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Vaarwel Johnny
Johnny De Waegeneer
° 07/09/1961 – † 20/03/2018

Onmiddellijk nadat het droevig nieuws van het overlijden 
van Johnny bekend raakte, stroomden ook bij Ninove-
Welzijn de uitingen van deelneming en empathie in 
groten getale binnen. In vaak beklijvende en aandoenlijke 
bewoordingen die allemaal recht uit het hart kwamen.
Dat was meer dan een duidelijke illustratie die aangaf hoe 
geliefd Johnny was bij iedereen die hem gekend heeft. De 
huurders, de collega’s, de vrienden uit het verenigingsleven 
en bij een groot deel van de Ninoofse bevolking.

Johnny was voor ons een collega die met veel inzicht, een 
veelzijdige technische kennis, met zin voor organisatie en 
met een groot hart zijn werk deed. Altijd goed gezind en 
met volle overtuiging. Niemand heeft ooit tevergeefs een 
beroep op hem gedaan. Waar hij kon helpen, deed hij dat. 
Zonder aarzelen en zonder franjes. Zijn dienstvaardigheid 
en zijn hulpvaardigheid waren spreekwoordelijk. Hij deed 
zijn werk met voldoening omdat hij wist dat hij de mensen 
kon helpen.

Zelfs toen hij ziek was, bleef zijn betrokkenheid bij Ninove-
Welzijn groot. Af en toe, als zijn toestand het toeliet, stapte 
hij eens binnen. Om het reilen en zeilen op te volgen. Met 
interesse en met goede raad.

Naast de schitterende collega die hij was, kennen we 
Johnny vooral als aimabele en sympathieke man. Iemand 
die bereid was om te luisteren en die je in vertrouwen kon 
nemen. Een echte vriend.

Johnny, het heeft mij oprecht verbaasd hoe jij doorheen 
je hele ziekteproces, sterk en moedig bent gebleven. Zelfs 
in uiterst moeilijke momenten, als je de pijn echt diende 
te verbijten, bleef je rustig en probeerde je zelfs met een 
kwinkslag, een grapje en een knipoog je eigen problematiek 
te relativeren. Ook, en misschien vooral, om het je naaste 
omgeving niet te moeilijk te maken.

Je hebt me bij herhaling toevertrouwd hoe dankbaar 
en blij je was met de onverdroten en liefdevolle hulp en 
bijstand van Isabelle, die het laatste jaar niet van je zijde 
is geweken. Ook de constante bezorgdheid van je zoon en 
schoondochter, je vader, andere familieleden en van de 
kinderen van Isabelle heeft je in je laatste levensmaanden 
een deugddoend warm gevoel meegegeven.

Johnny, bedankt voor alles en in naam van al diegenen 
die bij Ninove-Welzijn betrokken zijn, zeg ik “wij zullen 
je ongelooflijk hard missen, niet alleen als collega maar 
bovenal als mens en we zullen je nooit vergeten.”

Rust zacht.
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Rap op stap
Iedereen heeft recht op vakantie en verdient 
het om er even tussen uit te kunnen en zijn 
zorgen te vergeten.

‘Rap op stap’ is een zeer laagdrempelig reis-
bemiddelingskantoor voor mensen met een 
beperkt budget.

De professionele of vrijwillige medewerkers 
van een Rap op Stapkantoor helpen iedereen 
met een klein budget aan een leuke uitstap. 
Er kunnen in dit kantoor zowel vakanties als 
daguitstappen en sport- en cultuuractiviteiten 
geboekt worden. Bovendien helpen de 
medewerkers je ook met praktische zaken 

zoals het samenstellen van een budget en het 
uitzoeken van geschikt vervoer.

Voldoe je aan één van de voorwaarden 
hieronder dan kom je in aanmerking:
• je hebt een leefloon, een verhoogde 

tegemoetkoming of WIGW - statuut
• je werkt in een beschutte of sociale 

werkplaats
• je hebt een dossier budgetbegeleiding of 

schuldbemiddeling
•  …

Niet zeker of je in aanmerking komt?  Stap snel 
binnen in een Rap op Stap kantoor in de buurt 
of surf naar de website ‘www.rapopstap.be’.
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Geregeld ontvangen wij meldingen van 
verstoppingen in de afwasbak, het toilet, het bad 
en de afvoerputten. Omdat deze herstelling ten 
laste van de huurder is, willen we jullie enkele 
handige tips meegeven om problemen zoveel 
mogelijk te vermijden.

Tip 1: gebruik het toilet waarvoor het dient. Dit 
betekent dat je er enkel toiletpapier, urine en 
ontlasting mag in doorspoelen.

Tip 2: volgende zaken horen NIET thuis in het toilet:
•  Pampers, maandverbanden, tampons
• Vochtige doekjes
• Olie en vetten
• Etensresten
• Wc- reinigende blokjes

Tip 3: breng frituurolie naar het containerpark 
en gooi het niet in de rioolput in de straat, de 
afwasbak, het toilet of de afvoerput.

Tip 4: verwijder het vet van potten en pannen met 
een stuk keukenpapier voor het afwassen.

Tip 5: ontstop regelmatig de buizen van het bad 
en de lavabo’s en kijk er ook telkens op toe dat 
zeepresten goed zijn weggespoeld met warm 
water.

Tip 6: gebruik vloeibaar wasmiddel bij een 
wasprogramma op lagere temperatuur. Waspoeder 
wordt namelijk hard en verstopt daardoor de 
afvoerbuizen. Dit is minder het geval wanneer het 
een hogere temperatuur betreft.

Verstopping voorkomen?



Jaarlijks zijn er duizenden branden in woningen 
en komen er tientallen mensen hierbij om. Wij 
gingen voor jou op zoek naar welke maatregelen je 
kan nemen om het risico op brand te verminderen. 

De meest voorkomende oorzaken?
• Koken

• Technisch defect apparaat

•  Brandstichting

•  Hittebronnen zoals lampen

•  Blikseminslag

• Roken

• Klussen/werkzaamheden

• Kaarsverlichting

• Stoken/haardvuur

Hoe brand voorkomen?
• Laad ’s nachts geen toestellen op

• Reinig verwarmingstoestellen op tijd

• Blijf altijd in de buurt van een werkend strijkijzer

• Zorg dat de filters van de afzuigkap goed schoon zijn

• Blijf in je keuken als je kookt

• Houd aanstekers en lucifers uit de buurt van 

    kinderen

• Houd kaarsen uit de buurt van brandbaar materi-
aal en blaas deze telkens uit als je de kamer verlaat

• Bewaar spuitbussen op een donkere en koele plaats

• Reinig de filter van de droogkast na elke droogbeurt

• Vervang de batterij van je rookmelder op tijd 

• Leg geen spullen in de (gemeenschappelijke) hal

• Trek bij onweer de stekker uit je tv, computer en 
andere apparatuur

Wat te doen bij brand?
•  Blijf kalm

•  Waarschuw de overige aanwezigen in huis

•  Open geen ramen

•  Probeer de brand op te sluiten (deuren sluiten)

•  Blijf weg uit de rook en blijf dicht bij de grond als 
er veel rookontwikkeling is

•  Neem niets mee, ook geen kleren

•  Spring alleen als het niet anders kan

•  Keer zeker niet terug om iets te halen

•  Als je buiten bent, bel eerst naar de brandweer (112)
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(Brand)veilig wonen

Extra tips:
• Oefen thuis een vluchtplan en spreek 

een alternatieve vluchtweg af voor als de 

voordeur niet bereikbaar is

• Leg een gsm en zaklamp naast je bed  (de 

meeste branden gebeuren ’s nachts)
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Wat als je binnen rookt? 

Weetjes: 
• Er zitten meer dan 4000 giftige stoffen in 

rook (min. 50 daarvan zijn kankerverwek-
kend)

• Deze stoffen zweven van de ene naar de  
andere kamer en blijven lang in huis hangen

• Tabaksrook is voor iedereen ongezond

Oproep
Wat vind je van onze huurderskrant?
Omdat we jullie inbreng enorm waarderen, willen 
we polsen wat jullie van onze huurderskrant 
vinden. 

Heb je tips of ideeën om nog betere en andere artikels  
te maken of heb je zin om te helpen bij het schrijven, 
laat het ons zeker weten! 

Dag van de buren
De laatste vrijdag van de maand mei is het sinds jaar 
en dag traditie om te vieren met de buren. Hebben 
jullie een feest of leuke activiteit op vrijdag 25 mei 
2018? Laat het ons weten, dan komt onze reporter 
langs om jullie te spotten.

Dat verdient een bloemetje…

Heb je een leuke buur en wil je hem of haar in 
de bloemen zetten? Laat het ons weten! Wij 
trakteren op een mooie ruiker bloemen in ruil 
voor jullie leuke verhaal dat we kunnen publi-
ceren in de volgende huurderskrant.

Binnen roken is nooit goed. Zelfs niet aan de 
buitendeur, met een raam open of onder de 
dampkap! Roken in huis is altijd schadelijk.

Het beste is om niet te roken! Kan je het toch niet 
laten dan raden we jou aan om dit buiten te doen. 

Let op: woon je in een appartement, ga ook niet roken 
op je terras of aan een raam want rook gaat naar 
boven en dringt dan binnen via de ventilatieroosters 
in het appartement van jouw bovenburen.
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Onderhoud tuin

Wist je dat…?

De lente is in het land en alles begint weer te 
bloeien, dus moeten we opnieuw onze groene 
vingers bovenhalen, samen met de tuinschaar en 
de grasmaaier om onze tuin in orde te houden. 

Wij houden toezicht en waar nodig zullen we 
aanbellen en vragen om actie te ondernemen. 

Heb je hulp nodig? Laat het ons weten, dan 
kunnen we jou eventueel doorverwijzen naar een 
gespecialiseerde dienst.

En hoe zit dat met het gras en onkruid van de 
gemeenschappelijke delen? Ook de SHM dient 

het onderhoud te regelen van gemeenschappelijke 
delen, leegstaande panden of onze braakliggende 
terreinen. 

Eventuele klachten of vragen hierover kan je best 
doorspelen aan ons. Alvast bedankt voor jullie hulp!

Kleine tips:
• Probeer 2x per jaar je haag bij te knippen 

• Probeer wekelijks het gras te maaien

Er heel wat handen en hoofden zich om het 
kwartaal buigen over deze huurderskrant? In 
de eerste plaats is dat de redactieraad en voor de 
afwerking is dat drukkerij Artoos.

De middelste pagina’s in de huurderskrant worden 
namelijk gelezen door de bewoners van 10 
maatschappijen (De Gentse Haard, Merelbeekse 
Sociale Woningen, Dewaco werkerswelzijn uit 
Denderleeuw, Sint-Niklase Maatschappij voor 
de Huisvesting, Hulp in Woningnood uit Berlare, 
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting uit Zele, 
Deinse Sociale Bouwmaatschappij, De Nieuwe Haard 
uit Ronse, Volkswelzijn uit Dendermonde en Ninove 
Welzijn). 

Als onze artikels klaar zijn, wordt alles -volgens een 
strikt schema- overgemaakt aan de drukkerij Artoos. 
Zij helpen ons om alles in een mooi kleedje te gieten. De 
foto’s worden door ons aangeleverd en de keuze van 

beeldmateriaal of iconen hebben we zelf in de hand. 
Vaak geven de lay-outers ons tips of ideetjes over wat 
nog leuker zou zijn of beter in het oog zou springen.

Op 6 februari bezochten we met onze redactieraad de 
drukkerij en konden we aan den lijve ondervinden 
dat het opmaken en drukken van zo’n krant een heel 
proces is.
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Omdat er het afgelopen jaar bijzonder veel 
ruzies, onenigheden, pesterijen, scheldpartijen 
en conflicten waren tussen buren in onze wijken 
en omdat wij als eigenaar beperkt zijn in onze 
middelen tot tussenkomst, zijn we op zoek gegaan 
naar alternatieve en duurzame benaderingen. 

Wij willen beroep doen op gespecialiseerde 
mensen die samen met jullie de problemen willen 
bespreken, analyseren en oplossen zodanig dat er 
geen dwingende maatregelen moeten opgelegd 
worden door de politie of de Vrederechter. Daarom 
hebben we sinds kort een overeenkomst afgesloten 
met de dienst burenbemiddeling. 

Wat doet burenbemiddeling?

Vrijwillige burenbemiddelaars gaan ervoor zorgen 
dat de communicatie met jouw buur hersteld 
wordt en dat de situatie niet zou escaleren. Er 
vinden één of meerdere gesprekken plaats om het 
conflict bespreekbaar te maken en er wordt samen 
gezocht naar een oplossing die voor alle partijen 
aanvaardbaar is.

Aanpak?

• De bemiddelaar begeleidt het gesprek en is 
onpartijdig

• Elke partij komt gelijkwaardig aan het woord
• De bemiddelaar neemt zelf geen standpunt in
• De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk
• Burenbemiddeling is gratis
• Deelname is voor alle partijen vrijwillig

Wat kan niet?

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij 
strafrechtelijke feiten of feiten die al in behandeling 
zijn bij de Rechtbank.

Bewonersvergaderingen 
in het teken van  
“verdraagzaamheid”
Het jaar 2018 staat voor NW in het teken van 
verdraagzaamheid. Dit wordt concreet gemaakt 
tijdens de bewonersvergaderingen waar we 
met jullie in dialoog gaan over de aanpak van 
burenruzies en burenhinder. 

Aan de hand van enkele stellingen willen 
we tot een door jullie gedragen procedure en 
aanpak komen. 

De vrijwilligers van burenbemiddeling zijn ook 
op deze bewonersvergaderingen aanwezig. 

De bewoners van “De Koepoort” beten 
de spits af, gevolgd door de huurders van 
Witherenstraat. 

Wil je weten wanneer jouw wijk aan de beurt 
komt? Contacteer ons dan op het nummer 
054/31.86.66 of via info@ninovewelzijn.be

Wat als ‘beter een goede buur dan een 
verre vriend’ niet opgaat voor jou?
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OPENINGSUREN:

• Maandag, woensdag  
en vrijdag van 08u30  
tot 11u30.

• Gesloten op dinsdag en 
donderdag, tijdens het 
weekend en op feestdagen.

Belangrijke telefoonnummers:
Telefonisch te bereiken op  
het nummer 054/31.86.66  
van maandag t.e.m. vrijdag  
van 08.00u tot 12u00 en  
van 13u00 tot 16u30. 

Niet telefonisch te bereiken 
op dinsdag- en donderdag- 
namiddag.

Herstelling van verwarming 
(Cofely Services): 053/63.12.20

Nieuw mailadres
info@ninovewelzijn.be

Te Koop 
20 april 2018 om 17u gaat de eerste zitdag door van de openbare 
verkoop van de woning gelegen te Seringenstraat 18 in Ninove.  
Instelprijs is € 110.000,00.

Plaats: café Revue, Graanmarkt 12, 9400 Ninove. Voor bijkomende 
inlichtingen kan je best contact opnemen met notaris M. Pieters op 
het nummer 054/33.16.71.

In de kijker
Eerste spadesteek Berkenhof
Op 13 maart werd het officiële startschot gegeven voor de 
opbouw van onze wijk Berkenhof. Dit in aanwezigheid van 
voorzitter Stijn Vermassen en de schepen van wonen van 
Ninove, Katie Coppens. 

Onder de deskundige begeleiding van architect Filip De Mulder 
en de aannemer Wyckaert werd de eerste spadesteek gezet. Onze 
37 appartementen zullen gebouwd worden voor het bestelbedrag 
van € 4.658.609,06 (excl. BTW). Als alles volgens de planning 
verloopt, zullen de werken afgerond zijn binnen een termijn van 
580 kalenderdagen.

Er dient -wegens omstandigheden- een nieuwe aannemer 
aangesteld te worden door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen (VMSW) voor de aanleg van de wegenis.

Dat verdient een bloemetje…
Rositha Scheerlinck uit de E. Van Caulaertstraat contacteerde 
NW met de expliciete vraag om Martine Leeman in de bloemen 
te zetten. Martine verdient meer dan een ruiker bloemen want 
ze zet zich belangeloos in voor heel wat buren uit de Doornwijk. 
Ze verzorgt de zieke buren door met hen naar het ziekenhuis te 
rijden, hun appartement op te kuisen, de vuilniszakken buiten te 
zetten, inkopen te doen, … en vooral er te zijn voor hen.

NW dankt deze fijne buurvrouw en kwam met plezier langs om 
de ruiker bloemen te overhandigen.
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