
Kempisch Tehuis bij de top 2 
in Vlaanderen  

 
 
 
Beste huurder 
 
Het einde van het jaar is het ideale 
moment om terug te blikken op 
2014. We sluiten het jaar af met 
een goed gevoel.  
 
De visitatiecommissie kwam langs, 
Kempisch Tehuis werd gewikt, ge-
wogen en zeer goed bevonden.  Al 
mag dit niet het signaal zijn om stil 
te staan, we blijven streven naar 
verbetering.  
 
Er werden 41 nieuwe woningen 
verhuurd, waaronder de eerste fa-
se van het nieuwe project in Meu-
lenberg. De tweede fase is ons 
project in de kijker.   
 
De winter is weer volop in het land. 
Naar jaarlijkse gewoonte voorziet 
Kempisch Tehuis een winterperma-
nentie van de onderhoudsdienst 
voor centrale verwarming.  
Verder willen we in deze nieuws-
brief tips rond verluchten en vocht 
in de woning geven. Fout verluch-
ten blijkt vaak de oorzaak te zijn 
van schimmels in huis.  
 
Tot slot zijn wij op zoek naar geën-
gageerde huurders om samen na 
te denken over onze werking. Mis-
schien ben jij wel de geschikte kan-
didaat.  
 
U leest er alles over in deze 
nieuwsbrief.  
 
Veel leesplezier en alvast prettige 
feestdagen!  
 
Jo Bollen, directeur  
 
 
 
 

In maart kreeg Kempisch Tehuis bezoek van de visitatiecommissie. Drie 

specialisten beoordeelden de maatschappij op 22 operationele doelstel-

lingen, verdeeld over 6 domeinen: beschikbaarheid van woningen, kwali-

teit van woningen, de betaalbaarheid, het sociaal beleid, de interne wer-

king en financiële haalbaarheid en klantvriendelijkheid.  

Kempisch Tehuis werd gewikt, gewogen en goed bevonden, er volgde 

een positieve beoordeling waarbij er op 3 onderdelen ’uitstekend’ werd 

gescoord en op 19 onderdelen ‘goed’.   

Verder werden nog 2 initiatieven van Kempisch Tehuis als voorbeeld ge-

steld voor de andere huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen.  

Enerzijds werd de bewonersbetrokkenheid (zoals de focusgroep te Lom-

mel) als zeer nuttig bestempeld. Dit wil Kempisch Tehuis nu uitbreiden 

over alle gemeenten. Een uitnodiging hiervoor vindt u achteraan in deze 

nieuwsbrief.  

Anderzijds werd het werken met vrijwillige toezichthouders ook als posi-

tief aangehaald. Deze 2 manieren van aanpak zijn volgens de visitatie-

commissie een voorbeeld voor andere huisvestingsmaatschappijen.  

Kempisch Tehuis is hiermee één van de beste huisvestingsmaatschappij-

en in Vlaanderen. Dit wil niet zeggen dat Kempisch Tehuis al op zijn eind-

bestemming is. Er wordt alles aan gedaan om de werking te blijven opti-

maliseren.  

Project in de kijker 
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Nieuwsbrie
f 

huurders 

Kempisch Tehuis heeft 

grote plannen in de wijk 

Meulenberg te Houtha-

len. Nadat in de Berg-

straat-Ahornstraat 12 

nieuwe woningen ge-

bouwd werden en op 

braakliggende percelen 

nog eens 17, is een vol-

gende fase aangebroken 

voor de wijk. 

De twee appartementsgebouwen in de Saviostraat waren lange tijd bepa-

lend voor het beeld van Meulenberg. De bewoners hebben deze gebou-

wen verlaten en maken nu plaats voor 8 appartementen en 26 gezinswo-

ningen met een eigen tuin en carport of garage. Voordat de bouwwerken 

kunnen starten zullen begin 2015 de twee appartementsblokken gesloopt 

worden en wordt er een nieuwe weg aangelegd waarlangs de nieuwe 

woningen zullen liggen. Meulenberg zal er binnenkort helemaal anders 

uitzien en 34 gezinnen kunnen alvast uitkijken naar een nieuwe thuis in 

een nieuw huis. 



Vochtproblemen vermijden  
Veel mensen hebben last van vocht in huis. Ze denken meestal dat die  vochtoverlast van buiten komt: ‘optrekkend vocht’ of 
‘doorslaande muren’ worden dan als oorzaak genoemd.  
Maar… in de praktijk blijkt dat het vocht vooral van binnenuit komt. Het meeste vocht is het zogenaamde ‘leefvocht’.  
 
Wist je dat door mensen, huisdieren en planten, door koken, de was dro-
gen, het aquarium, douchen, … er per dag wel zo’n 10 tot 15 liter water in 
de vorm van waterdamp in huis kan komen? 
 
De oplossing van de meeste vochtproblemen is … verluchten en ver-
warmen!  
Een goed verluchte woning is erg belangrijk voor een gezonde leefomge-
ving. Door kleine gewoontes aan te leren kan u al veel problemen voorko-
men.  
 
We geven hieronder enkele handige tips en weetjes mee om uw woning 
gezond te houden.  
 
De basisregel is: verluchten, verluchten en verluchten.  
Elke dag moet elke ruimte afzonderlijk verlucht worden. Dan hoeven niet per se ramen tegen elkaar opengezet te worden, al-
hoewel het dan wel sneller gaat. Dagelijks een half uur een raam open zetten, geeft al voldoende schone frisse lucht.  
 
Deze tip geldt voor elke ruimte: Zet uw raam elke dag 30 minuten in de ochtend en 30 minuten in de avond open. En zet de 
verluchtingsroosters altijd open.  

 
Slaapkamer  
 

 Leg of hang uw kleren in uw kleerkast en niet op het bed, op de 
 grond, op meubels, …;  
 

 Zorg voor een temperatuur van minimum 17°C; 
 

 Wist u dat een volwassen persoon tot 1 liter vocht uitademt en zweet

 tijdens het slapen? Leg dus steeds uw dekens van uw bed open na-

 dat u bent opgestaan! 

 

Woonkamer 

 Droog uw was niet in de woonkamer; 

 Als er veel mensen in de ruimte zijn geweest, ventileer dan de ka-

mer na afloop;  

 Wist u dat kinderen vaker ziek worden van een vochtige ruimte dan 

van een koude ruimte? Zorg dus voor een gezond leefklimaat in uw 

woning! 

Diensten gesloten 

Gelieve er rekening mee te houden dat onze diensten gesloten zijn op volgende dagen:  
 

 Donderdag 25 december 2014 
 

 Vrijdag 26 december 2014 
 

 Donderdag 1 januari 2015 
 

 Vrijdag 2 januari 2015 
 

 Maandag 5 januari 2015 (namiddag)  
 



 
                Badkamer 

 

 Laat na het douchen de badkamerdeur dicht en zet het raam open;  
 

 Zet de verluchtingsroosters altijd open. Als u geen verluchtings-
 roosters heeft, zet u uw raam minstens een half uur open op een 
 kier; 
 

 Zorg voor een temperatuur van minimum 17°C; 
 

 Wist u dat er niets droogt in een vochtige ruimte? 
 Natte handdoeken horen hier dus niet thuis! 
 
 

 
Keuken 
 

 Gebruik steeds uw dampkap wanneer u kookt . Laat de dampkap 
na het koken nog minstens 15 minuten aan; 
 

 Als je water kookt voor pasta, groenten of aardappelen, houd 
dan het deksel op de pan. Dit bespaart ook energie;  
 

 Wist u dat wanneer u een blad papier tegen de dampkap aan-
houdt, het moet blijven hangen? Als dit niet gebeurt, moet u de 
filter van uw dampkap zuiver maken. 

 
 
Heeft u ondanks deze tips toch schimmel of vochtproblemen? 
 
Als u ondanks het toepassen van deze tips toch problemen heeft met schimmel of vocht, kan u volgende stappen onderne-
men: 
 
1. Was de schimmelvlek af met javelwater (vochtige, geen al te natte, spons); 
2. Laat dit opdrogen; 
3. Als de schimmel na enkele dagen of weken terugkomt, herhaalt u stap 1 en 2;  
4. Is de vlek droog? Breng dan een schimmelwerende verf aan. 
5. Bel onze onderhoudsdienst op 011/81 07 20 of via het invulformulier op de website www.kempischtehuis.be  
 
  
Openingsuren onderhoudsdienst: Maandag: 09u00—12u30 en 13u00—17u00 
      Dinsdag / woensdag / donderdag: 08u00—12u30 
      Vrijdag: gesloten  
 
Telefonische bereikbaarheid:   Maandag: 08u00—12u30 en 13u00—17u00 
      Dinsdag / woensdag / donderdag: 08u00—12u30 en 13u00—17u00 
      Vrijdag: 08u00—12u00  

Winterpermanentie 
 

 

Vanaf 1 november tot en met 1 maart voorziet onze onderhoudsdienst een winterpermanentie voor dringende problemen 

met centrale verwarming en/of sanitair.  

Tijdens deze periode is de onderhoudsdienst ook bereikbaar tijdens het weekend.  

Vrijdag: van 14u00 tot 18u00 

Zaterdag, zondag en feestdagen: van 09u00 tot 16u00  

U kan onze medewerkers contacteren op het nummer 011/81 07 20. U zal het pro-

bleem kunnen inspreken op een antwoordapparaat. Een medewerker neemt dan zo 

snel mogelijk contact met u op indien de klacht als dringend beschouwd wordt.  

Let wel! Enkel dringende klachten zullen meteen behandeld worden.  
Bron: www.europ-assistance.be 



Oproep geëngageerde huurders 

Ben je huurder van Kempisch Tehuis? Ben je geëngageerd? Denk je graag op een positieve manier mee over de 
dienstverlening van Kempisch Tehuis?  
 
Dan ben jij de huurder die we zoeken! 
 
Als huurder weet jij wat er goed loopt bij Kempisch Tehuis en waarover je 
tevreden bent MAAR een aantal zaken kunnen beter. Wat zou er volgens 
jou dan moeten veranderen? Hoe pakken we dit aan? Kan jij als huurder 
hier een rol in opnemen? 
Kempisch Tehuis stelt zich open om samen met zijn huurders aan tafel te 
zitten en deze punten bespreekbaar te maken.  
 
Samen op zoek naar oplossingen… 
 
Kempisch Tehuis brengt huurders samen en wil met jullie overleggen. We richten ons op thema’s die alle huurders aan-
belangen. Voor individuele vragen kan je zelf rechtstreeks contact opnemen met onze diensten. 
 
Bewonersbetrokkenheid hoe werkt het? 
 
Kempisch Tehuis nodigt je 2 keer per jaar uit om een aantal thema’s te bespreken. We discussiëren en formuleren sug-
gesties.  
 
Meer info?  
Schrijf je in vóór 15 januari en kom naar een informatiesessie.   
 
Wil jij jouw stem laten horen?  Wil jij meewerken en nadenken hoe het beter kan?  
Maar over wat gaan we het hebben? Wie zit er mee aan de tafel? Wanneer vindt het overleg plaats? Wat zijn de ver-
wachtingen?  We geven een antwoord op al deze vragen tijdens een informatiesessie. 

Contactgegevens 

            
Openingsuren kantoren       maandag: 09u00—12u00 en 14u00—18u00 
        dinsdag / woensdag / donderdag: 09u00—12u00 
        vrijdag: gesloten  
 
Telefonische bereikbaarheid     maandag: 08u30—12u00 en 14u00—18u00 
        dinsdag / woensdag / donderdag: 08u30—12u00 en 13u30—16u00 
        vrijdag: 08u30—12u00  
          Telefoon  e-mail  
        Secretariaat   011 81 07 00   info@cvkt.be 
        Onderhoudsdienst  011 81 07 20 onderhoudsdienst@cvkt.be 
 
        Website   www.kempischtehuis.be  

Informatiesessies 
 

 Woensdag 11 februari 2015 (19u00—20u30) 
CC Casino  
Varenstraat 22A te Houthalen-Helchteren  

     Huurders van Houthalen-Helchteren en Zonhoven 
 

 Donderdag 12 februari 2015 (19u00—20u30)  
‘t Praathuis 
Michiel Jansplein 10 te Lommel  
    Huurders van Lommel, Overpelt, Neerpelt en Hamont-Achel 
 

 Donderdag 19 februari 2015 (19u00—20u30) 
Parochiecentrum  
Kloosterstraat 22 te Peer  
    Huurders van Peer, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode,  
    Bocholt en Bree  

Hoe inschrijven? 
 
Gelieve op voorhand in te schrijven (vóór 15 
januari 2015). Vermeld steeds je naam, 
adres, gemeente en telefoonnummer. 
 

 Bel naar Ann Wouters van de sociale 
dienst  
(011 81 07 08) OF 

 

 Stuur een sms (0497 49 48 02) OF 
 

 Stuur een mail (ann.wouters@cvkt.be) 
OF 

 

 Schrijf je online in op de website van 
Kempisch Tehuis  

Bron: www.pa.nl 


