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Veilig wonen: hoe sluit ik mijn
gasfornuis correct aan?
We merken op dat het aansluiten van het kookfornuis op de gastoevoer niet altijd correct gebeurt. Als 
huurder ben je zelf verantwoordelijk om een correcte gasslang te kopen en te gebruiken. Wist je dat 
bijvoorbeeld een foute gasdarm een gaslek en ontploffing kan veroorzaken? In dit artikel lees je in vijf 
stappen hoe het aansluiten van een gasfornuis in zijn werk gaat. Het is voor je eigen veiligheid en die 
van je buren dat je de regels goed leest en opvolgt! Het aansluiten van gas is niet moeilijk, maar het 
moet wel goed gebeuren. Heb jij 2 linkerhanden? Laat het aansluiten dan aan de professionals over. 
Het aansluiten van gas met behulp van dit artikel is op eigen risico.

Wat heb je nodig?

Voor het aansluiten van een gasfornuis heb je de volgende 
onderdelen nodig:
• Nieuwe rvs gasslang (een rubberen gasslang is enkel 

geschikt voor vrijstaande kookplaten)
• Comfooraansluiting (tussenstuk)
• Gastape
• Steeksleutel of moersleutel

Een gasslang heb je nodig voor het aansluiten van je for-
nuis of kookplaat. Je sluit hem aan op je gastoevoer, zodat 
je jouw fornuis of kookplaat voorziet van gas. Let op, voor 
het aansluiten van een fornuis of inbouw kookplaat is een 
RVS gasslang verplicht. Controleer in de winkel altijd of de 
gasslang voldoet aan de normen. Niet alle gasslangen die je 
kan kopen in de winkel zijn geschikt voor het aansluiten 
op een fornuis. Vraag raad aan de verkoper als je het zelf 
niet weet!

Stap 1: draai de gaskraan dicht
De gaskraan zit in je keuken bij je gasaansluiting. Draai de 
kraan haaks op de leiding. Dan zit hij dicht.

Stap 2: plaats de comfooraansluiting
Een gasslang past meestal niet direct op je fornuis. Daarom 
plaats je een comfooraansluiting. Voor je dat doet, tape je 
eerst het uiteinde van de gasaansluiting van het fornuis. Zo 
voorkom je dat er een lek ontstaat. Breng meerdere lagen 
tape aan met de draaiing van de schroefdraad mee. Als de 
tape vastzit, monteer je de comfooraansluiting en draai je 
hem vast met de steeksleutel. Zet hem goed vast, maar vast 
is vast. Past jouw gasslang wel direct op het fornuis? Ga dan 
direct verder naar stap 3.

Stap 3: monteer de gasslang aan het fornuis
Controleer of er een rubberen ring in de gasslang zit en 
draai de gasslang op het fornuis. Draai de gasslang goed 
vast met de steeksleutel, maar onthoud: vast is vast.

Woordje van de directeur

Beste huurder

We zijn blij u onze vierde editie van 
‘t !Mpulsje te kunnen bezorgen.

De volgende editie zal de eerste zijn 
van de tweede jaargang. Ja, het is al 
een jaar dat ‘t !Mpulsje bestaat. Hoera!

We hadden beloofd om jullie meer bij onze werking 
te betrekken. Ik ben dan ook blij dat vele vrijwilligers 
zich hebben gemeld om wijkbuddy te worden, ons te 
helpen met de verdeling van de huurderskranten, 
deel te nemen aan de huurdersadviesraden,…. Ik ben 
ervan overtuigd dat we samen een mooi verhaal kunnen 
schrijven.

Ik wil langs deze weg dan ook alle vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet!

Veel leesplezier!

Sonny Ghesquière
Directeur – Woonmaatschappij !Mpuls
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Bestuur: wie is wie?
Woonmaatschappij !Mpuls wordt bestuurd door bestuursleden aangesteld door Stad Menen. In onze vorige 
editie konden jullie reeds kennismaken met een aantal van deze leden. In deze editie stellen we jullie graag de 
laatste vijf leden voor.

Fabienne Dumortier woont 
in Menen en zetelt voor het 

eerst in de Raad van Bestuur. 

Dorine Lemant woont in 
Rekkem en zetelt voor het eerst 

in de Raad van Bestuur.

Nathalie Declercq woont 
in Menen en zetelt voor het 

eerst in de Raad van Bestuur.

Frederic Deprost woont in Menen 
en zetelt voor het eerst in de Raad van Bestuur. 

Jan Verbrugge woont in Lauwe 
en zetelt voor het eerst in de Raad van Bestuur.



Vraag van de maand:
Hoe onderhoud ik mijn tuin 
doorheen de jaargetijden?
WINTER
De tuin heeft gedurende de wintermaanden min-
der onderhoud nodig. Zorg er voor dat al het on-
kruid uit de tuin verwijderd is, anders kan deze in 
het voorjaar in grotere mate terugkomen. Ruim 
de tuin ook op, berg speelgoed, tuinmeubels en 
metalen gereedschap op. In februari kan de tem-
peratuur alweer flink stijgen. Indien dat het geval 
is, dan kunnen de kale plekken van jouw gazon 
ingezaaid worden. Vriest het nog in februari, 
zorg dan dat er zo min mogelijk over het gras ge-
lopen wordt. Blijven er grote plassen regenwater 
staan op het gazon? Dan kan je het best een aantal 
gaten in de grond prikken zodat het water weg 
kan zakken. Plaats plantenbakken op een wind-
vrije plek. Ze kunnen bij rukwinden en/of teveel 
sneeuw omver gaan of kapot gaan.

LENTE
Loop eens door je tuin en kijk of de bomen de winter 
goed zijn doorgekomen. Je wil niet dat verzwakte 
bomen op je huis en/of voertuig vallen. Bovendien 
ben je als goede huisvader verantwoordelijk wan-
neer zulke bomen schade aan derden berokkenen. 
Vanaf april komt het maandelijks tuinonderhoud 
weer om de hoek kijken. Het planten van struiken 
of bomen dient aangevraagd te worden bij Woon-
maatschappij !Mpuls. Hagen moeten gesnoeid 
worden tot maximaal 2 meter hoogte en ½ meter 
breedte. Na de winter is het terras en de bestrating 
vaak vuil en groen. De groene aanslag kan verwij-
derd worden met schoonmaakazijn verdund met 
water. De voegen kunnen eventueel aangevuld 
worden met voegenzand.

ZOMER
In droge perioden is het aangeraden om het gazon 
en de beplanting in de tuin dagelijks te besproeien 
(met regenwater). Doe dit vooral wanneer de zon 
niet vol schijnt. Staat het zwembad en/of de tram-
poline op het gazon? Verplaats deze dan wekelijks 
om kale plekken te voorkomen.

HERFST
Om gele plekken te voorkomen dienen gevallen 
bladeren wekelijks verwijderd te worden van het 
gazon. Denk er ook aan je oprit, dam, padje vrij te 
maken, dit om slippartijen te vermijden! Vanaf 
september zal het gras minder snel gaan groeien, 
dus hoeft er minder gemaaid te worden.

Voorkom verstoppingen
Regelmatig krijgen we meldingen van huurders dat de leidingen verstopt zijn. Verstoppingen worden 
vaak zelf veroorzaakt. Een verstopping kan je hebben door bijvoorbeeld afval in de afvoerleidingen of 
het toilet te gooien. Als huurder moet je in dat geval de ontstopping zelf betalen. We geven jullie graag 
enkele tips om verstoppingen te voorkomen.

Tip 1: je gootsteen en toilet zijn geen afvalbak
Spoel vuile borden niet af onder de kraan, maar veeg deze 
schoon met een stuk keukenpapier. Extra tip: voorzie een zeef-
je boven de afvoer in je gootsteen. Dit houdt de grootste stuk-
ken tegen die je leidingen zouden kunnen verstoppen.
Gebruik het toilet waarvoor het dient. Werp geen tissues, nat-
te doekjes, maandverband, tampons, pampers, kattenbakvul-
ling, etensresten, verpakkingen,… in je toilet. Gooi deze in de 
vuilnisbak. Gebruik ook niet te veel toilet papier, dit kan een 
prop vormen en je leidingen verstoppingen.

Tip 2: vettig is niet prettig
Giet geen olie, soep, saus, frituurvet,… in het toilet of de goot-
steen. Dit stolt in de leidingen. Breng frituurolie en verfresten 
naar het recyclagepark of naar een officieel inzamelpunt. In 
sommige grootwarenhuizen kan je frituurolie deponeren in 
speciale containers.

Tip 3: hou je putje proper
Vis achtergebleven haren uit het doucheputje. Deze klitten 
samen en vernauwen de doorgang in de leidingen. Spoel zeep- 
resten ook altijd weg met warm water uit de douche of goot-
steen. Dit kan een dikke smurrie vormen in de leidingen.

Tip 4: onderhoud je leidingen preventief
Je voorkomt liever dan je geneest. Je kan verstopte afvoeren 
vermijden door leidingen geregeld een onderhoudsbeurt te 
geven. Er bestaan verschillende chemische producten, maar 
met dit simpel middeltje reinig je de leidingen zonder chemica-
liën. Het is goedkoop, beter voor de leidingen en het milieu en 
het werkt goed tegen vet en geurtjes. Zo ga je te werk:
- Meng 1 hoeveelheid soda met 8 hoeveelheden heet water. 

Roer goed totdat alles is opgelost.
- Giet het mengsel in de afvoer van uw gootsteen, bad of douche.
- Laat dit enkele uren inwerken.
- Spoel alles door met leidingwater.
- Herhaal dit maandelijks.
Let op: kies je toch voor een ontstoppingsmiddel, gebruik dan 
nooit bijtende producten, maar een bio-afbreekbaar middel.

Tip 5: maakde sifon regelmatig proper
Zo ga je te werk:
- Zet een bakje op een dweil onder de sifon. Dit dient om het 

water en vuil op te vangen.
- Schroef de sifon voorzichtig los.
- Verwijder alle resten zeep, haren, voedsel, kalk,…
- Schroef de sifon zorgvuldig terug vast.

Opritten en nieuwe garagepoorten in Ter Beke
Naast investeren in nieuwbouwwoningen, investeert Woonmaatschap-
pij !Mpuls ook nog steeds in “oudere” woningen. Om de conditie van de 
woningen in ons patrimonium op peil te houden, maakten we een meerja-
renplanning op met globale renovatiewerken aan de woningen. Zo merkten 
we op dat er heel wat garagepoorten en opritten in Wijk Ter Beke aan het 
verslijten waren. Op dit moment worden al deze versleten garagepoorten en 
opritten vernieuwd, zodat de ganse wijk in één keer weer in topconditie is.

Werfnieuws
Gerenoveerde woningen in de Nieuwe Tuinwijk
Momenteel zijn we bezig met renovatiewer-
ken van woningen in de Nieuwe Tuinwijk in 
Menen. Begin maart namen een aantal huur-
ders hun intrek in een aantal gerenoveerde 
woningen. Het gaat om volgende adressen: 
Ieperstraat 260, Ieperstraat 282, Acacialaan 
28, Eikenlaan 38 en Berkenlaan 25. Vier 
woningen hebben drie slaapkamers en één 
woning beschikt over twee slaapkamers. De 
woningen zijn voorzien van centrale ver-
warming en kregen langs binnen een make- 
over. Hiernaast kunnen jullie een kijkje bin-
nen nemen in Acacialaan 28.

Als er geen rubber in de gasslang zit, breng je eerst een laag 
tape aan om lekken te voorkomen. Plak de tape rechtsom 
met de draaiing van de comfooraansluiting mee. Draai de 
tape een paar keer rond. Hierna draai je de gasslang erop. 
Let op: breng nooit tape aan als er wel een rubberen ring 
in de gasslang zit. Door de wrijving kan er juist een lek ont-
staan.

Stap 4: draai de gasslang aan de gaskraan
Monteer nu de gasslang aan de gastoevoer in de keuken. 
Ook hier geldt weer: als er rubber in de gasslang zit, mon-
teer je hem direct aan de gaskraan. Draai hem goed vast 
met de steeksleutel.

Als de gasslang geen rubberen ringetje heeft, tape je eerste 
het uiteinde van de gaskraan. Doe dit weer rechtsom met 
de draaiing mee en breng een dubbele laag tape aan. Draai 
hierna de gasslang vast met de steeksleutel.

Stap 5: controleer op lekken
De gemakkelijkste manier waarmee je de gasaansluiting 
controleert op een lek is met zeep. Maak een sopje met 
afwasmiddel of handzeep. Breng het sopje aan op de ge-
hele aansluiting van de muur tot het gasfornuis. Draai de 
gaskraan open. Kijk of er kleine bellen ontstaan. Gebeurt 
er niks? Fijn, je aansluiting is gasdicht. Als er wel belletjes 
ontstaan, doe je de stap van die aansluiting opnieuw. Let 
op: voor je opnieuw begint, draai je de gaskraan weer dicht.

Bron: Coolblue
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Week van de vrijwilligers
Van zaterdag 29 februari tot zondag 
8 maart 2020 was het week van de 
vrijwilliger. Van deze gelegenheid 
maakten we gebruik om onze vrijwil-
ligers (onze wijkbuddy’s, leden van de 
huurdersadviesraad en ronddragers 
van onze huurderskrant) te bedanken 
voor de voorbije periode.

Op donderdag 5 maart 2020 werden 
onze vrijwilligers uitgenodigd voor 
een hapje en een drankje. Medewer-
kers van Woonmaatschappij !Mpuls 
maakten een aantal lekkernijen.

Momenteel zetten zich reeds 29 huur-
ders in voor de huurdersadviesraad en 
13 huurders als wijkbuddy in 11 ver-
schillende regio’s. Iedere regio die reeds 
over een wijkbuddy beschikt werd per 
brief op de hoogte gebracht. Voor enke-
le regio’s zijn we nog op zoek naar wijk-
buddy’s.

In het teken van week van de vrijwilli-
gers doen wij graag nog eens een oproep 
naar nieuwe vrijwilligers. We lichten 
jullie nog eens toe wat de verschillende 
vrijwilligersfuncties inhouden:

WIJKBUDDY

Je hebt sociale voeling met je wijk 
en bent het aanspreekpunt voor 
huurders. Je bent sociaal ingesteld, 
hebt een luisterend oor en zet je in 
voor de huurders in jouw straat/
wijk.

Je bent bereid om te luisteren naar 
wat er leeft in jouw wijk, hoe de 
huurders zich voelen en wat Woon-
maatschappij !Mpuls voor hen kan 
betekenen.

Je bent een brug tussen de huurders 
en Woonmaatschappij !Mpuls.
Samen ga je op zoek naar oplossingen 
voor problemen in de eigen regio.

Indien er algemene problemen zijn 
signaleer je dit aan Woonmaat-
schappij !Mpuls.

HUURDERSADVIESRAAD

Woonmaatschappij !Mpuls streeft 
naar tevreden bewoners en wil 
haar dienstverlening voortdurend 
verbeteren.

Je hebt interesse om mee te werken 
aan een betere dienstverlening op 
maat van de huurders.

In de huurdersadviesraad kan je 
eigen ideeën, meningen en knel-
punten naar voor brengen. Alles 
komt aan bod wat de huurders 
belangrijk vinden: kwaliteit van 
de woning, woonomgeving, klant-
vriendelijkheid,…

Om de twee à drie maanden:
- Donderdag 16 januari 2020
- Donderdag 5 maart 2020
- Donderdag 7 mei 2020
- Donderdag 10 september 2020
- Donderdag 10 december 2020
-> Steeds van 13u30 tot 16u

RONDDRAGEN
HUURDERSKRANT

Onze huurderskrant versturen 
we niet per post, maar dragen we 
rond bij de huurders. Dit gebeurt 
momenteel door medewerkers van 
Woonmaatschappij !Mpuls en één 
persoon die zich als vrijwilliger 
heeft aangeboden. Helpende han-
den zijn steeds welkom.

Deze vrijwilligersfunctie is zeker 
interessant als wandelen jouw ding 
is en je graag eens een frisse neus 
ophaalt.

Om de drie maanden help je de 
huurderskrant ronddragen in een 
bepaalde wijk. Dit kan al dan niet je 
eigen wijk zijn. Dit is bespreekbaar.

Wijk in de kijker: Meibloem
Sinds 2017 werd het appartementsblok in de Ontvoogdingsstraat, beter be-
kend als “de Meibloem”, door Woonmaatschappij !Mpuls overgenomen van 
het OCMW Menen. Het appartementsblok telt 56 appartementen, met één 
of twee slaapkamers en ook enkele studio’s.
Momenteel woont er een heel gevarieerd publiek in de Ontvoogdingsstraat, 
zowel jong als oud. In de nabije toekomst is het de bedoeling dat het gebouw 
enkel zal worden bewoond door mensen van 65 jaar of ouder, doordat het 
gebouw ook toegankelijk is met een lift. Als er een appartement leeg komt 
worden deze nu enkel toegekend aan mensen van 65 jaar of ouder.
De Meibloem is een ouder gebouw waardoor er hier en daar wel wat gebre-
ken zijn. We zijn stapsgewijs aan het renoveren, vooral de keukens worden 
aangepakt. Daarnaast is de Firma Feys in november 2019 gestart met een 
ventilatiesysteem en nieuwe verwarming. Alle appartementen krijgen een 
nieuw verwarmingstoestel en ventilatieroosters vanuit de berging naar de 
WC en de badkamer. Dit ventilatiesysteem zal het algemeen vochtprobleem 
in de Meibloem moeten verbeteren.
Sinds december 2019 hebben we ook een wijkbuddy in de Meibloem: Roland. 
Bij algemene problemen kunnen huurders uit de Meibloem hem contacte-
ren. Roland probeert naar jullie problemen te luisteren en eventueel wat uit-
leg te geven. Hij zal zelf nooit problemen oplossen, maar zal deze wel onmid-
dellijk signaleren aan Woonmaatschappij !Mpuls die vervolgens het nodige 
zal doen.
Roland wil graag meedelen dat we sinds enkele weken meewerken aan een 
project vanuit Stad Menen om zwerfkatten te centraliseren. Momenteel 
zitten er verschillende zwerfkatten op de koer van de Meibloem. Om deze 
katten te kunnen opvangen werd er een schuilhok geplaatst en dit voor het 
appartement van Bjorn. Hij zorgt voor de dieren en staat ook in voor het 
onderhoud van de kattenbak. Men hoopt zo de dieren beter te kunnen ver-
zorgen.

Bijsturing sociale huurprijsberekening
De Vlaamse regering veranderde vanaf 1 januari 2020 de 
wetgeving die invloed heeft op de berekening van de huur-
prijs. Heel wat sociale huurders trokken aan de alarmbel 
waardoor Vlaams minister van Wonen Matthias Diepen-
daele de nieuwe huurprijzen evalueerde. Er werd op dinsdag 
4 februari 2020 beslist om de huurprijsberekening aan te 
passen. De wijzigingen worden met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2020 doorgevoerd.

Wat houden de nieuwe wijzigingen in?

Familieleden tot de derde graad (bv. ouders, kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen) met een ernstige handi-
cap die niet kinderbijslaggerechtigd zijn krijgen een dubbele 

gezinskorting. Daarnaast wordt er een vrijstelling toegepast 
op het referentie-inkomen van familieleden tot de derde graad 
met een ernstige handicap. Het geïndexeerde referentie- 
inkomen wordt verminderd met € 11 148,38. Deze korting 
kan niet groter zijn dan het referentie-inkomen.

Ter info: het referentie-inkomen is het inkomen waarop de 
huurprijsberekening is gebaseerd. Voor de meeste huurders 
is dit het inkomstenjaar 2017. Heb je een recenter aanslag- 
biljet of eventueel loonfiches, werkloosheidsattesten of pen- 
sioenuittreksels binnengebracht? Dan werd het referentie- 
inkomen aangepast volgens de documenten die je hebt bezorgd.

Heb je vragen bij deze wijziging? Neem dan contact met ons op.

Zie je jezelf als wijkbuddy voor je regio, wens je graag lid te 
worden van onze huurdersadviesraad of wil je onze huur-
derskrant mee helpen ronddragen? Neem dan vliegensvlug 
contact op met de sociale dienst. Dit kan via het nummer 

056 53 27 99 of via socialedienst@wm-impuls.be.
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Een zorg minder: kies voor domiciliëring
Sinds dit jaar kan de betaling van de huur via domiciliëring gebeuren: eenvoudig en jouw huur is steeds op tijd betaald! Een 
domiciliëring is een opdracht die wij geven aan je bank om de huur automatisch naar ons over te schrijven. Wijzigingen 
gebeuren door ons, waardoor je niet meer naar de bank hoeft te gaan. Uiteraard hebben wij meldingsplicht en zullen wij 
je tijdig hiervan verwittigen.

Opgelet: indien je voor domiciliëring kiest en je hebt nog een doorlopende opdracht lopen bij de bank om de huur auto-
matisch te betalen, dan dien je deze stop te zetten om dubbele betalingen te vermijden.

Vraag uw aanvraagformulier aan via boekhouding@wm-impuls.be.
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Contactgegevens
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK.

Je kan ons elke werkdag telefonisch bereiken 
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur op het nummer 

056 53 27 99 of stuur ons een e-mail:

info@wm-impuls.be
klachten@wm-impuls.be

kandidaten@wm-impuls.be
verhuring@wm-impuls.be

socialedienst@wm-impuls.be
technischedienst@wm-impuls.be

boekhouding@wm-impuls.be
------

Problemen met verwarming of warm water:

Bulex 02 800 49 00
------

Dringende problemen met elektriciteit:

DM Elektro 0460 96 27 59

Snuister rond op de 
rommelmarkt in de 
Nieuwe Tuinwijk
Het Lokaal Dienstencentrum Allegro organi-
seert in samenwerking met verschillende dien-
sten op zaterdag 25 april 2020 een rommelmarkt 
in de Nieuwe Tuinwijk (Berkenlaan - Populie-
renlaan - Lindenlaan - Kersenlaan).

Tijdens de rommelmarkt zijn er activiteiten 
voorzien voor de kinderen en kan je er iets 
kopen om te eten of te drinken. Wil je graag 
op de rommelmarkt staan? Stuur dan een mail 
voor 31 maart 2020 naar ldc.allegro@menen.be 
of neem telefonisch contact op op het nummer 
056 52 72 80.

NIEUWE WEBSITE

Als huurder kun je er heel wat informatie opzoeken en ons 
laatste nieuws volgen.
Surf naar onze home pagina www.wm-impuls.be en zoek 
via de button “Ik ben huurder” een antwoord op jouw vraag.

Wat kan je terugvinden of doen via onze website:

- NIEUW: je plaats op de wachtlijst voor een andere woning 
raadplegen!

- Alle nieuwigheden bekijken
- Een herstelling aanvragen
- Een klacht melden
- Onze contactgegevens en ligging
- Het intern huurreglement, jaarverslagen en vorige edities 

van ‘t !Mpulsje raadplegen
- Tips omtrent je woning

Volg ons ook op Facebook! Je kan er alle nieuwtjes als eerste 
bekijken. Maak je dus zeker lid van onze pagina!

Woonmaatschappij !Mpuls 
is gesloten op volgende dagen:
• Maandag 13 april 2020
• Vrijdag 17 april 2020 

(telefonisch bereikbaarheid via onthaal)

• Vrijdag 1 mei 2020
• Woensdag 20 mei 2020
 (telefonisch bereikbaarheid via onthaal)

• Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
• Maandag 1 juni 2020

@


