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HET NIEUWE ZONNIGE KEMPEN
Op zaterdag 23 november stelden we, onder de 
noemer 'Klaar voor de toekomst', het nieuwe Zonnige 
Kempen voor in het LITC-gebouw van Nike in Laakdal.

‘Nieuw’, want sinds dit jaar staat nieuwe directeur 
Anneleen Eelen aan het roer van Zonnige Kempen. In 
de eerste editie van Zonneklaar van dit jaar kon je al 
kennismaken met haar. Anneleen wordt bijgestaan 
door nieuwe afdelingshoofden en enkele nieuwe me-
dewerkers. Bovendien verkoos de Algemene Verga-
dering van onze maatschappij eind mei een nieuwe 
Raad van Bestuur en die koos op zijn beurt een nieu-
we voorzitter, Walter Horemans (burgemeester van 
Berlaar) en ondervoorzitter, Eugeen Van Kerckhoven 
(vertegenwoordiger van de privé-aandeelhouders).

Heel wat nieuwe gezichten dus binnen Zonnige Kem-
pen, klaar om antwoorden te bieden op de wooncrisis 
in ons werkingsgebied.

INSPIRERENDE SPEECHES, EEN VLEUGJE 
HUMOR EN BEDRIJFSFILM IN PRIMEUR
Die zaterdag namen de nieuwe directeur en voorzitter 
het woord. Ook de nieuwe voorzitster van de Verenig-
ing van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH), 
Carien Neven, sprak de aanwezigen toe.

Els Van Hove, één van de nieuwsankers van RTV, 
praatte het geheel aan elkaar en poppenspeler Ar-
mand Schreurs zorgde voor een vrolijke noot.

De aanwezigen kregen ook onze allereerste bedrijfs-
film te zien!

AFSCHEID VAN BOEGBEELDEN
We namen die zaterdag ook afscheid van enkele boegbeelden: 
voorzitter Ludo Helsen (voorzitter van 1979 tot juni 2019), direc-
teur Luc Stijnen (directeur van 1984 tot november 2019) en ver-
schillende andere bestuurders. Ludo Helsen kreeg de titel van 
‘erevoorzitter’.

  ZONNEKLAAR

Foto: LITC-gebouw van Nike in Laakdal (©Tom Van Remoortere)

Op de volgende pagina's vind je enkele foto's van het evenement 
van 23 november. Meer foto's en onze bedrijfsfilm kan je bekijken 
op onze website www.zonnigekempen.be. 

Binnenkort stellen we daar ook onze nieuwe bestuurders uitge-
breider aan je voor!
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Foto: Het personeel van Zonnige Kempen 
schonk Luc Stijnen (rechts) een kunstwerk. 
Huurder Nico Daneels (links) maakte dit 
prachtige werk (©Tom Van Remoortere)

Foto: Walter Horemans (3e van links) bedankte de afscheidnemende voorzitter, directeur en bestuurders (©Greet Weckhuysen) 

Walter Hormans: "Onze waardering en dankbaarheid voor de immense bijdrage van erevoorzitter Ludo 
Helsen en directeur Luc Stijnen kunnen we best tonen door het mooie werk dat ze geleverd hebben 

verder te laten groeien in de richting die zij ons getoond hebben."

Foto: Sfeerbeeld tijdens de receptie (©Tom Van Remoortere)Foto: Els van Hove, nieuwsanker van RTV (©Tom Van Remoortere)
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Foto: Luc Canters en Nathalie Van den Meutter zorgden voor een 
streepje muziek tijdens de receptie (©Tom Van Remoortere)

Foto: Voorstelling van onze bedrijfsfilm (©Tom Van Remoortere)

Foto: Walter Horemans (linksboven), Ludo Helsen (rechtsboven), Anneleen 
Eelen (linksonder) en Luc Stijnen (rechtsonder) (©Tom Van Remoortere)

"Heldere communicatie en een transparant 
beleid op mensenschaal zijn nodig om een 
goede relatie met onze huurders uit te bou-
wen. De drie buurthuizen die we vandaag 
in onze wijken kennen zijn een stap in de 
goede richting", vertelde Anneleen Eelen 
tijdens haar speech.

Bekijk onze volledige bedrijfsfilm op 
www.zonnigekempen.be

Foto: Sfeerbeeld (©Tom Van Remoortere)



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 E-MAIL
Maandag en dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 
16.00 uur.
Woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Dan zijn wij bereikbaar op het nummer 014 54 19 41 en via 
info@zonnigekempen.

SLUITING KANTOOR
• Maandag 23 december 2019 t.e.m. vrijdag 3 januari 2020

GOED OM TE WETEN

HERSTELLINGEN

Herstelling nodig?
Elke werkdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 
uur op het nummer 014/54 19 41 (keuzetoets 1/1).

Dringend probleem?
Weekends en feestdagen van 07.00 tot 20.00 uur op 
het noodnummer 014/53 84 59.

Problemen met verwarming/warm water?
Individuele ketel: elke werkdag, weekends en feest-
dagen van 07.00 tot 20.00 uur op het nummer 
03/500 50 00.

Collectieve verwarming: elke werkdag van 09.00 
tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur op het nummer 
014/54 19 41 (keuzetoets 1/1); weekends en 
feestdagen van 07.00 tot 20.00 uur op het nummer 
03/500 50 00.

PRAKTISCHE INFORMATIE

! NIEUW VANAF FEBRUARI 2020: HERSTELLINGSNAMIDDAG

Wil je een herstelling aan je woning doorgeven? Of, meldde je al een herstel-

ling en wil je weten hoever het daarmee staat? Dan kan je vanaf woensdag 

5 februari 2020 op bepaalde woensdagnamiddagen terecht bij een mede-

werker van team patrimonium.

Wanneer?   kijk op onze website www.zonnigekempen.be   

   voor alle datums

Waar?   aan onze balie, Grote Markt 39, 2260 Westerlo

Waarvoor?  herstellingen melden, stand van zaken opvolgen 

Bij wie?  een medewerker van team patrimonium helpt   

   je graag verder

Meebrengen?  je mag foto's meebrengen van het technisch   

   probleem dat je wil melden

Afspraak maken? je maakt vooraf een afspraak via 

   herstellingen@zonnigekempen.be of tijdens de  

   kantooruren op 014/54 19 41 (keuzetoets 1/1)


