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ZONNEKLAAR

VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER
JANNEKE, MIEKE EN DE WOLF

Wanneer je berichten van de eerste maanden van het jaar goed leest, dan blijken wij meer en meer 
opnieuw in een sprookjeswereld terecht te komen.

Zo zijn er enkele mensen echt hun best aan het doen om weer wolven naar onze streken te halen 
en er ons mentaal op voor te bereiden. Het zou zelfs goed zijn voor de regio dat er voldoende wol-
ven zouden zijn, die zouden een deel herten verjagen die beletten dat bepaalde plantjes groeien 
enzovoort ... Sommigen onder ons hebben al zoveel problemen met de teruggekeerde steen-
marters, die al genoeg kippen de nek overbijten of autoremkabels half opeten, dat voor hen de 
wolf beter in zijn kot in de Efteling zou blijven en daar de gluurder uithangen nabij de geitekens. 
Onze betovergrootouders waren zo blij dat er geen wolven meer waren zodat velen zich eerder in 
die vreugde zouden willen blijven onderdompelen.

Maar er is nog wat: Janneke en Mieke zijn ook terug. Dank zij de Vlaamse Bouwmeester. Janneke en Mieke zijn de domme mensen die naar Batibouw 
gaan waar eigenlijk niemand zou mogen naartoe gaan, ze kunnen daar alleen maar verkeerde dingen gaan bekijken en leren. Knutselaars, doe-het-
zelvers ... De tijd dat de eerste Vlaamse Minister-President zei: “wat wij zelf doen, doen wij beter”, is al lang voorbij.

Trouwens al wat in Vlaanderen gebeurt aan bouwen, en zeker ook de sociale woningbouw, is verkeerd, zegt de bouwmeester, behalve in de stad 
wonen in kleine appartementjes, dat is waar wij naartoe moeten. Gelukkig heeft de directeur van onze overkoepelende vereniging hem goed van 
antwoord gediend en hem gewezen op zijn totaal verkeerde visie. Ook de mensen van het platteland hebben het recht er te blijven wonen, ook 
diegenen die het niet al te breed hebben. 

Janneke en Mieke, de postbode en de poetsvrouw, die niet dadelijk middelen hebben om snel aan een eigen woning te geraken, of Mieke alleen met 
haar kindje, daar moeten wij voor zorgen, en dat hoeft niet te zijn in een gebouw van tien verdiepingen.

Op het platteland moet ook laagbouw mogelijk blijven, met alle respect voor isolatie en nieuwe soorten energie, daarin willen wij zelfs de voorloper 
zijn. En op die wijze zullen wij ook een evenwicht tot stand brengen met de vele appartementsgebouwen die er ook in onze plattelandsdorpen
oprijzen, zodanig veel  dat er nu gemeenten aan het bepalen zijn waar het nog kan en waar het niet meer mag. Het zou trouwens onrechtvaardig zijn 
dat door een overvloed aan nieuwe woongelegenheden de vele goede, oudere, en nog aanpasbare woningen zouden komen leeg te staan en zouden 
tot krotten vervallen. Dat zou zeker geen bewijs zijn van duurzaam bouwen.

Laten wij allemaal streven naar evenwichtige dorpen op ons mooie platteland, met een goede huisvesting voor iedereen, met veel groen en mooie 
bossen waarin Klein Duimpje niet verloren loopt en waarin Roodkapje veilig met haar korf streekproducten bij haar grootmoeder geraakt, die vredig 
ligt te slapen in haar mooi gelijkvloers huisje met haar kleine oortjes en de glimlach op haar klein mondje. En des te langer zal de wolf in het verre 
Polen in leven blijven, ver verwijderd van de boswachter met zijn mes.

Ludo Helsen 
Voorzitter

  Op 13 december 2017 ontviel ons Louis Helsen, meer dan 20 jaar toegewijd lid van de 
  Raad van Bestuur en directiecomité van onze maatschappij. Hij was een warme en 
  sociaal geëngageerde persoonlijkheid. Zijn drijfveer was zijn bekommernis om de kleine 
  man, de underdog. Louis droeg constructieve ideeën aan om het huisvestingslot van 
  zwakkeren in onze maatschappij te verbeteren. Zijn voorstellen waren altijd stevig 
  onderbouwd en getuigden van kennis en doorzicht in de materie. Door onze droefnis 
  heen herinneren we ons Louis als een bijzonder aangename man, als een echte vriend.

AFSCHEID VAN EEN BRUGGENBOUWER



PROJECT IN DE KIJKER
DORPSTRAAT - HOEKSTRAAT IN BOOISCHOT
Door de veroudering van de bevolking en de toenemende behoefte aan zorg krijgen we meer en meer de vraag naar aangepaste 
woon-zorgprojecten. Zo werd in 2016 het project Kaaibeeksedijk te Westerlo gerealiseerd en met voorrang verhuurd aan kandida-
ten die zorgbehoeftig zijn. Het project Bijlstraat te Ranst dat momenteel in de steigers staat, is ontwikkeld voor gezinnen met een 
kind met een ernstige en diepe verstandelijke beperking. Ook in Heist-op-den-Berg dachten we na over nieuwe woonvormen met 
geïntegreerde zorg.

In mei 2016 startte Zonnige Kempen in het cen-
trum van Booischot met de bouw van het pro-
ject Dorpstraat - Hoekstraat. Het project omvat 
tien nieuwbouwwoningen en vijf studio’s met 
een gemeenschappelijke ruimte. 

De studio’s zijn voorzien voor het begeleid wo-
nen van personen met een handicap en worden 
ondergebracht in het gebouw waar voorheen 
de Post gehuisvest was. We kozen ervoor om dit 
pand volledig te renoveren. 

De nieuwbouwwoningen sluiten aan weers-
zijden aan op het te renoveren volume op de 
hoek. Het gehele project werd afgewerkt in 
februari 2018. 

De komende maanden zal er gewerkt worden 
aan de gemeenschappelijke tuin en de aanleg 
van de parkeerplaatsen. De nieuwe woningen 
kunnen in de zomer verhuurd worden.

Voor de begeleiding van de bewoners van de 
studio’s werken we samen met Apojo. Dit is 
een organisatie uit Aarschot die mensen met 
een beperking ondersteuning biedt op alle 
mogelijke vlakken. Ze helpen deze personen 
bij de uitbouw van een zo zelfstandig mogelijk 
en kwaliteitsvol leven. Ze zoeken mee naar een 
zinvolle dagbesteding en woonondersteuning 
of zorgen voor begeleiding aan huis.

Begin 2018 organiseerden we een kijkdag voor de bewoners die met 
begeleiding van Apojo de studio’s zullen bewonen. 
Tijdens deze kijkdag konden de toekomstige bewoners samen met hun 
ouders en begeleiding kennis maken met het project. De enthousiaste 
bezoekers konden zich hun eigen stek al helemaal inbeelden. 
Ook wij kijken er naar uit om samen te werken met Apojo en de bewo-
ners in de wijk te kunnen verwelkomen!



PROJECT IN DE KIJKER
NIEUWBOUW ZONNIGE KEMPEN IN WESTERLO

Dat er in de burelen van Zonnige Kempen hard gewerkt 
wordt, is algemeen geweten.  Sinds enkele maanden is er 
ook op de vroegere parking, aan de zijde van de E.J. van 
Gansenstraat, heel wat bedrijvigheid. De mannen van 
bouwbedrijf Moons nv uit Hechtel-Eksel werken daar aan 
onze nieuwbouw, die een uitbreiding is van ons bestaande 
kantoor. Benieuwd naar de stand van zaken?  

Als je passeert langs onze werf, springt het metselwerk 
meteen in het oog. De bouwvakkers zijn aan de slag met 
bakstenen die in Westerlo een tweede leven krijgen; onze 
architecten kozen namelijk voor gerecupereerde stenen. Op 
deze manier zetten we onze visie van duurzaamheid en 
ciculaire economie om in de praktijk. 

Hoewel het nog een tijdje zal duren 
vooraleer we onze intrek kunnen nemen in 
ons nieuwe kantoor, denken we ook al na 
over de inrichting ervan. Welke kleur kiezen 
we voor die zetel? Waar zullen de kasten 
precies staan? Hebben we nog plaats voor 
enkele planten? Bij de inrichting van onze 
nieuwe werkplek willen we trouwens, net 
als bij de ruwbouw, maximaal gebruik ma-
ken van gerecupereerde materialen. 

Stap voor stap, of beter nog: steen voor 
steen, volgen we de werkzaamheden op. 
We brengen dan ook graag verder verslag 
uit in een volgende editie van Zonneklaar. 
Kan je niet wachten tot dan? Rij dan gerust 
eens langs de E.J. van Gansenstraat. 
Let wel: tussen de P.E. Peetersstraat en de 
Sint-Lambertusstraat geldt enkel-
richtingsverkeer en dit in de richting van de 
Sint-Lambertusstraat.

Op onze werf kan je niet alleen je ogen de kost geven. Je kan er ook 
terecht voor een vrolijke noot. De sfeer tussen de metselaars zit goed. 
Er wordt regelmatig luidkeels meegezongen met de radio en een aan-
stekelijke lach is nooit ver weg. Het is bovendien fijn om te zien dat het 
jonge bloed heel wat opsteekt van de ietwat oudere, ervaren collega's.



HUURDERS IN DE KIJKER
TEKENWEDSTRIJD TRIME-PROJECT
In onze vorige Zonneklaar kon je lezen over het TRIME-project. Dat is een Europees project waaraan 
onze maatschappij deelnam en dat bewoners van sociale woningen hielp om hun energieverbruik te 
verminderen. Binnen dat project lanceerden we een tekenwedstrijd. We daagden onze huurders uit 
om een tekening te maken rond één van volgende thema's: energie, vervoer, superpower of vuur-
werk. 

Dat er heel wat tekentalent onder onze huurders zit, bewezen de vele creatieve werken die we 
ontvingen. Marie Nsimba van onze wijk Roteinde in Herselt ging met de hoofdprijs aan de haal.  
Zij maakte dit prachtige plaatje.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Openingsuren kantoor
Maandag t.e.m. vrijdag: van 09.00 tot 11.30 uur.
Namiddagen tussen 13.00 en 16.00 uur, enkel op afspraak.
Elke tweede donderdag van de maand is er een avondzitting 
van 17.00 tot 19.00 uur. 

Telefonisch contact en email
Dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur, 
behalve op donderdag- en vrijdagnamiddag, op het nummer 
014 54 19 41 en via info@zonnigekempen.be.

Sluitingsdagen
• Vrijdag 30 maart en maandag 2 april (Paasweekend)
• Maandag 30 april en dinsdag 1 mei (Dag van de arbeid)
• Donderdag 10 en vrijdag 11 mei  (O.H. Hemelvaart)
• Maandag 21 mei (Pinkstermaandag)

Voor dringende herstellingen kan je wel terecht op ons 
noodnummer 0474 83 55 88.

ZIN IN DE ZOMER? ORGANISEER EEN BUURTFEEST!
Wil je je buren op een aangename manier beter leren kennen? Dan kan je deze zomer misschien eens een buurtfeest organiseren. Een drank-
je en wat vlees van de BBQ maken de zomeravonden meteen een pak gezelliger. Een buurtfeest heeft een positieve invloed op de hele buurt 
en zorgt voor een grotere betrokkenheid tussen de buren. Zonnige Kempen ondersteunt deze initiatieven daarom graag met een subsidie 
en partytenten.

Subsidievoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidie van Zonnige Kempen moet je bij de aankondiging en de uitnodiging verwijzen naar de 
ondersteuning van onze maatschappij.

Je bezorgt ook volgende documenten aan team leefbaarheid:
• een voorbeeld van de uitnodiging;
• een lijst van de genodigden;
• bewijsstukken dat het buurtfeest georganiseerd werd (bv. foto’s);
• een rekeningnummer waarop we de subsidie mogen storten.

Als aan deze voorwaarden voldaan is, maken we een bedrag van 10 euro per 
deelnemende volwassene over aan de organisatie van het buurtfeest 
(met een maximum van 250 euro per buurtfeest).

Partytenten
Heb je partytenten nodig? Wij stellen er enkele ter beschikking. Let er wel op dat je deze tijdig reserveert!

Breng zeker ook je gemeente op de hoogte van het buurtfeest en vraag na of je bij hen in aanmerking komt voor een subsidie.

Meer weten? 
Neem contact met Tom Lemmens via 014 54 19 41 of tom.lemmens@zonnigekempen.be.

Foto: BBQ Kerkevelden, Nijlen 2017


