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KINDEROPVANG BASSEVELDE 

Begin juni opent kinderopvang het Toverbos op 
de Sint-Bernardussite zijn deuren. De opvang, waar 
kinderen van 0 tot 3 jaar welkom zijn, bevindt zich op de 
onderste verdieping van de sociale appartementen en is 
gloednieuw. Een warme, huiselijke sfeer is waar ze mee 
uitpakken in het Toverbos. De focus ligt er niet alleen op 
de sfeer, maar ook op het stimuleren van de ontwikkeling 
van je kind. Zo vinden er begeleide activiteiten plaats, is 
er een vaste dagstructuur en besteedt men veel aandacht 
aan de talenten van elk kind. Bovendien zijn de maaltijden 
er vers en met liefde bereid.
Een afspraak maken kan telefonisch op het nummer
0471 45 27 97 of via e-mail naar kinderopvangevergem@
felies.be.

Elkaar knuffelen, in groep afspreken, naar het buiten-
land reizen,… We verlangen allemaal naar het leven voor 
corona. Omdat we dat leven zo snel mogelijk terug willen 
oppikken, spelen de vaccinaties een erg belangrijke rol. 
Die vaccinatie voorkomt dat jij, jouw familie of vrienden 
ernstig ziek worden en kan levens redden. Hoe meer 
mensen zich laten vaccineren, hoe sneller we opnieuw 
richting een normale samenleving gaan. Een samenleving 
zonder angst, zonder mondmaskers en met een stuk 
meer vrijheid!  

Modern, uniek en innovatief. Zo 
kunnen we het nieuwe gebouw van 
MBV omschrijven. Na 37 jaar in het 
hart van Eeklo gewerkt te hebben, 
nemen we binnenkort afscheid van het 
oude kantoorgebouw en vertrekken 
we naar een nieuwe locatie. Die locatie 
situeert zich slechts enkele meters 
verderop in de Gentsesteenweg te Eeklo. Zo blijven 
we dicht bij het centrum van de stad en zijn we vlot 
bereikbaar met het openbaar vervoer.

/ Terug meer vrijheid? Laat je vaccineren! 

Hoe geraak ik er?  
Afhankelijk van de gemeente waar je woont, zal je naar 
een centrum gaan voor jouw vaccinatie. Hieronder vind 
je welke dat is voor jouw gemeente: 
9 Eeklo, Sint-Laureins en Maldegem:
 Sanapolis in Sijsele, Gentse Steenweg 132,
 tel 08 008 21 66
9 Waarschoot en Zomergem:
 Den Boer 17 in Zomergem, tel 09 396 23 07
9 Kaprijke, Evergem en Assenede:
 de Hoge Wal in Ertvelde, Guldensporenlaan 34,
 tel 09 269 76 50
9 Aalter:
 Sportpark Aalter-centrum,  Lindestraat 17,
 tel 09 325 74 75 

Ben je minder mobiel, heb je geen auto of maak je 
gebruik van een rolstoel? Op de website van jouw 
vaccinatiecentrum lees je welke mogelijkheden er zijn 
om er te geraken. Ook via de telefoon van het centrum 
kan je de opties bespreken.

Naast de gevelbekleding, dak-
bedekking en oprit zijn er ook aan de 
binnenzijde al mooie veranderingen. 
Ook de oprit naar het magazijn 
is gegoten en de technieken zijn 
geplaatst. Toch is er nog heel wat werk 
voor de boeg maar we mikken erop 
om eind 2021 onze intrek te nemen in 

het nieuwe kantoor. Wij kijken er alvast naar uit om jullie 
binnenkort opnieuw te mogen ontvangen, weliswaar in 
de Gentsesteenweg 46!

/ Stand van zaken nieuw kantoorgebouw  



/ Eerste koopappartementen

Wist je dat MBV nu ook appar-
tementen te koop heeft? Het 
nieuwste project op de hoek van 
de Tielstesteenweg/Korte Moeie 
in Eeklo realiseerden we samen 
met B&DP architecten en Recon 
Bouw. De 12 koopappartementen 
zijn verdeeld over 3 verdiepin-
gen met woningen van 1, 2 of 3 
slaapkamers en elk appartement 
is voorzien van een terras. Het 
gebouw is bovendien uitgerust 
met een lift, een ruime ondergrondse parking en fietsenstalling. Wij helpen 
jou het appartement te vinden dat het best bij jou past. Je kan ons daarvoor 
contacteren via koop@mbvsw.be of op het nummer 09 376 90 44. 

/ Eigendom in het buitenland 

Sociale huurwoningen moeten worden voorbehouden voor huurders die 
er effectief recht op hebben. De huurder van een sociale huurwoning mag 
geen eigendom hebben. Deze voorwaarde geldt voor eigendommen in 
België én in het buitenland.
Indien de bouwmaatschappij een vermoeden heeft van een eigendom in 
het buitenland, kan er een onderzoek ingesteld worden. Op basis van de 
resultaten van het onderzoek kan de bouwmaatschappij een opzeg van de 
huurovereenkomst geven en de sociale korting terugeisen.  
Heb je een eigendom in het buitenland? Dan dient dit aangegeven te worden 
bij de dienst verhuring op het nummer 09 376 90 41, binnen twee maanden 
na ontvangst van deze wegwijsbrief. Je hebt er alle belang bij om dit te doen 
zodat wij samen met jou naar een oplossing kunnen zoeken.

/ Kijk uit voor valse slotenmakers 

Is het slot van jouw deur kapot 
of heb je jezelf buitengesloten? 
Dan moet je zelf iemand contac-
teren om het slot te herstellen. 
Informeer je dus goed over wie 
de herstelling uitvoert, want 
in geval van oplichting is MBV 
niet verantwoordelijk maar de 
huurder zelf. Ken je geen be-
trouwbare slotenmakers? Neem 
dan eens een kijkje op de website
www.mijnslotenmaker.be.

/ Nieuwbouw

PROJECT DE PASSAGE :
De passage is een mooie 
samenwerking van de 
gemeente Lievegem en 
MBV. Op dit moment 
bouwen we 21 sociale 
flats op de plaats van de 
vroegere jongensschool. 
Er zullen ruimtes voorzien 

worden voor het verenigingsleven. Ook de gemeente 
Lievegem investeert mee in het project. Indien alles vlot 
verloopt start men volgende maand met de buitenaanleg.

/ Renovaties

OOSTMOER WAARSCHOOT:
Jaarlijks spendeert de 
bouwmaatschappij een 
groot budget aan het 
vernieuwen van de oprit-
ten en paden binnen het 
patrimonium. Dit jaar was 
de wijk Oostmoer (Fase 1) 
aan de beurt. In het totaal 

is de wijk goed voor een 65-tal woningen. De werken 
verlopen vlot en zullen begin juni 2021 afgerond zijn.

/ Welkom Astrid en 
Joachim!

In 2020 verwelkomden we twee 
nieuwe medewerkers bij MBV.
Astrid startte sinds juli op de 
afdeling dienstverlening en 
staf. Met haar ruime ervaring in 
accountancy ontfermt ze zich dan 
ook over de klantenboekhouding, 
bankverrichtingen, de opmaak van 
jaarrekening en rapportering,…  
Astrid zet zich graag achter de 
schermen in voor de huurders 
bij MBV. Met haar scherp oog en 
talent voor cijfers wil ze de juiste 
ondersteuning geven zodat alles 
tot in de puntjes klopt.

Joachim vulde eind vorig jaar 
het team op de dienst patrimo-
nium aan. Als administratieve 
duizendpoot staat hij in voor het 
uitschrijven en het opvolgen van 
de openbare aanbestedingen. 
Zijn uitdaging? Tegen 2050 alle 
woningen van MBV energiezuinig 
maken. Met zijn aanvullende op-
leiding als energiedeskundige zal 
Joachim blijven timmeren aan een 
zo duurzaam mogelijke woonop-
lossing voor onze huurders. 
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