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Aan het 
woord

Beste bewoner, 
geachte lezer,

De nogal wisselvallige zomer is voorbij en de batterijen 
zijn hopelijk opgeladen. Nu het terug kouder zal wor-
den is het onderwerp “energie”, dat in deze editie van 
ons magazine “Denderend Wonen” aanbod komt, 
zeker actueel. Erger nog, de energieprijzen swingen de 
pan uit. Lees dus zeker het artikel op pagina 4 waarin je 
tips vindt om je energiefactuur onder controle te hou-
den. 

Bij SHM Denderstreek zijn we continu bezig met 
energiezuinig en duurzaam bouwen. Sinds 2019 la-
ten we ons voor nieuwe bouwprojecten bijstaan door 
een energieconsultant die ons adviseert op het vlak 
van energie en duurzaamheid. Al onze projecten zijn 
dan ook afgestemd op het behalen van het wettelijk 
energetisch peil. De eisen waaraan projecten moeten 
voldoen zijn de voorbije 10 jaar meerdere keren stren-
ger geworden. Het is evident dat sociale woningen zo 
energiezuinig mogelijk moeten zijn. Dat is niet alleen 
goed voor het klimaat maar ook voor de bewoners die 
wij op die manier een te hoge energiefactuur hopen 
te besparen.  Daarom renoveert SHM Denderstreek 
ook volop het bestaande patrimonium. Tegen 2020 
moesten alle woningen voorzien zijn van ramen met 
dubbelglas, dakisolatie, isolatie van de spouwmuren, 
hoogrendementsketels,… . We zitten dan ook helemaal 
op schema.
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Wil jij  graag in het volgende magazine jouw ver-
haal vertellen? Of iemand uit de buurt in de bloe-
metjes zett en? Maakt de buurman geweldig lek-
kere couscous of stoofvlees, dan kunnen we dat 
recept misschien delen? Heb jij  een vraag voor in 
onze rubriek? Kortom alle leuke verhalen en tips 
zij n welkom! 
Zo maken we samen met jou onze volgende edi-
tie van “Denderend wonen”!
Mailen kan naar 
communicatie@shmdenderstreek.be

Jouw magazine!

VOLG OOK ALLE VERHALEN OP:

Al deze ingrepen moeten ervoor zorgen dat de ener-
giekosten dalen en het wooncomfort stijgt. 
Wanneer na een grondige studie toch blijkt dat de 
renovatiekosten van bestaande woningen te hoog 
zouden oplopen, wordt er overgeschakeld naar 
vervangingsbouw. Hierbij worden de bestaande 
gebouwen gesloopt en komt er nieuwbouw in de 
plaats. Die voldoet dan automatisch aan de hoogste 
normen. Zowel in Zottegem als in Erembodegem 
staan zo’n vernieuwbouwprojecten op stapel. Maar 
daarover later meer. Ondertussen wens ik jou alvast 
veel lees plezier!

Vriendelijke groeten,

Steven Hutse
Adjunct Algemeen directeur

Renovatie ramen en deuren - Mere



De ene wil in de stad wonen, de andere landelij k en afgelegen. Elke omgeving 
heeft  zo zij n voor- en nadelen. En zo hebben de mensen die er voor kiezen om in 
een wij k te gaan wonen, daar ook hun goede redenen voor. Wij ken zij n vaak cen-
traal gelegen vlakbij  alle voorzieningen, voor kinderen is het fij n opgroeien in een 
wij k omdat er veel leeft ij dsgenoten zij n en ook de verkeerscirculatie in de wij k is 
meestal kindvriendelij ker. We zett en daarom in deze editie de woonwij k gelegen 
rond de Dutskouter in Goeferdinge in de kij ker. Daar werden recent verschillende 
woningen afgewerkt. De nieuwe huurders namen er reeds hun intrek. Recent kwa-
men ook de koopwoningen op de markt.

Het grootste voordeel van een nieuwbouwwijk? 
Tja, dat zijn uiteraard de nieuwbouwwoningen 
die voldoen aan de meest recente normen inza-
ke energiezuinigheid en duurzaamheid. 

De woonwijk in Goeferdinge heeft daarnaast 
ook deze voordelen: ze ligt in de rustige groe-
ne rand rond Geraardsbergen maar toch vind je 
alle voorziening dichtbij. 

IN DE KIJKER Goeferdinge - Dutskouter - koopwoningen

Goeferdinge - Rustige ligging, toch vlakbij
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Nieuwbouwproject met veel voordelen

In alle Vlaamse steden en gemeenten is de vraag naar be-
taalbare en  kwalitatieve  woningen groter  dan  ooit.  Die  
vraag  zal  in  de  toekomst  alleen maar blij ven stij gen. Voor-
al de betaalbaarheid vormt voor vele gezinnen een moeilij k 
punt. Maar wist je dat sociale  koopwoningen soms tot  een  
kwart  goedkoper zij n dan gelij kaardige eengezinswonin-
gen die via de private markt worden verkocht?  De belang-
rij kste  reden  hiervoor  is  dat  sociale huisvestingsmaat-
schappij en een maatschappelij ke opdracht hebben en dus 
geen winst nastreven.

Vlakbij deze wijk vind je:

BINNEN EEN STRAAL VAN 1 KM
Supermarkten 
Bakkers - Slagers 
Apotheken - Dokters 
Bank 
Basisschool

BINNEN EEN STRAAL VAN 2 KM 
Verschillende lagere en middelbare 
scholen
Station van Geraardsbergen
Ziekenhuis ASZ campus Geraardsbergen



Dutskouter - Goeferdinge

Wil je concrete informatie over jouw 
mogelijkheden om te kopen en te lenen 
dan kan je mailen naar 
koop@shmdenderstreek.be. 

www.shm-denderstreek.be/kopen

Sociale woning kopen?

Geraardsbergen is een zeer aangename stad  
waar het bestuur volop inzet op de heraan-
leg en opwaardering van parken en openbare 
ruimte en waar de infrastructuur voor sport en 
cultuur gestaag groeit.  Gelegen in het zuiden 
van Oost-Vlaanderen, ligt Geraardsbergen op 
15 minuten van Brakel en op 20 minuten van 
Ninove. De verbindingsweg N42 brengt je op 
20 min naar oprit van de E429. Het station, op 
5 minuten met de auto van Goeferdinge, zorgt 
bovendien voor een verbinding per spoor naar 
Gent, Brussel, Ath en Edingen.  

Omdat het om sociale koopwoningen 
gaat, zijn er een aantal bijkomende 
financiële voordelen. 

Alle woningen, op één na, hebben 3 slaapka-
mers, omheinde tuin, tuinberging en garage. 
Bovendien hebben ze allemaal zonnepanelen 
wat de eindafrekening van het energieverbruik 
ten goede zal komen. Omdat sociale koopwo-
ningen casco worden opgeleverd, heb je als 
koper de vrijheid om alles naar eigen wens en 
budget verder af te werken en in te richten. 
Bovendien genieten sociale kopers van een 
aantal voordelen. De prijzen van deze gesloten 
en halfopen bebouwingen variëren tussen de 
€211.000 en de €271.000. 

Sociale koopwoningen zijn niet alleen 
goedkoper in aankoop, er zijn nog een 
aantal bijkomende voordelen. 

Je betaalt voor de aankoop (nieuwbouw) een 
verlaagd btw-tarief van 6% bovenop de ver-
koopprijs. 
Je kan ook een sociale lening krijgen waaraan 
nog een aantal voordelen zijn verbonden:

lagere intrestvoet
lagere notariskosten
lagere dossierkosten

De eigen inbreng beperkt zich vaak tot €5.000. 
Alles samen een serieuze besparing op je budget.

Maar genoeg over Geraardsbergen, terug naar 
de Victor Frisstraat en de Dutskouter waar SHM 
Denderstreek eind oktober 2020 de tweede 
fase van de wijkuitbreiding afrondde. De huur-
ders zijn ondertussen helemaal gewend aan 
hun nieuwe thuis en dus is het nu de beurt aan 
de toekomstige bewoners van de 16 koopwo-
ningen die er klaar zijn. 



De prijzen van elektriciteit, stookolie en aardgas blijven stijgen en wegen 
zwaar door op het huishoudbudget. Vrees je dat  je energiefactuur te duur 
wordt? Met een aantal eenvoudige ingrepen kan je al heel wat besparen.  Lees 
ook zeker het artikel “Hoe vind ik de voordeligste energieleverancier?” op pag. 
8 . Besparen op je energiefactuur hoeft niet altijd veel geld te kosten. Maar het 
vraagt wel een verandering van gewoontes, een beetje tijd, een kleine moeite. 
En alle beetjes helpen!

ALGEMEEN

Wist je dat tot wel 10% van je elektriciteits-
verbruik komt van “sluipverbruik”: 
lampjes, tijdsaanduidingen,… . Wanneer een 
toestel niet volledig is uitgeschakeld maar 
stand-by staat, dan verbruikt het nog steeds 
elektriciteit. Het ergste zijn de decoders, 
opladers, tv’s, laptops, computers,…. Zet 
deze apparaten zoveel mogelijk helemaal 
uit met de aan/uit knop of via een stekker-
doos.
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VERLICHTEN

Voor wie nog gloeilampen of halogeen-
lampen in huis heeft:  vervang ze waar 
mogelijk door energiezuinige led-lampen. 

Kies voor binnenshuis warmwitte leds. Ze 
zijn gezelliger. Sommige leds zijn ook dim-
baar. Verlichting met led-lampen scheelt 
een heleboel op je energiefactuur!

Maar een lamp die niet brandt, verbruikt 
uiteraard niks! Doe daarom bij het verla-
ten van een kamer of een gang altijd het 
licht uit!

WAT ALS... 
mijn energiekosten te hoog zijn?



Doe een warme trui aan en 
zet de verwarming 1° lager! 
Zo bespaar je al snel 7% energie!

WARMTE

Wanneer je overdag niet thuis bent, dan kan 
je de verwarming gerust wat lager zetten. 
Ook ’s nachts kan de verwarming een paar 
graden lager.
Soms is het nodig om extra bij te verwarmen, 
in de badkamer bijvoorbeeld. Maar kleine 
elektrische verwarmingstoestellen verbrui-
ken stevig en het verbruik kost direct heel wat 
centen. Beperk het daarom zoveel mogelijk.
Wanneer je in de wintermaanden de gordij-
nen dichtdoet, scheelt dat ook snel een paar 
graden en dus verbruik je minder energie.

Ook de warmwaterboiler is een grote ener-
gieverbruiker! Spring daarom zuinig om met 
warm water. Neem je een douche dan ver-
bruik je minder water dan bij het nemen van 
een bad. Ook een waterbesparende douche-
kop levert een verschil op. 

Een warme trui en 
de verwarming wat 
lager spaart heel 
wat energie

WASSEN EN DROGEN

Hoe hoger de temperatuur van je waspro-
gramma, hoe meer je verbruikt. En een volle 
wasmachine doen draaien is voordeliger dan 
twee keer een halfvolle machine laten draai-
en.
Goed gezwierd wasgoed (op 1200 à 1600 toe-
ren/minuut ) verkort de droogtijd. Gebruik je 
nadien voor het drogen een droogkast dan 
bespaar je zo’n 20 à 25% energie.

Een droogkast is eveneens  een grote  ener-
gievreter!  Gebruik een droogkast wanneer 
het niet anders kan want de was buiten dro-
gen, op een rekje of aan de waslijn is uiteraard 
het goedkoopste. Nog een tip: maak na elke 
droogbeurt de stoffilter schoon! Stofdeeltjes 
belemmeren het wegblazen van de warme, 
vochtige lucht waardoor de droogkast meer 
zal verbruiken. 

AFWASSEN

Wist je dat met de hand afwassen niet persé 
zuiniger is dan met de vaatwasser. Met de 
hand verbruik je al snel minstens  10 liter warm 
water. Recente vaatwassers hebben vaak een 
economisch wasprogramma waardoor ze 
minder verbruiken. Zet de vaatwasmachine 
pas aan als ze helemaal vol is.

Grote huishoudtoestellen hebben een 
energielabel dat informatie geeft over 
het energieverbruik. Een apparaat met 
een A+++-label is in zijn categorie het 
energiezuinigst. 
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Ontdooi de diepvriezer zeker regelmatig. 
Een ijslaag van 2 mm verbruikt 10% meer.
Een volle diepvriezer verbruikt dan weer 
minder. Vul desnoods de lege ruimte op met 
piepschuim. Zo kan er bij het openen van de 
diepvriezer minder warme lucht naar binnen 
stromen. En warme eetwaren in je diepvries 
zetten verhoogt eveneens je factuur. Laat 
wat je wil invriezen eerst afkoelen.

Energielabels geven een indicatie over de 
zuinigheid van het toestel:
• A+ is 20% zuiniger dan A; 
• A++ is 40% zuiniger dan A
• A+++ is 60% zuiniger dan A. 

KOKEN EN KOELEN 

Je koelkast verbruikt alle dagen 24u op 24u 
energie! Een koelkast van 350 liter uit de 
jaren 90 met een C-label kost al snel 60 à 80 
euro per jaar aan elektriciteitskosten, met 
een recenter A-label zo’n 40 à 50 euro. 

De ideale temperatuur voor je koelkast is 4 
tot 6 °C. Elke graad lager geeft 5% extra ver-
bruik. Hoe meer er in je koelkast staat, hoe 
meer hij verbruikt. Laat de koelkast nooit 
open staan, ook niet heel even. Ontdooi 
je koelkast ook regelmatig en maak hem 
schoon.  Vocht dat zich op de wanden afzet, 
bevriest. De rijmlaag doet het rendement 
dalen en het stroomverbruik stijgen. En een 
gereinigde koelkast voorkomt ook andere 
problemen.

Ook voor je diepvriezer geldt de regel dat 
elke graad lager dan de ideale temperatuur 
( - 18 °C) overeenkomt met 5% extra verbruik.

Naast al jouw inspanningen om niet 
teveel energie te verbruiken kan je 
ook best jaarlij ks controleren of jouw 
energieleverancier nog wel de beste 
tarieven heeft ! Je kunt er tot €400 per 
jaar mee uitsparen! Lees er alles over 
in het artikel op pagina 8.

60% verwarmen

15%  warm water

6% koelen en vriezen

6% verlichting

5% wassen en drogen

5% koken

3% ontspanning ©
 c
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Laat je niet verrassen door je energiefactuur

ENERGIEVERBRUIK IN HUIS



De KU Leuven deed vorig jaar 
een onderzoek naar de begeleiding van sociale huurders.  Via een steekproef lie-
ten ze een vragenlijst invullen door huurders van de verschillende huisvestings-
maatschappijen. Wie deelnam, maakte kans op een geschenk! En die winnaars 
werden nu bekend gemaakt. Bij SHM Denderstreek wonnen Katia Van Den 
Meersche uit Erembodegem en  Gilbert Seghers uit Burst elk een geschenkbon!

GEWONNEN!
Onderzoek 
naar 
begeleiding 
van huurders 
levert Katia en 
Gilbert een 
geschenkbon op!

BEKEND 
IN DE BUURT

Vorig jaar deed de KU Leuven een uitgebreid onderzoek naar de begeleiding van sociale 
huurders. Ze wilden in beeld brengen op welke vlakken sociale huurders nood hebben aan 
begeleiding. 1.243 huurders vulden een vragenlijst in waarbij ze vragen kregen over even-
tuele moeilijkheden bij het wonen, of zij (of hun huisgenoten) daarbij hulp zouden kunnen 
gebruiken en of er nu al hulp was. Onder alle deelnemers aan dit onderzoek werden 150 
geschenkbonnen verloot.
En dus wonnen Katia uit Erembodegem en Gilbert uit Burst allebei zo een bon! Dankzij 
hun bijdrage en die van de andere deelnemende huurders krijgen we een beter zicht op 
welke begeleiding nodig is.

De resultaten van het rapport kan je lezen op de website van Steunpunt Wonen. Het onder-
zoek bevestigt dat sommige sociale huurders zich in een kwetsbare situatie bevinden. En 
dat bij twee op vijf van de huurders er nood is aan minstens één vorm van begeleiding. De 
huurders zelf schatten die nood nog hoger in. Wat het meest voorkomt, is nood aan begelei-
ding bij het betalen van de huur of het beheren van geldzaken. De bevindingen zijn belang-
rijk om tot een betere afstemming te komen tussen de beleidsdomeinen wonen en welzijn. 
En het rapport bevat ook aanbevelingen voor de samenwerking tussen actoren op het ter-
rein.
Bedankt aan iedereen die deelnam aan dit onderzoek!
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Sint-Maarten?
In en  rond Aalst kennen we een rijke Sint-Maar-
ten geschiedenis. En er zijn ook heel veel ver-
sies over het ontstaan van het kinderfeest dat 
Sint-Maarten vandaag is.

Sint-Maarten, geboren in Hongarije, werd sol-
daat in het Romeinse leger en kwam zo in Frank-
rijk terecht. Op een dag ontmoette hij een bede-
laar aan wie hij de helft van zijn mantal gaf 
omdat de man geen kleren had.  Kort daarna 
verliet hij het leger. Hij leefde als kluizenaar en 
gaf raad en hulp aan de mensen in de buurt. 
Daardoor werd hij door de inwoners van 
Tours (Frankrijk) uitgeroepen tot bisschop. 
Hij bleef zich zijn verdere leven inzetten voor de 
armen.
Na zijn heiligverklaring werden heel veel kerken 
aan hem gewijd, zoals de Sint-Martinuskerk 
in Aalst. 

HOOR WIE KLOPT DAAR...

Nu de herfst in het land is en de dagen korter worden,
weten de kinderen dat de Sint op komst is.  In Vlaanderen wordt 
Sint-Maarten gevierd op 11 november en komt hij vooral in de streek 
rond Aalst. In de andere steden en gemeenten van de Denderstreek 
neemt Sinterklaas zijn taak over. 

Maar van waar komt deze traditie?

Sint-Maarten is de patroonheilige van onder 
meer de armen, soldaten, kleermakers en 
wijnmakers.  
Van oudsher is Sint-Maarten een bedelfeest 
waarbij de arme kinderen vroeger langs de 
deuren gingen met lampionnen, in de hoop 
iets lekkers te krijgen. 

Het feest werd pas in 1920 een echte traditie. 
En na de Tweede wereldoorlog maakte men 
lampionnen van rapen en bieten. De traditie 
om rond te trekken met lampionnen is wat 
verdwenen maar gelukkig blijft de Sint lekkers 
en kadootjes aan de kinderen brengen!

Vergeet dus zeker niet jullie 
schoen te zetten! Je kan ook 
de tekening op de volgende 
pagina inkleuren om daarna 
samen met lekkers voor het 
paardje van de 
Sint in je schoen 
te stoppen.

Traditie



topkleurplaat.nl

TEKENING VAN 

VOOR DE SINT



V&A
Hoe vind ik de 
goedkoopste
energieleverancier? 

IK HEB EEN VRAAG!
In deze rubriek kan jij je vraag 
stellen over wonen. In elke editie 
geven we antwoord op een vraag 
van een bewoner. Specifi eke vragen 
over jouw huur- of koopdossier kan 
je uiteraard rechtstreeks stellen 
aan onze medewerkers.

In ons artikel “Wat als...mij n energiekosten te hoog zij n?” (p. 4) gaven we al een he-
leboel tips mee om minder energie te verbruiken. Maar ondanks alle inspanningen 
om je energieverbruik binnen de perken te houden, kan die eindafrekening vaak nog 
tegenvallen.  Opvallend is dat weinig mensen regelmatig van energieleverancier ver-
anderen terwij l je daar al snel een paar honderd euro per jaar kan mee besparen. 

Nochtans is van energieleverancier veranderen 
niet zo moeilijk! Je moet eigenlijk enkel een 
nieuw contract sluiten met de nieuwe energiele-
verancier. Die regelt dan alles met je oude leve-
rancier en met de netbeheerder, en zorgt ervoor 
dat het oude energiecontract wordt beëindigd 
en dat je een slotfactuur krijgt

Welke leverancier te kiezen is heel een-
voudig na te gaan met de Vreg-Test!

Jaarlijks krijgt iedereen een afrekening van zijn 
huidige energieleverancier. Die afrekening krijg 
je nadat je de meterstand hebt doorgegeven. 
Op die afrekening staat altijd duidelijk vermeld 
wat jouw totale verbruik is over het ganse jaar. 

Met de gegevens van je jaarafrekening bij de 
hand, kan je dan makkelijk de VREG TEST doen. 
Hiermee kan je de verschillende tarieven van de 
energieleveranciers vergelijken. Je doet de test 
best vanaf de 5de van de maand zodat je zeker 
de nieuwste tarieven gepresenteerd krijgt. 
Wanneer je je keuze hebt gemaakt, contacteer 
je de nieuwe leverancier. Die zorgt voor de rest. 
Je hoeft dus zelf geen opzeg te doen van het 
oude contract. Er is telkens een opzeg termijn 
van één maand. M.a.w. nadat je oude contract 
is opgezegd, blijf je nog één maand bij de oude 
energieleverancier. Nadien volgt er nog een afre-
kening waarvoor je nogmaals je meterstand

DOE DE VREG-TEST!
www.vreg.be . Je vindt er ook ander 
handige tools zoals de verhuisplanner.

moet doorgeven. Omdat je omschakelt vlak na 
je jaarafrekening, is deze tweede afrekening 
meestal heel erg klein.

Zodra het nieuwe contract ingaat, zal de nieuwe 
leverancier elektriciteit en/of aardgas leveren. 
Het is belangrijk dat je het bedrag van de tus-
sentijdse facturen goed afstemt met je nieuwe 
leverancier op basis van het verbruik in de voor-
gaande jaren. Zo vermijd je te grote of te kleine 
voorschotten. Als je na een aantal maanden 
weet dat je verbruik zal toenemen (bijvoorbeeld 
door de aankoop van een droogkast) dan kan je 
je voorschotfactuur laten aanpassen. Zo vermijd 
je een gepeperde eindafrekening.

OPGELET MET HUIS-AAN-HUIS-
VERKOPERS! Sommige leveranciers 
sturen huis-aan-huisverkopers op pad. 
Voor je het goed beseft smeren ze 
jou een nieuw contract aan. hoewel 
ze vaak zwaaien met f ikse kortingen, 
is hun aanbod niet noodzakelijk echt 
het goedkoopste. Bovendien hebben 
huurders met een sociaal tarief al het 
goedkoopste tarief.
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Een brand in huis kan heel snel uitbreiden. In slecht een paar minuten tij d kan vuur on-
beheersbaar worden. Een woningbrand kan in de meeste gevallen nochtans vermeden 
worden. De grootste oorzaak is namelij k menselij k gedrag: roken in bed, vlam in de pan, 
foutief gebruik van elektrische apparaten, enzovoort. Brandveiligheid begint dus bij  
jezelf. Daarom geven we hier een aantal tips mee.

Hou het veilig, 
vermij d brand 
bij  je thuis!

ORDE EN NETHEID

Het lijkt misschien een vreemde tip maar 
een opgeruimd en net huis is brandveiliger. 
Spullen die overal rondslingeren kunnen 
er voor zorgen dat bij brand het vuur zich 
sneller verspreid. Ruim dus rommel op, gooi 
oude spullen weg en berg brandbare pro-
ducten veilig op. En hou ook de doorgang 
naar buiten rommelvrij!

BRANDGEVAAR

DROOGKAST
Het gebruik van de droogkast veroorzaakt 
soms brand. Reinig daarom regelmatig de 
fi lters en gebruik de droogkast enkel wan-
neer je thuis bent en bij voorkeur overdag.

 TIPS om brand te voorkomen

BBQ
Gebruik nooit brandalcohol om een bar-
becue aan te steken. Brandbare producten 
(ether, White spirit, ontvlekkingsmiddelen ...) 
berg je netjes en veilig op. Gebruik deze pro-
ducten ook niet in een gesloten ruimte.

KINDEREN
Kinderen die met vuur spelen zijn wel vaker 
oorzaak van een woningbrand. Berg daar-
om aanstekers, lucifers en andere brandbare 
producten op veilige hoogte in een afgeslo-
ten kast op zodat ze er niet bij kunnen.

KAARSEN
Kaarsen zijn heel gezellig maar ook heel 
gevaarlijk wanneer je ze niet juist gebruikt. 
Zet ze stevig vast in een kandelaar of  veilige 
kaarsenhouder en hou ze weg van andere 
brandbare materialen (gordijnen, boeken,…). 
Laat brandende kaarsen ook niet onbewaakt 
achter, zeker niet als er ook kinderen of huis-
dieren aanwezig zijn.
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ROOKMELDERS!
Woningbranden eisen elk jaar tientallen 
mensenlevens. En dan zijn het niet de 
vlammen die de meeste slachtoffers 
maken. Het is vooral de rook die erg ge-
vaarlijk is. Die is verstikkend en kan zich 
razendsnel verspreiden.
Rookmelders vormen een eenvoudige 
en doeltreffende bescherming tegen de 
gevaren van brand.

SHM Denderstreek voorziet, zoals de wetgeving verplicht, in alle huurwoningen 
rookmelders. Rookmelders zijn van levensbelang wanneer er brand zou uitbreken. 
Hierdoor worden bewoners tijdig gealarmeerd. Het is belangrijk dat deze goed 
functioneren. Hou ze stofvrij, test ze regelmatig en vervang ook tijdig de batterij. 

KOOKFORNUIS EN DAMPKAP
Maak geregeld je kookfornuis, oven en 
dampkap schoon. Vetophoping kan voor 
oververhitting en dus voor brand zorgen. 

FRITUURPAN
Eén van de meest voorkomende branden 
in de keuken is de frituurbrand. Er ontstaat 
soms brand wanneer het vet of de olie in de 
pan oververhit raakt. Vergeet dus nooit om 
na het bakken de stekker uit te trekken. 
Vaak staat de frituurpan onder de dampkap 
en dan kan de brand snel overslaan. Zeker 
wanneer het een dampkap met fi lters be-
treft (en je fi lters al lang niet meer vervan-
gen zijn waardoor ook daar het aanwezig vet 
mee in brand schiet).

WAT DOE JE WANNEER JE FRITUURKETEL 
BRAND?

 Schakel bij een vlam in de pan onmid-
dellijk het fornuis en de dampkap uit 
en trek de stekker uit het stopcontact. 

 Een frituurbrand BLUS  je NOOIT MET 
WATER. Dat geeft een steekvlam die 
de brand naar de hele ruimte kan 
doen overslaan. 

Bovendien zal de hete olie of vetstof alle 
kanten opspatten en riskeer je ernstige 
brandwonden.

 Verplaats een brandende frituurpan ook 
niet. De kans is groot dat je dan vet morst 
waardoor je brandwonden kan oplopen.

 Zorg dat er een blusdeken in de 
keuken hangt. Zo kan je een branden-
de frietketel of vlam in de pan doven. Heb 
je geen blusdeken bij de hand, gebruik 
dan een licht vochtige doek of een deksel.

 Bel beter te snel dan te laat de hulpdien-
sten op het nummer 112.



ROKEN
Sigaretten en peuken veroorzaken makkelij-
ker dan je denkt een woningbrand. 
Rook dus niet in bed of als je heel slaperig 
bent. Zorg er ook voor dat je sigarettenpeu-
ken goed uitgedoofd worden in een asbak.  
Gooi je peuken of de inhoud van de asbak 
nooit direct in de vuilbak. Maar gooi een 
brandende sigaret  ook niet in de tuin, een 
kelderraam of in een rioolrooster.

BATTERIJEN OPLADEN
Het opladen van je smartphone, tablet, 
elektrische fi ets,… vaak gebeurt het 
’s nachts. Maar helemaal veilig is dat niet. 
Leg om te beginnen een apparaat dat je 
wil opladen niet op een brandbare onder-
grond en dus niet in bed! Is het opgeladen, 
koppel het dan onmiddellijk los en laat de 
lader ook niet in het stopcontact zitten. Een 
apparaat dat volledig opgeladen is, maar 
waarbij de oplader in het apparaat blijft zit-
ten, kan oververhit geraken.

Krijg je toch 
te maken met een 

woningbrand? Verwit-
tig iedereen in huis en zorg 

dat je zo snel mogelijk buiten 
geraakt. Sluit de deuren (dat 

kan helpen voorkomen dat de 
brand zich razend snel ver-

spreid). Verwittig zo snel 
mogelijk de hulpdiensten 

en wacht op veilige 
afstand.

Bronnen: DVV Verzekeringen – Belgium.be - 
speelnietmetvuur.be

DIT HAAL JE BEST IN HUIS:
 een brandblusapparaat
 een blusdeken
 een verbandkist
en vooral: voorkomen is beter dan 
genezen, dus hou het veilig!
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DAKGOTEN VRIJMAKEN
De combinatie van wind en vallende bladeren 
zorgt ervoor dat de daggoten al snel vol liggen 
en mogelijk verstopt geraken. Een verstopte 
dakgoot kan waterschade veroorzaken en is te 
vermijden. Bij de huurders van SHM Dender-
streek komt de firma De Vos 1x per jaar langs om 
de dakgoten te reinigen. Maar kijk ze zelf ook 
regelmatig na, zodat het water zeker kan weg-
stromen. Wie wil kan zelf de dakgoten reinigen 
of een tweede afspraak maken met de firma De 
Vos. De kosten van de reiniging zijn ten laste van 
de huurder want dit is een huurdersplicht. Meer 
over rechten en plichten  in het ZieZo-boekje op 
www.shm-denderstreek.be/ik-huur

LAAT DE KINDEREN 
NESTKASTJES TIMMEREN
De herfst is een goed moment om nestkastjes 
op te hangen. Nog beter is het om de kinderen 
te betrekken en samen vrolijke nestkastjes te 
timmeren. 

Op de website  www.vogelbescherming.be vind 
je verschillende bouwplannen voor nestkastjes!

TERRAS EN TUINMEUBELEN
Maak je terras goed schoon, zo vermijd je 
groenaanslag. En bescherm je tuinmeubelen 
nu het wat vaker gaat regenen. 

HERFST IN JE TUIN
Wie een tuin heeft kan best in de 
herfst nog de handen uit de mou-
wen steken. Zo is alles netjes voor 
de winter en heb je mooie tuin in 
de lente. Een opgeruimde tuin is 
niet alleen prettig voor jezelf maar 
ook voor de buren. Dus snel nog 
even de tuin in en genieten van 
de herfstzon.

SNOEIEN
De herfst is een goed moment om struiken en 
heggen nog eens te snoeien. Ook bepaalde bo-
men kan je best snoeien in de herfst voor ze hun 
bladeren verliezen. Met een beetje snoeihout in 
een hoekje van je tuin kan je ook een schuilplaats 
maken voor egels die eronder overwinteren.

BLADEREN HARKEN
Op het gazon is het aangeraden de bladeren 
af en toe weg te harken. Zo vermijd je mosvor-
ming. Samen met je snoeihout vormen ze een 
goede overwinterplaats voor tuinbewoners. 
Hou ook je stoep bladvrij! Afgevallen bladeren 
verhogen het risico op uitglijden.

VERGEET NIET TE GENIETEN
Blijf, zeker op zonnige dagen, ook genieten van 
je tuin. In een hoekje, beschut tegen de wind is 
het vaak nog heerlijk vertoeven. Met een de-
kentje en kop lekkere pompoensoep (recept op 
p. 13) krijg je het vast niet te koud! 
Geen tuin? Lees dan gauw “IN EN ROND... je 
eigen huis” daar vind je een aantal ideeën voor 
fijne herfstactiviteiten.





 Recept met groenten uit de 
moestuin

Oktober is de pompoenmaand! En 
wie graag Halloween viert kan de 
pompoen uithollen en gebruiken 
als decoratie!

1. Hol de pompoen uit en hak het vruchtvlees in stukken.
2. Snijd de ui en knofl ook fi jn
3. Stoof de gesnipperde ui en knofl ook aan in boter (of olijfolie) 

Je kan ook gember toevoegen voor wat meer pit.
4. Voeg het vruchtvlees toe en stoof nog even verder.
5. Schenk de bouillon over de gestoofde groenten en laat 

15 min. sudderen. Kruid naar smaak met peper en zout en 
eventueel met koriander of kurkuma.

6. Mix de soep goed glad!

Bereiding:
20 min.

Ingrediënten
(4 personen)
400 gr vruchtvlees van 
de pompoen
1 grote ui
1 teen knofl ook
1 l bouillon
peper-zout
olie of boter

IN EN ROND.... 
je eigen huis

De herfst is aangebroken! Maar dat hoeft geen 
reden te zij n om je te vervelen. Er zij n voldoende 
leuke activiteiten die je ook op herfstdagen kan 
plannen.

• Doe je laarzen aan en ga het bos of park in! Bij zon-
nig weer kan jezelfs nog picknicken. Speel verstop-
pertje in het bos.

• Ga naar buiten en verzamel herfstmateriaal om na-
dien thuis mee te knutselen.

• Bak koekjes! Eenvoudige zanddeegkoekjes zijn 
makkelijk te maken, snel klaar en overheerlijk.

• Maak mooie wenskaartjes met de gedroogde herfst-
bladeren of leuke decoratiekettingen met de eikels 
en kastanjes die je verzamelde.

P O M P O E N S O E P

TECHNISCHE PROBLEMEN | Wil je een technisch probleem melden? technischedienst@shmdenderstreek.be
Een probleem met verwarming, warmwaterboiler of sanitaire installaties, de regenwaterpompen en ventilatiesystemen? 
Contacteer rechtstreeks COFELY : 053 77 26 51 of socialewoningen.gent.cofely.be@engie.com
INSCHRIJVEN  | inschrijvingen@shmdenderstreek.be     KOPEN, LENEN  | koop@shmdenderstreek.be
HUURDERS | huur@shmdenderstreek.be
Bellen kan elke werkdag van 8u tot 12: 053 77 15 18     www.shm-denderstreek.be

SHM Denderstreek contacteren
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Opzoek naar andere leuke 
activiteiten buitenhuis? Check 
dan zeker:  www.uitpas.be




