
 

 

A day in the life of ...  

Huis! 

Mijn huis 

is voor mij een thuis. 

Waar ik kan rusten en slapen, 

om liefde op te rapen, 

om lief  te hebben, 

om in te leven 

en om later door te geven. 

... Akko (inschrijvingen en toewijs) 

 

7 u 00: de wekker gaat.  Een boterhammetje met choco & een pot koffie. Kindjes klaarmaken & naar  

school brengen. Klein beetje tempo om tegen 8h30 zeker op het werk te zijn, hopelijk is er geen file onder-

weg! 

 

9 u00: vandaag is het dinsdag, vrij spreekuur voor de inschrijvingen. Om 9h45 komt de eerste kandidaat 

huurder langs & gaat het non stop door tot de middag. Kandidaat nummer 380 is ingeschreven op onze 

wachtlijst. 

 

Een half uurtje pauze in het personeelslokaal. Tijd om eens de krant te lezen & een babbeltje te doen met 

enkele collega’s. 

 

14 u: het team van het RSVK zit samen om de lopende herstellingen, nieuwe woningen, toewijzen, en bege-

leidingen te bespreken.  We nemen beslissingen welke verdere stappen we eventueel gaan ondernemen. 

 

Geen verdere afspraken deze namiddag.   

Wel nog een huisbezoek gepland in Centrum Waregem, dus ik neem de fiets. 

 

16 u 00: terug naar bureau.  Ik begin alvast met dossiers te actualiseren voor de volgende toewijs van een 

woning.  

 

 

RSVKrantje 

Waregem - Deerlijk - Anzegem - Wortegem-Petegem 
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Beste huurders 

 

De zomer is nu echt voorbij en de herfst heeft zijn intrede gedaan. Op zich niet erg want dat betekent dat 

de winter er zit aan te komen. De wintertijd is weer ingetreden en de kortste dag op 21 december komt 

terug op ons af. 

 

Het is de tijd waarin wij naar buiten gaan om kastanjes te zoeken en te spelen in de vele bladeren op de 

grond. In dit rsvKrantje vind je opnieuw handige tips hoe je jouw woning en jezelf kan voorbereiden op de 

koude vriestemperaturen.  

 

We stellen 2 nieuwe collega’s voor: Elif en Vanessa. Elif is studente in het Hemelvaartinstituut en voert 

vooral administratieve taken uit zoals het versturen van dit rsvKrantje. Vanessa studeert voor 

woonbegeleider en werkt op woensdag of vrijdag. Zij zal een aantal huurders begeleiden. 

 

Ongeveer 400 gezinnen staan op onze wachtlijst. Jaarlijks geven wij een 50-tal gezinnen een woning of 

appartement. Akko is verantwoordelijk hiervoor. Op de laatste pagina vertelt je ze graag hoe haar dag eruit 

ziet. 

  

Willen de kindjes eens naar een indoor speeltuin? DAT KAN en GRATIS. Maak het mooiste huisje en win 

gratis tickets voor een indoor speeltuin. Opgelet de voorraad is beperkt tot 16. Wees er dus snel bij! 

 

Veel leesplezier, 

Bjorn Thienpont - coördinator 

Goed nieuws! Sofie Hatse is zwanger 
van haar 2de kindje! 

Belgische feestdagen 2017 - 2018 

Woensdag 6 december: Sinterklaas 

Maandag 25 december: Kerstmis 

Maandag 01 januari:  Nieuwjaar 

Zondag 01 april:  Pasen 

Maandag 02 april:  2de Pasen 

Dinsdag 01 mei:   Feest van de Arbeid 

Donderdag 10 mei:  Onze Lieve Heer Hemelvaart  

Zondag 13 mei: Moederdag 

Zondag 20 mei:  Pinksteren 

Maandag 21 mei:  2de Pinksteren 

Zondag 10 juni: Vaderdag 
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  Elif Nalli 

  Sedert september 2017 ben ik gestart met mijn stage in het RSVK  

  Waregem. Ik zit in mijn laatste jaar 7de kantoor in het O.-L.-V.  

  Hemelvaartinstituut Waregem.  

  Het was een bewuste keuze om mijn stage in het RSVK van  

  Waregem te komen lopen. Er is heel veel variatie in de taken die ik moet uitvoeren 

  zoals het klasseren van documenten, verjaardagskaartjes maken, werken in pro- 

  gramma’s en zoveel meer … . 

  Er heerst een hele toffe sfeer in mijn werkomgeving             ! 

 

 

 

 

                        Tips en tricks voor in de woning 

Winter is coming! 

- Controleer het dak. Ga na of er geen pannen of leien 

verschoven of gebarsten zijn. Een kleine fout kan al de 

oorzaak zijn voor lekkage.  

- Reinig de dakgoten – enkel deze die door jou bereik-

baar zijn. Verwijder bladeren en andere vuilafzetting uit 

de dakgoten. Zo kan regenwater vlot zijn weg vinden. 

Controleer ook of de goten nog stevig bevestigd zijn. 

- Smeer de garagepoort. Controleer het geleidingsme-

chanisme en smeer de wielen van de kantelpoort of de 

secties van een sectionale poort. Op die manier zit ze 

niet vast bij vrieskou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Controleer de zolder. Ga na of er geen lekkages zijn 

en of de isolatie nog correct op zijn plaats zit.  

- Sluit vorstgevoelige buitenkranen af om schade door  

vorst te vermijden en zorg dat er geen water meer in de 

leiding zit.  

- Vul de verwarmingsketel bij. Kijk de drukmeter van 

de verwarmingsketel na. Vul het systeem indien nodig 

bij.  

- Ontlucht radiatoren zodat ze hun maximale rende-

ment halen. Begin bij de hoogst geplaatste radiator.  

- Plaats tochtstrips. Ga na of er geen tocht langs ramen 

of deuren binnen komt. Waar dit probleem zich stelt, 

plaats je best tochtstrips.  

De winter komt eraan, maar hoe bereid je je woning voor op de vrieskou?  

Het RSVK zorgt voor enkele handige tips om moeilijkheden te voorkomen: 

SOS 

RSVK 

 

 

 
 

      

 

6 ingrediënten: 

- 1 kg vastkokende aardappel (€ 0,99/kg) 

- 750gr. doperwten (€ 1,31/kg)  

- 1 ui (€ 0,39/kg) 

- 2 blikken corned beef (€ 1,79/blik)                        

- peper en zout 

Maak volgende voorbereidingen: 

- schil en snij de aardappelen in 2 

- snij de ui fijn 

- open de blikken met corned beef en snij deze 

in kleine blokjes  

Start het koken: 

Kook de aardappelen tot deze zacht zijn in gezouten water. Ondertussen verwarm je een kleine hoeveelheid bak-

boter in een kookpot en laat je deze lichtjes bruin worden. Doe er de fijngesneden ui en de doperwten bij. Laat 

deze sudderen op een laag vuurtje. Goed kruiden met peper en zout. 

Wanneer de aardappelen zacht zijn, giet je deze af en zet je ze kort eventjes 

terug op het vuur om alle vocht te verwijderen.  Voeg bij de aardappelen, de 

erwten en de corned beef en roer alles goed door elkaar en laat nog eventjes 

goed opwarmen. Klaar! Eet smakelijk! 

(recept voor 4 personen voor minder dan € 5,00) 

Mijn naam is Vanessa. Ik volg momenteel stage bij RSVK Waregem vzw, dit in het 

kader van mijn opleiding maatschappelijk werk. Met veel plezier laat ik jullie graag 

kennismaken met onderstaand recept. 

                                     Tips om verkoudheid te vermijden  

   D O E  A A N  S P O R T 

Het is bewezen dat sport het immuun-

systeem ondersteunt en versterkt. Hoe 

meer je sport, hoe minder risico je loopt 

e e n  v e r k o u d h e i d  t e  k r i j g e n .  

Maar opgelet! Overdrijven is ook niet  

   de bedoeling. Probeer dus iedere dag 30  

   minuten lichaamsbeweging in te lassen! 

E E T  G E Z O N D 

Geef de voorkeur aan seizoensfruit en – groenten (zoals prei, worte-

len, kolen,  witloof, … ), deze hebben een betere smaak, ze zijn nog 

goedkoper ook en versterken bovendien het immuun! Drink een 

vers geperst glas sinaasappelsap bij het ontbijt, eet 2 mandarijntjes 

tussendoor en je bent in vorm!  

 
S L A A P  L E K K E R 

Luister naar je lichaam en slaap genoeg! Dank-

zij slaap kan je lichaam herstellen, zowel op 

lichamelijk als op mentaal vlak. 

                   K    L    E    E    D          J    E          W    A    R    M          A    A    N      

Het is essentieel je hoofd te beschermen. Je lichaamstemperatuur kan snel dalen via je schedel.  

Zorg dat je handen en voeten voldoende bedekt zijn. Kleed je echter niet te warm aan. Door je te 

warm aan te kleden, wordt het verschil tussen je lichaamstemperatuur en de buitentemperatuur groter 

en dat is ook weer niet de bedoeling.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKnuan0vTTAhXKblAKHTigBCMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fraamfolie-sticker.nl%2Fsmakelijk-eten-verschillende-talen&psig=AFQjCNGjWkXWZ_Ko7zNH0NpPXnPYdpUoig&ust=1495031981
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjugdTCsZjXAhUBa1AKHU_1BuAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.salesdiva.nl%2Fwat-zeg-je-na-hallo-2%2F&psig=AOvVaw0A_th5sbcYneGJM_6Ey5Ev&ust=1509454225347770

