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VOORWOORD
‘Als voorzitter van Woonzo richt ik me met enige trots tot onze bewoners en partners en
open ik deze eerste Nieuwsbrief, die u vanaf nu een paar keer per jaar in de bus zal
ontvangen. Via deze weg willen we jullie op de hoogte brengen van wat er reilt en zeilt in
onze maatschappij.
We hebben de laatste jaren hard gewerkt, heel wat projecten opgeleverd en nieuwe
huurders verwelkomd.
Dit kan enkel door een team dat hard werkt en zich elke dag opnieuw inzet om onze
missie waar te maken.’
Deze nieuwsbrief is een krantje voor en door de bewoners.
Bart Princen - Voorzitter
Woonzo zal u informeren over dienstmededelingen, bewonersvergaderingen, nieuwe
projecten en goede praktijken. Hebt u een idee voor een artikel, bijvoorbeeld een huwelijk, geboorte, jubileum,
wijkfeest of sportevenement,… dan horen wij het graag.
Wij willen eveneens van de gelegenheid gebruik maken om te verwijzen naar onze nieuwe website: www.woonzo.be
Neem zeker eens een kijkje!

WIE IS WOONZO?
Woonzo is een gedreven team van
bestuurs- en personeelsleden. De
dagelijkse werking wordt
aangestuurd door de directeur,
Inge GAUBLOMME.
In de volgende nieuwsbrieven
zullen we telkens één medewerker
in de kijker zetten en aan het
woord laten, zodat hij of zij wat
meer kan vertellen over de dienst
waar hij/zij werkzaam is.

WOONZO INFORMEERT
Wat is GDPR?
U bent de laatste weken wellicht net zo veel als wij bestookt met mails over de
nieuwe privacywetgeving, de GDPR.
We leven in een digitale wereld. De data die over ieder van ons wordt bijgehouden
is enorm.
Elke website die we bezoeken, elke nieuwsbrief waar we ons voor inschrijven, elke
bestelling die we via het internet deden, elke zoekfunctie in google, alles wordt
bewaard.
Daarom is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)
ontworpen.
Het is een geheel aan regels om de persoonsgegevens van
Europese burgers beter te beschermen. Deze wetgeving is
sinds 25.05.2018 van kracht.
Wil u meer weten over uw rechten of de manier waarop
Woonzo omgaat met uw gegevens, surf dan naar
www.woonzo.be/privacybeleid.

Voor ik mijn naam op het bord schrijf, wil ik weten wat je ermee gaat doen?

NUTTIGE TIP
U gaat met vakantie? Inbrekers niet!
De meeste inbraken gebeuren tussen 06u00 en 18u00. Voornamelijk
tijdens de wintermaanden en vakantieperioden. Lukt het inbrekers niet
om binnen de drie minuten binnen te geraken, dan geven ze hun poging
meestal op.
Enkele tips om bij uw thuiskomst niet voor verrassingen te staan:
1. Sluit alle ramen en deuren. Leg geen sleutel op voor de hand
liggende plaatsen. Laat geen briefjes achter met de boodschap
dat u met vakantie bent.
2. Vraag iemand om regelmatig de brievenbus leeg te maken. Een
uitpuilende brievenbus geeft een onbewoonde indruk.
3. Kondig uw vakantie niet aan via sociale media. Deel uw
ervaringen en foto’s als u terug thuis bent. Niet alleen uw
vrienden kijken mee!
4. Spreek geen boodschap in op uw antwoordapparaat met de mededeling dat u met vakantie bent.
5. Vraag afwezigheidstoezicht aan bij de politie. Zij zullen dan wat vaker in de buurt patrouilleren. Meer
informatie hierover op de website van de politie: www.lokalepolitie.be.

BUURTBABBELS
Gasthof

Naar aanleiding van de tevredenheidsbevraging door
onze stagiaire Leen, heeft Woonzo op 21 maart 2018
een bewonersvergadering georganiseerd. Enkele
enthousiaste bewoners en de gemeenschapswachters
waren aanwezig, alsook directie en voorzitter van
Woonzo. Tijdens deze vergadering kwam naar boven
dat de bewoners van Gasthof geen plaats hebben om
hun vuilzakken te bewaren. Drie bewoners hebben
zich tijdens deze vergadering vrijwilliger gesteld om
samen met Woonzo en de stad Tongeren dit
probleem aan te pakken. Zij openen, samen met de
gemeenschapswachters, tweemaal per week een
garage waar de bewoners op bepaalde tijdstippen hun
vuilzakken kunnen afgeven. Deze worden hier dan
bewaard tot Suez ze komt ophalen. Daarnaast zetten
zij zich ook in om zwerfvuil op te ruimen. Deze acties
hebben meteen hun vruchten afgeworpen! De wijk is
er zienderogen op vooruit gegaan. Ook het
parkeerprobleem werd aangepakt. Elke bewoner die
over een auto beschikt kan een persoonlijke
parkeerplaats aanvragen.

Op de Locht
Op 3 mei 2018 organiseerde Woonzo een eerste
buurtbabbel in de wijk. Er was al meteen een grote
opkomst! Samen met 18 bewoners en enkele
medewerkers van de stad kwamen we samen in zaal
‘De Pline’. Tijdens deze buurtbabbel werden enkele
pijnpunten van de wijk aangehaald. Deze problemen
hadden dan vooral te maken met zwerfvuil en het
groenonderhoud op de wijk. Samen hebben we
nagedacht hoe we deze problemen het beste zouden
aanpakken. De voorstellen die tijdens deze
buurtbabbel naar boven zijn gekomen, zijn verder
onder handen genomen door Woonzo. Ook hier is een
vrijwilliger aangesteld die zich inzet om de wijk zo
proper mogelijk te houden. Woonzo zet zich verder in
om het groenonderhoud en enkele structurele
problemen aan te pakken. Binnenkort zal er een
nieuwe buurtbabbel georganiseerd worden, waarbij
de getroffen maatregelen besproken zullen worden.

Woonzo zal in de toekomst buurtbabbels blijven organiseren. Zij hoopt zo de problemen in de wijken aan te pakken
en de bewoners dichter bij elkaar te brengen.

PROJECTEN
Archeologische vondst Regulierenplein.
Tijdens het onderzoek van de site
van het Regulierenplein werd een
opmerkelijke vondst gedaan.
Er werd een vervloekingstablet
“tabula defixionum” gevonden.
Deze tabletten werden in de
oudheid gebruikt om goden en
geesten aan te roepen om zo
iemand iets te laten doen of om
onheil over deze persoon af te
roepen. Onderaan staat de naam
van de persoon op wie het

betrekking had: Gaius Iulius
Viator, zoon van Ingenua.
Dergelijke tabletten werden al
vrij vaak aangetroffen, maar nog
nooit in Vlaanderen.
De context waarin het plaatje
werd aangetroffen is middenRomeins, maar het zou nog
ouder kunnen zijn en uit de
vroeg-Romeinse periode dateren.
Het tablet werd ondertussen
gereinigd en geconserveerd.

LEUK WEETJE
Pas verhuisde bewoner Paspoel Anders aan het woord.
‘De verhuis naar mijn nieuwe appartement heeft me als

alleenstaande mama behoorlijk bezig gehouden. Woonzo gaf de
huurders geregeld de praktische informatie mee, toch waren er
zoveel kleine dingen en vragen die me onrustig maakten. Zou ik
wel genoeg verhuisdozen hebben om mijn spullen in kwijt te
kunnen, geraakte ik op tijd klaar…?
Achteraf gezien bleek dat helemaal niet nodig te zijn.
De verhuisplanning werd door toedoen van de
weersomstandigheden twee keer uitgesteld, maar op maandag
30 april 2018, uitgerekend een brugdag was het dan zover. De
verhuis naar de nieuwe woontoren kon plaatsvinden. Het
personeel van verhuisfirma DAC en van dienstencentrum ‘De
Piepel’ hebben geweldig werk geleverd en hebben al mijn
spullen veilig en wel op hun nieuwe bestemming laten toekomen en geïnstalleerd.
Het was even wennen aan de nieuwe, kleinere indeling van het appartement maar uiteindelijk heeft zowat alles zijn
juiste plekje gekregen. De buren zijn vriendelijk en attent. Het voelt aan als een nieuwe, frisse start.
Ik voel me hier samen met mijn dochter echt thuis!’, Michelle Seabrook, huurder Paspoel Anders.

KALENDER
10.07
11.07
19.07
21.07
12.08
15.08
23.08
25.08
01.09
05.09
13.09
21.09
26.09

Met de bus naar Oostende *
Woonzo GESLOTEN (Dag van de Vlaamse Gemeenschap)
Speelpleinwerking PasPoel Anders
Nationale Feestdag
Internationale Dag van de Jeugd
Woonzo GESLOTEN (Onze Lieve Vrouw Hemelvaart)
Speelpleinwerking PasPoel Anders
Rommelmarkt PasPoel Anders
Inhuldiging PasPoel Anders 1° fase
Digikids *
Woonzo GESLOTEN o.w.v. Tongeren Kermis
Internationale Dag van de Vrede
Digikids *

01.10
03.10
04.10
10.10
15.10
16.10
31.10

Internationale Dag van de Ouderen
Digikids *
Werelddierendag
Digikids *
Internationale Dag van de Witte Stok
Wereldvoedseldag
Halloween

* organisatie Rimo voor meer informatie Katrien.Swennen@Rimo.be of 0479 793 672

Open: maandag tot vrijdag
van 8u30 tot 12u00
Inschrijven: maandag en dinsdag van 8u30 tot 11u30
woensdag van 13u00 tot 16u30

Hasseltsesteenweg 28/1, 3700 Tongeren
012 440 200
info@woonzo.be
www.woonzo.be

