Huurders

Hoe voorkom ik vochtproblemen in mijn woning?
Vocht in huis is een vaak voorkomend probleem. Optrekkend vocht of doorslaande muren behoren dan tot de
meest genoemde oorzaken. Maar in vele gevallen blijkt
het vocht vooral van binnen de woning zelf te komen.
Te veel vocht in huis kan leiden tot hinder, ongewenste
geuren en soms zelfs schimmel. Een goede ventilatie is
dus belangrijk om deze problemen te voorkomen.
Een gemiddeld huishouden produceert zo’n 10 à 15 liter
vocht per dag door te transpireren, te ademen, te koken,
wassen, douchen of baden, enzovoort. Dit leefvocht
ontstaat door verdamping en moet de kans krijgen om
weg te geraken.

Hoe weet ik of er te veel vocht in huis is?
Vocht kan het beste gemeten worden met een vochtmeter. Bij kamertemperatuur zou de relatieve vochtigheid
tussen de 40 en 70% moeten liggen. Maar als je geen
vochtmeter hebt en je merkt dat de ruiten beslaan of
dat absorberende materialen zoals papier of stof vochtig
aanvoelen, is er te veel vocht in huis.

Praktische informatie
Openingsuren:
Maandag t.e.m. vrijdag: van 9 tot 11.30 uur
Namiddagen alleen op afspraak tussen 13.00 en
16 uur. Elke tweede donderdag van de maand
is er een avondzitting van 17 tot 19.00 uur (op
afspraak).
Telefonisch contact:
Van 9 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16 uur zijn we
elke weekdag te bereiken op het nummer 014 54
19 41 en via info@zonnigekempen.be.
Sluitingsdagen:
In het najaar is ons kantoor op enkele dagen
gesloten. Om de volgende maanden niet voor een
gesloten deur te staan, geven we je nog graag een
overzicht van onze sluitingsdagen:
•
•
•
•

dinsdag 11 november (Wapenstilstand)
donderdag 25 december (Kerstmis)
vrijdag 26 december (Tweede kerstdag)
maandag 29 december 2014 t.e.m.
vrijdag 2 januari 2015 (collectieve sluiting)

Hoe kan je vochtproblemen voorkomen?
Als je vochtproblemen in je woning wil voorkomen, kunnen volgende praktische tips je daar al een heel eind bij
helpen:
• Zelfs als je overdag niet thuis bent, mag het niet té
koud worden in je woning. Anders is de temperatuur
te laag om het vocht te laten verdampen. Probeer de
temperatuur altijd boven de 16° C te houden.
• Verlucht de woning elke dag gedurende een twintigtal
minuten. Zet twee ramen tegen elkaar open voor een
optimale luchtcirculatie.
• Ook tijdens het koken moet de vrijgekomen damp
weg kunnen. Het gebruik van een dampkap is zeer
belangrijk, maar zorg er tevens voor dat er verse lucht
binnen kan door ventilatie-openingen of open ramen.
Gebruik ook een deksel op je kookpot en laat na het
koken de dampkap nog even aanstaan.
• De badkamer is een vochtige ruimte. Ventileer ze
regelmatig en droog na het douchen de natte wanden en vloer op. Laat het bad na het baden meteen
leeglopen.
• De was binnenshuis op een droogrek drogen veroorzaakt heel wat waterdamp. Zorg voor een goede verluchting door bijvoorbeeld een raam open te zetten.
• In een vochtig huis plaats je de meubels beter niet
vlak tegen de muur. Zo kan er geen vocht neerslaan
en worden je meubels niet beschadigd.
• Als er meer mensen in dezelfde kamer zijn kan je
beter een raampje of een verluchtingsrooster laten
openstaan. Hoe meer mensen, hoe groter de behoefte aan verse lucht.
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In de maand september verwacht je naar jaarlijkse gewoonte een brief van Zonnige
Kempen. Daarin vragen we je
ons jouw inkomen te bezorgen
voor de jaarlijkse huurprijsberekening. Vanaf dit jaar doen
we dit anders! Zonnige Kempen
ontvangt alle inkomensgegevens van 2012 rechtstreeks van
de Federale Oveheidsdienst
Financiën. Enkel wanneer we
geen gegevens van jou ontvangen, sturen we je een brief met
de vraag voor extra informatie,
lees deze dan aandachtig en bezorg ons de nodige informatie.
Eind december mag je dan de
nieuwe huurprijs in de brievenbus verwachten.

Op 7 december 2013, exact 50 jaar na de oprichting van Zonnige Kempen,
verzekerde voorzitter Ludo Helsen al dat het 50-jarig bestaan niet alleen een
aankomst, maar ook een vertrek is voor een nieuwe rit. Een rit waar Zonnige Kempen zal nadenken over de vele nieuwe uitdagingen die de sociale
huisvestingssector te wachten staan. Twee ronde tafelgesprekken met een
aantal specialisten voegden in juni de daad bij het woord en vormen zo een
gepast intermezzo op het feestjaar van onze maatschappij.
De abdij van Tongerlo verwelkomde in juni enkele bijzondere gasten. Zonnige
Kempen trok zich er gedurende twee vrijdagvoormiddagen terug voor een
periode van reflectie. Op tafel lagen onderwerpen zoals bescheiden wonen,
verdichting, vertegenwoordiging en heldere communicatie met de huurders.

Bespaar energie door te ventileren!
Veel mensen verwachten dat ventileren voor extra verwarmingskosten zorgt. Maar het tegendeel is waar. Door
onvoldoende te ventileren wordt de woning warm en
vochtig. Deze lucht bevat meer waterdamp. Als ‘s nachts
de temperatuur daalt slaat de waterdamp neer op de
muren of je meubilair. Dat vocht is veel moeilijker op te
warmen waardoor het ‘s morgens langer duurt om je
woning te verwarmen en het dus juist voor meer stookkosten zorgt. Kort en krachtig ventileren is dus af en toe
noodzakelijk.

Ronde tafelgesprekken Zonnige Kempen

Graag stellen we je voor aan
enkele nieuwe medewerkers.
Marleen Ambroos (links) helpt
je graag telefonisch verder met
al uw herstellingen. Zij zorgt dat
uw melding bij de juiste hersteller terecht komt. Isabelle De
Vroey (rechts) versterkt onze
balie. Ellen Wuyts (niet op foto)
versterkt onze dienst leefbaarheid. Zij mochten op 5 september
kennismaken met enkele wijken
van Zonnige Kempen tijdens onze
jaarlijkse fietsdag.

De eerste werkgroep beraadde zich op vrijdag 13 juni over de relatie tussen
bewoners en hun sociale huisvestingsmaatschappij. Het panel bestond uit
Ann De Brabander (OCMW Herselt), Bart Vranken (directeur Woonpunt Zennevallei), Gerd De Keyser (verantwoordelijke Wonen-Welzijn bij de VMSW),
Geert Inslegers (juridisch beleidsmedewerker bij Vlaams Huurdersplatform),
Raf Van Gompel (diensthoofd Wijk- en Bewonerszaken bij Nieuw Dak), Theo
Van De Weyer (huurder Zonnige Kempen), Tom Lemmens (dienst Leefbaarheid Zonnige Kempen), Leo Verelst (voorzitter OCMW Nijlen) en Rik Waer
(Beweging.net).
Een week later bogen Trui Maes (Duurzame Wijken bij VIBE), Bjorn Mallants
(directeur VVH), Nicolas Bearelle (directeur Re-Vive), Ludo Helsen (voorzitter Zonnige Kempen), Luc Stijnen (directeur Zonnige Kempen), Anne Malliet
(projectverantwoordelijke bij Vlaams Bouwmeester) en Rik Waer (Beweging.
net) zich over eventuele nieuwe woonvormen.
De verworven inzichten uit deze gesprekken werden gebundeld in een handig
naslagwerk en bevatten enkele actuele aanbevelingen. Niet alleen voor onze
maatschappij, maar voor de hele sociale huisvestingssector.
Voor al je reacties en mededelingen:
Zonnige Kempen / ZonneKlaar
Grote Markt 39, 2260 Westerlo
T 014-54 19 41 - F 014-54 19 51
info@zonnigekempen.be

Het eerste buurtfeest van het jaar ging
door op 14 juni in Herselt - Ramsel,
meer bepaald in Roteinde en Bosstraat.
Dit gebeuren is intussen al aan zijn 7de
(!) editie toe. Het buurtcomité van
Roteinde, BUUR-T-HUIS 40, verzorgt
niet enkel de gehele organisatie van
het buurtfeest; het bezorgt bovendien
steevast een tekst die de gehele avond
mooi samenvat. We kunnen dan ook
niet nalaten deze aan u te vermelden.
7de WIJKFEEST ROTEINDE RAMSEL 14
juni 2014
Al voor de 7de keer organiseerde de
buurtwerking van Roteinde ‘BUUR-THUIS 40’ haar jaarlijkse wijkfeest en
voor de 3de maal met een barbecue.
Dit jaar konden we rekenen op nog
meer inschrijvingen ten opzichte
van 2013 (169 deelnemers). Op
het centrale plein was het één en
al feest voor iedereen. Het begon
met een optreden van de ‘Riverside
Hill Dancers’, waarna we konden
aanschuiven voor de barbecue. Het
dessert, zelfgemaakte cake en taart,
was door één van onze medewerkers
gemaakt
(nogmaals
proficiat).
Na de barbecue was er de gratis
tombolatrekking voor de aanwezigen.
Vanaf dan werd de dansvloer
ingenomen door de jeugd van
Roteinde. Er was al weken geoefend
door een groep jonge dames van
Roteinde om een eigen show neer te
zetten. En een show was het! De DJ

Welvaartstraat
te Berlaar

BUUR-T-HUIS 40 WERKT
Met dank aan alle medewerkers,
OCMW en gemeente Herselt en
Zonnige Kempen.
Het bestuur,
Robert, Ludo H, Ludo C, Bob, Marc
BUUR-T-HUIS 40, JULLIE zijn bedankt!

Laadal-Eindhout

Het
tweede
evenement
van
deze zomer ging door op 28 juni
te Laakdal – Eindhout en werd
georganiseerd voor de bewoners van
Akkerrode, Breugelstraat, Stokberg,
Toekomststraat,
Vissenstraat,
Wouwerhoeve, … Kortom: een hele
boterham! De weide ter hoogte van
Stokberg en Vissenstraat werd dan
ook volledig ingepalmd door het
buurtfeest.
Buurtcomité “De Heide” geeft echter
voorkeur aan de term ‘buurtbarbecue’
die (toegegeven) veel smakelijker
klinkt. Wij kregen alvast meteen het
water in de mond!

De woningen van het recente project
in de Welvaartstraat te Berlaar
worden verhuurd sinds juni 2013. De
bewoners hebben in de zomer van
2013 alles in het werk gesteld om zich
thuis te voelen in hun nieuwe woning.
De zomer die daarop volgde bleven
ze opnieuw niet bij de pakken zitten,
want … op 5 juli 2014 organiseerden
de bewoners van de Welvaartstraat
voor de eerste keer een buurtfeest!
Het werd meteen een schot in de roos
en er werd tot laat in de avond gezellig
doorgepraat.
“Voor herhaling vatbaar” werd ons
gemeld door de organisatoren. Zeer
fijn dat te horen!

Pijpelheide-Booischot

De leden van het Buurt Informatie
Netwerk van Booischot – Pijpelheide
organiseerden op 12 juli ook hun
allereerste buurtfeest voor de bewoners
van de Kapelaan Francklaan, Cardijnlaan
en Negenbunders.
Op de flyer die werd rondgedeeld stond
het volgende te lezen: “De Goe Gezind
Buurt Van de Pijpelhei”. Een buurtfeest
kan dit enkel kracht bijzetten!
Op D-day was er vanaf 15u voor iedere
leeftijd een activiteit voorzien. De
kleinsten konden ponyritjes maken, de
adolescenten speelden een partijtje
Kubb en voor de volwassenen was er
teppeschiet. (Geen idee wat het is? Wij
weten het ook niet, maar blijkbaar was
het wel heel plezant).
Daarnaast stond er een eetmobiel
en was er drank à volonté. De kers
op de taart kwam in de vorm van een
humoristische muzikale animatie.
De buurtwerking is duidelijk niet schuw
om de handen uit de mouwen te steken.
Naar verluid kregen de organiserende
leden dan ook enkel maar lovende
woorden, waarna ze ons beloofde
om van het buurfeest een traditie te
maken. Wij dachten meteen aan een
spreekwoord: belofte maakt schuld!
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zorgde ervoor dat de dansvloer nooit
leeg was. Er werd nog nagepraat en
gedanst tot de avond.
Toch ook een speciale dank aan
alle medewerkers, zonder hen was
dit allemaal niet mogelijk geweest.
Het was gewoon weer een geslaagd
buurtfeest. Op naar 2015.

Alle deelnemers werden verwend met
een geweldige barbecue gevolgd door
een eenmansband die duidelijk kaas
heeft gegeten van entertainment! De
houten vloer leek ons tegen 23u reeds
aan vervanging toe..
Ook de kinderen kregen de nodige
aandacht en werden er in de watten
gelegd met een grote zak snoep.
Bovendien was er een tombola
met wel zeer aantrekkelijke prijzen!
(ondertekende heeft er eentje kunnen
bemachtigen!)
Van een succes gesproken!
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aUGUSTUS
Sandelijnhof
te Herenthout

Op 26 juli 2014 was het dan de beurt
aan de bewoners van Sandelijnhof
te Herenthout voor hun eerste
buurtbarbecue. Het was intussen lange
tijd geleden dat er nog eens iets werd
georganiseerd in de buurt. Iedereen was
dan ook “van harte welkom voor leute
en plezier!” zoals stond te lezen op de
uitnodiging.
De weergoden waren de deelnemers
goed gezind, op een enkele bui na
tijdens het aperitief. Na regen kwam
niet enkel zonneschijn maar ook een
zeer gezellige barbecue. Er werd samen
gegeten, gedronken en gefeest! Nadien
werd er zelfs samen opgeruimd. (gezellig
en proper volkje die Huirtuiters!)
Het buurtcomité kreeg dan ook veel
lof en de vraag om van het buurtfeest
een jaarlijkse gewoonte te maken.
Het buurtcomité liet alvast weten dat
ze volgend jaar mikken op een hoger
deelnemersaantal. De lat zal hier
duidelijk elk jaar hoger gelegd worden!
Eindigen doen we met de woorden van
het buurtcomité:
“op naar volgend jaar !!!”

Een woordje van dank!
Het organiseren van een buurtfeest heeft heel wat voeten in de aarde.
Vrijwilligers zijn hiermee maanden op voorhand in de weer om alles in
orde te brengen.
De dagen voor het buurtfeest wordt alles klaar gezet. Vrijwilligers staan
in weer en wind paraat om alles zo goed mogelijk voor te bereiden. Ze
werken tot in de late uurtjes om het feest goed te verzorgen. Na het
feest moeten ze dan weer vroeg uit de veren om alles af te breken en
op te ruimen. Dit alles vaak met wat hulp van de arbeiders van Zonnige
Kempen.
Mede dankzij de samenwerking tussen en de financiële steun van
verschillende partners zoals de Zonnige Kempen, de gemeentebesturen

Bruiersveld te
Hulshout

Het, voorlopig, laatste buurtfeest van
de zomerperiode was er eentje met een
wel een zeer speciale aangelegenheid:
25 jaar Bruierveld! Het is reeds van
oktober 1989 (!) geleden dat de eerste
bewoners er hun intrek namen.
Dit konden de bewoners niet zomaar
laten voorbijgaan en vonden dit
meteen een goede reden voor een
feestje. En gelijk hadden ze!
Op 23 augustus werd er een
spetterende barbecue georganiseerd.
Het was een groot succes en ook hier
werd er gefeest en gezongen tot in de
vroege uurtjes.
We hebben zelfs een schitterende foto
van alle oorspronkelijke bewoners,
eentje uitgezonderd (zonde!), die
Bruiersveld reeds 25 jaar onveilig
maken!
26 jaar Bruiersveld lijkt ons alvast
een goede reden om opnieuw een
buurtfeest te organiseren!

en OCMW’s van de betrokken gemeenten konden deze toffe initiatieven
tot stand gebracht worden.
De organisatoren doen erg hun best om iedereen te bereiken en te
betrekken bij deze evenementen. Steun je buren en doe volgend jaar
zeker mee! Het loont zeker de moeite. Werk samen met hen aan een
mooiere, aangenamere en toffe buurt!
Zonnige Kempen wil alle initiatiefnemers en buurtcomités een
dikke pluim geven voor de organisatie van deze mooie initiatieven.
Vanzelfsprekend ook bedankt aan alle deelnemers, want zonder hen is
er geen sprake van een buurtfeest!

Organiseer zelf een buurtfeest

Zelf zin in het organiseren van een buurtfeest? Zonnige Kempen en uw
gemeente voorzien een subsidie indien aan bepaalde voorwaarden
zijn voldaan. Op de website van Zonnige Kempen vindt u alle info terug
in de vorm van een flyer. Doe zeker navraag bij uw gemeente!

