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Voorwoord

DRIEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN CV ZONNIGE KEMPEN

Praktische informatie

Project

P.E. Peetersstraat, Westerlo:  
renoveren van vijf éénslaapkamerwoningen

Zonnige Kempen staat voor duurzaamheid. Eerder dan het 
volbouwen van de schaarse ruimte die in ons landsdeel heerst, 
denken we na over hoe we het bestaande patrimonium kunnen 
inpassen in sociale woningbouw. De renovatie van het gebouw in 
P.E. Peetersstraat in Westerlo is daar een voorbeeld van, want het 
project heeft alles in zich om sociale huisvesting te bieden in het 
centrum van de gemeente.

Het volledige perceel bestond aanvankelijk uit een woning 
en duplexappartement. Gezien de staat van het pand kozen 
we voor een renovatieproject met als resultaat vijf kleine 
woongelegenheden. En die mogen er best wezen. Ze blinken met 
name uit door de architectuur, maar ook door de materialistische 
en stedenbouwkundige kwaliteiten.

Zo is het oorspronkelijke flauw hellende dak vervangen door 
een volwaardige bouwlaag in houtskelet, dat een laag gewicht 
heeft en goed isoleert. Alle wooneenheden zijn uitgerust met 
een woonhuisventilator type C+ voor het creëren van een 
aangenaam binnenklimaat. Verder regelen condenserende HR-top 
gaswandketels de ruimteverwarming en het sanitair warm water. 
De woningen zijn omwille van de beperkte oppervlakte geschikt 
voor zowel ouderen als alleenstaanden. 

Het architectenbureau W2-Architecten tekende het plan uit. 
Aannemer Van de Kreeke verzorgde de bouwwerken. Alles verliep 
volgens schema en de oplevering gebeurde midden september. 
Tegen het einde van 2015 kan Zonnige Kempen overgaan tot de 
toewijzing en de verhuring van de woningen. 

Openingsuren:

Maandag t.e.m. vrijdag: van 9.00 tot 
11.30 uur
Namiddagen alleen op afspraak tussen 
13.00 en 16.00 uur. Elke tweede donder-
dag van de maand is er een avondzitting 
van 17.00 tot 19.00 uur. 

Telefonisch contact:

Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 16.00 uur, behalve op donder-
dagnamiddag, op het nummer 014 54 19 
41 en via info@zonnigekempen.be.

Sluitingsdagen:

De feestdagen komen eraan en onze 
werknemers toosten ook al eens graag op 
het nieuwe jaar. De kantoren van Zonnige 
Kempen zijn gesloten van vrijdag 25 de-
cember 2015 tot en met vrijdag 1 januari 
2016 omwille van collectief verlof. Ook op 
2 november 2015 is ons bureel dicht. Voor 
dringende herstellingen kan je wel terecht 
op ons noodnummer: 0474 83 55 88.

Goede vrienden,

Iedereen in de politiek vormt nu zijn mening 
over de zogenaamde “Taks-shift”. Dat 
betekent eigenlijk het inkomen dat de staat 
ontvangt langs de belastingen niet langer 

van dezelfde belastingbron te laten komen 
maar van andere en nieuwe belastingbronnen. 

De bedoeling is minder af te houden van het loon 
van de arbeiders en arbeidsters maar meer vanuit 

andere bronnen binnen te krijgen, bijvoorbeeld van 
taksen op alcohol, benzine, sigaretten en op de winst van de 

grote ondernemingen.
De meningen over de tax-shift van de regering zijn erg verdeeld. Heel wat parlementairen 
van de meerderheid en de werkgevers zeggen dat het nieuwe systeem een grote 
verbetering is, de vakbonden zeggen dat het helemaal niet zo is, want dat het weer 
dezelfde mensen zijn die uiteindelijk ook de nieuwe vormen van belastingen zullen 
betalen.
Dit blaadje is geen discussieforum wat dat betreft, maar toch moet me iets van het hart. 
Ook iets over het geld van de staat. Dat geld bestaat niet alleen uit inkomsten, maar 
ook uit uitgaven. En in tijden van financiële nood kan men ook die uitgaven beginnen 
verminderen. Dat heet ‘besparingen’.
En dat bracht er me toe eens even weg te dromen en na te denken over een aantal 
besparingen waartoe er al geruime tijd geleden is besloten. Raken die besparingen 
ieder op gelijke wijze of worden sommige groepen harder geraakt? Jaren geleden, en 
zeker voor Europa veel te zeggen had, betaalden wij allerhande belastingen, maar de 
grote algemene belasting op ons loon diende speciaal om de openbare diensten te 
betalen, om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer goed werkte, dat de diensten 
van de Post uitgebouwd waren tot bijna een model voor de hele wereld.
Maar toen…toen moesten die openbare diensten plots worden ‘gerund’ als een 
bedrijf. Zij mochten niet meer draaien met verlies. Treinen werden afgeschaft, stations 
gesloten, postkantoren dichtgedaan…Het werd een vicieuze cirkel van steeds minder 
en minder ‘dienst’.
In de balans van de eerlijke verdeling moeten wij ook eens durven nadenken wie 
hierdoor in onze samenleving het meest werden benadeeld? Wie waren de mensen 
die niet meer met openbaar vervoer naar hun werk geraakten of die plots vijf kilometer 
verder pas een postkantoor konden vinden?
Eigenlijk is dit ook al een stukje van die tax-shift.

Wanneer wij elkaar tegenkomen, kunnen wij er nog verder over praten,

Ludo Helsen , Voorzitter

Voor al je reacties en mededelingen:
Zonnige Kempen / ZonneKlaar

Grote Markt 39, 2260 Westerlo
T 014-54 19 41 - F 014-54 19 51

info@zonnigekempen.be

Heengaan  
van een  
pionier
Op 27 juni 2015 is Carl Demolder uit 
Booischot ons ontvallen. Hij stond aan 
de wieg van Zonnige Kempen en was 
dus een van onze pionieren.  Vanaf 
het prille begin in 1963 zocht hij in zijn 
hoedanigheid als burgemeester van 
Booischot naar bebouwbare gronden 
voor de eerste woningen van onze 
huisvestigingsmaatschappij.  Wij hebben 
Carl nog gevierd tijdens de festiviteiten 
van 50 jaar Zonnige Kempen.
Wij willen hem danken voor de inzet, het 
doorzettingsvermogen en de vriendschap 
die we van hem mochten ontvangen. De 
realisaties van Zonnige Kempen zijn een 
resultaat van zijn inbreng.



Ramsel-Herselt

Het startschot van de buurtfeesten 
werd dit jaar opnieuw gegeven door 
BUUR-T-HUIS 40, het buurtcomité 
van Roteinde, Bosstraat en 
Linderstraat te Herselt-Ramsel. Op 
13 juni 2015 organiseerden zij hun 
jaarlijkse wijkfeest, intussen toe aan 
de achtste editie!  

Deze buurtbarbecue gaat gepaard 
met animatie voor jong en oud. Zo is 
er muziek en dans, een springkasteel, 
volksspelen en een gratis tombola. 

Het buurtcomité vat het samen als 
volgt: “het was weer een geslaagde 
activiteit met talloze deelnemers van 
Roteinde, Bosstraat en Lindenstraat. 
De animatie was goed, het eten was 
lekker en de gezelligheid was er tot 
een stuk in de avond.”

BUUR-T-HUIS 40 organiseert 
ook doorheen het jaar tal van 
sociale en culturele activiteiten: 
wandeltochten, fietstochten en 
jeugdactiviteiten. Het buurtcafé 
is tweemaal per week geopend. 
Er wordt petanque gespeeld en 
geregeld kaartspelen georganiseerd.  
Het grootste evenement is de 
jaarlijkse rommelmarkt: een ware 
trekpleister die gekend is tot buiten 
onze landsgrenzen!

BUUR-T-HUIS 40: zeer sterk bezig!

Eindhout-Laakdal
Buurtwerking “De Heide” verzorgt 
al jaar en dag een knaller van 
een buurtbarbecue te Laakdal-
Eindhout. Het grasplein te Stokberg-
Vissenstraat werd dit jaar op 27 
juni getransformeerd tot een ware 
feestweide.

Een succesformule met onder andere 
live muziek, een tombola, en een 
overheerlijk ruikende barbecue 
doet steeds een verlekkerde horde 
buurtbewoners afzakken naar dit 
fijne gebeuren.

Meer woorden dienen hier niet aan 
te worden vuilgemaakt. We dagen 
al onze lezers uit om dit initiatief te 
evenaren!

Op naar 2016, met als tussenstop de 
jeneveravond einde 2015!

Welvaartstraat, Berlaar

‘Ter gelegenheid van twee jaar 

bewoning’ staat in koeienletters 
te lezen op de uitnodiging van het 
buurtfeest te Welvaarstraat, Berlaar. 
Elke reden voor een barbecue is een 
goede reden, maar hier raakt de 
organisatie toch een gevoelige snaar. 

De opkomst op  4 juli 2015 was 
groter dan vorig jaar. Ook de zon 
had zich, zeer prominent, op de 
gastenlijst geplaatst.  

De aanwezigen waren zeer lovend 
over het lekkere eten, drank en sfeer. 
Uiteraard  vroegen ze om een derde 
editie van dit initiatief.

De organisatie meldde ons dat een 
aantal personen toch wat hulp nodig 
had om in hun bed te raken, of ze 
hadden er naar verluidt nog gezeten! 
Over de staat waarin alles in de 
vroege ochtend werd opgeruimd, 
wenste de organisatie dan ook liever 
niet op in te gaan.

Zo mals als het vlees was, zo taai 
waren de helpende handen. ’s 
Avonds grote man, …

Berlaar, tot volgend jaar!

Pijpelheide, Booischot 

De buurtwerking van Pijpelheide, 
Booischot, beter gekend als 
KapCar9 (een samenraapsel van 
Kapelaan Francklaan, Cardijnlaan en 
Negenbunders) beloofde ons in 2014 
om ook dit jaar een buurtfeest te 
organiseren. Mensen van hun woord, 
een reden te meer om aan hen ook 
het woord te geven:

“De KapCar9, de Goe Gezind buurt 
van de Pijpelheide, organiseerde 
dit jaar op zaterdag 4 juli voor de 
tweede keer haar buurtfeest. In 
de namiddag speelden de scouts 
Kubb met de jeugd terwijl de 
volwassenen zich konden vermaken 

Feest & Weetjes

met een rondje Teppe-Schiet. Voor 
de kinderen waren er twee 
springkastelen. Ze konden ook een 
ritje doen op de rug van een heuse 
pony of zelf een reuze snoepsaté 
maken die ze uiteraard ook zelf 
mochten opsmullen. 

De avondeditie werd ingezet door 
een dansoptreden van de KapCar9 
kids, gevolgd door een optreden van 
de Best Friends Band. Deze laatsten 
brachten live covers van kei-goeie 
sfeermuziek. Ook aan drank ontbrak 
het niet en voor de hongerige 
buurtbewoner maakten we hotdogs 
of belegde broodjes.  

Het werd een zonnige, blije en 
gezellige buurtdag. Dat doen we 
volgend jaar weer!“

Zo, wat moet dat meer zijn?!

Peuterspeelpunt 
OCMW Laakdal organiseerde deze zomer in Laakdal en 
Eindhout Peuterspeelpunt Spelenderwijs. Kinderen en ouders 
konden zich op donderdagvoormiddag samen amuseren in de 
kindvriendelijke en veilige ontmoetingsplaats. 
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Organiseer zelf een 
buurtfeest
Zelf zin in het organiseren van 
een buurtfeest? Leer je buren op 
een aangename manier (beter) 
kennen en schep een positieve 
sfeer in de hele buurt!

Zonnige Kempen en jouw 
gemeente voorzien een 
subsidie indien aan bepaalde 
voorwaarden zijn voldaan. Op 
de website van Zonnige Kempen 
vind je alle info terug in de 
vorm van een flyer. Doe zeker 
navraag bij jouw gemeente! De 
buurtfeesten van Sandelijnhof in 
Herenthout en Watersportlaan 
in Zandhoven komen in de 
volgende editie aan bod.

Bruiersveld/Stekkestraat te Hulshout 
Het buurtcomité Van Bruiersveld te Hulshout werd vorig jaar nieuw leven 
ingeblazen door een speciale gebeurtenis: een kwarteeuw Bruiersveld! 

Na het grote succes van vorig jaar, vond er dit jaar op 22 augustus 2015 
opnieuw een buurtbarbecue plaats. Maar dit is niet alles…ook onze huurders 
van Stekkestraat waren van harte welkom. Van solidariteit gesproken! 

Er werd lekker gegeten, gedronken (zelden zoveel lege flesjes op één tafel 
zien staan!) en gedanst!

Wij zijn alvast nieuwsgierig wat het buurtcomité in 2017 uit haar hoed gaat 
toveren!

Lijsterplein/Kouwenberg te Vorselaar 

Het buurtcomité Kouwenberg-Lijsterplein te Vorselaar heeft zich op 
22 augustus 2015, net als de zon, van haar beste kant laten zien. Ze 
organiseerden op het plein te Kouwenberg een  buurtbarbecue voor alle 
bewoners van Kouwenberg en Lijsterplein.

Ook was er randanimatie voorzien in de vorm van Kubb: plezier en 
competitiedrang verzekerd! We krijgen stilaan de indruk dat volksspelen, oud 
en nieuw, opnieuw in opmars zijn.

Het buurtcomité vat het mooi samen en blikt vooruit:  “Als ons volgend 
buurtfeest zo eentje als dit wordt...is dat zalig!”

Een volgend hartverwarmend initiatief vond plaats in het derde weekend van 
september 2015. Het buurtcomité verkocht plantjes ten voordele van Kom 
Op Tegen Kanker.


