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VERMIJD EEN FOUTIEVE HUURPRIJS!!
Samen met deze wegwijsbrief ontvang je een overzicht met de
gegevens waarop de MBV zich zal baseren om de huurprijs van
2019 te berekenen. Lees deze brief grondig na. Indien er gegevens
onjuist zijn, gelieve dit onmiddellijk te melden.
Dit kan op huur@mbvsw.be of 09 376 90 41.

Besparen tijdens
de wintermaanden?
» Doordat de MBV de enkele
»

»

»

beglazing heeft vervangen
door dubbele, bespaar je
reeds € 170 per jaar.
Je kan 7% minder energie
verbruiken door de
verwarming 1°C lager te
zetten. Heb je het koud, trek
eerst een warme trui aan.
Als er niemand thuis is, laat
de verwarming zakken tot
16°C.
De verlichting gaat vroeger
aan $ heb je nog halogeenof gloeilampen? Vervang
deze door energiezuinige
spaar- of LED-lampen.
Bij het verlaten van de
kamer, schakel steeds de
verlichting uit.
Ook buiten de zomermaanden
kan je het wasgoed buiten
drogen.

Schatten op zolder

Kleurwedstrijd
voor de kleintjes

Momenteel zijn wij het archief
aan het opruimen en de
belangrijke documenten aan het
digitaliseren. Dit is een grote
klus, af en toe vinden we oude
krantenartikels, oude foto’s,
een stadsplan van het jaar 1959,
bouwaanvragen, verzegelde
enveloppe ... terug.

Doe mee aan onze eerste
kleurwedstrijd.
Op onze website vind je mooie
HALLOWEEN kleurplaten:
www.mbv-sociaalwonen.be
De kleurplaten kunnen ook
afgehaald worden aan het
loket tijdens de openingsuren.
Bezorg ons de mooi ingekleurde
tekening terug voor 31/10/2018
en misschien win jij een mooi
cadeautje. Als je je tekening
komt afgeven tijdens de
loketuren krijg je sowieso
een zakje snoep!
Veel succes en vergeet je naam
en adres niet te vermelden op
de tekening!!

Klein prijsje?
Met een beperkt budget kan je in
de vijf kringwinkels van het Meetjesland (Eeklo,
Aalter, Zomergem, Assenede, Maldegem) terecht om toffe
tweedehandsspullen tegen een laag prijsje aan te kopen.
Je vindt er kleding, meubels, fietsen, speelgoed enz.
Daarnaast kan je andere mensen gelukkig maken door spullen die je niet meer gebruikt
te geven aan de winkel. Zo werk je mee aan het milieu. Je redt de spullen van de
afvalberg door hen een tweede leven te geven.
De mensen die tewerkgesteld worden in de winkels zijn personen die minder kansen
krijgen op de gewone arbeidsmarkt wat ook weer een pluspunt is.
Dus aarzel niet en maak gebruik van de kringwinkel want iedereen wint erbij.

 www.dekringwinkel.be

HERSTELLING
Heb je een defect in de woning of wil je iets technisch melden
neem dan contact op met de afdeling Patrimonium op het
nummer 09 376 90 47. We proberen jullie direct verder te helpen!
Problemen met de cv-ketel? Contacteer rechtstreeks Jens
Teerlinck op het nummer 0494 62 59 50.

Wist-je-datjes
» Je als beschermde afnemer

een kortingsbon van € 150 kan
bekomen voor de aankoop van
een wasmachine of ijskast met een
A-label: www.energiesparen.be/
kortingbonbeschermd.

» Je de kranen best kan ontkalken
met azijn? Een schitterend
resultaat en niet giftig!

» Je de ramen het beste

schoonmaakt met water en een
scheutje afwasmiddel? Onze
professionele ruitenwassers
gebruiken ook deze techniek.

» Onze huisjes in het Zonnepark te
Eeklo aan de buitenkant volledig
zijn opgefrist, als een woning
vrijkomt, wordt ze aan de
binnenkant aangepakt.

» Indien je last hebt van ratten,

je contact kan opnemen met
je gemeente. Vele gemeenten
werken samen met Rato die de
ratten komt bestrijden.

Renovaties
ZOUTWEG, WAARSCHOOT

In de woningen werden
verschillende aanpassingen
uitgevoerd. De 3-slaapkamerwoning is
gerenoveerd naar een 2-slaapkamerwoning.
De kleinste slaapkamer is nu een badkamer
en de voorplaats en achterplaats zijn samen
een ruime living geworden. Om de woningen energiezuiniger
te maken, werd het schrijnwerk vervangen en de zoldervloer
geïsoleerd.

gerenoveerd

RENNING TUINWIJK – BEKE TUINWIJK, WAARSCHOOT
90 jaar geleden werden
bijna afgewerkt deze woningen gebouwd
en was het dus tijd dat ze onder
handen werden genomen. Deze 4 woningen
worden uitgerust met hedendaagse
technieken zoals centrale verwarming,
ventilatie en regenwaterrecuperatie. De renovatie loopt op zijn
einde en deze woningen worden binnenkort een nieuwe thuis.
GUIDO GEZELLESTRAAT, EEKLO

Na 3 jaar renoveren zijn de
laatste woningen bijna
afgewerkt. De werken waren gestart
in oktober 2015 en werden aanbesteed voor
een bedrag van meer dan 3 miljoen euro.
De grondige renovatie met behoud van de
architectuur heeft de straat opgewaardeerd.

bijna afgewerkt

» Zwerfkatten worden gevangen
en gesteriliseerd door de
gemeente. Daarna worden ze
teruggeplaatst.

↓ Zonnepark

AKKERSTRAAT – LINDESTRAAT, WAARSCHOOT
Deze woningen dateren van
werken gestart 1968 en zijn bijgevolg toe
aan een grondige renovatie.
De renovatie gebeurt in 2 fasen waarin een
verhuisbeweging zal plaatshebben.
Er is reeds een infovergadering doorgegaan
met de huurders. Het bedrag bedraagt bijna 600.000 euro.

In memoriam
Op 2 juli 2018 is onze collega Dhr. Julien Bauwens
overleden. Julien was een medewerker van de
afdeling Patrimonium. Hij was 35 jaar in dienst
bij de Meetjeslandse Bouwmaatschappij. In het
begin van zijn loopbaan deed hij de huurdersadministratie en later was hij vooral gefocust op de
nieuwbouwprojecten.

