HUURDERSKRANT
SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND
Beste huurder(s),
Hierbij de eerste Huurderskrant! De nieuwe elektronische nieuwsbrief
- de herfsteditie – van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Waasland.
Vanaf nu kan je de Huurderskrant
uurderskrant 4 keer per jaar in je mailbox vinden.
Veel leesplezier!
VOORSTELLING VAN HET KLUSJESTEAM
KLUSJES
Ilse Ivens (rechts),, medewerker van de klusjesdienst, heeft 2 nieuwe collega’s:
collega’s: Danny Leten (links)
en Ivan De Munck (midden). Ze staan in voor onderhoud en klussen in de woningen.
Het SVK verhuurt meer dan 230 woningen in 5 gemeenten.

BINNEN ROKEN IS NOOIT OKE
“Binnen roken is nooit oké” is de nieuwe campagne van
Kom op tegen Kanker.
Binnen roken is nooit ok want de rook die je uitblaast en
de rook die opstijgt van je sigaret
zijn allebei erg schadelijk:
- het gif blijft in de lucht hangen;
- het gif verspreidt zich over het hele huis;
- het gif plakt overal aan.
Kinderen worden er ziek van omdat
ze extra kwetsbaar zijn.

Wat helpt NIET?
- roken aan een open deur of raam;
- roken onder de dampkap;
- roken in een aparte kamer;
- minder roken in huis;
- roken wanneer de kinderen niet thuis zijn;
- luchtverfrissers,
rs, luchtverversers
of luchtreinigers gebruiken.

Wat helpt WEL? Buiten roken!

Meer weten, neem een kijkje op www.komoptegenkanker.be,
www.komoptegenkanker.be www.gezondheidenmilieu.be
www.gezondheidenmilieu.b ,
www.nooitbinnnenroken.be en www.passiefroken.be
Denk
enk je er wel eens aan om te stoppen met roken? Het is niet makkelijk.
makkelijk
Maar probeer het. Indien
ndien je hulp nodig hebt, bel 0800 111 00 of www.tabakstop.be
TIPS VOOR DE HERFST

cm.

- gazon maaien
Maai het gazon
gaz voor de
e laatste keer in oktober maar niet korter dan 5
Eventueel bemesten en kale plekken inzaaien. Om mos te voorkomen:
bladeren wegharken, zo krijt gazon voldoende
voldoende licht en lucht.
Meer info: www.tuinadvies.be
-

minder energie verbruiken?
Vraag een energiescan aan via
v infolijn op 078 35 30 20 of schrijf je in
via www.energiescans.be

- oplading budgetmeter aardgas
Met de winter voor de deur dien je de kaart van jouw budgetmeter
voor aardgas zeker op te laden.
Opladen
laden kan in een klantenkantoor van Eandis (078 35 35 34)
of in een oplaadpunt. Zie ook www.eandis.be
OPLEIDING POETSEN
We komen bij jou thuis uitleg en informatie geven.
Op deze vragen gaan we samen met jou een antwoord zoeken:
- waar
aar en hoe vind ik goedkope en goede producten?
- hoe
oe kan ik mijn dampkap reinigen?
- de
e badkamer poetsen, hoe begin ik eraan?
- wat is de makkelijkste manier om ramen te kuisen?
Interesse? Contacteer
ontacteer je huurbegeleider!
OPROEP
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste huurder
voor een interview met fotoshoot in de eigen woning.
Het interview wordt in het volgende huurderskrantje geplaatst.
Interesse? Contacteer je huurbegeleider!
CONTACTGEGEVENS
Sociaal Verhuurkantoor Waasland
welzijnshuis
elzijnshuis ~ Abingdonstraat 99 ~ 9100 Sint-Niklaas
Niklaas
info@svkwaasland.be ~ 03 778 62 50 ~ 0478 05 09 65
www.svkwaa
www.svkwaasland.be
~ www.facebook.com/svkwaasland

