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Krant van Eigen Gift Eigen Hulp 

 

Woordje van de voorzitter  

     

     
 

De regels in verband met corona worden gestaag versoepeld en laten van langs om meer weer een normale 

werking toe. Met deze nieuwsbrief willen we het contact tussen jou als huurder en ons als verhuurder verhogen  

zodat we van beide kanten beter weten wat bij de andere leeft. En straks kunnen we als vanouds de sociale 

contacten onderhouden. 

In deze nieuwsbrief lees je ook de actuele informatie over de projecten van Eigen Gift Eigen Hulp. 

Ik wens je veel leesplezier. 

Etienne Vancoppenolle     

Voorzitter EGEH  

__________________________________________________________________________________ 

Herfst: blaadjes ruimen 

De herfst staat weer voor de deur. Dit is een seizoen waar je gezellig kan samen zijn in een warme huiskamer 

maar waar er ook veel blaadjes van de partij zijn. We willen iedereen vragen om zijn blaadjes voor zijn/haar deur 

op te ruimen. In bepaalde buurten staat er van de gemeente een kooi om bladeren in te werpen.  

Blaadjes zijn vooral een probleem op de grond, maar vergeet ook uw dakgoot niet. Door te veel blaadjes kan er 

een verstopping in de dakgoot komen. Het is de taak van de huurder om de dakgoten netjes te houden en zo 

verstopping te voorkomen. 

 

 

 

 

Beste huurder, 

 

Met de herfst valt ook een  verse nieuwsbrief in de bus. We houden je graag op de hoogte van 

alles wat reilt en zeilt binnen onze maatschappij. 
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__________________________________________________________________________________ 

Opvolging Corona – dienstverlening vanaf 1 september 2021 

Meer dan 1 jaar waren we in de ban van het Coronavirus. Na het zomerverlof hebben we besloten de normale 
dienstverlening terug op te starten. In die optiek gelden sedert 1 september 2021 volgende richtlijnen: 

Het kantoor is enkel na afspraak open op: 

Dinsdag   09u00 - 11u30 

Donderdag  14u30 - 18u00  

                Vrijdag  09u00 - 11u30 

Voor een bezoek tijdens de openingsuren moet er dus een afspraak gemaakt worden via:  

                Telefoon  056  73  81  11   

                Mail   shm@egeh.be 

EGEH is telefonisch te bereiken via 056 73 81 11 

                Maandag   9u-11u30      14u-16u  

                Dinsdag  9u-11u30      14u-16u  

                Woensdag            9u-11u30      14u-16u  

                Donderdag        -         14u-18u  

                Vrijdag                   9u-11u30             - 

 

EGEH voert opnieuw huisbezoeken uit en organiseert terug buurt- en infovergaderingen (wel COVID-safe!). 

Wij weten dat het mogelijk vervelend is dat er eerst een afspraak gemaakt dient te worden. We wensen echter 
te vermijden dat op 1 tijdstip te veel mensen aanwezig zijn op het kantoor. Wij hopen alvast op uw begrip. 

 

Buurtwerking in EGEH: aperitiefzondagen in Dienstencentrum TGB 

Eigen Gift Eigen Hulp hecht veel belang aan buurtwerking. Zeker het spontane initiatief van huurders en buurt-

bewoners van en het Dienstencentrum in Ter Groenen Boomgaard doet ons als huisvestingsmaatschappij heel 

veel deugd. De maandelijkse aperitiefzondagen die georganiseerd werden in het Dienstencentrum moesten door 

Corona ook uitgesteld worden. 

Aangezien we met EGEH dergelijk buurtinitiatief willen aanmoedigen, biedt Eigen Gift Eigen Hulp op de 

eerstvolgende aperitiefzondag graag een glaasje cava of fruitsap aan.  Op die manier pogen we dit initiatief te 

ondersteunen en moedigen we het buurtcomité aan om in de toekomst verder in te zetten op dit waardevolle 

ontmoetingsmoment. 
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Projectennieuws: de eerste stenen van het investeringsplan van EGEH 

14 nieuwe woningen klaar tegen eind 2021 

In het najaar zal Eigen Gift Eigen Hulp 14 nieuwe woningen verh16uren. In de Kattestraat werden 4 nieuwe 

gezinswoningen gerealiseerd. Even verderop vinden we 4 nieuwe woningen in Nieuwenhuyse en 6 nieuwe 

woningen in de Kasteelstraat. Deze woningen zullen verhuurbaar zijn in de loop van oktober 2021. Deze 

woningen zijn op korte termijn vrijgehouden voor de huurders uit de Kasteelwijk wiens woning gesloopt wordt 

in het kader van het project Design and Build fase II. In deze fase worden 13 woningen gesloopt en worden 22 

nieuwe woningen gerealiseerd tegen het najaar van 2023. 

 

 

 

 

 

 

Opstart project de Vlastuin 

Begin 2022 start Eigen Gift Eigen Hulp met de bouw van het project de Vlastuin op de ‘steentjesparking’ in 

Kuurne. Dit project werd het voorbije jaar grondig voorbereid. Het past in de centrumvernieuwing van de 

gemeente Kuurne. In de toekomstige Vlastuin worden 34 appartementen gerealiseerd naast de aanleg van een 

publiek park. De bedoeling is om in het centrum van de gemeente ook een nieuwe groene long te voorzien. Het 

ligt in de bedoeling om het project af te werken in het najaar van 2023.  

              

Infoavond Spijker & Schardauw: 18 november 2021 

Het ontwerp van het nieuwe Spijker & Schardauw is klaar. Het voorziene infomoment kon niet doorgaan naar 

aanleiding van Corona: we mochten voor het zomerverlof niet zoveel mensen samenbrengen om besmettingen 

te voorkomen. 

Er werd in overleg met de gemeente Kuurne een nieuwe datum bepaald. De infoavond Spijker & Schardauw voor 

bewoners, buurtbewoners en alle Kuurnenaars die interesse hebben zal doorgaan op 18 november 2021 om 19u 

in de Raadzaal van het Gemeentehuis van Kuurne. Wel zal deze avond Covid-safe georganiseerd worden: een 

vaccinatiebewijs en uw paspoort moeten voorgelegd worden!  

Ook vragen we uw aanwezigheid te bevestigen via mail voor 15 november 2021 via mail: hanne@egeh.be. 
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Huurdersadviesraad: opstart in het najaar van 2021 

Eigen Gift Eigen Hulp wou in 2020 van start gaan met een huurdersadviesraad. Corona stak hier een stokje voor! 

Het virus maakte het onmogelijk om te vergaderen met een groep van meer dan 10 mensen. Digitaal vergaderen 

leek ook geen optie. 

 

 
 
Deze Huurdersadviesraad (HAR) is samengesteld uit een 10-tal huurders van Eigen Gift Eigen Hulp. De leden zijn 

afkomstig uit de verschillende wijken van ons patrimonium. Het is de bedoeling dat de huurders het bestuur van 

Eigen Gift Eigen Hulp adviseren rond bepaalde onderwerpen die van belang zijn voor onze huurders. 

 

Op donderdag 28 oktober 2021 vindt een startvergadering plaats van de huurdersadviesraad. Via de website 

van Eigen Gift Eigen Hulp zult u als huurder verder op de hoogte gebracht worden van de werking van de 

huurdersadviesraad. 

__________________________________________________________________________________ 

Sluitingsdagen najaar 2021 

- 4 oktober 2021: kermismaandag 

- 1 november 2021: Allerheiligen 

- 11 en 12 november 2021: Wapenstilstand 

- 27 december tot en met 2 januari 2022 : kerstperiode 

Op deze dagen is het kantoor van Eigen Gift Eigen Hulp volledig gesloten. Wij zijn telefonisch en via mail niet 

bereikbaar. Bij dringende technische problemen kan er opgebeld worden op het nummer: 0475/ 32 01 02. 

 

 

Prettige feestdagen!  
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