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 huisvesting kanton heist-op-den-berg 
plantijnlaan 2 - 2220 heist-op-den-berg

 015/24 71 86
 info@hkh.woonnet.be

elke werkdag tussen 9u en 12u
elke 2de dinsdag van de maand tussen 17u en 19u

zitdag op het bureel van het ocmw te putte, gemeenteplein 1:
elke 2de en 4de donderdag van de maand tussen 9u30 en 11u

onze sluitingsdagen in 2015:
•	 maandag 2 november
•	 woensdag 11 november - wapenstilstand
•	 vrijdag 25 december - kerstdag
•	 vrijdag 1 januari 2016
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v.u.: sebastiaan mariën, molenstraat 193 bus 1, 2220 heist-op-den-berg

openingsuren kantoor ‘hkh’, plantijnlaan 2, heist-op-den-berg

centrale verwarming ontluchten

wij stellen u graag onze directeur voor:

onze directeur, theo de wyngaert, werkt sinds 1980 bij onze huisvestings-
maatschappij; de eerste 14 jaar als boekhouder en nu al 21 jaar als directeur.

theo zorgt voor de dagdagelijkse leiding van ons kantoor en voor het beheer 
en verdere uitbouw van het patrimonium.
hij legt verantwoording af bij de raad van bestuur en het directiecomité voor 
het gevoerde beleid van onze maatschappij.

soms kan het gebeuren dat je radiator niet helemaal opwarmt. de reden hiervoor is vaak dat er lucht in de leidingen 
zit. als je de lucht er af laat, is het probleem meestal opgelost.
je kan best elk jaar voor de winter alle radiatoren ontluchten voor een optimaal verbruik!

hoe merk je dat je de centrale verwarming moet 
ontluchten?

•	 als er een radiator niet volledig warm wordt
•	 als je geborrel of geluiden hoort in de radiator

hoe kan je zelf de centrale verwarming ontluchten?

•	 Controleer de waterdruk op uw ketel, deze zou op 
1.5 bar moeten staan.

•	 Zet alle radiatoren open, zo wordt het water en de 
lucht verwarmd.

•	 Zet de thermostaat op de laagste stand zodat de 
lucht niet meer wordt rondgepompt.

•	 nu kan je de radiator met een speciaal sleuteltje 
ontluchten. hou er wel rekening mee dat er samen 
met de lucht water uit de radiator kan komen. Zorg 
er dus voor dat je een emmer en handdoek bij de 
hand hebt!

•	 als er geen lucht meer uit de radiator komt, draai 
je hem met het sleuteltje terug dicht.

•	 laat opnieuw druk bij op de ketel tot 1.5 bar.
•	 als u nog steeds geluiden hoort of uw radiator 

warmt nog niet volledig op, moet u stap 1 t.e.m. 6 
opnieuw herhalen.

beste lezer, 
beste huurder,

bij het lezen van deze nieuwsbrief is de grote 
vakantie spijtig genoeg alweer voorbij. ik 
hoop dat jullie er allemaal hebben van geno-
ten, bij jullie thuis of op vakantie. wij hebben 
dat zeker gedaan.

daarbij was de passage van de tour de 
france door heist-op-den-berg, op maandag 
6 juli, één van onze hoogtepunten. ongeveer 
80 huurders uit de moretuswijk kwamen met 
het personeel van onze huisvestingsmaat-
schappij samen in de chalet. na een gezellig 
samenzijn zakten we tegen de middag af 
naar de liersesteenweg om de voorbijrijden-
de reclamekaravaan en de renners van op de 
eerste rij gade te slaan. wat ons betreft mag 
de tour snel nog eens langskomen in heist-
op-den-berg.

via deze weg zou ik afscheid willen ne-
men van simon devriendt. hij verlaat onze 
huisvestingsmaatschappij voor een andere 
uitdaging. ongeveer anderhalf jaar heeft hij 
meegewerkt aan de uitbouw van onze sociale 
dienst. daarvoor zou ik hem heel graag willen 
bedanken. we proberen zo spoedig mogelijk 
een vervanger te vinden voor hem.

veel leesplezier! 
sebastiaan marien



op maandag 6 juli kwam de ronde van frankrijk in heist o/d berg, ze reden 
voorbij onze moretuswijk. omdat we deze unieke gebeurtenis niet zomaar wilden 
voorbij laten gaan, hebben we de bewoners van de moretuswijk uitgenodigd voor 
een hapje en een drankje van 10u tot 12u in de chalet om daarna samen naar de 
tourkaravaan te gaan kijken.

de reclamekaravaan werd rond 12u15 verwacht, de renners van de tour passeer-
den rond 14u15.

het initiatief werd door de aanwezige bewoners positief onthaald!

onze maatschappij verkoopt ook sociale nieuwbouw-koopwoningen. in 
juni werden de 2 woningen in de tulpenstraat te schriek opengesteld voor 
de kandidaten die zich in ons kandidatenregister hadden ingeschreven. 

ook in de wijk molenveld te peulis zullen er 20 woningen met 3 slaapka-
mers verkocht worden begin 2016. hiervoor zal ook een kijkdag worden 
georganiseerd in het najaar waarop alle kandidaten worden uitgenodigd.

als je interesse hebt in deze woningen te peulis of je wil je ook inschrijven 
in het kandidatenregister voor de koopwoningen, neem dan contact op 
met ons bureel of kijk op de website voor meer informatie.

Julia Verloy woont sinds september 2007 in een gelijkvloers appartement van onze huisvestingsmaatschappij. Op 
17 september wordt Julia 100 jaar. Omwille van deze unieke gebeurtenis, zijn we bij haar op bezoek geweest. 

woon je graag in jouw appar-
tement?

ik voelde me niet onmiddellijk thuis 
in het appartement, maar nu woon 
ik hier heel graag. ik heb een mooi 
appartement met een tuin, ik heb 
alles wat ik nodig heb, en wat niet 
onbelangrijk is: ik heb goede buren.

krijg je hulp bij het onderhou-
den van het appartement?

mijn zoon en mijn dochter komen 
mij dagelijks helpen. Ze verdelen 
alle huishoudelijke taken en onder-
houden de tuin. ik probeer zelf nog 
te doen wat ik kan, maar dat zijn 

vooral de kleine huishoudelijke ta-
ken. in nood kan ik ook hulp vragen 
aan mijn buren.

je wordt 100 jaar, wat is je ge-
heim?

een echt geheim of een dagelijks 
ritueel heb ik niet.
mijn vader is ook 100 jaar gewor-
den en de meeste van mijn broers 
en zussen zijn meer dan 90 jaar ge-
worden, dus ik denk dat het in de 
genen zit. ik had niet gedacht dat 
ik 100 jaar zou worden omdat ik al 
enige tijd problemen heb met mijn 
gezondheid.

maar ik blijf altijd optimistisch en ik 
denk altijd dat ik jonger ben. eten 
doe ik heel graag, ik heb altijd hon-
ger. ik kom graag onder de mensen 
en ik ga graag eens weg. Zo pro-
beer ik nog steeds op zaterdag met 
mijn dochter iets te gaan drinken. 
misschien zijn dat wel enkele re-
denen waarom ik 100 jaar mag 
worden.

is er nog iets dat je wil doen wat 
je nog nooit hebt gedaan?

ik zou nog heel graag met een 
vliegtuig vliegen. maar gezien mijn 
leeftijd en mijn gezondheid zal dat 
een droom blijven.

we wensen julia alvast een 
prettige verjaardag toe!

wie julia wil feliciteren voor haar 
100ste verjaardag, kan een ver-
jaardagskaart bezorgen op ons bu-
reel. alle verjaardagskaarten zullen 
aan haar overhandigd worden.

In onze vorige nieuwsbrief hebben we de vraag gesteld wie zijn buur graag eens in de bloemetjes zou willen zetten. 
Samen zijn we deze huurders gaan verrassen met een boeketje bloemen en een doos pralines.

onze shm wil pierre mariën bedanken voor al het vrijwillige werk dat hij verricht heeft met het onderhoud van de voor-
tuintjes in de lindestraat.

marie-josé busschots wilde petronella siedlis even in de bloemetjes zetten gewoon omdat ze een fantastische buur-
vrouw is!

maria moris is heel blij dat roger van lierop zorgt voor het groen-onderhoud van hun appartementsblok in de bareel-
straat te beerzel.
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