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Geniet samen met je buren van
een zalige zomer !
Tijdens de zomermaanden zit iedereen graag in het zonnetje. Dat kan op je
terras, in je tuin of op de openbare pleintjes en parken. Maar vergeet je
buren niet, want iedereen woont graag rustig. Daarom vragen we jou om
een aantal regels te volgen. Zo wordt het voor iedereen een zalige zomer !
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Na 22u ’s avonds mag je geen lawaai
meer maken. Natuurlijk mag je op een
warme zomeravond op je terras zitten of je
ramen openzetten. Maar probeer na 22u
stiller te praten en zet je muziekinstallatie
af. Kinderen stoppen na 22uur met
voetballen en buitenspelen. Zo verstoor
je de rust van je buren niet.
Tijdens de zomervakantie spelen veel
kinderen buiten. Maar laat je kinderen
nooit onbewaakt buiten spelen. Ga samen
met je kinderen naar een speeltuin. Dat
vinden ze eens zo leuk!

wegwaait.

Brandblusapparaten
Goed wonen is ook veilig wonen. ABC zorgt er voor dat jouw gebouw in orde
is met alle wettelijke voorschriften. Daar horen ook brandblusapparaten bij.
In onze gebouwen vind je veel verschillende brandpreventiemiddelen. Wat er bij
jou is, hangt af van je gebouw. Je kan noodverlichting, nooduitgangen,
jou aanwezig
brandtrappen, brandslangen en rookmelders terugvinden. Onze wijktoezichters en technische
medewerkers controleren al deze brandpreventiemiddelen systematisch.
GEEN SPEELGOED! Brandblusapparaten zijn geen speelgoed! Deze apparaten leegspuiten voor
het plezier is niet slim en het zorgt voor heel wat overlast in het gebouw. Als we je betrappen,
draai je op voor de schoonmaakkosten en de aankoop van een nieuw toestel. Dat kost € 350.
OVERLAST… EN NU?
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Frietenbak in Ter Wilgen
Op woensdag 2 juni 2018
organiseerden de vrijwilligers
van Ons Burenhuis een
frietenbak
voor van de Urbain
frietenbak voor
alle bewoners
Reniersstraat en de Adolf Menysstraat.
Iedereen die een fles gebruikte frituurolie in
het olievat deponeerde, kreeg in ruil een
pakje lekkere friet. Zo willen de vrijwilligers
de mensen bewust maken dat gebruikt
frietvet en olie NIET door het toilet of de
gootsteen gespoeld mag worden, maar
thuishoort in een inzamelpunt voor gebruikte
olie. Zo’n inzamelpunt kan je terugvinden in
de meeste supermarkten en in de Victor De
La Montagnestraat aan de achterkant van
N°18 en in de Urbain Reniersstraat 2.
Heb jij ook een leuk idee of initiatief voor je
buurt? Neem contact op met de
leefbaarheidsmedewerker, Paulien, op het
nummer 0476 602 344 of stuur een e-mail
naar paulien.devos@abc-shm.be

Het babbelpunt zet de zomer feestelijk in
Op de Julius Vuylstekelaan 6 op Linkeroever
kan je elke dinsdagnamiddag bij een kopje
koffie of thee over interessante thema’s en
onderwerpen praten om je Nederlands te
oefenen. Tijdens de zomervakantie is er even
geen babbelpunt. Daarom sloten we
feestelijk af met hapjes en drankjes. Het was
fijn om een jaar lang samen te babbelen. We
bedanken de deelnemers voor hun
enthousiasme en onze vrijwilligers Lieve en
Jozef voor hun wekelijkse inzet ! BEDANKT!

Interesse? Neem contact op met onze
leefbaarheidsmedewerker Paulien. Je kan
haar bereiken op 0476 602 344. Of kom
gewoon langs vanaf 4 september 2018 !
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Nieuwe gezichten bij ABC cvba
Mijn naam is Kevin Van der Linden, 30 jaar en afkomstig van Zwijndrecht. Ik
ben werkzaam bij ABC van begin mei en zal instaan voor het Technisch
Toezicht op Linkeroever. Omwille van mijn technische affiniteit en oog voor
detail ben ik blij dat ik een kans gekregen heb bij ABC. Ik zal me hier de
komende jaren alvast proberen bewijzen en zodoende het samen met mijn
collega's aangenaam proberen te maken voor jullie allen.

Ik ben Nora D’hondt, 38 jaar en afkomstig uit Burcht. Ik werk sinds mei 2018
bij de cluster verhuring. Het loket is ook mijn afdeling. Het is mijn missie om
iedereen met een glimlach zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast verwerk ik
ook allerhande administratie welke te maken heeft met de verhuring van
onze sociale woningen.
Bij ABC heb ik mijn ideale functie gevonden en voel me super tussen ons
team.
Tot aan het loket!
Ik ben Lynn Jakubowics. Sinds 28 mei werk ik bij ABC als sociaal toezichter. Net
als onze leefbaarheidsmedewerker (Paulien) en technisch toezichter (Kevin)
behoor ik tot de cluster Toezicht. Bij mij kan je terecht als je vragen en/of
problemen hebt rond (buren)ruzies, sluikstort en overlast in het algemeen. Ik
doe mijn best om -samen met jullie- te zorgen voor een aangename, veilige en
propere leefomgeving, met respect voor elkaar. Je kan mij steeds bereiken op
mijn telefoonnummer 0474 65 00 14 of via mail op lynn.jakubowics@abcshm.be
Ik ben Paulien de Vos. Ik werk sinds mei 2018 voor ABC. Ik nam de fakkel van
leefbaarheidsmedewerker over van mijn voorgangster Susannah Vander Eecken. Ik begon mijn
loopbaan als consultant bij een verzekeringsbedrijf. Maar die job was me niet echt op het lijf
geschreven. Toen ik de vacature van leefbaarheidsmedewerker zag, wist ik meteen dat ik voor
deze job moest gaan. Ik was dan ook dolblij toen ik te horen kreeg dat ik bij ABC aan de slag kon.
Als leefbaarheidsmedewerker ben ik actief in de verschillende wijken op Linker- en Rechteroever.
Ik werk nauw samen met de twee wijktoezichters (Christine en Lynn) om de problemen die zich
voordoen in kaart te brengen en te analyseren. Vervolgens start ik projecten op om deze
problemen
problemen op te lossen. Daarvoor werk ik samen met verschillende
stadsdiensten en andere partners. Huurders sensibiliseren en warm maken
voor projecten, buurtfeesten organiseren, vrijwilligers begeleiden,
bewoners bevragen en zo veel meer behoren tot mijn takenpakket. Je kan
me steeds een bericht sturen via mail op paulien.devos@abc-shm.be of
telefonisch op het nummer 0476 602 344.
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Huurder in de kijker
Website
www.abc-shm.be

Hoofdkantoor
Adres
Reinaartlaan 8
2050 Antwerpen
Openingsuren
Maandag: 8.30-11.30u
Woensdag: 8.3011.30u
Donderdag: 8.3011.30u
1e en 3e dinsdag op
afspraak: 16.30-18.00u
Contactgegevens
Tel. 03 210 94 00
Fax. 03 219 05 51
E-mail: info@abcshm.be
Elke werkdag
bereikbaar per
telefoon of e-mail,
van 8.30 tot 12.30u en
van 13.00 tot 16.30u

Kantoor Gent
Adres
Stoppelstraat 48
9000 Gent
Openingsuren
Maandag: 13-15u
of na afspraak

Diamanten jubileum in de Victor Dela Montagnestraat
15 juli 2018 is een heuglijke dag voor de heer en mevrouw Coussement. Op die dag
mogen zij hun diamanten jubileum vieren. 60 jaar geleden gaf het koppel elkaar
het ja-woord en sinds die dag gaan zij als man en vrouw door het leven. Om deze
deze speciale gelegenheid te vieren
ging de directrice van ABC cvba,
Mieke Dupont, het koppel
persoonlijk feliciteren. Namens
ABC wenste zij meneer en
mevrouw Coussement veel geluk
en voorspoed toe.

Wie schrijft er mee?
We zijn op zoek naar ABC-journalisten. Schrijf je graag artikels over de dingen die in je
buurt of blok gebeuren? Of maak je graag foto’s van gebeurtenissen en mensen uit de
buurt? Dan ben jij de geknipte persoon voor ons!
Wat zijn de voorwaarden?
● je moet minstens 12 jaar oud zijn
● je moet niet perfect kunnen schrijven. Als je geen computer hebt,
moet je wel een mooi handschrift hebben.

Ben jij onze journalist(e)?
Stuur dan je naam, adres en telefoonnummer naar paulien.devos@abc-shm.be of
stuur een brief naar ABC cvba t.a.v. Paulien de Vos – Reinaartlaan 8 – 2050
Linkeroever

Contactgegevens
Tel. 03 210 94 00
Fax. 09 225 05 65
E-mail: info@abcshm.be
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