Al het beste
voor 2022!

WOONKRIEBELS
EEn woonmaatschappij
Misschien heb je het al in de kranten gelezen.
De Vlaamse regering wil vanaf 2023 één sociale
woonmaatschappij per gemeente. Zo krijg je
per gemeente maar één aanspreekpunt voor
mensen die op zoek zijn naar een sociale woning.
Eenvoudiger en duidelijker.

Voor de bestaande huurders zal er niet meteen
veel veranderen. De kantoren blijven bestaan,
de dienstverlening willen we verbeteren. Samen
één sterke warme woonmaatschappij.

De sociale huisvestingsmaatschappij De
Noorderkempen zal werken in 5 gemeenten:
DE ARK zal fuseren met Sociaal VerhuurKantoor Arendonk, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel
Noorderkempen en de Molse Bouwmaatschappij en Ravels. Huur je nu van DE ARK in Hoogstraten
tot één grote woonmaatschappij, en dit in 11 of Ravels? Dan zal de nieuwe woonmaatschappij
gemeenten: Baarle-Hertog, Balen, Beerse, je huurwoning overnemen. Natuurlijk kan je er
Dessel, Kasterlee, Lille, Mol, Oud-Turnhout, gewoon blijven wonen.
Retie, Turnhout en Vosselaar. In 2022 bereiden
we dit samen voor.
We houden je op de hoogte!

Volg ons op Facebook
DE ARK is nu ook op Facebook!
> Kijk op facebook.com/arkwonen.
Volg ons, like ons en je bent weer
helemaal mee!

(Her)bekijk het Klapzomer slotevent!
7 oktober 2021, ons Klapzomer slotevent.
Een inspirerend debat over samenleving en
sociaal wonen met minister Diependaele,
Kerlijne Everaert, Elhasbia Zayou, Jos Geysels,
Peter
Vanommeslaeghe,
Eric
Nysmans,
Eva Gilis, Paul Van Dingenen, Tom Laveren
en Björn Mallants. Met muziek en dans door
Guido Belcanto, Guy Swinnen en Dansschool
iDance Moves.
Wat blijft hangen is een positieve boodschap
rond sociale huisvesting en mensen. En ook
de vraag naar meer inzet op leefbaarheid en
verbondenheid.
Ook benieuwd?
(Her)bekijk het
slotevent online op
www.klapzomer.be
of scan deze QR-code:
Cato en Anjali – twee leerlingen uit
de Stedelijke Basisschool Parkwijk
Turnhout – overhandigden fier een boek
met 100 dromen over hun leven en
buurt aan minister Diependaele. Een
kleurrijk symbool voor de verzamelde
boodschappen van huurders van DE ARK.
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KLUS MET GUS
Verlucht jouw woning,
ook als het koud is

Onze buurten
Nieuw buurthuis

VERDIENT JE BUUR
OOK EEN BLOEMETJE?
Dit keer een Klapzomer-special. Drie bewoners zetten ons en hun hele buurt in de
bloemen. Proficiat Chris, Lydia en Rudi, de
trotse winnaars van de Klaproos tuinwedstrijd! Fleurige tuinen, geurige bloempotten,
gezelligheid en moois waar heel de buurt blij
van wordt.

GUS

De trotse winnaars, vlnr Rudi, Lydia en Chris

Tips

Heb jij ook een buur die je graag in de
bloemetjes zet? Dat kan: vertel het ons!

☎ 014 40 11 02
 communicatie@arkwonen.be

Ook in de winter moet je goed verluchten.
Frisse lucht doodt bacteriën. Zet jouw ramen
elke dag minstens 10 minuten open. De
warmte verdwijnt niet uit de woning, schimmel
en vocht wel.

Mooi creatief! Kleurige stenen en een mini-rotstuintje met bakstenen van de oude Parkring-blokken

Er is een nieuw buurthuis in ‘t Stokt in
Turnhout (Hertoginstraat 39). Buurtwerk
Stokt organiseert er elke eerste maandag
van de maand een jamsessie voor
muzikanten. De derde dinsdag serveren
ze koffie. De eerste vrijdag is er een
caféavond. Alle buurtbewoners hartelijk
welkom!
Volg alle activiteiten op Facebook. En geef
gerust je eigen ideeën door.

b www.facebook.com/parelvantstokt

• Kleef ventilatieroosters nooit dicht.
• Trek ventilatiesystemen niet uit.
• Zet een raam open tijdens of na het slapen,
koken, douchen, strijken of poetsen.

Met een drankje, een springkasteel en livemuziek is het nieuwe
buurthuis ingewijd. Ook Gazet Van Antwerpen was erbij!

Vriest het buiten?
Sluit je buitenkraan af

Klaar voor verhuur
· Baarle-Hertog, Moestuinen
(Dokter Govaertsplantsoen):
4 huur- en 4 koopwoningen

DE ARK (VER)BOUWT
• Sluit je waterleidingen af zodat deze niet
kapot vriezen.
• Vind je geen afsluitkraan? Dan heb je
waarschijnlijk een nieuw type buitenkraan
(zie foto). Die moet je niet afsluiten. Zij
lopen automatisch leeg en kunnen dus niet
bevriezen.
Baarle-Hertog, Moestuinen

Turnhout, Veldekens

Nu nog een werf,
klaar in 2022

· Dessel, Brasel
(Acaciastraat en De Steert):
11 huur- en 8 koopwoningen,
18 huurappartementen

Iets kapot in huis?
Meld het ons liefst
digitaal!

Parkwijk Vibes

Buurtwerk Hoogstraten
Gezellig buurtmoment op 6 oktober
in het pop-up buurthuis samen met
stad Hoogstraten!

Veel plezier en ambiance in de
Turnhoutse Parkwijk op 18 september
.
Knap werk van de organisatoren en
alle helpende handen!

Geniet samen met de buurt van dit
tijdelijk buurthuis in Venhoef 25.

DEZE NIEUWBOUWWONINGEN GAAN
IN DE LOOP VAN 2022 IN VERHUUR.
· Lille (Gierle), Rozenlaan:
9 huizen voor ouderen
· Turnhout, Veldekens:
8 huizen, 17 appartementen en
3 volledig gerenoveerde huizen
· Turnhout, Eyssels:
2 blokken van 12 appartementen

Dessel, Brasel

• Vul het contactformulier in op onze website:
www.arkwonen.be/contact
Klik op ‘Ik wil een herstelling doorgeven’.
• Of mail naar herstellingen@arkwonen.be.
• Lukt het niet digitaal?
Bel ons op 014 40 11 06.

· Hoogstraten, Hoefijzer:
26 gerenoveerde huizen

Verwarming kapot?
Geen warm water?

· Turnhout, Molenberg:
13 huizen
· Vosselaar, Bokkeneind:
8 appartementen

Hoogstraten, Hoefijzer

DE ARK repareert dit niet zelf, dit doet Cofely.
Contacteer dus niet DE ARK, maar bel zelf
naar Cofely op het nummer 014 30 29 00.
Cofely komt ook elke 2 jaar bij je langs
voor controle en onderhoud van jouw
verwarmingstoestel.

Leuke ideeEN voor je buurt?
Een buurtfeestje? Het buurthuis met je
buurt gebruiken? Ideeën?
Contacteer de Sociale Dienst. Zij zetten
samen met jou in op warme buurten.

40 11 05
☎ 014
socialedienst@arkwonen.be



DIT WAS KLAPZOMER!
DE ARK viert feest! We bestaan dit jaar 100 jaar! Daarom organiseerden we deze zomer Klapzomer, tientallen hartverwarmende activiteiten
rondom buurten van DE ARK voor iedereen. Het slotevent op 7 oktober bracht een positieve boodschap over sociaal wonen en vooral over mensen.
Met ‘klapzomer2021’ zijn we ook op Facebook en Instagram, volg ons!

100 trotse bewoners uit buurten van DE ARK,
symbool voor 100 jaar DE ARK! Daarvoor doen
we het, daarover gaat onze Klapzomer. Allemaal
hartelijk dank om zo fier te poseren
PS Deze werfdoeken zie je op verschillende
werven.

Een klapzomer lang: toffe activiteiten voor kleine kinderen
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27 december tot en met 31 december:
DE ARK is gesloten
7 februari:
DE ARK is open van 13 tot 19u
7 maart:
DE ARK is open van 13 tot 19u
4 april:
DE ARK is open van 13 tot 19u
18 april:
Paasmaandag, DE ARK is gesloten
2 mei:
DE ARK is open van 13 tot 19u
26 en 27 mei:
O.H. Hemelvaart, DE ARK is gesloten

En voor de iets oudere

6 juni:
Pinkstermaandag, DE ARK is gesloten
4 juli:
DE ARK is open van 13 tot 19u

!
Stoepfestival
Klapband en Klaploop

Krijtklap
Klapboom

Je kan nog meedoen met
Klapband en Klaploop.
Alle fiets- en wandelroutes
vind je op www.klapzomer.be.

verstrengde maatregelen tegen corona

Er is geen open zitdag zeker tot 28 januari
2022. Volg ons op www.arkwonen.be en
Facebook voor alle laatste informatie.

Nieuwe openingsuren vanaf oktober 2021

!

Geen open zitdagen zeker tot 28 januari 2022

Huren? Kom langs tijdens de zitdag
of maak een afspraak.
Open zitdag op maandag:
van 13 uur tot 16 uur
Elke eerste maandag van de maand:
van 13 uur tot 19 uur

Bel ons en maak een afspraak.
Je kan ons bellen elke werkdag
tussen 9 en 12 uur.
Huren:
Sociale dienst:
Kopen en lenen:
Technische vragen:

014 40 11 04
014 40 11 05
014 40 11 03
014 40 11 06

liever op afspraaK? Dit kan elke werkdag.

Campus Blairon 599
2300 Turnhout
014 40 11 00
info@arkwonen.be
www.arkwonen.be
arkwonen
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