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GEBOUW IN DE KIJKER!
3 Appartementen werden volledig
gerenoveerd volgens de huidige normen!
Bedankt aan de eigenaars van dit project!
Malehoeklaan te Sint‐Kruis (Brugge)

SVK Sovekans vzw – Krommestraat 12, 8000 Brugge ‐ info@sovekans.be –
www.sovekans.be – 050 34 87 00 – BE 0473.218.755
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Voorwoord

Openingsuren kantoor

Beste huurder,
Sovekans wil jou met dit infokrantje graag wat nieuws
bezorgen van het Sociaal Verhuurkantoor.
Naast praktische informatie, vind je heel wat tips terug
waarmee je als huurder aan de slag kan.
Nu de lente in het land en in de lucht is en de zon wat vaker
schijnt, is het een ideaal moment om je woning een grondige
schoonmaakbeurt te geven!
Ook een aantal jaarlijkse onderhoudstaken, zoals je terras of
tuin onderhouden, kan je met dit mooie weer alvast uitvoeren.
Als je niet goed weet welk onderhoud of herstelling je zelf als
huurder moet doen, zal het nieuwe Zie‐Zo! boekje je zeker op
weg helpen.
Vraag zeker een exemplaar van dit boekje aan je
woonbegeleider!

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

9 u – 13 u
9 u – 17 u
9 u – 13 u
9 u – 17 u
9 u – 13 u

Of op afspraak op het nummer: 050 34 87 00

Sluitingsdagen 2022
18 april
26 mei ‐ 27 mei
6 juni
21 juli – 22 juli
15 augustus

31 oktober
1 november
11 november
26 december – 30 december

We wensen je alvast veel leesplezier toe!

Lodewijk Waes

Greet Deconinck

Voorzitter

Coördinator
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Bij wie kan je terecht?
Coördinator:
Greet Deconinck
greet.deconinck@sovekans.be
Inhuren nieuwe panden:
Anne Van Gyseghem
anne.vangyseghem@sovekans.be
Somayeh Yaghoubpoor
somayeh@sovekans.be
Woonbegeleiding Blankenberge:
Sien De Boe
Sien.deboe@sovekans.be
Kimberly Maes
kimberly.maes@sovekans.be
Woonbegeleiding De Haan – Wenduine en Zuienkerke:
Kimberly Maes
kimberly.maes@sovekans.be

Woonbeheer
Lore Vandewiele
Lore.vandewiele@sovekans.be
Stijn Van Hemelen
Boekhouding:
Annelies Martens (huurachterstal en facturatie)
annelies.martens@sovekans.be
Nathalie Zoete (huursubsidie en huurwaarborg)
nathalie.zoete@sovekans.be
Administratie (inschrijvingen en plaats op de wachtlijst):
An Braet
an.braet@sovekans.be
Michèle Van Houtryve
michele.vanhoutryve@sovekans.be

Woonbegeleiding Brugge met postcode 8000:
Christel Van den Abbeele
christel.vandenabbeele@sovekans.be
Woonbegeleiding Brugge met postcode 8200, 8310 en 8380
Freek Lannoy
freek.lannoy@sovekans.be
Woonbegeleiding Beernem, Oostkamp, Damme, Aartrijke en
Zedelgem
Stefanie Vancompernolle
stefanie.vancompernolle@sovekans.be
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Afval sorteren = geld besparen
Sinds 1 april 2021 is de nieuwe blauwe zak er!
In de PMD‐zak mocht er tot nu toe enkel plastic flessen en
flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Daar komen
nu ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen bij.
Denk maar aan yoghurtpotjes of botervlootjes. Maar ook
plastic zakken en folies mag je nu bij het PMD sorteren.
Dankzij de nieuwe blauwe zak zal je een pak minder restafval
hebben! Per inwoner kan er jaarlijks ongeveer 8 kg extra
verpakking in de blauwe zak!
De nieuwe blauwe zak is ook een goede zaak voor jou! De PMD‐
zak is veel goedkoper dan de gewone restafvalzak.
Wanneer je goed sorteert, zal je minder afval hebben in je
restafvalzak en dus veel minder restafvalzakken nodig hebben!
Op die manier kan je heel wat geld besparen.
De Nieuwe Blauwe Zakken en de restafvalzakken zijn te koop
per rol. Hiervoor kan je in heel wat winkels terecht.
Heb je het financieel moeilijk waardoor het niet mogelijk is om
één rol restafvalzakken in één keer te kopen, neem dan contact
op met je woonbegeleider.
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Veel voorkomende klussen:

2) Sleutels kwijt, wat nu?

1) Hoe voorkom je een verstopping?

Ben je de sleutel kwijt van jouw woning? Contacteer SVK
Sovekans vzw!

De meest voorkomende melding bij SVK Sovekans vzw zijn
verstoppingen aan het toilet.

Dit kan via het gekende algemeen nummer of via de website.

We stellen vaak hetzelfde probleem vast: er worden allerlei
zaken door het toilet gespoeld die er niet thuis horen: vochtige
doekjes, maandverbanden, pampers, keukenpapier, lege
rolletjes van toiletpapier, oorstokjes, …
Hierdoor ontstaan er verstoppingen in de afvoerleidingen en
moet de septische put veel vaker geledigd worden.
Dit zijn extra kosten voor de huurder en deze kosten kunnen
heel hoog oplopen!
Daarom vragen wij om enkel toiletpapier in je toilet door te
spoelen.
Vochtige doekjes gooi je in de vuilnisbak, dus spoel ze zeker
niet door in het toilet!

Kan je niemand bereiken bij SVK Sovekans vzw?
Contacteer dan een slotenmaker bij jouw in de buurt!
Als je een slotenmaker zoekt via internet krijg je heel vaak te
maken met slotenmakers uit Brussel, … Zij vragen hoge
verplaatsingsvergoedingen waardoor de kosten kunnen
oplopen! Daarom raden wij aan om de slotenmaker in je
gemeente te contacteren.
Heb je een nieuw slot moeten plaatsen? Contacteer dan SVK
Sovekans vzw en geef ons een sleutel.
Waarom vragen wij ook een sleutel? Bij verlies van je sleutel
kan je altijd bij ons terecht en daardoor kan je besparen op de
kosten van een slotenmaker.

Opgelet! Bij sommige merken van vochtige doekjes staat er
beschreven dat je dit mag doorspoelen in het toilet. De
ruimdienst liet ons al weten dat dit absoluut niet mag!
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3) Problemen met verwarming of
sanitair?
Kijk na wanneer het laatste onderhoud van de verwarming
werd uitgevoerd.
Is dit bijna 2 jaar geleden of is de 2 jaar al overschreden?
Contacteer dan onmiddellijk SVK Sovekans vzw om een
onderhoud van de verwarming in te plannen of contacteer de
gekende loodgieter voor je cv‐ketel.
Kijk ook eens na als er een foutcode op de cv‐ketel staat! Deze
code kan je terug vinden op de display van je ketel.
Een veel voorkomend probleem is druk te kort op de cv‐ketel
Dit kan je makkelijk zelf bijsteken. Hou er rekening mee dat de
kosten voor de huurder zijn als er een loodgieter moet langs
komen om druk bij te steken.
Zijn de batterijen van je thermostaat al eens vervangen
geweest? Ook dit kan een oorzaak zijn als je verwarming niet
werkt.
Is er overal warm water? Indien er enkel geen warm water is in
de douche/bad dan is dit meestal te wijten aan een defecte
thermostatische kraan. Contacteer hiervoor SVK Sovekans
vzw.

4) Plots een hoog waterverbruik?
Heb je de meterstanden van water moeten doorgeven en merk
je een hoog verbruik?
Dit kan het gevolg zijn van een lek.
Om dit te voorkomen controleer je
best regelmatig je watermeterstand.
 Noteer elke eerste dag van de
maand je watermeterstand.
 Verbruik je plots veel meer
dan de maand voorheen? Dan is er misschien ergens
een lek.
Wanneer je denkt dat er een lek is, controleer dan even dit:
 Controleer vlak voor je gaat slapen de
watermeterstand.
 Verbruik gedurende de hele nacht geen water: toilet
niet doortrekken, geen handen wassen, geen
wasmachine of vaatwasmachine laten draaien
gedurende de nacht,…
 Noteer vlak na het opstaan opnieuw de
watermeterstand.
Is je watermeterstand hoger terwijl je de hele nacht geen water
hebt verbruikt? Neem dan onmiddellijk contact op met SVK
Sovekans vzw op het algemeen nummer!
Is je watermeterstand hetzelfde gebleven? Dan is er geen lek
en zal de oorzaak van je hoger verbruik elders moeten gezocht
worden.
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Voorkom burenhinder
Geluidsoverlast of lawaai is een veel voorkomend probleem.
Vooral in appartementsgebouwen komt dit vaak voor. Maar
ook in woningen ervaren mensen vaak geluidsoverlast van hun
buren.
Wil je muziek spelen, stofzuigen of klussen? Hou dan niet alleen
rekening met het volume maar ook met het tijdstip en de
tijdsduur dat je dit doet.
Hieronder lees je enkele tips om geluidsoverlast te vermijden:
Muziek, klussen en poetsen, gebruik van de woning
Niet alleen muziek in de tuin maar ook
in huis kan je de buren storen. Wil je
langdurig muziek opzetten, gebruik
dan een koptelefoon.

Speel
je
een
muziekinstrument?
Overleg dan zeker met de
buren op welk tijdstip het
minst stoort. Ook kan je sommige muziekinstrumenten
aansluiten op een koptelefoon, zo kan je oefenen en stoor je
de buren niet.

Contactgeluiden.
Als je met schoenen, al dan niet met hak, binnenshuis loopt,
kan dit voor lawaaioverlast zorgen voor de buren.
In huis draag je dus best pantoffels
of sokken om overlast te
vermijden.

Ook het schuiven van stoelen kan storend
zijn! We raden dan ook aan om viltdopjes
onder de poten van je stoel te kleven.

Deuren doen we zachtjes dicht.

Kortom: wanneer je langdurig lawaai zal maken, verwittig dan
zeker de buren. Hou ook rekening met het uur wanneer je
lawaai begint te maken! Veel mensen slapen graag eens uit in
het weekend, hou hier rekening mee.
Nachtlawaai kan niet! (tussen 22 u – 6 u)
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Er komt steeds verkeerde post in je
brievenbus?

Wist‐je‐dat…

Je heb net je intrek genomen in je nieuwe woning van SVK
Sovekans vzw maar krijgt nog dagelijks post in je brievenbus
van de vorige bewoner?
Dit is een veel voorkomend probleem!
Wat kan je er aan doen?

We reeds 400
woningen in
beheer hebben!

Streep het adres door en schrijf op de envelop ‘woont niet op
dit adres’, stop de brief daarna in één van de rode
brievenbussen van B‐post.
Wil je liever geen reclamedrukwerk?
Dan kan je een sticker op jouw brievenbus plakken. Je kan zo’n
sticker krijgen in je postkantoor of in je gemeente.
Er 16 mensen werken bij
SVK Sovekans vzw

Zorg er zeker voor dat jouw naam altijd aanwezig is op de
brievenbus!

Website
Ken je onze website al?
www.sovekans.be
Er zullen regelmatig
berichten
gepost
worden, zoals wijziging in openingsuren, sluitingsdagen, ...
Hou dit zeker in de gaten! Het is de moeite waard!
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