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TERUGBLIK
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Wat zit er binnenin?

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

TERUGBLIK FEESTJAAR 2021

TENTOONSTELLING

Hopelijk tot dan!
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ACTIVITEITEN 2022
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Graag neem ik deze
gelegenheid om jullie te bedanken dat jullie zo talrijk
aanwezig waren op onze activiteiten het afgelopen jaar.
We blikken in ‘t !Mpulsje terug op hoe jullie het feestjaar
beleefd hebben. Wij waren in elk geval aangenaam
verrast door jullie warme reacties!
Deze trend zetten wij met veel goesting verder in 2022.
In deze tweede feesteditie van de huurderskrant kan je
alvast vooruitkijken naar wat het komende jaar zal
brengen.
Om dit feestjaar af te sluiten verwelkomen we jullie
graag op onze wintermarkt ‘Hartverwarmend !Mpuls’!
Ik wens jullie allen een fijne eindejaarsperiode en een
gelukkig en gezond 2022 toe!
Sonny Ghesquière
Directeur Woonmaatschappij !Mpuls

Woordje van de directeur

In het midden van deze
huurderskrant vind je
onze jaarkalender
voor 2022.
Hou deze goed
bij, zo weet je
welke activiteiten wanneer
plaatsvinden.
Check ook altijd facebook
of Instagram voor laatste
updates.
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HUURDER AAN HET WOORD

't Impusje
zit in een
nieuw jasje!
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Feestjaar
2021
TERUGBLIK
OP DE
ACTIVITEITEN
Bank Babbels
In januari gingen we van start met onze eerste activiteit:
‘Bankbabbels’. Deze activiteit richtte zich op onze
appartementsgebouwen.
Gedurende twee maanden bezochten we wekelijks een
appartementsgebouw.
De dienst huurdersbegeleiding ging op pad met een
thermoskan koffie en thee en een zitbank.
Onze huurders werden uitgenodigd om samen een
tasje koffie te drinken met ons.
De bankbabbels waren een schot in de roos en hieruit
ontstond ‘Caffee Camionette’.

CORONA
GOOIDE HEEL WAT ROET IN ONS
FEESTJAAR, MAAR DIT KREEG
ONS NIET KLEIN! DE DIENST
HUURDERSBEGELEIDING BOKSTE
EEN HEUSE FEESTKALENDER IN
ELKAAR MET VELE ACTIVITEITEN
VOOR AL ONZE HUURDERS. WAT
VOLGT IS EEN SAMENVATTING
VAN DE VERSCHILLENDE
ACTIVITEITEN, VEEL
LEESPLEZIER!

Goed nieuws!
Door het succes van Caffee
Camionette beslisten we deze activiteit
in 2022 gewoon verder te zetten!
Bekijk zeker onze uitneembare
kalender en ontdek wanneer Caffee
Camionette bij jou langskomt.

Caffee Camionette
Tijdens Caffee Camionette werden niet enkel onze
appartementsgebouwen bezocht, maar brachten we
een bezoekje aan ons ganse patrimonium. Wekelijks op
donderdag reed onze Caffee Camionette uit naar
verschillende wijken.
Caffee Camionette werd door velen van jullie
geapprecieerd. Ook voor ons was het leuk om onze
huurders op een andere manier te leren kennen. Goed
nieuws!
Door het succes van Caffee Camionette beslisten we
deze activiteit in 2022 gewoon verder te zetten! Bekijk
zeker onze uitneembare kalender en ontdek wanneer
Caffee Camionette bij jou langskomt.
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Creatainers
Verschillende van onze feestelijke activiteiten
werden georganiseerd in en rondom onze
‘creatainers’.
Doorheen ons werkingsgebied plaatsten we op
drie plaatsen zo’n creatainer. Op deze creatainers
voorzagen we een plaatsje voor onze sponsors
maar ook jullie, onze huurders, konden een steentje
bijdragen aan de bekleding van de creatainers.

Groene vingers
In het voorjaar fleurden we de creatainers op met
verticale bloemenmuren. Iedereen was welkom om
samen met ons de handen uit de mouwen te
steken en wat te tuinieren.
Verschillende planten en kruiden werden geplant,
de buurt kon nadien deze kruiden plukken om te
gebruiken bij het koken. Onder een stralende
lentezon was het zalig tuinieren!

Graffiti workshops
Ook voor de jongeren organiseerden we een leuke
activiteit. De creatainers konden nog wat kleur
gebruiken dus namen we graffitibussen in de hand
en samen met een heleboel jongeren gingen we
aan de slag.
Timothy Vanlerberghe van Studio Berghe zorgde
voor de nodige ondersteuning. De jongeren
beleefden een super leuke middag en waren
terecht trots op hun creaties!

"Deelneemster Lara (14)
vond het een super leuke en
geslaagde activiteit die zeker
voor herhaling vatbaar is!

'Thuis bij 't Impulsje
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Ook de allerjongsten vergaten we niet! Alle
kinderen tussen drie en tien jaar werden
uitgenodigd voor een gezellige namiddag.
We speelden samen muzikaal pak, kleurden er op
los en lazen enkele verhaaltjes voor. Ieder
deelnemend kind ging achteraf naar huis met een
snoepzakje, een leuk cadeautje en enkele
kleurplaten.

Verrassingspakketten
In het weekend van 28 en 29 augustus stond
oorspronkelijk een heus kermisweekend gepland. De
corona-maatregelen maakte het ons echter niet
gemakkelijk om dit te organiseren.
Als alternatief kregen alle huurders een goed gevuld
verrassingspakket. De pakketten werden deur aan
deur bezorgd door onze medewerkers. Jullie reacties
waren hartverwarmend!
Elk pakketje bestond uit: twee zakjes chips, een fles
wijn, een brik fruitsap en een doe-boekje. Dit alles
werd verpakt in een herbruikbare !Mpuls goodiebag.

Snoephuisjes
Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn
huisje?
Samen met alle kinderen die zin hadden om de
handen uit de mouwen te steken, knutselden we
lekkere snoephuisjes in elkaar. Er werden hele
mooie creaties gemaakt door de kids. Wij zijn er
zeker van dat deze achteraf met veel smaak
werden opgegeten!

HUURDER AAN HET WOORD
Hallo allemaal,
de tentoonstelling van 100 jaar sociaal wonen
kan wel een mooi voorbeeld genoemd worden
van hoe en wanneer de mogelijkheid werd
gecreëerd om de minderbedeelden een gelijk
huis aan te bieden in plaats van de houten en
betonnen barakken van die tijd en ook een
degelijk overzicht van de diensten die nu ons ter
beschikking staan, de verschillende diensten
hadden er er veel werk ingestoken om af te
werken met een hapje en een drankje, diensten
waar vrouwen aan de macht zijn… of toch in de
meerderheid.
Klontje suiker
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TENTOONSTELLING:
100 JAAR SOCIAAL WONEN
Na de tentoonstelling ging huurdersbegeleidster Jonna langs bij onze wijkbuddy’s Mireille
en Roland om te polsen naar hun ervaring.
Wat vond je algemeen van de
tentoonstelling?
Mireille: De tentoonstelling zat heel
goed in elkaar. Klaar en duidelijk.
Roland:
Algemeen
was
de
tentoonstelling
heel
mooi,
aangenaam en leerrijk. Je kon goed
de evolutie zien van de woningen. Er
zat een rode draad in de
tentoonstelling.
Je
voelde
de
betrokkenheid van alle mensen die
er aan meegeholpen hebben.

"Leuke
herinneringen
waren het"
Zijn er zaken, foto’s, herinneringen
die jouw persoonlijk heel erg
aanspraken?
Mireille: Zeker, mijn oom Jacky
Mahieu was voorzitter geweest. Ik
heb mijn woning aan hem te danken.
Vroeger kon je nog via via aan een
woning geraken, nu kan dit natuurlijk
niet meer. Wat maar goed is ook. Ik
was ook blij om nog eens het
gebouw te zien. Vroeger was dit het
rusthuis de Feniks, waar ik 28 jaar
dienst had. Leuke herinneringen
waren het.
Roland: Niet echt, wel miste ik enkele
foto’s die ik reeds doorstuurde van
vroeger. Misschien kunnen ze nog
een andere keer gebruikt worden.
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Was de tentoonstelling toegankelijk
voor alle publiek? Vond je dat de
tentoonstelling ook niet-huurders
kon smaken?
Mireille: Ja, zeker. Mensen die
bijvoorbeeld een woning van de
woonmaatschappij kochten, konden
er ook eens herinneringen opdoen
van hoe hun huis vroeger was.
Roland: Ja zeker, al viel het me op
dat er ook weinig huurders waren
van waar ik woon, jammer.
Waren er dingen die beter konden?
Heb je bepaalde dingen gemist in de
tentoonstelling?
Mireille: Neen, ik heb niet het gevoel
dat er zaken waren die ik gemist heb.
Het was mooi, net en leerrijk.
Roland: Neen, alles was goed. Wat ik
ook zeer aangenaam vond was dat er
ook andere medewerkers aanwezig
waren. Zo kan je eens een gezicht
plakken
op
iemand
die
je
bijvoorbeeld mailt of belt. Ook het
drankje nadien kon me wel smaken.

Was er voldoende wisselwerking
tussen
beeldmateriaal
en
leesmateriaal?
Mireille: Ja, zeker, het was leuk om
de vele foto’s te zien.
Roland: Er was zeker voldoende
wisselwerking.
Wat
ook
zeer
aangenaam was, was het boekje die
je nadien kreeg met nog wat
informatie erin. Leuk om thuis nog
eens te lezen.

WINNAAR FOTOZOEKTOCHT
We hebben een winnaar!
Gedurende de zomermaanden konden jullie deelnemen aan onze fotozoektochten in
Menen, Lauwe en Rekkem. We kregen een aantal ingevulde deelnameformulieren terug
en hieruit werd één gelukkige winnaar getrokken. Fievez Isabelle uit Rekkem viel in de
prijzen en ontving een shop en beleef-bon ter waarde van €25. Veel plezier ermee
Isabelle!

ACTIVITEITEN
Caffee Camionette

2022
Lentekrabbels

Ook in 2022 komen onze
huurdersbegeleiders graag bij jullie in de
buurt langs met hun Caffee Camionette.
Kom gerust meegenieten van een lekker
potje koffie of thee met een babbeltje als
tussendoortje!
Wanneer Caffee Camionette bij jou
passeert, vind je terug op je jaarkalender!

schilderen.
Voor onze kleinste huurders organiseren we op Postmodern
woensdag
6
Stella schildert
afwisselend met
april 2022 ‘Lentekrabbels’! Tussen 13u30 en 16u30
zullen
er
olieverf en waterverf
tal van activiteiten te beleven zijn. We gaan koken, knutselen
en spelen!

De kinderen zijn allen welkom in het zaaltje nabij onze
appartementen in de Guido Gezellelaan 162. Onze
huurderbegeleiders vangen je kinderen op tussen 13u en 17u.

!Mpuls bakt er op los
Op zondag 9 oktober 2022 ontvangen we jullie op
ons !Mpuls bakfestijn!
Elke zoetebek is welkom in het gebouw van !Mpuls
om te genieten van verse wafels en pannenkoeken.
Het wordt vast en zeker een heerlijke en gezellige
herfstdag!
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Damman

Demets Frederic

Francovera

Koen Roelandt

Glaswerken
Duval

Publi Almar

Fluvius

DKF

Larob

AMB Henk Bruneel

All Fire Security

Chicolat

Ruimdienst
Vandenameele

Woonpartners

Advocaat
Tremmery

Pascal
De Saedeleer

Advocaat
Deceuninck

Westburo

Francis
Ramaut

NV Ostyn

Nova Group

Dirk Everaert

Philippe Guilbert

Anne
Vandrogenbroek

Ringo Pardo

Corpuss

Nicolas Declerk

VIPC Computers

Timmerwerken
Renier

Frederic Lepere

Jean Luc
De Saedeleer

Jochen De
Groote

Techniek
BCQ
en Renovatie

Wienerberger

Liften Desmet

DM Electro

Muylle-Gadeyne

Sebastian
Hoornaert

Met dank aan onze Sponsors
van dit feestjaar!

Volg ons op Facebook en Instragam
zo blijf je op de hoogte van de
laatste nieuwtjes!

BELANGRIJKE NUMMERS
Onze kantoren zijn
gesloten op:
Vrijdag 24 december 2021
tot en met maandag
3 januari 2022

Problemen met verwarming of warm water:
Bulex Services 02 800 49 00
GEEN elektriciteit?
DM Elektro 0460 96 27 59
Voor alle andere technische problemen:
056 52 72 78

