertekend zijn
door jou en jouw eventuele partner. Indien nodig
voeg je de gevraagde documenten bij.

Heb je vragen of wens je hulp bij het controleren of
aanvullen van deze gegevens?
Jouw klantverantwoordelijke staat voor je klaar.
Neem contact op en maak een afspraak voor een
bezoek in ons bureel.
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Wie is jouw klantverantwoordelijke en technisch toezichter?
Elke bewoner bij Vivendo heeft een klantverantwoordelijke en een technisch toezichter.
Sinds het vorige krantje zijn er een aantal wijzigingen gebeurd.
De technisch toezichters van de technische dienst zijn: Christoph, Patrick V., Kris en Karel.
De klantverantwoordelijken van dienst Verhuur zijn: Sophie, Nele, Christa, Wendy, Tine en Natacha.

Nele & Kris

Op deze kaartjes kan je zien wie de contactpersonen zijn voor jouw regio.

Tine & Karel
Wendy & Kris

Nele & Kris
Nele & Karel

Zie kaart rechts

Christa &
Christoph

Christa &
Patrick V.

Sint-Pieters wordt opgedeeld
in 3 gebieden. De toezichter
is telkens Karel, de
klantverantwoordelijke
verschilt. Onderaan de kaart
zie je wie voor welke straat
contactpersoon is.

Wendy &
Christoph

Nele &
Christoph

Natacha &
Patrick V.

Sophie &
Christoph

Nele &
Patrick V.

Tine &
Kris of Patrick V.

Wendy & Kris

Wendy & Kris
Sophie & Kris

Nele & Kris
Klantverantwoordelijken voor Sint-Pieters:

Tine

Hoe kan je ons bereiken?

Natacha
Christa

Berkenpad, Berkenstraat, Elzenstraat, Ganzenpad, Hazelaarsstraat,
Jezuietengoed, Meidoornstraat, Poelweg, Sint-Pieterskerklaan, Wilgenstraat
Bareelweg, Blauwe Poort, Blauwhuisstraat, Gebroeders Marreyt, Gentele,
Kanunnik Logghestraat, Lodewijk De Raetstraat, Papenplein, Papenweg,
Priester Fonteynstraat, Tuinfluiterstraat, Zandwege
Handboogstraat, Lodewijk Gilliodtsplein, Rond den Heerdstraat,
Sint-Pietersgroenestraat, Sint-Pietersnoordstraat

Technische dienst
050/17.05.70
patrimonium@vivendo.be

Openingsuren:

Dienst Verhuur
Algemeen nummer: 050/17.05.50
verhuring@vivendo.be
Klantverantwoordelijken:
Sophie 050/17.05.51
Christa 050/17.05.52
Wendy 050/17.05.53

Nele
050/17.05.54
Tine
050/17.05.57
Natacha 050/17.05.59

Loket

Huisdier van het jaar 2022
Vivendo heeft een hart voor dieren. Daarom organiseren we elk jaar
de verkiezing 'huisdier van het jaar'. We ontvingen enkele prachtige
foto's van bewoners met hun diertje. Een kinderjury koos er 1 foto
uit. En de winnaar is... Molly! Het katje van Maritta Poussiere uit SintAndries. Molly wint een bon van 30 euro bij een dierenspeciaalzaak
en mag de titel dragen van 'huisdier van het jaar 2022'.
Er kan er jammer genoeg maar één de winnaar zijn, maar alle
andere inzendingen krijgen ook een ereplaats in deze krant en
ontvangen binnenkort een leuk cadeautje in de bus!

Anneke en Luna
Sint-Jozef

Johan en Whoopi
Brugge

Monique en Jacky
Sint-Pieters

Eva en Tuur
Sint-Pieters

Wij gingen langs bij de
winnares en kwamen zo heel
wat meer te weten over Molly.
Vivendo: Dag Maritta. Onze
kinderjury koos Molly uit als
winnaar van de wedstrijd.
Wij zijn heel benieuwd naar
Molly's levensverhaal.

Maritta en Molly
Sint-Andries

Molly in 2021, ziek en alleen op straat

Maritta: Het begon allemaal
in 2015. Molly zat toen
geregeld in de garage die ik
bij Vivendo huur. Samen met
mijn buurvrouw Nancy heb ik
mij over haar ontfermd.
Nochtans had Molly een
baasje die we gecontacteerd
hadden om haar te komen
ophalen. Toch bleef Molly
terugkomen en het was
duidelijk dat ze van haar
baasje niet de juiste zorgen
kreeg. In de zomer van 2016
hebben we dan een bedje en
eten in de garage geplaatst.
De andere buren in de straat
brachten ook spulletjes. Molly
werd
beetje
bij
beetje
eigenlijk de mascotte van de
buurt.

Tonny en Jack
Assebroek

ik betaalden samen voor de
ingreep. Tijdens deze ingreep
werd het kraakbeen in het oor
geraakt, waardoor haar linker
oor nu plat blijft liggen.

Vivendo: Amai, Molly had al
een turbulent leven.
Maritta: En dat was nog niet
alles. In november 2021 was
Molly opeens verdwenen. We
hebben toen een hele zoekactie opgezet, foto’s verspreid,
een oproep op Facebook
gedaan,…
Na 4 weken hebben we haar
9 kilometer verderop terug
gevonden in Zedelgem. Ze
was helemaal uitgemergeld.
Niemand weet wat er met
haar gebeurd was. Vanaf dat
moment heb ik beslist haar
als mijn huiskat te adopteren.

Linda en Molly
Jabbeke

Vivendo: Heb jij altijd dieren
gehad Maritta?
Maritta: Vroeger wel. Mijn
ouders hadden een hobbyboerderij met 78 dieren. Ik
hielp regelmatig mee om de
dieren te verzorgen. Later had
ik zelf ook 2 honden, een kat,
een kanarie en een vis, maar
toen ik 18 jaar geleden hier
kwam wonen had ik geen
dieren meer. Daar heeft Molly
nu verandering in gebracht.
Vivendo: Het is duidelijk dat
Molly een warme thuis
gevonden heeft, dat doet
ons veel plezier!

Vivendo: We zien dat Molly
haar ene oortje er een
beetje anders uit ziet. Hoe is
dit gekomen?

Molly enkele jaren geleden toen ze
nog twee oortjes had

Maritta: In september 2021
zagen we dat Molly ziek was.
Ze had een gezwel in haar
linkeroor, volgens de dierenarts een abces. Dit moest
verwijderd worden. Nancy en

Directeur Koen De Craemer en Bram van team Bewonerscontacten
overhandigen Maritta en Molly de oorkonde van 'Huisdier van het
jaar 2022'

NIEUWS UIT BRUGGE
EN OMMELAND
In de afgelopen maanden hebben Vivendo en haar
bewoners niet stilgezeten. Op de volgende pagina's
brengen we verslag uit van enkele hoogtepunten.

Sint-Michiels op z'n Paasbest
Pasen mag dan al even achter de rug zijn, toch blikken we
graag nog eens terug op de leuke knutselactiviteit die
georganiseerd werd in residentie De Leeuwerik. De
bewoners maakten er prachtige paasstukjes.

Bewonersvergadering
in Koolkerke
Vivendo denkt aan de toekomst en wil haar oude woningen
energiezuinig en duurzaam maken. Daarom zullen in de
Vaartbekeweg, Oude-Zwinstraat en Kapelstuk 31 gezinswoningen
volledig worden gerenoveerd.
Om deze werken te kunnen uitvoeren dienen de huidige
bewoners te verhuizen. De meeste bewoners zullen terecht
kunnen in het nieuwbouwproject in de naastgelegen straat
Zagersweg.
Tijdens een huurdersvergadering in maart werden de bewoners
op de hoogte gebracht van de nodige informatie. De verhuis
wordt voorzien voor het voorjaar van 2023.

Brugge zet de bloemetjes buiten!
In Brugge vond in mei opnieuw de jaarlijkse Bebloemingsactie plaats. Buurtcomités krijgen dan de mogelijkheid om gratis de gevels
van de huizen in hun buurt of straat te bebloemen. Zo maakte het buurtcomité van de Maaike Luuxstraat in Assebroek een echt
bloemenparadijs van de buurt! Ook in de residenties De Leeuwerik en De Nachtegaal in Sint-Michiels werden bloemetjes verdeeld. Zo
mooi!

Derde editie van De
Langste Stoel in Brugge
Op 20 mei was het in Brugge opnieuw ‘De Langste Stoel’.
Tijdens dit feest van de verbondenheid werden alle
Bruggelingen opgeroepen om hun stoel voor de deur te
zetten en gezellig bij te praten met de buren. Heel wat
bewoners van onze huisvestingsmaatschappij deden ook
weer mee. In de Molenwijk in Sint-Pieters reden de
bewoners zelfs rond met een ijskar en werd iedereen
getrakteerd op een lekker ijsje. Leuk om te zien dat de
verbondenheid bij onze bewoners zo sterk leeft!

Assebroek, Maaike Luuxstraat

Sint-Pieters, Molenwijk

Assebroek

Gezellige ontmoetingsmomenten in
Assebroek en Zeebrugge
In mei was het opnieuw de jaarlijkse week van Verbondenheid. Hét moment om op
te komen voor meer warmte en verbondenheid in de buurt. Vivendo organiseerde
daarom samen met SAAMO West-Vlaanderen twee ontmoetingsmomenten. In
Assebroek werden de bewoners van de Caroline Poppstraat, Hervé Stalpaertstraat
en Joseph de Smetstraat uitgenodigd. In Zeebrugge kwamen de bewoners van de
Veerbootstraat samen.
Met pannenkoeken en koffie a volonté genoten onze bewoners er van het mooie
weer en de fijne babbels.

Zeebrugge

Aïda en Hendrik smulden van de pannenkoeken.

Instuif van Brugwonen in Sint-Pieters
In 2015 ging het project ‘Brugwonen’ van start op het Lodewijk
Gilliodtsplein in Sint-Pieters. Brugwonen is een woonvorm waarbij woon- en
zorgondersteuning wordt geboden aan mensen die daardoor toch
zelfstandig kunnen wonen. In 2021 werd beslist dat de verouderde
woningen op het Lodewijk Gilliodtsplein zullen plaatsmaken voor nieuwe
woningen. Daarom verhuisden de bewoners tijdelijk naar de Gebroeders
Marreytstraat. Om de goeie verhuis te vieren, organiseerden ze een
gezellige instuif.
De afbraak van de oude huizen op het Lodewijk Gilliodtsplein ging in
augustus alvast van start. Vanaf 2023 start de bouw van de nieuwe
woningen. Na afloop van de werken keren de bewoners terug naar hun
vertrouwde stek.

Anne was jarig, hiep hiep hoera!

100 kaarsjes voor
Robert uit Oostkamp!
Robert Ducheyne uit de Elf-Julistraat in Oostkamp
werd op 31 mei 100 jaar en dat was een bezoekje
aan de jarige meer dan waard. Robert is al 38 jaar
huurder bij Vivendo en hoopt samen met zijn
echtgenote Frieda en zoon Réginald daar nog heel
wat jaren bij te doen. Van harte gefeliciteerd
Robert en dankjewel voor het warme onthaal!

VIVAS Bewonerscongres - De toekomst van de sociale huurder
Op zaterdag 11 juni vond in Leuven het congres voor sociale huurders plaats.
Dit congres wordt jaarlijks georganiseerd door VIVAS, het netwerk van
sociale huurders, in samenwerking met het Vlaams Huurdersplatform. Enkele
huurders van Vivendo waren ook aanwezig. Zij gingen onder begeleiding van
SAAMO West-Vlaanderen in groep met de trein naar Leuven.
Met ‘Van sociale huisvestingsmaatschappij naar woonmaatschappij: de
toekomst van de sociale huurder’ koos VIVAS opnieuw voor een actueel
thema. Tegen 2023 wil men immers de sociale huisvestingsmaatschappijen
en sociale verhuurkantoren samenvoegen tot één ‘woonactor’ per gemeente.
Van de 134 sociale verhuurders blijven er dan nog 42 over. Het doel: alles
eenvoudiger en duidelijker maken voor de bewoners en kandidaten.
Vivendo is goed op weg om aan de verplichtingen vanuit de regering te
voldoen. Eind 2021 sloegen Vivendo en de Brugse Maatschappij voor
Huisvesting alvast de handen in elkaar om samen betaalbaar, kwaliteitsvol en
aangenaam wonen mogelijk te maken.

Uitwijken brengt circusspektakel in Sint-Pieters
In juli kwam het mobiele cultuurhuis ‘Uitwijken’ naar het
park Ten Poele in Sint-Pieters. De toeschouwers
werden er getrakteerd op een indrukwekkende
voorstelling van Cie Carré Curieux. Circusartiest Vladimir
gaf er het beste van zichzelf met zijn diabolo en hond
Alba. Uitwijken is gratis en trekt het hele jaar rond
doorheen de wijken van Brugge. Ga zeker eens kijken
als ze in de buurt zijn, het is steeds de moeite waard!

Oude Maalderijsite in Assebroek
maakt plaats voor sociale woningen
Op de hoek van de Astridlaan
met de Maalderijstraat werd
het
nieuwe
project
‘De
Maalderij’ afgewerkt. Er werden
25 appartementen en een
woning gerealiseerd. Op een
zonnige dag in juli kwamen de
kandidaat-bewoners een kijkje
nemen.

Wijkfeest in Assebroek
Op zaterdag 16 juli vond in samenwerking tussen Vivendo en
het buurtcomité het tweede wijkfeest plaats in de Maaike
Luuxstraat. Het feest kon de voorbije twee jaar niet doorgaan
omwille van corona. Dankzij het stralende weer en zo’n 60
aanwezigen was het feest een groot succes. Bedankt aan alle
vrijwilligers die geholpen hebben met de organisatie, opbouw/
afbraak, voorbereiding van het eten, barbediening en opkuis!
Het doet Vivendo deugd om te zien dat de verbondenheid
tussen de buurtbewoners zo groot is!

© Griet Janssens

Meiboom in Brugge Centrum
Op de site van het oude militaire hospitaal gelegen langs
de Peterseliestraat in het centrum van Brugge bouwt
Vivendo 80 nieuwe woongelegenheden.
Het hoogste punt van de nieuwbouw werd bereikt en dat
moest gevierd worden! Op de top van het dak werd een
'meiboom' geplant.

Sloop van De Linde in
Zedelgem van start
Spectaculaire beelden uit wijk De Linde in
Zedelgem waar 31 verouderde woningen
werden afgebroken! Het terrein wordt
opnieuw ingericht om 60 nieuwe
huurappartementen en 15 koopwoningen
te realiseren.

World Cleanup Day 2022
Zaterdag 17 september was het opnieuw
'World Cleanup Day'! Die dag zetten
vrijwilligers uit de hele wereld zich in tegen
zwerfvuil en sluikstort.
Om het goeie voorbeeld te tonen gingen
bewoners Christopher en Katelijne samen
met
Bram
en
Joke
van
team
Bewonerscontacten op pad in de omgeving
van Sentillenhof, in de Brugse binnenstad.
Gewapend met handschoenen en grijper
verzamelden ze 4 zakken met vuilnis.
Ben jij ook begaan met de netheid in jouw
buurt? Neem dan zeker eens een kijkje op
www.mooimakers.be. Je vindt er handige
tips om zelf aan de slag te gaan. Er is ook
een webshop waar je gratis materiaal kan
bestellen om veilig en vlot te werk te gaan.

Project in de kijker: DE LIJSTER, Sint-Michiels
Groot nieuws uit Sint-Michiels. Na jarenlange onzekerheid over het
voortbestaan van de residenties De Leeuwerik en De Nachtegaal
is de knoop definitief doorgehakt.
En het besluit is best wel verassend! Het gebouw ‘De Leeuwerik’ uit
1968 wordt dan toch niet gesloopt, maar zal een totaalrenovatie
ondergaan. Het naastliggende gebouw ‘De Nachtegaal’ wordt wel
vervangen.
Voor alle bewoners uit de beide gebouwen zal door Vivendo een
nieuwe woonst worden gezocht. De meeste mensen die in De
Leeuwerik wonen kunnen alvast terecht in het nieuwbouwproject
‘De Lijster’ waarvan de bouw dit jaar nog wordt gestart. We
vermoeden dat de bouwwerken eind 2024 afgerond zullen zijn.
De eerste verhuizen zullen dan plaatsvinden in 2025 en een
medewerker van dienst Bewonerscontacten en Kandidaten zal
iedereen ondersteunen om deze zo vlot mogelijk te laten verlopen.
De sloop van de Nachtegaal begint pas ten vroegste vanaf 2026.

Het mag gezegd worden... Voor de
bewoners was de toekomst van
hun
appartement
vele
jaren
onduidelijk. Vivendo betreurt dat
de beslissingen om allerlei redenen
voortdurend moesten uitgesteld
en aangepast worden. Wij hopen
dan ook dat deze bladzijde nu snel
kan worden omgeslaan en aan een
mooi nieuw hoofdstuk voor SintMichiels kan worden begonnen.

Bewonersvergadering
De bewoners werden van het nieuws op de hoogte
gebracht tijdens een bewonersvergadering. Nadien kon
gezellig bijgepraat worden met een drankje.

De Leeuwerik
Bouwjaar: 1968
Appartementen: 96
Adres: Parklaan / Walakker
Ontwerpers: Raymond Huyghebaert
en Remy Van der Looven
Toekomst: Totaalrenovatie vanaf 2025

De Nachtegaal
Bouwjaar: 1974
Appartementen: 36
Adres: Sint-Arnolduslaan
Ontwerpers: Raymond Huyghebaert
en Remy Van der Looven
Toekomst: sloop en vervanging

Wij vroegen 3 bewoners van residentie De Leeuwerik
wat ze denken over hun toekomstige verhuis.
Rik: "Het project ‘De Lijster’ is een
heel mooi project van ontwerp
en indeling. De kleinschaligheid
vind ik zeer aantrekkelijk alsook
de nabijheid van de natuur. Het
project straalt rust uit door de
aanwezigheid van het water, het
zicht op de bomen… De Lijster is
wonen in balans"

Nieuw project: De Lijster

Rik Termote

Saskia Clauwaert

Het project 'De Lijster' bestaat uit 4 appartementsblokken van 4 tot 6
verdiepingen hoog. In totaal zullen er 62 appartementen in
ondergebracht worden, waarvan 13 met 1 slaapkamer en 49 met 2
slaapkamers. Daarnaast wordt er ook een ondergrondse parkeergarage en fietsenberging voorzien.
Elk appartement heeft een ruim terras en in elk gebouw is 1
appartement op het gelijkvloers volledig aangepast voor bewoners
die zich verplaatsen met een rolwagen.

Kurt Maes

Saskia: "Ik vind de indeling zeer
aantrekkelijk. De appartementen
zullen licht en luchtig zijn. Ik kijk
heel erg uit naar de open keuken,
wat een ruimtelijk gevoel creëert.
De douche is een groot pluspunt.
De warmte-isolatie en geluidsisolatie zal ook beter zijn. De
gebouwen liggen in een groen
gebied, wat ook zeer aangenaam
is. We zien het helemaal zitten!"
Kurt: "Na 20 jaar was mijn
appartement aan een opfrissing
toe. Dat ik nu de kans krijg om te
verhuizen naar dit nieuw project is
een zorg minder en tegelijk een
enorme verbetering. Ik ben zeer
vereerd dat ik deze kans krijg. De
Lijster is een zeer mooi ontwerp.
De keuze voor zonnepanelen is in
de huidige milieu- en klimaatcrisis
een absoluut pluspunt. De verhuis is een aangenaam vooruitzicht!"

Koken op gas wordt verplicht afgebouwd
Op 31 januari 2021 vond er in een gebouw
van de Turnhoutse Sociale huisvestingsmaatschappij De Ark een gasexplosie
plaats. Bij de ontploffing kwamen vier
personen om het leven en raakten twee
bewoners gewond. De oorzaak lag bij het
gasfornuis.

Een gasaansluiting voor het fornuis dient
uitgevoerd te worden door een ervaren en
erkend vakman en moet elke 10 jaar
worden vernieuwd. Soms sluiten bewoners
zelf hun fornuis foutief aan of wordt er
vergeten om dit te vernieuwen.
Koken via gas kan dus gevaarlijk zijn en
kost ook veel in onderhoud.
Daarom heeft de Raad van Bestuur van
Vivendo besloten om het koken op gas in
haar woningen op termijn helemaal af te
bouwen.
Hoe wil Vivendo dat doen?
• Wanneer woningen leeg komen of
gerenoveerd
worden
zal
de
gasaansluiting voor het fornuis
worden weggenomen.
• In nieuwbouwwoningen zal er geen
mogelijkheid meer zijn om een
gasfornuis aan te sluiten.

Ik kook op gas, wat nu?
• De onderhoudsfirma zal tijdens het
jaarlijks onderhoud nazien of de
gasaansluiting in jouw woonst nog
conform de regelgeving is, en zal
deze indien nodig volgens de
wettelijke normen aanpassen.
Mijn gasfornuis is aan vervanging toe,
wat nu?
• Je mag GEEN nieuw gasfornuis
meer kopen, wel een elektrisch
fornuis. Bel de onderhoudsfirma
om na te laten kijken of alle
voorzieningen voor een elektrisch
fornuis aanwezig zijn. Indien nodig
nemen ze meteen de gasaansluiting
voor het fornuis in je woning weg.
Heb je nog vragen?
Neem contact op met de technische dienst.

Onze gegevens:

KRUISWOORDPUZZEL

Handboogstraat 2 bus 13
8000 Sint-Pieters

(ij = 2 vakjes)

Magdalenastraat 20 bus 1
8200 Sint-Andries
Telefonisch bereikbaar:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

9u-12u, 14u-16u
9u-12u, 14u-18u
9u-12u, 14u-16u
9u-12u, 14u-16u
9u-12u

Algemeen nummer
Tel: 050/17.05.00
E-mail: info@vivendo.be
Dienst verhuur
Tel: 050/17.05.50
E-mail: verhuring@vivendo.be
Technische dienst
Tel: 050/17.05.70
E-mail: patrimonium@vivendo.be
Six: 051/31.20.12
Engie Cofely: 0800/99.700

Oplossing:

Tip: Alle antwoorden zijn terug te vinden
in dit krantje
Horizontaal:
3) Naam van de kat van Johan (zie pagina 3)
6) Klantverantwoordelijke van Sint-Andries
7) Afval dat op straat rondslingert
9) Werd a volonté gegeten tijdens de ontmoetingsmomenten in Assebroek en Zeebrugge
10) Betaal je elke maand en wordt jaarlijks
herberekend
12) Winnaar 'Huisdier van het jaar 2022'

Verticaal:
1) Naam van het nieuwe bouwproject in
Sint-Michiels: 'De .......'
2) Het netwerk van sociale huurders
4) Mobiel cultuurhuis dat langskwam in Sint-Pieters
5) kooktoestel dat op termijn zal verdwijnen uit de
woningen van Vivendo.
7) Straat in Koolkerke waar een nieuw project
wordt gebouwd
8) Werd geplant op de top van het nieuwe
bouwproject in de Peterseliestraat in Brugge
11) Bewoner die 100 jaar werd

Bezorg ons de oplossing van deze puzzel en win
een winkelbon ter waarde van 25 euro.
Dat kan via e-mail: bewonerscontacten@vivendo.be
Of bezorg ons de oplossing via de post.
Vergeet zeker niet jouw naam te vermelden.
Een onschuldige hand trekt vijf winnaars uit de inzendingen!

De winnaars van de vorige editie zijn:
•
Marleen Dieryckx, Eernegem
•
Jenny De Scheemaecker, Sint-Kruis
•
Devriese Noëlla, Sint-Michiels
•
Plowy Raphaël, Eernegem
•
Willy De Vos, Sint-Pieters
Zij krijgen binnenkort een bon in de bus!

Bewonerscontacten
Tel: 050/17.05.10
E-mail: bewonerscontacten@
vivendo.be
Kandidaat-huurders
Tel: 050/17.05.20
E-mail: kandidaathuur@
vivendo.be
Kandidaat-kopers
Tel: 050/17.05.04
E-mail: info@vivendo.be
Openingsuren loket:
Magdalenastraat
Maandag: 9u-12u
Dinsdag:
14u-18u
Woensdag: 9u-12u
Vrijdag:
9u-12u
Handboogstraat
Donderdag: 9u-12u

