
 

 

HUURDERSKRANT  
 SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND  
 NIEUWJAARSEDITIE 2021       

het sociaal verhuurkantoor waasland wenst jullie een sprankelend 2021 toe ! 
 

De Coronacrisis is nog volop aan de gang. Amper een jaar nadat de eerste berichten over het  
coronavirus waren opgedoken, worden de eerste mensen in België gevaccineerd. Het gaat om 
bewoners van woonzorgcentra. Een stap in de goede richting.  
Blijf zorg dragen voor jezelf en anderen! 
 

CORONAVIRUS 
De zes gouden regels blijven gelden: 
 

1. 1. respecteer de hygiëneregels 
2. 2. doe je activiteiten liefst buiten 
3. 3. denk aan kwetsbare mensen 
4. 4. hou minstens 1,5 meter afstand  
5. 5. beperk je nauwe contacten 
6. 6. volg de regels voor bijeenkomsten 

 

Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/    https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie 
 

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie


 

 

 
ONDERHOUD GASTOESTELLEN 
Er zal een brief in jullie bus vallen met een datum voor het onderhoud van de gastoestellen. Het is een 
wettelijke verplichting om tweejaarlijks een onderhoud te laten doen op alle toestellen die werken op 
gas. 
Indien je niet op de afspraak kan zijn, gelieve zo snel mogelijk jouw huurbegeleider te contacteren. 
Het onderhoud gebeurt door de firma De Beule. Bij het bezoek gelieve een mondmasker te dragen en 
voldoende afstand te bewaren naar de techniekers.  
 
TEAM HUURBEGELEIDERS             
Het team van huurbegeleiders staat steeds klaar voor jullie vragen. Je kan ze bereiken op 
onderstaande gevens en momenten. 
 

huurbegeleiders 
algemeen 
 

03 778 69 63 elke werkdag van  
9 uur tot 12u30 en van 
13u30 tot 16u30 

huurbegeleiders@svkwaasland.be 

Shauni De Bonte 0477 90 02 40 elke werkdag shauni.debonte@svkwaasland.be 
 

Dirk Deklerck           0478 05 09 65      maandag en donderdag een 
hele dag en  
dinsdag een halve dag    

dirk.deklerck@svkwaasland.be 
 

Iris Mertens 0474 77 01 56 woensdag en vrijdag een hele 
dag en dinsdagnamiddag 

iris.mertens@svkwaasland.be 
 

Marijke Meyvis 0479 71 05 07 maandag-, donderdag-, en 
vrijdagvoormiddag  
en dinsdag een hele dag 

marijke.meyvis@svkwaasland.be 
 

Gilles Verbeke 0470 68 07 05 dinsdag, woensdag, 
donderdag een hele dag en  
maandag- en 
vrijdagvoormiddag  

gilles.verbeke@svkwaasland.be 

Caroline Van Acker 0470 88 20 67 maandag, dinsdag en vrijdag 
een hele dag en woensdag-  
en donderdagvoormiddag  

caroline.vanacker@svkwaasland.be 

 

Op donderdag 31 december 2020 is er dienstverlening tot 16 uur. Op vrijdag 1 januari 2021 is het 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland gesloten.  
 

 
FIJNE FEESTDAGEN! HOU HET VEILIG EN GEZOND. 
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