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WOONVEER
M A G A Z I N E

Beste huurders,

De afgelopen maanden heeft 
het corona-virus ons sociale 
leven sterk in de greep gehad. 
Wij hopen dat jullie deze periode 
goed zijn doorgekomen. Met 
Covid-19 rondom ons hebben we 
allen leren leven met 1,5 meter 
afstand, handen wassen, plexiglas 
en mondmaskers. Gelukkig met 
resultaat; er is stilaan beterschap.

Als sociale woningmaatschappij 
hebben wij al het mogelijke 
gedaan om toch een zo 
goed mogelijke service te 
blijven bieden. Met de nodige 
veiligheidsmaatregelen zijn onze 
balies al enkele weken terug 
open op afspraak. We volgen de 
evolutie op de voet en proberen 
onze dienstverlening zo snel als 
mogelijk weer op kruissnelheid te 
krijgen.

Ondertussen gaat het leven 
verder. In dit zomernummer van 
Woonveer Magazine lees je meer 
over enkele nieuwe projecten, 
over onze sociale dienst, over 
onze nieuwe medewerkers en 
nog veel meer. Omdat het zomer 
is en veel mensen in eigen land 
blijven, zetten we in dit nummer de 
schijnwerper op de mooiste plekjes 
van Klein-Brabant.

We wensen jullie een aangename 
zomer in eigen streek!

Ivan Van der Taelen
Voorzitter 

van de raad van bestuur

Palingstraat 48_101 • 2870 Puurs-Sint-Amands
T: 03 740 00 20 • www.woonveer.be
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De zomer is in het land en we mogen weer voorzichtig uit ons kot komen. Dit is het ideale moment om eens rond 
te kijken in onze eigen streek Klein-Brabant. Wij zetten hier alvast 10 plekjes in de kijker die leuk, kindvriendelijk 
en gratis te bezoeken zijn. Aan jullie om er van te genieten. Meer informatie vind je op de website van toerisme 
Klein-Brabant http://www.toerismekleinbrabant.be/ of in de plaatselijke infokantoren. Veel zomerplezier. 

  PARK D’URSEL IN HINGENE
Gedurende bijna vierhonderd jaar was het kasteel van 
Hingene het favoriete zomerverblijf van de adellijke fami-
lie d’Ursel. Elk jaar trok de hertog er met zijn familie en be-
dienden naartoe. Nu is Kasteel d’Ursel eigendom van de 
provincie Antwerpen, die de oude glorie liefdevol in ere 
herstelt en er nieuw leven brengt.
Het kasteel wordt omgeven door een groen domein van 
33 hectare. Het bestaat uit een parkgedeelte rond het 
kasteel en een bosgedeelte met verschillende wandel- 
dreven. Het park d’Ursel is via de Notelaerdreef ook ver-
bonden met de Scheldedijk en het oude jachtpaviljoen 
de Notelaer.
Het domein is alle dagen vrij toegankelijk van zonsopgang 
tot zonsondergang.

  PARK FORT LIEZELE
Fort Liezele is één van de best bewaarde en gerestaureer-
de pantserforten rondom Antwerpen. Het fort dateert van 
begin 20ste eeuw, doorstond de twee wereldoorlogen 
en is nu een bouwkundige parel in een groene zone. Een 
groot gedeelte van het 13 ha grote fort is ingericht als mu-
seum, maar de rest is vrij toegankelijk. 
Net buiten het fort legde de gemeente in 2018 het Park Fort 
Liezele aan. Dit is een landschapspark met wandelpaden, 
vijver, skeelerpiste, fit-o-meterparcours en Fins looppad. De 
waterspeeltuin brengt verfrissing tijdens warme dagen.

  KINDERBOERDERIJ BARELHOEVE IN BORNEM
De gemeentelijke kinderboerderij ‘Barelhoeve’, die in 1974 
officieel werd opengesteld voor het publiek, is gegroeid uit 
een bestaand melkveebedrijf. Je kan hier dus nog steeds 
het leven op een echte boerderij ontdekken. Je vindt hier 
alle dieren van de boerderij, een museum met oude land-
bouwwerktuigen, verschillende doe- en leerpaden en een 
hoevewinkel met heerlijke, verse boerderijproducten!

  RECREATIEDOMEIN BREEVEN IN BORNEM
Sport- en recreatiecentrum Breeven is het  walhalla voor 
sportliefhebbers. Het domein heeft een oppervlakte van 
maar liefst 65 hectare en ziet eruit als een park met aan-
gelegde wandelwegen, zithoekjes, lig- en speelweiden en 
een grote vijver.
Je vindt er een zwembad, ruime sporthal met 2 squashlo-
kalen en een indoorklimmuur. Buiten kan je jezelf wagen 
aan een wedstrijdje minigolf. Kinderen leven zich uit in een 
gigantische speeltuin.

KLEIN-BRABANT
VAKANTIELAND
10 LEUKE PLEKJES IN EIGEN STREEK

3



  HOF VAN COOLHEM IN KALFORT
Het Hof van Coolhem was ooit eigendom van de paters Cisterciënzers en verbaast nu alle bezoekers met 
een mix van natuur en cultuur. Je ontdekt er onder meer een bijen- en vlindertuin, een prachtige kruidentuin 
en een gigantische hoogstamboomgaard. In de aspergetuin leer je dan weer alles over de aspergeteelt. 
Ook de demoplaats ‘composteren’ en de ‘viezebeestjestuin’ zijn de moeite waard.

  TEKBROEK IN PUURS
Dit typische broekbos is het oudste groendomein van Puurs en bevindt zich op een steenworp van het cen-
trum. Het is de uitgelezen plek voor zomerse fietstochten. Het gebied is maar liefst 17 hectare groot! Pende-
laars fietsen via Tekbroek van Overheide naar Puurs, weg van alle verkeersdrukte.
In Tekbroek staat natuurontwikkeling centraal. Inheemse wilgensoorten, de zwarte en gewone els vind je er 
in grote getallen. Het hoe en waarom ontdek je op de 12 informatieborden van het natuurleerpad, dat de 
gemeente samen met Natuurpunt vzw uitwerkte.

  SINT-PIETERSBURCHT IN PUURS
Sint-Pietersburcht maakt sinds 1912 deel uit van de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Deze grote bun-
ker of redoute is gelegen naast de oude spoorlijn van Puurs, tussen Fort Bornem en Fort Liezele.
In 1954 werd het domein omgevormd tot speelparadijs. Vandaag is het recreatieve park met zijn speelpa-
radijs en cafetaria in de schaduw van de schans nog steeds een waar toevluchtsoord voor jong en oud. 
Kinderen kunnen zich uitleven in de speeltuin, het huttendorp of de zandbak. Of ontdek de bloemenwei-
de of moerasvijver.
Sinds 1998 is het beheer ervan in handen van Natuurpunt vzw, die in het centraal bunkergedeelte de huis-
vesting van verschillende vleermuizen opvolgt en in kaart brengt. In het goed bewaard gebleven ingangs-
gebouw is een infolokaal over de plaatselijke fauna en flora. Het is ook het startpunt van twee natuur-edu-
catieve wandelpaden.

  HOF TER ZIELBEEK IN RUISBROEK
Hof ter Zielbeek is de ideale plek voor een gezellige of stevige wandeling. Via de brug over de Zielbeek 
wandel je zelfs helemaal tot in het jonge bos ‘Ooievaars- 
nest’. Het parkdomein stamt uit 1830 en is gebaseerd op 
de Engelse landschapstijl. Dat merk je aan het golvende 
landschap, de kronkelende waterwegen en sierlijke brug-
gen. Ook de verschillende moerascipressen en de Tulpen- 
en Amberboom dateren uit die periode.

  DE KAAI EN SCHELDEDIJKEN IN SINT-AMANDS
Sint-Amands ligt aan de mooiste bocht van de Schelde. 
De kaai met uitzicht op het stromende water lokt het hele 
jaar door veel bezoekers. Links en rechts kan je wandelen 
en fietsen op de dijken en met de veerboot kan je gratis 
overzetten naar Moerzeke aan “de overkant”.
Deze trekpleister zal binnenkort nog beter ingericht wor-
den tot een plek van ontmoeting en beleving voor toeris-
ten én inwoners. 

  WANDELKNOOPPUNTEN EN FIETSKNOOPPUNTEN
Sinds enkele jaren is heel Klein-Brabant voorzien van wandelknooppunten en fietsknooppunten. Dit is een 
systeem van genummerde paaltjes waarbij je van het ene naar het andere punt rijdt of wandelt door de 
pijltjes te volgen. Je kan zelf op voorhand jouw wandelingen of fietstochtjes uit stippelen, je kiest zelf waar 
naar toe en hoe lang de tocht is. In de infokantoren van Toerisme Klein-Brabant kan je deze fietskaart of 
wandelkaart aankopen. Maar je kan de wandelknooppunten ook raadplegen op de website https://www.
wandelknooppunt.be. De fietsknooppunten kan je bekijken op de website  https://www.vlaanderen-fiets-
land.be/routeplanner.

Meer informatie in de Infokantoren toerisme (wegens de corona-maatregelen slechts beperkt open).
Puurs: Gemeentehuis, Hoogstraat 29
Bornem: Infokantoor Landhuis, Boomstraat 1
Sint-Amands: Oud gemeentehuis, L. Van der Looystraat 10

Copyright foto’s: Toerisme Scheldeland, Koen De Vlieger-De Wilde, Luc T., Patrick Quintelier
Met dank aan Toerisme Klein-Brabant Scheldeland vzw
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We zetten in deze editie van Woonveer Magazine 
graag ons project in de Jan Van Meerbeecklaan in Ma-
riekerke in de kijker. We hebben in deze straat 11 verou-
derde woningen gesloopt om plaats te maken voor 21 
nieuwe, moderne wooneenheden. 

Architectenbureau Martine Van Noten ontwierp nieu-
we, energiezuinige woningen die mooi aansluiten bij de 
bestaande woningen in deze wijk. We voorzien (gesta-
pelde) woningen met 1, 2 en 3 slaapkamers. Een aantal 
van deze woningen zijn aangepast voor rolstoelgebrui-
kers. 

Er wordt momenteel door aannemer Everaert-Coore-
man op verschillende locaties gewerkt, verdeeld over 
de straat. Van sommige blokken zijn de ruwbouwwer-
ken al bijna klaar;  op korte termijn zal daar de  dakcon-
structie kunnen opgetrokken worden. 
Door de coronamaatregelen heeft deze werf een aan-
tal maanden stil gelegen waardoor de werken vertra-
ging opgelopen hebben. We hebben daarom op dit 
moment nog geen goed zicht op het einde van het 
project… Hopelijk kunnen we de woningen tegen mid-
den 2022 verhuren.

Ondertussen werden de woningen en appartementen 
van onze projecten Molenveldweg en Prins Albertlaan 
in Bornem toegewezen en verhuurd. We wensen de 
nieuwe bewoners veel geluk in hun nieuwe woning! 

Woonveer Klein-Brabant investeert ook in onderhoud 
en renovatie. In een gedeelte van Duiventilstraat in 
Hingene en Verberdestede in Liezele laat Woonveer de 
opritten en verhardingen opnieuw aanleggen. Van de 
gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om de riole-
ringen deels te vervangen. 

WOONVEER 
KLEIN-BRABANT 
(VER)BOUWT !
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Eind mei namen we met de 
collega’s en het directiecomité 
afscheid van onze collega 
Annemie Moons. Na 18 jaar 
trouwe dienst gaat ze genieten 
van een welverdiend pensioen.

Annemie was het gezicht van 
eerst Eigen Woning en daarna 
Woonveer Klein-Brabant. Altijd 
goed gezind, stond ze al die 
jaren klaar voor onze kandidaat-
huurders, huurders én de 
collega’s. 

We zullen Annemie missen!  

WE STELLEN GRAAG ONZE 2 NIEUWE MEDEWERKERS VOOR.

Emely Selleslags startte op 4 mei 
op de dienst klantenrelaties. Zij 
neemt er de taken van Annemie 
over.

Ingrid Smet ondersteunt sinds half 
mei de technische dienst voor de 
administratieve taken.

We wensen hen allebei veel  
succes!

WOONVEER ZWAAIT 
ANNEMIE UIT….

…. EN VERWELKOMT 
      EMELY EN INGRID.
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…. EN VERWELKOMT 
      EMELY EN INGRID.

Bij Woonveer vinden we het onderhoud van de tuinen belangrijk. Iedereen woont graag in een verzorgde om-
geving. Tuinen spelen daarbij een belangrijke rol. Een modeltuin is niet nodig maar we vragen wel een verzorgde 
buitenruimte. We geven hier graag enkel tips voor het onderhoud van je tuin.

ONDERHOUD VAN JE TUIN
Het is belangrijk om je tuin goed te verzorgen. Denk daarbij aan het volgende: regelmatig gras maaien, regel-
matig onkruid verwijderen, zowel in de tuin als tussen tegels van toegangspaden en het terras. Snoei je haag 2x 
per jaar.

Stockeer geen afval of spullen in de tuin!  Plaats vuilniszakken in afgesloten vuilnisbakken. Voedsel en afval trek-
ken namelijk ongedierte aan. 

Parkeer je auto op straat of op de oprit, niet in de tuin.

PLANTEN IN JE TUIN
Beplanting aanbrengen in de tuin doe je om van te genieten, om de sfeer maar het zorgt tegelijk ook voor pri-
vacy. Beplanting mag echter nooit overlast of schade veroorzaken, niet bij buren en ook niet bij voorbijgangers.

Door tijdig te snoeien voorkom je dat bomen of struiken overhangen. Hou rekening met de tuin van je buren, met 
voetpaden of achterpaden. Denk ook aan het uitzicht van anderen in je omgeving en aan weggebruikers. Zorg 
dat je hun uitzicht niet belemmert en dat je niet verantwoordelijk wordt voor verkeersonveiligheid of burentwist. 

MAG IK EEN TUINHUIS PLAATSEN?
Een tuinhuis plaatsen mag niet zomaar. Je moet hiervoor de toestemming aan Woonveer vragen.

Hou er ook rekening mee dat wij op het einde van je huurcontract altijd kunnen eisen dat je de woning herstelt 
in de oorspronkelijke staat. Dan moet je het tuinhuis opnieuw afbreken. We kunnen de veranderingen ook over-
nemen zonder dat je daarvoor een vergoeding kan vragen. 

Als je een tuinhuis wenst te plaatsen, contacteer dan onze technische dienst via onderhoud@woonveer.be.  
Op onze website www.woonveer.be vind je een aanvraagformulier.

TUINONDERHOUD: 
ENKELE TIPS
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Afval sorteren is belangrijk. Zo help je het milieu. Nog beter is geen afval produceren. En dat is zelfs ook nog 
goed voor de portemonnee. 

WE GEVEN JE EEN PAAR TIPS OM AFVAL TE VERMIJDEN: 
1. Drink kraantjeswater. Kraantjeswater in België is perfect drinkbaar. Veel plastic flessen, vervoer én geld 

uitgespaard. 

2. Neem zelf een tas mee naar de winkel en vermijd zo plastic zakjes. Vandaag moet je vaak bijbetalen voor 
een plastic zakje. Dus, je spaart ook wat geld uit. 

3. Controleer de houdbaarheidsdatum van voedsel voor je iets koopt. Houd deze datum ook in jouw 
koelkast goed in de gaten. 

4. Bewaar etensresten in plastic dozen, niet in aluminium- of huishoudfolie. 

5. Kies voor oplaadbare batterijen en navulbare aanstekers. 

VERMINDER DE AFVALBERG: 
IN 5 TIPS NAAR MINDER AFVAL
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Voor velen van jullie is Ellen, onze maatschap-
pelijk werkster, geen onbekende. Vooral voor 
onze huurders in Bornem is Ellen een vertrouwd 
gezicht. Ellen gaat niet alleen langs bij nieuwe 
huurders om hen persoonlijk te verwelkomen, 
ze zet zich ook in voor het welbevinden en 
aangenaam samenleven van al onze huur-
ders. 

Ellen, kan je zelf even kort vertellen wat de 
sociale dienst kan betekenen voor onze 
huurders?
Eerst en vooral probeer ik de nieuwe huurders 
een beetje beter te leren kennen. Een maand 
of 3 nadat ze hun intrek genomen hebben in 
een woning van Woonveer, ga ik bij hen langs. 
Ik pols dan of ze al goed geïnstalleerd zijn en 
of ze al kennis gemaakt hebben met de buurt. 
Ik overloop ook met hen nog eens de belang-
rijkste afspraken uit de huurovereenkomst en 
het reglement van inwendige orde.
 
Verder kunnen huurders ook bij mij terecht als het samenleven met buren niet goed verloopt. Dit kan verschillen-
de oorzaken hebben: er kan geluidsoverlast zijn, misschien zijn er buren die hun woning en tuin niet goed onder-
houden, onenigheid over het onderhoud van gemeenschappelijke delen,…

Ook als huurders met andere vragen of problemen in verband met leefbaarheid zitten, kunnen ze bij mij terecht. 
Ik zal misschien niet altijd zelf kunnen helpen maar ik kan hen wel doorverwijzen naar andere diensten die dit wel 
kunnen.

Huurders kunnen dus ook bij jou terecht als het samenleven niet zo goed lukt. Hoe kan jij dan helpen?
Ik zal eerst en vooral luisteren naar de huurder die het probleem aankaart en de situatie zo goed mogelijk pro-
beren te begrijpen. 

Ik zal ook nagaan of beide partijen al over het probleem gepraat hebben. Soms zijn mensen bang om een pro-
bleem te bespreken met hun buur en komen ze onmiddellijk naar mij met de vraag om tussen te komen. Als je je 
aan iets stoort, is het echter belangrijk om je buur daar zelf eerst op een rustige manier over aan te spreken. Als, 
bij voorbeeld, een boom of een struik van je buur overhangt in jouw tuin en dit stoort je, ga dan eerst in gesprek 
met je buur. Vraag of hij de struik of boom wil inkorten en leg uit waarom. Als je dit op een rustige en vriendelijke 
manier doet, zal dit zeker lukken. 
 
Hetzelfde geldt voor geluidsoverlast:  staat de muziek van je buur wat te luid, ga dan aanbellen en vraag vrien-
delijk of het wat zachter kan. Kloppen op de muren zal de situatie alleen maar erger maken. 

En wat als praten niet helpt?
Dan wil ik gerust een handje helpen. Ik zal eerst eens praten met beide partijen. Eventueel nodig ik hen uit voor 
een  bemiddelingsgesprek op kantoor.  Ik help de mensen dan om hun hart te luchten ten opzichte van elkaar 
en naar elkaar te luisteren.  Meestal hebben deze gesprekken een positief resultaat.  

En als het dan nog niet lukt?
Tja, de laatste stap is dan een oproep in verzoening voor de vrederechter. Beide partijen worden dan in het 
kantoor van de vrederechter uitgenodigd om hun problemen uit te praten. De vrederechter zal dan een laatste 
poging doen om te bemiddelen.

EVEN VOORSTELLEN: 
ELLEN VAN DE SOCIALE DIENST VAN WOONVEER

VERMINDER DE AFVALBERG: 
IN 5 TIPS NAAR MINDER AFVAL
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Je kan niet altijd wandelen en fietsen in eigen streek. Daarom plaatsen we deze woordpuzzel. 
Vul de 12 woorden horizontaal in. Dan verkrijg je van boven naar onder een nieuw woord van 12 letters.

Weet je het antwoord? 
Stuur het woord per mail naar info@woonveer.be 
of noteer het op de antwoordstrook achteraan dit zomermagazine en stuur het op tegen 15 augustus 2020 
naar Woonveer Klein-Brabant, Palingstraat 48_101, 2870 Puurs-Sint-Amands. 
Vergeet zeker je naam en adres niet te vermelden. 
Uit de inzenders trekken we een winnaar die we belonen met een P-bon of een Bornembon.

Tegelijk horen we ook graag jullie mening over dit zomermagazine. Heb je suggesties? Laat het ons weten.

Vragen
1. Overzet
2. Streekgroente
3.  Plaats om zich op te frissen
4.  Kinderboerderij in Bornem
5.  Woonveer verhuurt er 1.500
6.  Historisch gebouw in Liezele, Bornem en Breendonk
7.  Grote epidemie
8.  Seizoen
9.  Streekbier
10.  Wie is net met pensioen
11.  Bijgebouw aan woning
12.  Stroomt door Klein-Brabant

WOORDRAADSEL
WOONVEER
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✁

“OPLOSSING WOORDRAADSEL”

“MIJN SUGGESTIES”

Ik vind Woonveer Magazine    /  

Het Woonveer magazine zomer 2020 is het 3de nummer dat bij jou in de bus valt. 
Naast deze zomereditie mag je eind 2020 ook nog een wintereditie verwachten.

We horen graag wat je van dit nummer vindt: 
• welk artikel vond je boeiend?
• welk artikel vond je overbodig? 
• Heb je een suggestie voor een volgend nummer? 

Laat het ons weten.
Stuur tegen 15 augustus 2020 een mail naar info@woonveer.be 
of gebruik het antwoordformulier hieronder.

Dan kan je gelijk ook het antwoord op onze woordpuzzel doorgeven.

WOONVEER MAGAZINE
HOORT GRAAG
JOUW MENING
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Telefoonnummer: 03 740 00 20
E-mail: info@woonveer.be
Website:  www.woonveer.be 

Gezien  de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van corona, kan je voorlopig enkel op afspraak 
terecht aan ons loket. We maken ook enkel afspraken voor zaken die niet telefonisch of schriftelijk kunnen be-
handeld worden.

Op onze website houden we je op hoogte van eventuele wijzigingen in de bereikbaarheid van ons loket.

Telefonisch zijn we elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u - 14u tot 16u

Inschrijvingen voor koopwoningen en aanvragen voor de Vlaamse Woonlening 
Enkel op afspraak!

Technische meldingen 
Voor technische meldingen hoef je niet langs te komen. Je kan deze telefonisch of per e-mail doorgeven. Als 
het telefoonnummer bezet is, spreek dan gerust een boodschap in op het antwoordapparaat. We beluisteren 
de berichten dagelijks.

Telefoonnummer (algemeen): 03 740 00 20 (optie 1)
E-mail:  onderhoud@woonveer.be

Let op!
Ons kantoor is gesloten op 20 en  21 juli en 17 augustus

PRAKTISCHE 
INFORMATIE

✁

Woonveer Klein-Brabant

Palingstraat 48_101

2870 Puurs-Sint-Amands 

Naam en adres afzender


