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Kalender

14 juli Blokbusters op het binnenplein van de
Lange Noordstraat (2000)
22 juli Spektakeldag op Zusters Der Armenplein
door Kras (2060)

23 juni Speelnamiddag op binnenplein Klapdorp
14 ism centrum Kauwenberg (2000)

29 juli Spektakeldag op binnenplein Stuivenbergcomplex

26 juni Participatiemoment aanleg
omgeving Arenawijk (2100)

05 augustus Spektakeldag op Zusters Der

26 juni Rommelmarkt Rozemaai (2030)
27 juni Blokbusters (telkens ism cultuurhuizen

door Kras (2060)

Armenplein door Kras (2060)

04 september Blokbusters in wijk Sint Andries/

Prekersstraat (2000)

district Antwerpen) op Jos Verhelstplein (2060)

11 september Luchtbar Brooklynsite (2030)

01 juli Blokbusters aan de Braemblokken (2020)

18 september Buurtfeest Canadablokken +
voorstelling nieuwe bewonersgroep (2030)

01 juli Spektakeldag op binnenplein Stuivenberg-

22 september Blokbusters in Ernest Claesstraat

04 juli Rommelmarkt op het Basquitoterrein naast de

26 september Blokbusters aan de Haantjeslei (2018)

complex door Kras (2060)

Tampicotuin (organisatie door ‘De Maatschappij’) (2030)

(2050) – datum onder voorbehoud

VOORWOORD
Beste bewoner,
Begin juni kwam er een einde aan een tijdperk.
Na 17 jaar hebben we afscheid genomen
van Fons Duchateau, sinds 2004 lid van onze
Raad van Bestuur (eerst bij Perisfeer, later bij
Woonhaven) en sinds 2014 onze voorzitter. Onder
zijn voorzitterschap hebben we als maatschappij
sterk geïnvesteerd in de leefbaarheid van onze
wijken en in het bouwen en vernieuwen van ons
patrimonium. Maar ook onze dienstverlening en
onze interne werking hebben we samen met hem
verder uitgewerkt. We zeggen dan ook nog even
heel oprecht: bedankt Fons om je 17 jaar in te
zetten voor onze bewoners.
Als een tijdperk stopt, begint er een nieuw. Samen
met Els van Doesburg, onze nieuwe voorzitter, gaan
we verder op pad. We kijken er bij Woonhaven
naar uit om samen met haar verder te werken aan
sociaal wonen in Antwerpen.

" Als een tijdperk
stopt, begint er
een nieuw"

En u, beste bewoner, u wens ik een geweldige
zomer. In deze Wonen & Weten hebben we
wandelzoektochten opgenomen, ga erop uit en
ontdek onze stad.
Geniet van de zomer!
Beste groet
Wouter Gehre
algemeen directeur

Heropening
van onze kantoren
In juli en augustus blijven onze kantoren
gesloten, we verwachten terug te openen
vanaf maandag 6 september.

We hebben het voorbije jaar geconstateerd dat
jullie massaal de weg vonden naar e-mail en
telefoon om ons te contacteren. Door te mailen
en te bellen hebben we velen onder jullie sneller
geholpen, het bespaarde je een uitstap naar een
van onze kantoren.
We blijven dan ook zo verder werken. Heb je
administratieve vragen voor Woonhaven, mail
ons of stel je vraag via de website. Lukt dat niet,
bel ons dan even op. Ook je sociaal assistent
kan je eenvoudig mailen of bellen, net als onze
dienst toezicht en onze technische dienst. In
2022 lanceren we trouwens voor alle huurders
een digitaal platform waar je zelf je dossier kan
opvolgen, maar daarover informeren we je later.
Niet iedereen is even goed mee met alle digitale
vernieuwing, dat begrijpen we. We willen voor
iedereen bereikbaar blijven. Daarom blijven er
tijdens de week een paar kantoren open. Daar kan
je langskomen, zonder afspraak. Wil je liever een
afspraak op een ander tijdstip, dan moet je mailen
of bellen.

Nog 4 kantoren open
Hieronder zie je de openingsmomenten van
onze kantoren vanaf 6 september. Normaal
gezien heropenen we dan, het is afhankelijk van
de coronacrisis op dat moment.
Onze vier andere huurderskantoren
(Binnenstad, Rozemaai, Antwerpen-Noord en
Hoboken) gaan niet meer open. Die ruimtes
blijven we wel gebruiken als kantoor voor
onze medewerkers, maar er zijn dus geen vrije
inloopmomenten meer.
In het voorjaar van 2022 evalueren deze manier
van werken.
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Luchtbal

Kiel

Linkeroever*

Kiel

Borgerhout*

Luchtbal*

Borgerhout

Linkeroever
* Gesloten tijdens schoolvakanties.

Voor onze kandidaat-huurders zijn er geen vrije
openingsmomenten meer. Ons kantoor aan de
blauwe Silvertoptoren gaat niet meer open.
Kandidaat-huurders kunnen mailen, bellen of
een afspraak maken om zich in te schrijven.
5

9.00 uur
Elke dag is anders. Vandaag start ik
op Linkeroever. Hier doe ik mijn toer
doorheen de verschillende gebouwen
en controleer ik of onze poetsers en
die van externe firma’s hun werk goed
hebben gedaan. Ik hoor of alles goed
gaat met hen en of ze al het nodige
materiaal hebben om hun job correct
uit te oefenen.

Een dag
uit het leven
van …
Met meer dan duizend zijn ze, onze
gebouwen. Die moeten allemaal
onderhouden worden en net blijven.
Voor de gemeenschappelijke delen
springt het Net.Werk-team in waar
nodig. Zowel onze eigen poetsers, onze
NICO’s, als poetsers van externe firma’s
houden mee de gebouwen schoon.
Twee poetstoezichters controleren of dit
allemaal goed gebeurt. Maar ze doen nog
veel meer dan dat!
Natasja gidst je mee door haar dag.

6
6

10 uur
Tijdens mijn rondgang kom ik soms
zaken tegen die niet in orde zijn. Hier
zie ik een lek in een inkomhal dat nog
niet gerepareerd is. Dit geef ik meteen
door aan de technische dienst zodat
het probleem snel opgelost geraakt.

11 uur
Ik sta ook in contact met onze huurders.
Als er klachten binnenkomen over
poetswerk volg ik dit op. Dan ga ik ter
plaatse, constateer het probleem en
kijk ik hoe we dit oplossen en vermijden
in de toekomst. Maar ook tijdens mijn
rondgang doorheen de gebouwen kom
ik huurders tegen waarvoor ik de tijd
neem om eventuele problemen meteen
te bekijken.

12 uur
Mijn laatste stop voor de middag is
bij BOM Azzedine. BOM staat voor
BuurtOnderhoudMedewerker. Naast
het controleren van zijn planning en
poetswerk, bekijk ik met hem ook
zaken die hem zijn opgevallen en niet
oké zijn. Zo zien we dat het wegje dat
door de binnentuin loopt, wat verzakt
is en niet meer toegankelijk is voor
rolstoelgebruikers. Ook zien we in een
hoekje heel wat sigarettenpeuken,
misschien van hangjongeren. Ik neem
een foto en geef het intern meteen
door zodat dit opgevolgd kan worden.

14.30 uur
Ik fiets door naar Borgerhout. Ik
verplaats me door weer en wind met
de fiets… en boot. Tijdens de oversteek
heb ik eventjes de tijd om snel wat
mailtjes te sturen & beantwoorden.

13u30 uur
Na een snelle lunch in de refter
van het gesloten huurderskantoor
Linkeroever, bekijk ik met NICO Qu Ying
opgevraagde bewakingscamerabeelden.
Qu Ying had sluikstort vastgesteld in
haar gebouw. Sluikstorten nemen we
heel serieus en melden we altijd. Stad
Antwerpen volgt sluikstort buiten het
gebouw op, binnenin de gebouwen
volgt Woonhaven het zelf op. Via de
bewakingsbeelden kunnen we achterhalen wie de daders zijn.

15.30 uur
In veel gebouwen poetsen onze
huurders zelf de gemeenschappelijke
delen. Wanneer we merken dat dit
niet lukt en we de huurders ook niet
gemotiveerd krijgen, ga ik ter plaatse
om een offerte op te maken. Hiervoor
bekijk ik alle te poetsen ruimtes,
noteer het aantal ramen en maak een
inschatting van de poetstijd. Ook in
nieuw opgeleverde gebouwen ga ik
langs om een inschatting te maken.
Tot slot fiets ik naar huis om nog
wat bureauwerk te doen.
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Eén woonmaatschappij
Je hebt er misschien al over gehoord. Vanaf
2023 gaat in elke in elke gemeente en stad, dus
ook Antwerpen, nog maar 1 organisatie sociale
woningen, bouwen, verhuren en verkopen.
In Antwerpen zijn vandaag 6 organisaties daarmee
bezig: Woonhaven, ABC en De Ideale Woning,
ARRO, sociaal verhuurkantoor (SVKA) en het
Vlaams Woningfonds. Vanaf 2023 komt er dus
1 organisatie die al die woningen in Antwerpen
beheert. Huurders en kandidaat-huurders gaan
dus bij 1 organisatie terechtkunnen.
Vanaf 2023 moet de woonmaatschappij er zijn.
Hoe we alles gaan organiseren, daaraan werken
we de komende maanden samen met de andere
partners en de stad Antwerpen.
Je wil natuurlijk weten of er voor jou iets
verandert, als huurder van Woonhaven? Nee,
eigenlijk niet zo veel. Jij blijft sociaal huren in
Antwerpen, wij blijven voor je zorgen zoals
we altijd gedaan hebben. Jij blijft in je sociale
woning wonen. De bedoeling is vooral om onze
dienstverlening aan jullie nog beter te maken.
Zodra alles wat duidelijker is, informeren we je
opnieuw.
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Frans Van Herck
& Mariette Bogaert
Elke wijk, elk gebouw heeft zijn figuren.
Zij zijn speciaal door hun acties en/of
persoonlijkheid. Het zijn mensen die kleur
geven aan het samenleven in onze wijken.
Die mensen, daar gaan wij naar op zoek. Deze
keer gingen we langs bij Frans Van Herck en
Mariette Bogaert, een koppel dat na 70 (!)
jaar huwelijk nog altijd gelukkig samenwoont
op Linkeroever.

Frans en Mariette woonden eerst jarenlang
op het Kiel, maar in 2003 verhuisden ze naar
Linkeroever. Ze wonen er in een gezellig
appartement op de 15de verdieping waar ze
dagelijks genieten van een wijds uitzicht over
Antwerpen.
Al op jonge leeftijd leerden Frans en Mariette
elkaar kennen. Ze brachten samen twee
kinderen groot. Hun dochter woont in GrootBrittannië, maar de grote afstand staat zeker
hun goede band niet in de weg. Hun zoon
woont dichterbij en helpt hen waar nodig.
Frans had een fijne loopbaan bij de RTT (nu
de Proximus-groep, red.). Mariette bleef als
huismoeder thuis en zorgde voor de kinderen.
Toen die volwassen werden, startte ze met een
job bij het zwembad Wezenberg. ‘Nog elk jaar
ga ik met een groep ex-collega’s dineren en
dat is altijd heel fijn’, vertelt Mariette.

Intussen genieten ze al vele jaren van hun
welverdiend pensioen, maar ze proberen wel
zo actief mogelijk te blijven. Geen huishoudelijk
taakje is hen te veel en hun appartement is
dan ook tot in de puntjes verzorgd. Voor de
coronamaatregelen waren ze vaste deelnemers
aan de activiteiten van bewonersgroep HELO. ‘We
hebben zo veel goesting om terug onze babbeltjes
te doen met de buurtbewoners!’ verzuchten
Mariette en Frans.
Onlangs vierden de tortelduifjes hun 70ste
huwelijksverjaardag. Een heel speciale en unieke
gebeurtenis die door de coronamaatregelen niet
uitgebreid gevierd kon worden. Maar daar vonden
hun buren wel iets op. Die verrasten hen met
een uitgebreid ontbijt & bloemen aan huis. Het
regende ook felicitaties en kaartjes. ‘Dat heeft ons
toen echt ontroerd’, bevestigt het koppel.

Huurder in de kijker

"Het geheim van
70 jaar huwelijk?
In de eerste plaats
blijven ademen"

Het geheim van 70 jaar huwelijk? ‘In de
eerste plaats blijven ademen’, verklaart Frans.
‘Daarnaast moeten we allebei regelmatig
water bij de wijn doen. Maar vooral: ik ben de
geduldigste man van héél Antwerpen’, vertelt
Frans met een grote glimlach op zijn gezicht.
Proficiat & nog vele jaren!
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Woonhaven ABC
Wij proberen altijd zo duidelijk mogelijk te communiceren. Soms is dat
een uitdaging, want ook bij Woonhaven zijn er veel moeilijke woorden.
Daarom leggen we hier moeilijke woorden uit. Deze editie behandelen
we de letter R.

Versie 2017 die we nu herwerken.

REGLEMENT
INWENDIGE ORDE
2017

R

RIO
Rio ligt in Brazilië, maar in Woonhaventaal
staat het voor ‘Reglement Inwendige
Orde’. Dit reglement is een belangrijk deel
van jouw huurcontract. Het bundelt al
jouw rechten & plichten als huurder van
Woonhaven. Het bepaalt dus wat mag en
wat niet mag.
Concreet gaat het om praktische regels
die je moet respecteren als je een woning
of appartement huurt bij Woonhaven.
We leggen uit wat de afspraken zijn
vanaf de plaatsbeschrijving, inrichting en
wijzigingen in je woning tot het wonen zelf
& de verhuis als je zou vertrekken. Je vindt
er ook informatie over verzekeringen,
het betalen van je huurprijs, hoe je
aangenaam samenleeft met je buren, wat
je zeker moet doen of niet mag doen om
sancties te vermijden.
Momenteel werken we aan een nieuwe
versie van het RIO. In het najaar van 2021
stellen we dit aan je voor. Je kan het RIO
altijd nalezen op www.woonhaven.be/rio.
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Identiteitsfiche
Naam:
project Blancefloerlaan
Adres:
Blancefloerlaan 26-40, 2050 Linkeroever
Architect:
• Bouwproject:
BULK architecten & P.ED architecten
• Infrastructuurproject:
Buro Lubbers met ARA
Type woningen & aantal:
13 appartementen met 1 slaapkamer
50 appartementen met 2 slaapkamers
22 appartementen met 3 slaapkamers
16 appartementen met 4 slaapkamers
4 huizen met 3 slaapkamers
10 huizen met 5 slaapkamers
Totaal: 115 woningen
Eerste bewoners:
voorjaar 2025 (timing onder voorbehoud)

© BULK en P.ED architecten

De Werf: Een mix van groen & blauw

Dat we op Linkeroever volop vernieuwen, weet je waarschijnlijk wel. In deze
vierde fase frissen we de gebouwen aan de Blancefloerlaan op. Hierbij hoort
ook de aanleg van de publieke parkzone dat tussen deze gebouwen en die
van de Waterhoenlaan en Lode Zielenslaan ligt.
Blauwe tinten

Het project bestaat uit drie gebouwen aan
de Blancefloerlaan en eengezinswoningen
op de groenzone erachter. De twee
zijblokken sluiten aan op de hoeken en
de straat en zijn zes bouwlagen hoog. Op
de hoek met de Waterhoenlaan staat een
karakteristiek gebouw met blauwe tegels.
Het uitzicht van de gevels bouwt daarop
verder met een blauwe plint en een lichte
gevelsteen die mooi past in het geheel
van de wijk.

Speelse kop

Het centrale kopgebouw is speels met
zuidgerichte balkons aan de buitenkant

van de gevel tot de vijfde verdieping,
waar nog niet te veel wind is. Hogerop
zijn de balkons inpandig. Het kopgebouw
is hoger (9 lagen) dan de zijgebouwen.
Het is ook slanker en springt een beetje
terug. Het toont op die manier minder
monumentaal en staat zo al met haar
voeten in de parkzone erachter.

Publieke parkzone

Die kleine ‘voortuin’ geeft al een glimp
van het park achter het gebouw en
lonkt zo voorbijgangers. Ook de tram
stopt in de Blancefloerlaan. Passagiers
die achter de laan wonen, krijgen zo
een snelle doorgang naar huis. Daarom

maken we het binnengebied publiek
toegankelijk. Het wordt een kleurrijk
parkje met zitbanken en een mix van
bomen en planten die in verschillende
seizoenen bloeien. Zo heb je altijd een
gevarieerd uitzicht. Aan de zijkanten van
de tuin komen huizen. Plantenbakken
zorgen voor privacy en een scheiding van
de publieke parktuin. Achter de huizen
zijn er nog groene zones die licht en
ruimte geven aan de achterkant van de
appartementen.

Commercieel gelijkvloers

In twee van de appartementsgebouwen
komen winkels op het gelijkvloers.
Eentje wordt een grotere supermarkt
en de andere een kleinere winkel. Twee
ondergrondse parkings zorgen voor vlot
parkeren voor zowel de bewoners als de
winkelklanten.
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In april werd het plein van de Brooklynsite nog eens grondig
gepoetst door de kindjes en buurtbewoners. Bedankt voor alle
inzet!

In de Stuivenbergwijk in Hoboken gaan we voor
propere voortuintjes, ism stad Antwerpen.
De deelnemende bewoners kregen bloemetjes,
een bezem en een schopje.

12

Tijdens de paasdagen deelden we
terug paaseitjes uit. Onze vrijwilligers
konden buren nomineren die een zakje
paaseieren verdienden. Onze collega’s
brachten de verrassing aan de deur.

De mensen
van Woonhaven
Woonhaven, dat zijn 34.000 huurders en 280
werknemers. Heel veel mensen dus, waarvoor
we acties en evenementen doen om het
samenleven fijn te maken.

Op de Geelhandplaats ontharden we samen
met de bewoners ‘Den Droog’ rond het gebouw.
Naast moestuintjes, een graffitimuur en een
muurschildering vind je er nu ook een heuse
bloementuin.

Eind mei organiseerden we samen met stad Antwerpen
een participatiemoment voor de buurtbewoners over de
omgevingswerken van de Arenawijk. 26 juni is het volgende
participatiemoment. Huurders en buurtbewoners zijn erg
welkom!
Via onze website
kan je vanaf nu een
complimentje geven aan
iemand van Woonhaven.
Want onze collega’s
werken hard & dan kan
zo’n compliment deugd
doen. Had jij een fijne
ervaring met 1 van onze
medewerkers/diensten?
Laat het ons weten. Wij
zorgen dat je compliment
goed terecht komt. Zoek
op ‘compliment’ op onze
website.
13

2

Meer dan
stenen
Gebouwen zijn meer dan stenen alleen.
Daarom geven we op deze pagina’s tips
over wonen in je gebouw of tonen we
nieuwe gebouwen.

1

Verwarming
in de zomer
In gebouwen met een collectieve
verwarmingsinstallatie zijn er buitenvoelers. Die
meten de temperatuur en bepalen zo hoe hard
de installatie moet werken. In de zomer is het
warmer, dus werken de verwarmingsinstallaties
minder hard. Dat is goed voor het milieu & voor
het verbruik. Vanaf september zijn er vaak meer
koudere dagen, dus ga je de verwarming thuis
terug aanzetten. Test even of de kranen van al je
chauffages nog goed werken. Ontlucht ze ook!
Hoe je dat doet, zie je in een handig filmpje. Je
vindt het op www.woonhaven.be/home/videos
Goed om weten: in de periode mei tot en
met september komt onze wachtdienst
’s avonds en in het weekend niet langs voor
verwarmingsproblemen.
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Heropstart Kielpark
We zijn terug gestart met de vernieuwing
van de torens op Kielpark. We wilden ze
renoveren, maar tijdens de renovatie bleek
dat niet mogelijk te zijn, de structuur van
de gebouwen was onverwacht slecht. We
gaan daarom 3 nieuwe torens bouwen in de
plaats van de oude. Aan de buitenkant zien
ze er hetzelfde uit, binnenin maken we er een
modern woongebouw van met een E-peil van
30, wat betekent dat het een heel energiezuinig
gebouw is. Als de eerste toren klaar is (in 2024),
verhuizen de bewoners van toren 2 naar toren
1. Tegen eind 2029 moeten de drie nieuwe
torens klaar zijn.

4

Waterplezier
met eigen water
3

Van arm
naar rijk gas

Als het warm is, dan is water altijd verkoelend.
Wil je met waterballonnen spelen of zet je
met een paar buren beneden een zwembadje?
Gebruik dan je eigen water vanuit je woning.
Gemeenschappelijke waterkranen mag je
daarvoor niet gebruiken.
Algemeen vragen we je spaarzaam te zijn. Er is
al een paar jaar watertekort in België, dus denk
even na voor je water gebruikt.

Veel bewoners (onder meer in Deurne,
Berendrecht en de binnenstad) kregen de
voorbije maanden een brief van Fluvius. Ze
veranderen namelijk naar een nieuw soort gas:
‘rijk’ gas. Van je verwarmingsinstallatie moet jij
je niets aantrekken, daar zorgen wij voor. Kook je
op gas? Dan moet je zelf checken of je toestel op
‘rijk’ gas werkt. Heel oude toestellen (van voor
1978) zijn zeker niet in orde, alles van erna moet
je even controleren:
• Als er op de kenplaat één van volgende CE
markeringen staat, is je toestel geschikt voor
het nieuwe soort gas: I2 of I2E+ of I2E(S).
• Ben je niet zeker, neem dan zeker contact op
met het bedrijf waar jij je toestel hebt gekocht.
• Kan dat niet, vraag dan advies aan een CVtechnicus.
Tegen 2024 gaat heel Antwerpen op ‘rijk’ gas
zitten.
Meer info vind je op www.gasverandert.be
15

Wedstrijd
De Grote
Woonhaven
Zomerzoektocht
WIN!

We hebben deze zomer een ‘specialleke’ voor jullie. Want
er valt nog zo veel in eigen land te ontdekken, ja zelfs in
eigen stad! We stellen je 4 routes voor door onze wijken.
Bij elke route horen 5 vragen die je onderweg kan
oplossen. Bij elke opgeloste route zijn er 2 cadeaubons
(twv 25 euro) voor Zoo Antwerpen/Planckendael te
winnen!

Los je de vragen van één route op, dan heb je één kans om te
winnen. Doe je de route van 3 wijken, dan maak je 3 keer zo veel
kans. Je kan de antwoorden op de pagina hiernaast invullen of je
mailt ze naar communicatie@woonhaven.be.
Alle routes brengen je tot in onze woonwijken en tonen je
verborgen plekjes. Je bent er natuurlijk welkom, maar verstoor
de rust van onze bewoners niet. Je kan de routes wandelen of
fietsen. De vierde route door wijk Kiel vind je op onze website.
Ook bij deze route verloten we 2 cadeaubons!
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Woon je in één van de wijken, dan ken je de meeste
plekjes waarschijnlijk wel. Laat je eens verrassen door
een andere wijk!

Vorige keer kon je een woordzoeker oplossen. Dat deden jullie geweldig.
Uit de juiste oplossingen werden Ingrid Vyt & Jamal Mohammed Saidi geloot.
Zij krijgen een cadeaubon voor de dierentuin. Proficiat!

Antwoordformulier
Grote Woonhaven Zomerzoektocht

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Wijk Luchtbal – oplossingen

Wijk Kiel – oplossingen

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Deze route vind je op onze website!

LEEFTIJD:

Wijk Linkeroever – oplossingen

ADRES:

Wijk Binnenstad – oplossingen

NAAM

Veel wandel- en zoekplezier!

INVULKAART (vul alles in, anders kan je niet winnen!)

Met onze Grote Zomerzoektocht kan je opnieuw ‘beestige’ cadeaubons winnen.
We verloten er twee per opgeloste route. Vul de oplossingen hieronder bij de juiste
wijk in. Hoe meer wijken je oplost, hoe meer kans je hebt! Bezorg de oplossingen
via de kaart aan Woonhaven of mail de juiste antwoorden en je persoonlijke
gegevens naar communicatie@woonhaven.be.
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1
Zomerzoektocht

Wijk
Binnenstad

Ontdek verborgen binnentuinen en
kunst op deze verrassende route in
de binnenstad. De route is ongeveer
5 km en brengt je via het hart
van Antwerpen naar de zuidelijke
volksbuurt Sint-Andries.

Vragen
1

21

Welke Antwerpse hiphop-artieste herken je
in het mariabeeldje op de muurschildering
in de Lange Riddersstraat?
Welke bekende tekenaar maakte de
stripmuur in de Korte Riddersstraat?

Start- en eindpunt
doorgang
3 Aan de
Oever
aan
de naar de Ruckersplaats
staat
een
Joods
beeldhouwwerk met
voetgangerstunnel

handen. Welke staatssecretaris onthulde
dit kunstwerk?

4

5

18

In de Stoelstraat 11 passeer je het oudste
bewaarde huis in Antwerpen. Welke meisjes
wonen hier met hun vader?
Aan de scheldekaaien net voorbij Het Steen
is er aan de overkant van de straat een
museum. Hoe heet dit?
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Start- en eindpunt
Oever aan de
voetgangerstunnel

De gezellige snuisterwinkels
van de Kloosterstraat.
Perzisch ijssalon Milad Kloosterstraat 120:
Benieuwd hoe ijsjes smaken
in het Midden-Oosten?
Probeer het hier!
Spoiler: ze zijn overheerlijk.
Habbekrats - Prekersstraat 14:
jeugdwerking
Dienstencentrum De Oever Korte Riddersstraat 18:
Een drankje of een middagmaal
aan democratische prijzen?
Daarvoor moet je in het
dienstencentrum zijn.
Geniet van de terrasjes op
de Veemarkt, Vrijdagmarkt,
Sint Andriesplaats, Zirkstraat.
Speeltuinen in Prekersstraat/
Willem Lepelstraat,
Sint Andriesplaats
Verborgen tuintjes in de
Prekersstraat/Willem
Lepelstraat, Dorp in de Stad
(zijstraat Korte Riddersstraat ),
Bullinckplaats, Ruckersplaats:
deze binnenplaatsen van
onze gebouwen zijn publiek
toegankelijk en zijn heerlijke
groene rustplekjes middenin
de stad.
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A

13

De wijk Luchtbal heeft zo veel te bieden,
van modernistische iconen tot pittoreske
tuinwijk. En tussendoor kan je nog
genieten van street art! Deze route is ook
ongeveer 5 km lang en kan je uitbreiden
met een wandeling in het natuurgebied
van Ekeren. Laat je betoveren door de
Luchtbal.
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Vragen

Tips

In een overdekt steegje naar de binnenpleinen
van de Canadablokken is er ook veel street
art. Zoek op het noordelijke binnenplein het
werk met de huisjes. Wie van de werkers in
fluovestjes is als enige echt aan het werken?

6

De Paalblokken/Langblokken, de Venezuelatorens
én de Canadablokken zijn allemaal ontworpen
door modernistisch architect Hugo van Kuyck.

7

Nieuwe, leuke speeltuin op het open veld
‘de Sintelbaan’ en op het Tampicoplein.

2

Aan de overkant van de Canadablokken is een
gemeenschapstuin. Hoe heet deze tuin?

8

3

Het paadje loopt tussen de Venezuelatorens,
richting de Manchesterlaan. Drie van de zes
torens zijn al gerenoveerd. Zie jij welke torens al
vernieuwd zijn? Geef de huisnummers.

Street art op de Luchtbal: Bewonder de grote
werken op de 2 schoolgebouwen, op de
schouwburg en aan het station van Luchtbal.

9

In de Bristolstraat stopt de modernistische
hoogbouw en begint de mooie tuinwijk met
binnenpleintjes. We nemen je mee langs enkele
verborgen parels!

4

Op het binnenplein tussen de Bristolstraat en de
Belfaststraat is er links van de fietsenstalling een
lokaaltje met een speciale functie. Waarvoor
kunnen onze huurders hier terecht?

10

Op het kruispunt van de Belfaststraat met de
Glasgowstraat sla je rechtsaf. Neem het eerste
steegje links. Je komt nu op een binnenpleintje met
een grote wilgenboom. Een kleine verborgen oase.

Op het binnenplein van LUCA1 (witte gebouwen
in de Houstonstraat) staat een standbeeld van
een indiaan. Ter ere van welke gelegenheid werd
dit standbeeld opgericht?

11

5

Frituur Jan – Dublinstraat 15:
Een vaste waarde in de wijk.

12

Natuurgebied de Oude Landen:
Hier kan je onze wandeling vrij uitbreiden. Ga
onder de bruggen door en ontdek het prachtige
natuurgebied van Ekeren.

13

Bekijk in de Houstonstraat onze twee recent
gerenoveerde gebouwen LUCA 1 & 2. Ook de
binnenpleintjes zijn het ontdekken waard.

14

BLOC 2030 – Columbiastraat 110:
Cultureel ontmoetingscentrum en bib van de wijk.
Het kloppend hart van de Luchtbal met rechts
ervan een natuurspeelzone.
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Let op op de fietsostraden:
Maak plaats voor fietsers!

1

Start- en eindpunt
Op de hoek van de Noorderlaan
en de Groenendaallaan.
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3

4

10

9

Wijk
Linkeroever

12

JACHTHAVENWEG

GLORIANTLAAN

Het is al-tijd een beetje vakantie
op Linkeroever. Zeker in de zomer!
Deze route van bijna 6 km leidt
je door onze wijken en langs de
Schelde, met een aantal prachtige
plekjes om te rusten. Maar ook om
te zwemmen of te minigolfen.

14

WILLEM ELSSCHOTSTRAAT

HALEWIJNLAAN

CHARLES DE COSTERLAAN

Start- en eindpunt:
Voetgangerstunnel aan
het Frederik van Eedenplein.

7

3

LOUIS PAUL BOONSTRAAT

8
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Tips

Vragen
1
2

3

4

5

Hoeveel golfbanen zijn er op minigolf Beatrijs?
Je passeert in de Waterhoenlaan voorbij een
werf waar we nieuwe appartementen bouwen.
Maar wie is de architect van dit bouwproject?
(Check de werfdoeken en - borden.)
PS: de Blancefloerlaan is als volgende aan de
beurt!
Veel straten op Linkeroever zijn genoemd naar
oude Vlaamse schrijvers, zoals Willem Elsschot.
Op ons gebouw in de Willem Elsschotstraat staat
een citaat van de schrijver. Vul de puntjes aan:
Noodlot, …, ik groet u
Je passeert een radiostudio op de wandeldijk.
Op welke frequentie kan je genieten van de
golden oldies van Radio Minerva?
Welke kleuren hebben de wieken van de oude
molen aan het zwembad?

6

7

8

9

10
11

12

13

14

Ontdek de vierde route
door wijk Kiel. Die vind
je op onze website!

Minigolf Beatrijs – Beatrijslaan 19:
Begin of eindig je tocht met een
minigolfspel! Je zit hier heerlijk onder rieten
parasolletjes. Je kan hier ook gewoon een
hapje & drankje krijgen.
Lekkeroever Plukgeluk – achter
Gloriantlaan 52: verschillende organisaties
werken tussen onze gebouwen aan een
heuse voedseltuin met minder gekend
eetbaar groen. Woonhaven ondersteunt.
Dienstencentrum Linkeroever –
Louis Paul Boonstraat 21: Voor een
voordelig drankje of snack kan je op
weekdagen in het dienstencentrum terecht.
Ijshuisje The Plage – Gloriantlaan:
vroeger ‘Adriaantje’, nog altijd lekkere ijsjes!
De terrasjes op de Wandeldijk
Openluchtzwembad De Molen –
Wandeldijk 40: Stedelijk zwembad waar je
een heerlijk frisse duik kan nemen, vergeet
niet te reserveren!
Skatepark & speeltuin –
Jachthavenweg achter de molen
Waterbus: Je kan deze route een stukje
inkorten als je met de waterbus terugvaart.
Om het halfuur vertrekt het bootje vanop
de aanlegsteiger achter de molen terug
richting Steenplein op rechteroever.
Speeltuintjes aan de waterkant:
Als je voorbij de molen terug richting
voetgangerstunnel wandelt, volg dan het
paadje langs de waterkant. Je passeert
enkele leuke speeltuintjes in het groen met
een knap uitzicht op de stad!
23

Deze zomer blijven onze kantoren gesloten.
Vanaf 6 september heropenen we.

Huurderskantoren
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Luchtbal

Kiel

Linkeroever *

Kiel

Borgerhout *

Luchtbal *

Borgerhout

Linkeroever
*

Gesloten tijdens schoolvakanties.

Afspraak maken?

Administratieve vragen?
• huurder@woonhaven.be
• 03 212 25 00

Verhuizen binnen Woonhaven?
• kandidaat@woonhaven.be
• 03 212 26 00

Heb je een technisch probleem?
• gebruik de reparatievraag op www.woonhaven.be
• bel naar 03 213 47 00

Contacteer de
huurdersadministratie 03 212 25 00
huurder@woonhaven.be

Adressenlijst
Luchtbal:
Tampicoplein 2, 2030 Antwerpen
Borgerhout:
Stenenbrug 40, 2140 Borgerhout
Linkeroever:
Ernest Claesstraat 16, 2050 Antwerpen
Kiel:
Jan de Voslei 36, 2020 Antwerpen

www.woonhaven.be

