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Nieuwjaarsreceptie Zelzate - Oost 

Op vrijdag 26 januari 2018 waren de huurders van Zelzate - Oost aan de beurt voor een nieuwjaarsreceptie in café 

The Club. Een 75-tal huurders wisselden nieuwjaarswensen uit onder het genot van een glaasje. Ook de  

medewerkers van cvba Wonen waren aanwezig zodat de huurders informeel bij hen terecht konden. Na een korte 

toespraak van de directeur over het reilen en zeilen van cvba Wonen, werden de huurders getrakteerd op frietjes. 

Het was een gezellige bijeenkomst die volgens de huurders voor herhaling vatbaar is. 

Samen met de directeur op de foto. 

Het werd een gezellige namiddag. 

Tijd voor een korte toespraak door de directeur. 

Iedereen is het er over eens. Dit moet herhaald worden! 

Graag poseren ze voor de foto! 

De frietjes smaakten. 
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NIEUWS van WONEN 

Ver. Uitg. Freddy De Vilder, directeur cvba Wonen, Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate 

De huurders aan het woord 

Aan de Heer  Directeur en personeel  
 

Geachte, 
  

In naam van de bewoners van de 
Delfzijllaan-Zelzate Oost wil ik u 
bedanken voor de uitnodiging op de 
nieuwjaarsreceptie in "The Club". 
Bij een drankje en een gezellige babbel 
werden telefoonnummers en berichten 
van de maatschappij plots gezichten van 
mensen die bezig zijn met hun job en dat 
zal er zeker toe bijdragen dat  frustraties 
en vooroordelen zullen verminderen. 
Alhoewel er in deze buurt een actief 
"buurtcomitè" bestaat zullen niet alleen 
de contacten met "cvba wonen" 
verbeteren maar ook de onderlinge 
relaties tussen buren verder gaan dan 
een alledaagse goede morgen. 
Daarom hopen wij dat dit gebeuren 
geen eenmalig event is maar jaarlijks op 
het programma mag staan. 
 

met vriendelijke groeten 
 

Een huurder van de wijk Wittouck 
Zelzate 

Beste, 
 
Dank voor de uitnodiging voor de 
receptie te Moerbeke, ook onze dank 
aan het personeel voor de goede 
ontvangst en kennismaking tijdens de 
receptie. 
 

Het was in orde ! 
 

Vele groeten 
 

Een huurder van de wijk Terwest 
Moerbeke 

In 2018 staat bewonersparticipatie centraal 

Drie druk bijgewoonde huurdersbijeenkomsten in de loop van de 
maand januari, als start voor het nieuwe werkjaar, zorgden ervoor 
dat wij onze huurders nog beter leerden kennen en dat onze 
huurders ook het personeel van Wonen in een ontspannen en 
gezellige sfeer ontmoetten. En daar gaat het net om. 
Nadat we vorig jaar onze sociale dienst uitgebreid hebben met één 
extra maatschappelijke assistente, waardoor er veel meer 
huisbezoeken kunnen gebeuren en onze dienst veel toegankelijker 
werd, zetten we dit jaar volop in op huurdersbetrokkenheid en 
huurdersparticipatie. 
Onze huurders betrekken bij het reilen en zeilen van de 
maatschappij, elkaar beter leren kennen en elkaar begrijpen en 
ondersteunen wordt de grote uitdaging voor de komende jaren. 
Daarom willen we nogmaals, zoals we ook al deden  op de 
nieuwjaarsbijeenkomsten, een oproep doen aan de huurders om zich 
op te geven voor de klankbordgroepen die we per wijk willen 
hebben. Om ons te informeren over wat leeft in de wijk en wat de 
bewoners wensen. Maar ook zodat wij jullie kunnen informeren 
waar we dagdagelijks mee bezig zijn en wat de toekomstplannen zijn. 
Samen werken dus en verantwoordelijkheden opnemen en delen. 
Wie wil mee werken aan het project bewonersparticipatie kan bellen 
naar 09 344 54 59 of mailen naar patricia.demeyer@cvbawonen.be. 
We nemen dan contact met je op om de samenwerking  effectief op 
te starten. 
Cvba Wonen en haar bewoners wil één warme groep worden met 
een hechte verbondenheid en een gedreven inzet om samen wonen 
aantrekkelijk, toegankelijk en verdraagzaam te maken. 
Samen maken wij er werk van. 
 
Freddy De Vilder  Oswald Adriaensen 
Directeur   Voorzitter 
 
Patricia, Carina, Ann, Nelly, Wim, Kiani, Ruben, Angelique, Dorien, 
Frankie, Kurt, Jurgen, Didier, Danny, Ivan, Dirk & Johan. 

OPENINGSUREN 
Maan-vrijdag 8u30 - 11u30 
Dinsdag  ook 13u30 - 16u30 Marcel Mollelaan 17  

9060 ZELZATE   

cvba WONEN 

En na afspraak: 09/344 54 59 

NIEUW E-MAILADRES 
info@cvbawonen.be 
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Nieuwjaarsreceptie Zelzate - West  

Op vrijdag 12 januari 2018 werden de huurders van Zelzate - West uitgenodigd op een nieuwjaarsreceptie in BOC 

Klein Rusland. Meer dan 130 huurders wisselden nieuwjaarswensen uit onder het genot van een glaasje. Ook de 

medewerkers van cvba Wonen waren aanwezig zodat de huurders informeel bij hen terecht konden. Na een korte 

toespraak van de directeur over het reilen en zeilen van cvba Wonen, werden de huurders getrakteerd op frietjes. 

Het was een gezellige bijeenkomst die zeer geapprecieerd werd door de huurders. 

 

De directeur verwelkomt de huurders. Het is al vlug een gezellige drukte. 

Tijd voor een korte toespraak door de directeur. 

En ook de kinderen waren in hun sas. 

De frietjes smaakten. 

Er werd zelfs gedanst... 

 3 

Pagina 3 Jaargang 5 - nr. 1 

 

Nieuwjaarsreceptie Moerbeke  

Op vrijdag 19 januari 2018 nodigde cvba Wonen de huurders van Moerbeke uit op een nieuwjaarsreceptie in café 

Gigi’s. Een 50-tal huurders wisselden nieuwjaarswensen uit onder het genot van een drankje en een hapje. Terug 

waren de medewerkers van cvba Wonen aanwezig zodat de huurders informeel bij hen terecht konden. Na een 

korte toespraak van de directeur over het reilen en zeilen van cvba Wonen, werden de huurders getrakteerd op 

belegde sandwiches.  

De directeur verwelkomt de eerste huurders. 

De directeur geeft persoonlijk uitleg aan een huurder. 

Tijd voor een korte toespraak door de directeur. 

Ook hier is het al vlug een gezellige drukte 


