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Uw partner in sociaal wonen 
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Vervanging buitenschrijnwerk te Sint-Eloois-Winkel 

  

INFOKRANT 
 

 

JANUARI 2018 DE MANDELBEEK 

mailto:info@demandelbeek.be
http://www.de/


2 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COLOFON 
2de jaargang – nr. 2 

Verantwoordelijke uitgever:  
Cv De Mandelbeek 
Oostrozebekestraat 136 bus 1 
8770 Ingelmunster 
Telefoon: 051 30 25 45 
info@demandelbeek.be  nieuw e-mailadres! 

3  Voorwoord 
4  Openingsuren en sluitingsdagen kantoor 

 Bij wie kan je terecht? 

5 Huurder in de kijker 

6 Veelgestelde vragen 

7 Zuiver je woning met planten 

8 Kleine renovatiewerken 

9 Resultaten enquête vernieuwing    

buitenschrijnwerk Ingelmunster  

14 Wist je datjes 

15 Kruiswoordraadsel: doe mee en win! 

 
 

In dit nummer… 

mailto:info@demandelbeek.be


3 
 

 

Voorwoord 
Beste huurders,  

Het tweede deel van 2017 was een bewogen jaar voor De Mandelbeek, met goed en spijtig genoeg 

ook minder goed nieuws. Op 16 augustus was er het plotse overlijden van onze ere-voorzitter Rik 

Vankeirsbilck, die De Mandelbeek mee groot gebracht heeft. Met ons team zetten we alles op alles 

om Rik zijn werk verder te zetten. Op 21 november tekenden de directeurs en voorzitters van De 

Mandelbeek en de Izegemse Bouwmaatschappij een intentieverklaring om aan een fusie te werken. 

Door samen te smelten zullen we sterker staan op de markt van de sociale huisvesting. Stap voor 

stap zullen er intern nieuwe afspraken gemaakt worden en hier en daar veranderingen doorgevoerd 

worden waar jullie als huurder in principe geen last van zullen ondervinden. Dit belooft een hele 

uitdaging te worden voor het nieuwe jaar!  

Veel leesgenot,  

Het Mandelbeek-team 

Foto: Patrick Depypere 
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Openingsuren   

 

Sluitingsdagen 2018 

Bij wie kan je terecht?  

Kantoor Ingelmunster 

Oostrozebekestraat 136 bus 1 

Maandag 14u00 – 18u00 

Dinsdag 08u15 – 12u00 

Vrijdag  08u15 – 12u00 

Of op afspraak: 051 30 25 45 

 

Zitdag in Kortemark (Sociaal Huis): elke laatste dinsdag van de maand, 8u30 tot 10u00 

 

 

 
 

- maandag   01/01  -     woensdag          11/07 

- dinsdag   02/04  -     woensdag         15/08 

- maandag   30/04  -     donderdag        01/11 

- dinsdag   01/05  -     maandag          24/12 

- donderdag  10/05  -     dinsdag          25/12 

- maandag   21/05  -     woensdag         26/12 

 

 

 

Peter de Clerck       Directeur  

      OPGELET! Nieuw e-mailadres: peter@demandelbeek.be  

Nicole Vandenabeele    Financieel en administratief medewerkster  

          OPGELET! Nieuw e-mailadres: nicole@demandelbeek.be  

Antoon Vandenberghe  Bouwtechnisch medewerker  

          OPGELET! Nieuw e-mailadres: antoon@demandelbeek.be  

Fien D’Huyvetter       Sociaal medewerkster  

          OPGELET! Nieuw e-mailadres: fien@demandelbeek.be  

Algemeen telefoonnummer: 051 30 25 45 
 

OPGELET!  

NIEUWE E-MAILADRESSEN VANAF 01/02/2018 

mailto:peter@demandelbeek.be
mailto:nicole@demandelbeek.be
mailto:antoon@demandelbeek.be
mailto:fien@demandelbeek.be
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Huurder in de kijker 
Marijke is sinds oktober 2017 nieuwe huurder bij ons. Ze huurt een appartement op het 

gelijkvloers te Wingene.  

 

Je woont ondertussen zo’n 3 maand in jouw appartement. 

Hoe bevalt het je?  

Ik ben zeer blij met mijn nieuwe woning! Hiervoor huurde ik 

op de privémarkt. Doordat deze woning verkocht werd, 

moest ik ze noodgedwongen verlaten. Tussenin heb ik voor 

een korte periode gewoond in een woning die niet goed 

onderhouden was. Het verschil met dit appartement is 

enorm groot!  

 

Ben je vertrouwd met de buurt waar je nu woont? 

Ik ben een geboren en getogen Wingenaar dus ik ken de gemeente maar al te goed. Ook met 

de buren in het appartementsgebouw is er een goed contact.  

 

Heb je reeds ontdekt wat de goede en eventueel ook minder goede kanten van jouw 

appartement zijn? 

Voor eerst is dit een vrij ruim appartement, wat heel tof is. Ik ben blij dat ik op de 

benedenverdieping woon, want hierdoor heb ik een ruim terras met klein tuintje. Dit zal zeker 

van pas komen deze zomer. Er is geen lift in het gebouw, maar doordat ik op de 

benedenverdieping woon, is dit geen probleem voor mij. Door het grote raam in de living komt 

er veel licht binnen. Eigenlijk ben ik zeer tevreden met dit appartement. Het enige nadeel is 

dat de vloer moeilijk is in onderhoud. Ik ga eens nagaan welk product ik hiervoor het best 

gebruik.  

 

Je bent in korte tijd twee keer verhuisd. Wat een werk zeg! 

Inderdaad, zeg dat wel! Gelukkig heb ik een aantal mensen om me heen waar ik op kan 

rekenen. Een aantal vriendinnen hebben mij geholpen bij de verhuis. Ik had het geluk dat de 

vorige eigenaar dit appartement nog maar recent volledig had 

laten schilderen in neutrale kleuren. Dit was meteen een 

grote kost uitgespaard voor mij. Momenteel wacht ik nog 

even af voordat ik mijn meubelen een definitieve plaats geef 

in huis. Hier en daar moet nog iets omhoog gehangen worden, 

maar ik wacht graag af voordat ik zeker weet dat ik er de 

perfecte plaats voor gevonden heb. Beetje per beetje maak ik 

van dit appartement mijn nieuwe thuis. 
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Veelgestelde vragen 
Krijgen vluchtelingen voorrang wanneer zij een woning willen huren bij  

De Mandelbeek? 

Neen. Enkel vluchtelingen die erkent worden kunnen zich inschrijven op 

de wachtlijst en moeten net zoals iedereen hun beurt afwachten. Om 

zich te kunnen inschrijven moeten zij aan dezelfde voorwaarden 

voldoen als andere kandidaat-huurders. Dit is een minimumleeftijd van 

18 jaar hebben, beschikken over een bepaald minimum- of maximuminkomen, geen 

eigendom hebben (ook niet in het buitenland) en Nederlands spreken of Nederlandse les 

volgen. In sommige gevallen is het ook verplicht om een inburgeringstraject te volgen. 

 

Ik kan mijn huur niet betalen deze maand, wat nu? 

Iedereen heeft het wel eens financieel moeilijk, maar wanneer je 

financiële problemen de overhand nemen is het belangrijk om tijdig in te 

grijpen voordat de situatie uit de hand loopt en er een uithuiszetting 

dreigt. Wanneer je jouw huishuur niet kan betalen, is het belangrijk om 

De Mandelbeek hiervan op de hoogte te brengen. Op deze manier 

ontstaat er meer begrip voor je situatie. Indien je huurachterstal oploopt, 

kan je een afspraak maken met Nicole. In sommige gevallen kan je samen met haar een 

afbetalingsplan opstellen voor je achterstallige huur. Vanaf dan betaal je steeds je 

maandelijkse huur + het bedrag voor je achterstallige huur dat je samen overeen kwam. Dit 

doe je totdat de huurachterstal afgelost is, daarna betaal je opnieuw enkel de maandelijkse 

huur.  

 

Ik wil graag mijn sociale huurwoning kopen, is dit mogelijk? 

Dit is mogelijk onder een aantal voorwaarden: 

- voorwaarden voor de woning:  

o de woning moet minstens 15 jaar als sociale woning gediend hebben 

o de woning kan aangekocht worden 

 kan bv. niet bij een ADL-woning of appartement 

- voorwaarden voor de koper:  

o je bent een huurder die mag kopen 

o je huurt en bewoont de woning al minimum 5 jaar 

o je hebt geen eigendom 

 

Meer informatie hierover vind je op onze website 

www.demandelbeek.be onder de rubriek ‘ik wil kopen’,  

‘ik wil mijn huurwoning kopen’.   

  HUREN KOPEN 

http://www.demandelbeek.be/
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Zuiver de lucht in je woning met 

planten 
Kamerplanten fleuren niet alleen je woning op, maar brengen ook zuurstof in de lucht. 

Sommige planten gaan nog een stapje verder en zuiveren zelfs de lucht in je woning. 

Luchtzuiverende kamerplanten zetten overdag CO2 om in zuurstof waardoor ze waterdamp in 

de lucht brengen en de luchtvochtigheid verbetert. Natuurlijk blijft het belangrijk om je 

woning regelmatig te ventileren, maar sommige planten kunnen je een extra handje helpen. 

 

Hieronder de meest zuiverende kamerplanten:  

Sanseveria (vrouwentongen) 

De sanseveria is terug van weggeweest! Deze plant is ideaal om in je 

slaapkamer te plaatsen omdat ze ’s nachts nog meer zuurstof aanmaakt 

dan overdag. De sanseveria is dus heel efficiënt om de luchtkwaliteit en 

je ademhaling tijdens je nachtrust te verbeteren. Deze plant plaats je het 

best niet rechtstreeks in het licht en heeft slechts af en toe water nodig: 

in de herfst/winter om de 6 tot 8 weken, in de lente/zomer om de 2 tot 3 

weken. 

 

Klimop 

Klimop zie je vaak tegen de gevels van huizen, maar deze plant 

kan je ook perfect in huis houden. Klimop absorbeert de 

schadelijke stoffen die in de lucht hangen waardoor de 

kwaliteit van de lucht in de kamer aanzienlijk verbeterd. 

Daarnaast maakt deze plant ook zuurstof aan en vermindert ze 

schimmel die in de lucht hangt met 94%. Opgelet: deze plant is 

giftig voor kinderen en huisdieren wanneer ze hiervan eten! 

 

Aloë Vera 

Deze plant heeft dezelfde werking als de sanseveria (vrouwentongen). De 

aloë vera heeft weinig water en veel zonlicht nodig. Je plaats deze plant 

best op een zonnige vensterbank. Naast haar luchtzuiverende 

eigenschappen heeft de gel in de bladeren van de aloë vera ook een 

kalmerend effect bij (brand)wonden of uitslag.  
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Areca Palm (goudpalm) 

De Areca Palm of goudpalm is één van de beste kamerplanten voor het 

verwijderen van giftige stoffen uit de binnenlucht doordat ze 

luchtvervuiling in huis tegengaat.  Deze plant geeft vocht af en werkt dus 

eigenlijk net zoals een luchtbevochtiger. De Areca palm groeit snel, houdt 

van indirect zonlicht en heeft vrij veel water nodig (afhankelijk van de 

grootte). Regelmatig besproeien met lauw water zorgt er voor dat de 

bladeren mooi groen blijven.  

 

Krulvaren 

Dit is een sterk luchtzuiverende plant met bladeren die wel tot 

1 meter lang kunnen worden en gaan overhangen. Het 

voordeel van deze plant is dat ze verontreinigende stoffen uit 

de lucht filtert en erg sterk als luchtbevochtiger werkt. Deze 

plant zet je best in het licht, maar niet direct in de zon. De varen 

heeft veel water nodig en de bladeren besproei je best 

regelmatig met water zodat ze mooi groen blijven.  

 

 

Allerlei renovatiewerken 
Vernieuwd bad 

Christiaan en Marina uit Kortemark lieten ons 

weten dat ze heel tevreden zijn met hun nieuwe 

bad. Er was een goede samenwerking met de 

persoon die het bad kwam plaatsen. Het was aardig 

wat werk om het bad te vervangen, maar samen 

hebben ze alles mooi op zijn plaats gekregen.  

 

 

Nieuwe keuken 

Toen Octaaf en Arletta een aantal maanden geleden 

in hun huurwoning te Ingelmunster trokken was de 

keuken sterk verouderd. De Mandelbeek besloot 

om over te gaan tot het plaatsen van een nieuwe 

keuken. Het resultaat is een ruime en mooi 

afgewerkte keuken met veel opbergruimte. 
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Vernieuwing buitenschrijnwerk 
Momenteel wordt het buitenschrijnwerk in 47 huurwoningen van De Mandelbeek te  

Sint-Eloois-Winkel vernieuwd, maar vorig jaar was Ingelmunster reeds als eerste aan de 

beurt.  

 

Op de planning staan alle huizen in het patrimonium van De Mandelbeek waar momenteel 

nog enkele beglazing is: 

-    Ingelmunster  53 woningen  afgewerkt  ✓ 

-    Sint-Eloois-Winkel  47 woningen  volop mee bezig 

-    Pittem   49 woningen  2018-2019  

-    Kortemark   26 woningen  2019-2020 

-    Wingene   30 woningen  2019-2020 

 

Om de stijgende energiekost voor de huurder betaalbaar te houden, stelt De Mandelbeek alles 

op alles om aan het energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid te voldoen. 

Dit programma omvat volgende zaken:  

•           alle daken isoleren  gerealiseerd in periode 2010-2015 ✓ 

•           alle enkel glas vervangen door isolerend glas  volop mee bezig  

o zal gefaseerd gebeuren in een periode van 5 jaar 

o oude houten buitenschrijnwerk wordt vervangen door 

onderhoudsvriendelijk PVC-schrijnwerk 

o plaatsen nieuwe binnenbekledingen en aanbrengen ventilatieroosters in 

bepaalde ruimten 

o totaal: ongeveer 200 woningen 

•           verouderde verwarmingsinstallaties vervangen  reeds deels voltooid 

o moet nog gebeuren voor een 74-tal woningen 

o zal gefaseerd gebeuren over de komende 3 jaar  

o huurders worden op voorhand verwittigd 

 

 

DOEL: 

HOGER WOONCOMFORT EN 

LAGERE ENERGIEFACTUUR! 
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Resultaten enquête Ingelmunster 

Eind 2016, begin 2017 werd het buitenschrijnwerk van 53 huurwoningen te 

Ingelmunster vernieuwd. De Mandelbeek vindt het heel belangrijk om na te gaan 

hoe de huurders deze toch wel vrij ingrijpende werken ervaren hebben. Zelf 

kunnen we hier een beeld van scheppen, maar uiteindelijk zijn het de huurders 

die het dichtst bij het hele gebeuren stonden. Daarom hebben we bij de huurders 

in Ingelmunster waarbij het buitenschrijnwerk vernieuwd werd, nagevraagd hoe zij deze 

werken ervaren hebben en of ze al dan niet tevreden zijn met het eindresultaat. Dit gebeurde 

aan de hand van een korte enquête waarin de volgende zaken aan bod kwamen:  

- communicatie vóór de start van de werken 

- plaatsing en afwerking  

- extra opties 

- wooncomfort 

- nazorg en communicatie eindafwerking 

 

De enquête werd verdeeld onder de bewoners van alle 53 woningen in Ingelmunster waarvan 

het buitenschrijnwerk vernieuwd werd. In het totaal vulde iets meer dan de helft van de 

bewoners de enquête in. 

 

Na Ingelmunster volgen ook de andere gemeenten waarin De Mandelbeek huurwoningen 

aanbiedt. We gaan dan ook volop aan de slag met de informatie en opmerkingen die we uit 

deze enquête haalden om onze huurders uit de andere gemeenten zo een positief mogelijke 

renovatie-ervaring te bezorgen.  

 

Communicatie vóór de start van de werken 

- grootste deel huurders (92%)  

= tevreden  

- 2% van de huurders = neutraal 

- 6% van de huurders = ontevreden  

 hadden liever langer op voorhand 

geweten dat de werken gingen 

uitgevoerd worden:  

 om onnodige kosten op 

voorhand te vermijden  

 meer tijd om zich voor te 

bereiden op de veranderingen 

 

In Ingelmunster werden alle huurders per brief op de hoogte gebracht van deze werken. Uit 

de enquête blijkt dat het grootste deel van de huurders graag verwittigd was geweest via 

persoonlijk contact of een gezamenlijk infomoment. In Sint-Eloois-Winkel hebben we dit reeds 

toegepast. De huurders kregen naast de brief met de aankondiging van de werken ook een 

uitnodiging voor een gezamenlijk infomoment. Op dit infomoment werd uitgelegd wat er 

6%
2%

92%

Communicatie vóór de start 
van de werken:

Algemene tevredenheid

Ontevreden Neutraal Tevreden
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precies ging gebeuren, de volgorde van werken en timing, enkele tips en weetjes, … en konden 

huurders vragen stellen.  

 

Plaatsing en afwerking 

Algemene tevredenheid over de 

werknemers: 

- 79% van de huurders = tevreden 

- 5% van de huurders = neutraal  

- 16% van de huurders = ontevreden  

 properheid uitvoering werken 

 taalbarrière 

Enkele opmerkingen van huurders: 

- ‘de taalbarrière maakte communi-

ceren soms moeilijk, wel waren de 

werknemers zeer sympathiek’ 

 Winsol werkt deels met Poolse arbeiders die Engels of slechts een klein beetje 

Nederlands spreken, vooral voor de oudere huurders die weinig of geen Engels 

spreken zorgde dit soms voor verwarring. 
 

- ‘alles mooi opgeveegd, ramen gekuist, wel veel stof, heel proper gewerkt’ 

 Bij ingrijpende werken zoals het vervangen van het buitenschrijnwerk is het helaas 

onmogelijk om te werk te gaan zonder vuil en stof achter te laten.  

 

Algemene tevredenheid over de uitvoering van de werken: 

Volgende zaken werden bevraagd:   

-   plaatsing raamomlijsting  

    en rolluikbak met gordijnrail 

-   plaatsing voordeur 

-   plaatsing achterdeur 

-   plaatsing ramen 

-   plaatsing garagepoort 

-   plaatsing balustrade 

-   plaatsing deuromlijsting 

-   opspuiten van de kieren 

-   vervangen van de rolluik  

-   uitbekleden van de dakgoot 

Voor alle duidelijkheid: niet al deze zaken werden in elke woning vervangen, enkel waar nodig 

was. 

- het grootste deel van de huurders (84%) = tevreden  

- 9% van de huurders = neutraal  

- 8% van de huurders = ontevreden  

 

16%
5%

79%

Plaatsing en afwerking 
buitenschrijnwerk:

Algemene tevredenheid werknemers

Ontevreden Neutraal Tevreden

8%
9%

84%

Plaatsing en afwerking 
buitenschrijnwerk

Alg. tevredenheid uitvoering 

Ontevreden Neutraal Tevreden
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Enkele opmerkingen van huurders: 

- ‘jammer dat de plaatsing in de winter gebeurde: 

het was koud en slecht weer’ 

 De winter is inderdaad niet de meest 

aangename periode om het buiten-

schrijnwerk te laten vernieuwen. Gelukkig 

worden de ramen één per één uitgehaald 

en onmiddellijk vervangen, dit allemaal 

binnen één dag. De dag erna volgt de 

afwerking en worden kieren dichtgemaakt. 

Op twee dagen tijd zijn de belangrijkste 

werken uitgevoerd en zie je onmiddellijk 

het verschil in je warmteverbruik.  

 

- ‘spijtig dat balustrade verplicht was’  

 Als sociale huisvestingsmaatschappij zijn we inderdaad wettelijk verplicht om dit te 

installeren wanneer we het schrijnwerk vernieuwen. 

 

 

Extra opties  

Indien huurders dit wensten, konden zij vliegenramen bijbestellen of kiezen voor elektrificatie 

van hun rolluik(en). Deze kost moest de huurder zelf betalen: €79 per vliegenraam en €276,15 

per elektrificatie van een rolluik (in sommige gevallen is een financiële tegemoetkoming van 

de overheid of gemeente mogelijk). 

 

Vliegenramen:  

Dertien personen die de enquête 

invulden bestelden één of 

meerdere vliegenramen. Het 

overgrote deel van deze mensen is 

tevreden met de plaatsing (73%) 

en gebruiksgemak (80%) hiervan. 

Een vierde van deze mensen is 

ontevreden (23%) met de kostprijs 

van de vliegenramen. 

 

 

 

Elektrificatie rolluiken:  

Slechts 1 persoon die de enquête invulde, heeft gekozen voor elektrificatie van de rolluiken. 

Deze persoon is over de hele lijn zeer tevreden over de prijs, plaatsing en het gebruiksgemak 

hiervan.  

23% 23%

54%

18%
9%

73%
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Wooncomfort 

Hoe wordt het wooncomfort ervaren sinds het 

buitenschrijnwerk vernieuwd is?  

-   91% = (zeer) tevreden  

-   7% = neutraal  

-   2% = ontevreden  

 

Hieronder de belangrijkste opmerkingen: 

-   ‘ramen op kipstand = zeer gemakkelijk’ 

- ‘rolluiken zijn lichter dan voordien en daardoor  

     gemakkelijker op te trekken’ 

- ‘veel frisser in de zomer en warmer in de winter 

     =  besparing energiekost’ 

-   ‘de verluchtingsroosters maken veel lawaai als er veel wind is buiten’ 

 tip: sluit je verluchtingsroosters indien er veel wind is, maar: vergeet ze nadien niet 

opnieuw open te zetten! 

 

Nazorg en communicatie eindafwerking 

-   grootste deel huurders (79%) = tevreden  

 duidelijke brief 

 goede controle op eindafwerking 

-   8% van de huurders = neutraal 

-   13% van de huurders = ontevreden  

 uitvoering laatste opmerkingen duurde 

te lang 

Eenmaal deze laatste opmerkingen werden 

uitgevoerd, gaf het grootste deel van de huurders 

wel aan tevreden te zijn over de kwaliteit van deze 

werken. Hieronder enkel opmerkingen van 

huurders: 

-  ‘duurde lang voordat laatste opmerkingen werden uitgevoerd, wel heel mooi gedaan’ 

-  ‘ik was altijd thuis, alles verliep vlot’ 

 

We zijn ons bij De Mandelbeek bewust over het feit dat het vrij lang duurde voordat de laatste 

opmerkingen uitgevoerd werden. Om dit in de toekomst te beperken hebben we vóór de start 

van de werken in Sint-Eloois-Winkel reeds samengezeten met Winsol. Men zal hier in de 

toekomst rekening mee houden om de afwerking vlotter te laten verlopen.  

2%
7%

91%

Wooncomfort:
Algemene tevredenheid

Ontevreden Neutraal Tevreden

13%

8%

79%

Nazorg en communicatie 
eindafwerking:

Algemene tevredenheid

Ontevreden Neutraal Tevreden
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Wist je dat… 

 

 
  

  

 

Je hebt het misschien al gemerkt,  

De Mandelbeek heeft sinds kort een facebook-pagina!  

Like onze pagina @shmdemandelbeek en wordt op de hoogte 

gehouden van nieuwe projecten, werfbezoeken, renovaties, 

infovergaderingen, ... en allerhande interessante weetjes. 

… er in 2017  

32 kandidaat-huurders 

een appartement of 

woning toegewezen 

kregen? 
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J !! 

Kruiswoordraadsel: doe mee & win! 
Zo werkt het: 

- vul het kruiswoordraadsel in  alle antwoorden zijn te vinden in dit infokrantje 

- vorm het woord dat we zoeken (één letter krijg je al cadeau) 

- stuur het antwoord ten laatste op 28/02/2018: 

o steek onderstaand strookje in de brievenbus van ons kantoor  

o of mail naar fien@demandelbeek.be  

+ geef de top 3 van de prijs die je wenst te winnen (nr. 1 = prijs die je het liefst wilt) 

- na het ontvangen van de strookjes worden de winnaars getrokken, zij worden zo snel 

mogelijk verwittigd om hun prijs op te halen 

 

Deelnemingsvoorwaarden:  

- je moet huurder zijn van De Mandelbeek   

- slechts één deelname per adres  

 

Prijzen:  

- 1 fruit- en groetenmand t.w.v. €20 

- 1 bon Decathlon t.w.v. €20 

- 1 pakketje verzorgingsproducten Rituals mannen t.w.v. €19,50 

- 1 pakketje verzorgingsproducten Rituals vrouwen t.w.v. €19,50 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antwoordstrookje:  

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Antwoord:  

a b c d e f g h  i j k l m 

 
n o p 

 
 

Prijzen top 3: 1) ……………………………………………………………………………………………………………… 

  2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

  3) ……………………………………………………………………………………………………………… 
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VERTICAAL 

1. Met welke sociale huisvestingsmaatschappij werkt De Mandelbeek aan een fusie?    

 tip: schrijf de woorden aaneen 

2. Hoe heet de firma waar je als huurder naar moet bellen als je problemen hebt met je 

centrale verwarming of sanitair? 

3. Welke plant bevat een gel in de bladeren die een kalmerend effect heeft bij 

(brand)wonden of uitslag    tip: schrijf de woorden aaneen 

4. Welke wooneenheden verhuurt De Mandelbeek het meest: woningen of 

appartementen?  

6. Wat is de voornaam van de sociaal medewerkster van De Mandelbeek?  

HORIZONTAAL 

5. Welke extra opties kan je bijbestellen wanneer je 

buitenschrijnwerk vernieuwd wordt: rolluiken en …. 

7. In welke gemeente bevinden de burelen van De 

Mandelbeek zich? 

8. Wat ontbreekt hier: De Mandelbeek verhuurt 

woningen in 5 verschillende gemeenten: Ledegem, 

Ingelmunster, Pittem, Wingene en …. 
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