
[ 4XL heeft voor de presentatie van de styling eenmalig eindredactie uitgevoerd 
op een gekozen voorbeeldbrief aan huurder en het hoofdartikel van de laatste 
Zonneklaar. Eindredactie en/of redactie zit niet vervat in de toegekende huidige 
huisstijlopdracht maar kan steeds extra geoffreerd worden indien gewenst. ]
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DEZE SPECIALE EDITIE VAN ZONNEKLAAR STAAT IN HET TEKEN VAN ONS VISITATIERAPPORT. 
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ZONNEKLAAR

VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER
HET LEVEN ZOALS HET IS

Het leven van en bij een sociale bouwmaatschappij is niet anders dan het leven van ons 
allemaal: momenten van grote activiteit, momenten van mindere activiteit, blije dagen 
en droevere dagen.

Zo was ook de voorbije periode. Er geraakten weer nieuwe woningen klaar, onder 
andere die van de Kaaibeeksedijk in Westerlo, wij krijgen daarvoor binnenkort de 
minister op bezoek om ze plechtig in gebruik te nemen. Ook de mooie restauratie van 
de Blokskens in Zandhoven werd afgewerkt en er waren heel veel blije mensen bij de 
opening ervan aanwezig. Heel wat leden van ons bestuur waren erbij toen wij in 
Pijpelheide ons wijklokaal in gebruik hebben genomen. Wij beseffen dat dat in deze wijk 
broodnodig was om het sociale leven te ondersteunen en het samen met de gemeente 
en specialisten in goede banen te leiden.

Daarom zijn wij er half augustus nog eens terug geweest met het grootste deel van onze medewerkers en met veel leden van de raad van bestuur, 
ook om de mensen te danken die ervoor zorgen dat het wijklokaal werkt. Met die groep bezochten wij nog andere van onze nieuwe projecten, onder 
andere de verbouwing en uitbreiding in het dorp van Booischot.

En eveneens in de periode die net voorbij is kregen wij het bericht van de Minister van Huisvesting, mevrouw Liesbeth Homans, dat wij, Zonnige 
Kempen, twee van de zes prijzen hadden gewonnen bij de beoordeling van de beste toepassingen de laatste jaren bij alle bouwmaatschappijen uit 
Vlaanderen! En blij dat wij er mee waren. Met velen zijn wij naar Brussel geweest om die prijzen in ontvangst te nemen.

Maar het leven zoals het is had ook bij ons een keerzijde. Een tijdje geleden vernamen wij het overlijden van de ereburgemeester van 
Herenthout, Arthur Baeten. Tuur is niet alleen geruime tijd burgemeester van Herenthout geweest, maar ook in diezelfde lange periode was hij één van 
de steunpilaren uit ons bestuur. Geen inspanning was voor hem teveel en door zijn kwinkslagen werd menige vergadering opgemonterd. 
Het werk dat begonnen was onder Ernest Vercammen, namelijk ervoor zorgen dat er in Herenthout voldoende goede sociale huurwoningen waren, 
zette hij met de inzet van al zijn krachten verder. Tuur is één van de groten uit de Kempen die wij nooit zullen vergeten. 
Moge hij zacht rusten tussen de mensen waar hij zo van hield.

Ludo Helsen 
Voorzitter

HEENGAAN VAN EEN DRIJVENDE KRACHT
Op 19 september 2017 is Tuur Baeten uit Herenthout ons ontvallen. Hij was jaren-
lang één van de sterkhouders  van onze maatschappij. Van januari 1989 tot januari 
2007 was hij immers als  burgemeester van Herenthout en bestuurder één van de 
promotoren van onze Zonnige Kempen. We willen hem danken voor zijn inzet en  
doorzettingsvermogen, ook voor zijn vriendschap en de vrolijke noten die bij hem 
nooit ontbraken. De realisaties van Zonnige Kempen zijn mee het resultaat van zijn 
inbreng. Mensen aan een goed en betaalbaar huis helpen was één van zijn grote 
bekommernissen.



BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN
De visitatiecommissie bestempelt onze maatschappij als één van de meest actieve sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. 
Ook in 2017 deden we deze titel alle eer aan. Ons harde werk resulteerde in de oplevering van heel wat nieuwe woongelegenheden. 
Eén daarvan is het project ‘De Blokskens’ in Zandhoven. Maak kennis met dit opmerkelijke project.

OORSPRONKELIJK
Het monument ‘De Blokskens’ aan de Driehoekstraat in Zandhoven 
is een perceel met gebouwen dat eigendom is van het OCMW van 
Zandhoven. Zonnige Kempen heeft de grond in erfpacht voor een 
periode van 50 jaar.

Het monument bestond oorspronkelijk uit een rijtje arbeiderswo-
ningen en een ertegenover gelegen schuurtje. Het ontleent haar 
status als monument aan de ensemble-waarde en de relatief goed 
bewaarde details.

De woningen werden in 1842 gebouwd voor de behoeftigen van 
het dorp. Het geheel lag relatief ver buiten de bebouwde kern van 
Zandhoven en had een functionele relatie met het omringende 
landschap. Moestuinen voorzagen in het levensonderhoud en de 
omringende bossen leverden brandstof.

RENOVATIE EN NIEUWBOUW
Zonnige Kempen koesterde de wens om het monument te renoveren tot eigentijdse woningen en er nieuwe woningen aan toe te voegen. 
Hierdoor ontstond een uitstekend voorbeeld van verdichting. Het omringende landschap en de aanwezigheid van het oude monument 
boden daarbij veel mogelijkheden. “De vraag was niet alleen hoe het monument ingepast kon worden in een hedendaags woonensemble, 
maar ook hoe het plan een hernieuwde relatie aan kon gaan met het landschap en haar recreatieve routes. Bijzonder is dat het nieuwe plan te-
vens de sociaal-maatschappelijke traditie zal voortzetten van huisvesting voor de kansarmen van Zandhoven”, licht directeur Luc Stijnen toe.

Het ontwerp van Happel Cornelisse Verhoeven Architecten voorzag in de renovatie van het monument tot vier eengezinswoningen met elk 
één slaapkamer en negen nieuwe woningen met elk twee slaapkamers. De architectuur van de nieuwbouw refereert naar het monument 
dankzij onder andere subtiele materialen en een kam bovenop het dakvolume.

Verder werkten we met Kruis Lagen Hout, wat duurzaam is omdat het een hergroeibaar materiaal is. Zonnecollectoren zorgen voor het warme 
water. De nadruk ligt op collectiviteit, maar de woningen hebben wel een kleine privé-tuin.



KWALITEIT VAN WONINGEN
Ook over onze duidelijke visie op milieuvriendelijkheid en duurzaamheid, en het feit dat we die visie ook in de praktijk brengen, is de 
visitatiecommissie vol lof.  Zonnige Kempen begeleidt haar huurders in haar milieuvriendelijkheidsstreven en neemt al jaar en dag deel 
aan alle mogelijke Europese gesubsidieerde projecten om een goed onderhouden patrimonium te bekomen met de laagst mogelijke 
energielast. We geven graag wat meer uitleg over twee Europese initiatieven waaraan we deelnemen.

SHINE
32% van de CO2-uitstoot in de Kempen is afkomstig van 
huishoudens. Daarom werd binnen het engagement van de 24 
Kempense gemeenten om hun CO2-uitstoot te verminderen 
tegen 2020 geopteerd om verouderde woningen, gebrekkige 
isolatie en inefficiënte technieken die bijdragen aan dit cijfer, 
aan te passen.

Om het verouderde woningbestand aan te pakken, startte 
Zonnige Kempen in samenwerking met Kamp C en het Ken-
niscentrum Energie van Thomas More en onder supervisie van 
IOK het wijkrenovatieproject SHINE op. SHINE staat voor ‘Sus-
tainable Houses in Inclusive NEighbourhoods’ en is goed-
gekeurd binnen de Europese subsidie van het Interreg 2 Zeeën 
- programma. Het project loopt tot augustus 2020.

Europese projecten zijn duidelijk 
geen losstaande 
initiatieven, maar beïnvloeden 
mekaar en ook de volledige 
werking van onze organisatie. 

De weg is nog lang, maar onze 
huurders en onze partners geraken 
beetje bij beetje besmet met het 
goedaardige virus ‘energetische 
duurzaamheid’!

ENLEB
In de loop van 2016 werd de aanvraag van ENLEB (ENergieneu-
traal LEvensloopbestendig Bouwen) aangepast. De doelstelling 
van het project is de ontwikkeling van een integraal concept 
voor verduurzaming van woningen op basis van co-creatie. 
Voor Zonnige Kempen is hierin onder andere de energetische 
renovatie van Markt 18, de voormalige woning van dokter Van 
Bockstal te Vorselaar, opgenomen.
 
Hierbij moeten we niet-standaardoplossingen ontwikkelen 
omdat het uitzicht van de woning niet gewijzigd mag worden. 
Dit dient te gebeuren in combinatie met een verdichtings-
strategie om de bewoningsdensiteit te verhogen tot zes 
entiteiten. Er zal eveneens onderzocht worden of nieuwe tech-
nologieën, zoals elektriciteit op basis van gelijkstroom en ver-
warming via een zeolietketel,  toegepast kunnen worden. 

14 organisaties uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk werken samen om de renovatiedynamiek 
gebaseerd op BEN (Bijna Energie Neutraal) in eigen regio op 
gang te brengen. De insteek vanuit Zonnige Kempen is tweele-
dig. Ten eerste zullen in een proefproject enkele woningen van 
de wijk Seringenhof gerenoveerd worden binnen de BEN-nor-
mering. Hiervoor werden in 2016 de eerste stappen gezet. 
Naast het aanstellen van de architect (Martine Van Noten) werd 
met VITO contact genomen om luchtkwaliteitsmetingen uit te 
voeren vóór en na de renovatie. 

Na deze proefwoningen zal ook getracht worden de rest van 
de wijk, rekening houdend met de ervaringen uit SHINE, te 
renoveren. 

Het tweede luik betreft de begeleiding van huurders naar een 
energie-efficiënt leven. Zowel binnen het proefproject als daar-
buiten bouwen we hiervoor verder op vroegere Europese pro-
jecten (CEM, TRIME…) en worden deze verder geoptimaliseerd. 



BETAALBAARHEID VAN WONEN
Bij onze maatschappij liggen de huurlasten, in vergelijking met andere sociale bouwmaatschappijen, aan de lage kant. Inderdaad, wij le-
veren serieuze inspanningen om de huurlasten te beheersen. Het sensibiliseren van onze huurders om de energielasten te verminderen 
zit dan ook in onze genen. Hoe we dat concreet aanpakken, lees je in de volgende paragrafen.

TRIME-PROJECT: GEZOND LEVEN EN GELD SPAREN 
Zonnige Kempen behoorde tot de selecte groep van zeven huisves-
tingsmaatschappijen uit vijf Europese landen die van 2014 tot 2017 
samenwerkten binnen het TRIME-project. TRIME (TRIas Mores Ener-
getica) is een Europees project dat bewoners van sociale woningen 
helpt om hun energieverbruik te verminderen en tegelijkertijd het 
binnenklimaat te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat op lange termijn de 
financiële middelen en het welzijn van de sociale huurders toenemen. 
Zo stijgt ook hun zelfbewustzijn, waardoor hun maatschappelijke be-
trokkenheid binnen het werkingsgebied van Zonnige Kempen nog 
groeit en de samenhang in de betrokken wijken verbetert. Bovendien 
draagt het project bij aan het voorkomen van de opwarming van de 
aarde.

ENERGIE AMBASSADEURS ALS SPILFIGUREN
Onze maatschappij kon beroep doen op ervaringen opgedaan in 
eerdere projecten, maar nooit eerder schakelden we de medewerking 
van een aantal huurders in om hun buren te begeleiden in energiebe-
sparing. En dat is nu precies de kern van het TRIME-project.

Zonnige Kempen leidde twaalf zogenaamde Energie Ambassadeurs op 
die een onmisbare schakel vormden in het project. We ontwikkelden 
voor hen een toolbox en training om correct advies te verlenen aan 
hun medebewoners. Het was immers de bedoeling dat onze ambas-
sadeurs hun buren aanmoedigden om mee te stappen in het project.

RESULTATEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEF
De Energie Ambassadeurs begeleidden meer dan 100 gezinnen in Ber-
laar, Booischot, Ramsel, Herenthout en Vorselaar. Zij realiseerden een 
energiebesparing via kleine ingrepen in het dagdagelijkse handelen, 
zonder hierbij aan comfort in te boeten. Ze bespaarden gemiddeld 
11,5% op hun energierekening, wat goed is voor gemiddeld 165 euro 
minder energiekosten per jaar per gezin.

Onze maatschappij erkent het nut en de positieve gevolgen, zowel 
voor onze huurders als voor onze maatschappij. Daarom zullen we het 
begeleiden van onze Energie Ambassadeurs verderzetten, onder an-
dere in het SHINE-project.

Ook andere huisvestingsmaatschappijen en organisaties toonden al 
interesse om het Energie Ambassadeurs model toe te passen. Zij kunnen ber-
oep doen op de materialen en de ervaring die Zonnige Kempen opdeed via 
het TRIME-project om zo de beste ondersteuning te bieden aan hun toekom-
stige Energie Ambassadeurs en de bewoners die ze zullen begeleiden.



SOCIAAL BELEID
Zonnige Kempen wil een maatschappij zijn die dicht bij haar huur-
ders staat. We zijn benieuwd naar wat bij hen leeft en welke acties 
we kunnen ondernemen om hun woonsituatie en samenleven te 
verbeteren. Om die doelstellingen te bereiken, werken we vaak sa-
men met externe partners. Zo ook bij het project ‘Bewonerspartici-
patie’ in Booischot.

... NAAR EEN PROJECT 'BEWONERSPARTICIPATIE'
Wat we samen doen, doen we beter. Voor het aanpakken van de beschreven problematiek voelde Zonnige Kempen de nood voor samen-
werking. Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie VZW en de gemeente Heist-op-den-Berg toonden zich bereid en sloegen de handen 
in elkaar. De partners schreven in op het subsidieproject ‘bewonersparticipatie’ en ontvingen financiële steun van de provincie Antwerpen.  

OPBOUWWERKSTER EN BUURTHUIS
In september 2016 ging opbouwwerkster Marloes Damen van Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie VZW aan de slag.  Tijdens haar 
eerste werkmaanden maakte ze kennis met de projectpartners, de buurt Pijpelheide en bouwde ze een vertrouwensband op met onze 
huurders. 

Om de slaagkansen van het project te optimaliseren, is het opbouwen van nabijheid voor de huurders belangrijk. Opbouwwerkster Marloes 
had een plaats nodig waar de huurders haar kunnen vinden; een laagdrempelige en toegankelijke plek voor de buurtbewoners, een echt 
buurthuis. Hiervoor stelde Zonnige Kempen een woning in de Kapelaan Francklaan ter beschikking. De officiële opening van het buurthuis 
vond eind april dit jaar plaats. 

RESULTATEN
Het project heeft intussen al vruchten afgeworpen. Zo keurde de gemeenteraad van Heist-op-den-Berg onlangs een leefbaarheidsplan goed. 
Dat plan werd opgemaakt door Zonnige Kempen, Samenlevingsopbouw, de gemeente en het OCMW en Kempens Woonplatform. Het plan 
bevat een reeks maatregelen om de leefbaarheid in de wijk te verhogen zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en de parkeer-
problematiek, de communicatie met de bewoners en de kwaliteit van de woningen.

Verder organiseerden de projectpartners in de wijk zwerfvuilacties, zitdagen samen met het OCMW, een buurtfeest en vele andere activiteit-
en die het samenleven in de wijk ten goede komen. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

VAN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK ...
In het najaar van 2015 startten de collega’s van team leefbaarheid met 
een leefbaarheidsonderzoek. Ze polsten naar de tevredenheid van 
onze huurders over hun woning en woonomgeving. De resultaten van 
dit onderzoek brachten een aantal knelpunten in de wijk Pijpelheide 
aan het licht. Zaken als sluikstorten, overlast, kleine criminaliteit, veel 
verloop in bewoners ... tasten het imago van de wijk aan en daar wilden 
we graag wat aan doen.



INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID
Zonnige Kempen is volgens de leden van de visitatiecommissie een bouwmaatschappij met grote bereidheid tot verandering en verbe-
tering. Wij doen inderdaad ons best om op alle vlakken vooruitstrevend te zijn. Zo ook bij de bouw van ons nieuwe kantoor. 

NOOD AAN EXTRA RUIMTE
Wie de voorbije maanden passeerde langs de E.J. van Gansenstraat 
in Westerlo kon er niet naast kijken: Zonnige Kempen is gestart met 
de uitbreiding van haar huidige kantoor.

Door de aangroei van ons patrimonium - en de daaruit voort-
vloeiende toename van de administratie - en ons personeelsbestand 
ervaarde onze maatschappij immers de nood voor extra bureau- en 
archiefruimte. Het opofferen en opsplitsen van een vergaderzaal als 
bijkomende bureaus bracht slechts voor korte tijd soelaas. Uitbrei-
ding van ons kantoor bleek noodzakelijk.

LOCATIE UITBREIDING
We onderzochten verschillende pistes voor uitbreiding en hakten 
midden 2013 de knoop door. We zouden uitbreiden op de locatie 
van onze parking aan de zijde van de E. J. van Gansenstraat. In 
oktober van datzelfde jaar startte Zonnige Kempen de aanbeste-
dingsprocedure voor het aanstellen van een bouwteam voor dit pro-
ject op. Eind februari 2014 kregen W2-architecten,  Chris Ebinger (in-
genieur stabiliteit en technieken en EPB) en ASBT bvba 
(veiligheidscoördinatie) de opdracht om onze toekomstige kantoren 
vorm te geven. Het grootste uitgangspunt daarbij: duurzaamheid 
in al zijn facetten. Deze zoektocht resulteerde in het huidige plan 
waarvoor we in juli 2015 de  stedenbouwkundige vergunning ont-
vingen. 

HET PLAN
Het bestaande kantoorgebouw van Zonnige Kempen zal door een 
aantal beperkte ingrepen aangepast en opgefrist worden. Op het 
achterliggende perceel - onze voormalige parking - komt op het 
gelijkvloerse niveau een nieuwbouw die een uitbreiding is van het 
bestaande kantoor. De verdiepingen gelegen langsheen de E.J. van 
Gansenstraat zullen worden ingericht tot twee appartementen.

INRICHTING
Intussen dachten we ook al na over de inrichting van de nieuwbouw. 
Ook hier willen we, net als bij de ruwbouw, het principe van circulaire 
economie toepassen door maximaal gebruik te maken van gerecu-
pereerde materialen.

Daarvoor werken we samen met  Rotor vzw uit Brussel. Rotor is een 
organisatie die veel aandacht besteedt aan het zelf opzetten van de-
sign- en inrichtingsprojecten met herbruikbare materialen. Zo geven 
ze een beeld van de mogelijkheden die hergebruik biedt. Gezien het 
traject en de overtuigingen van deze vzw, die volledig in lijn liggen 
met de onze, was er vanaf de eerste contacten al een klik  tussen 
onze maatschappij en Rotor. 

In december 2016 besliste 
onze Raad van Bestuur de 
uitvoering van de werken 
toe te vertrouwen aan 
Bouwbedrijf Moons nv uit 
Hechtel-Eksel die begin 
2017 startte met de werken.



KLANTVRIENDELIJKHEID 
Ruime openingsuren, informatie- en bewonersvergaderingen, een noodnummer … Onze maatschappij doet haar uiterste best om 
klantvriendelijk te zijn. Daarom besteden we in deze rubriek extra aandacht aan onze huurders.  Heel wat van onze huurders organise-
ren immers graag feestjes en staken ook in 2017 massaal de handen uit de mouwen. Een nieuwjaarsdrink, buurtfeest, barbecue, Hallo-
weenfeestje … Geniet mee van hun festiviteiten!

EEUWELINGE IN NACHTEGAAL
Op 15 oktober 2017 vierde Maria, bewoonster van Nachtegaal in 
Vorselaar, haar - ja, je leest het goed - honderdste verjaardag! 
De voorbereidingen voor het grote feest gingen al van start in de 
zomer. Het initiatief kwam van haar familie, de steun voor een locatie 
van gemeente Vorselaar. Om een idee te geven van de geleverde in-
spanningen: familie en inwoners van de gemeente plooiden een vier-
duizendtal servetten tot bloemen. Ook de bewoners van Nachtegaal 
sloegen de handen in elkaar en staken op deze speciale dag de hele 
wijk in een feestelijk jasje: elke woning en struik werd voorzien van 
bloemen, slingers … De bewoners hebben er met enorm plezier, trots 
en grote inzet aan gewerkt! 

WERK MEE AAN ZONNEKLAAR
Vind jij ook dat iemand uit jouw wijk eens in de bloemetjes gezet mag worden? Of, heb je een buur met een bijzondere 
hobby? Voortaan doen we een beroep op onze huurders om Zonneklaar te vullen. Foto’s van bijzondere gelegenheden 
(huwelijk, jubileum, feestjes …), mopjes, gedichten … Alle input is welkom!

Stuur een e-mail naar info@zonnigekempen.be of bel naar  014 54 19 41.

NETHENDAL, BERLAAR

WELVAARTSTRAAT, BERLAAR

TER VOORT, HULSHOUT

WATERSPORTLAAN, ZANDHOVEN

KERKEVELDEN, NIJLEN

DE HEIDE, LAAKDAL



BESTE PRAKTIJKPRIJZEN
In deze Zonneklaar kwam je meer te weten over de prestatievelden waarop de visitatiecommissie onze maatschappij beoordeelde en de 
inspanningen die we daarvoor leverden. Maar, hoe goed was het visitatierapport van Zonnige Kempen eigenlijk? Uitstekend! We kregen 
over de hele lijn een positieve beoordeling. 

De visitatiecommissie stelde zelfs twee goede 
praktijken vast. Dat zijn werkwijzen die duidelijke resul-
taten hebben opgeleverd en daarom als een voorbeeld 
onder de aandacht van andere sociale bouwmaatschap-
pij gebracht worden.

TWEE NOMINATIES
Onze goede praktijken werden op Vlaams niveau 
genomineerd voor de ‘Beste-Praktijkprijs 2017’. Een jury 
bestaande uit vertegenwoordigers van de sector, sociale 
huurders en de Visitatieraad koos de best practices in 
zes categorieën. 

Op woensdag 13 september reikte Vlaams  minister van 
Wonen Liesbeth Homans de ‘Beste Praktijkprijzen 2017’ 
uit. Zonnige Kempen sleepte maar liefst twee van de zes 
prijzen in de wacht.

TWEE PRIJZEN
We ontvingen een eerste Beste Praktijkprijs voor onze woningen voor nieuw-samengestelde gezinnen. “Deze gezinnen hebben vaak nood 
aan een flexibel aantal (slaap)ruimtes”, zegt directeur Luc Stijnen. “Daarom hebben we in de wijken Schietboom en Zoerledorp in Westerlo 
woningen uitgerust met een verschuifbare wand. Zo creëren we op een eenvoudige manier een extra slaapkamer voor ‘weekendkinderen’”, 
gaat Stijnen verder.

Een andere vorm van flexibiliteit werd toegepast in de Kapelaan Francklaan in Booischot waar een verplaatsbare wand op de eerste verdie-
ping in twee aanpalende woningen de mogelijkheid biedt om één, twee of zelfs drie slaapkamers te voorzien op de verdieping, afhankelijk 
van de gezinssituatie van de bewoners.

Voor het CEM-project (Communicatiemiddel voor Energiekost en integrale woonkwaliteit op Maat van de huurders) ontving onze maatschap-
pij een tweede erkenning. “Binnen dit project stelden we vast dat de leefwijze van een gezin bepalend is voor het energieverbruik”, stelt Luc 
Stijnen. Dit was een aanzet voor de start van het TRIME-project in september 2014.

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
Ons kantoor is gesloten van maandag 25 december 2017 t.e.m. woensdag 3 januari 2018 omwille van collectief verlof. 
Voor dringende herstellingen kan je wel terecht op ons noodnummer 0474 83 55 88.
Een volledig overzicht van de sluitingsdagen van 2018 vind je op onze website www.zonnigekempen.be.


