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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

LIMERICK VOOR LUC
Er was eens een jongen in Kasterlee
die graag met de Zon mooie dingen dee,
hij gebruikte die zon,
overal waar hij kon,
en heel wat mensen vaarden er wel mee!

Een limerick is een vijflijnig gedichtje, waarvan de eerste lijn eindigt op een
geografische naam, en de rijmen zijn AABBA. Ik heb er zo een aantal geschreven,
vooral voor mensen waarmee ik bevriend ben en dit op belangrijke momenten
in hun leven. Dat doe ik nu ook voor directeur Luc Stijnen die vanaf 1 januari is
opgevolgd door Anneleen Eelen. De lezers vernemen er in dit blad meer over.
Luc heeft bij de Zonnige Kempen een lange carrière achter de rug, een van 36 jaar, waarvan 34 als directeur. Hij heeft via zijn
activiteiten als directeur en burgerlijk ingenieur-architect vele mensen uit vele landen ontmoet en met hen steeds grote
stappen vooruit gezet op het vlak van duurzaamheid en de inzichten daarin, maar hij heeft in die lange periode slechts
één voorzitter gehad ... en daarom is het voor mij gemakkelijk te getuigen hoe veel hij voor de Zonnige Kempen heeft
betekend en heeft gedaan. Ik moet daar geen getuigenissen voor verzamelen, ik hoef daarvoor alleen maar in ons verleden te duiken.
Toen Luc op 21 april 1983 werd aangeworven, eerst ‘parttime’ en voor een periode van zes maanden, was de motivatie dat wij ook een
personeelslid nodig hadden die een echt technicus was. Wij keken toen naar de toekomst van de maatschappij en hebben de situatie juist
ingeschat. Luc was een van de eersten, misschien wel de eerste, van zijn niveau die bij een sociale huisvestingsmaatschappij begonnen te
werken. Het is een goede beslissing geweest van de toenmalige Raad van Beheer, ook toen hij op 6 mei 1986 tot directeur-zaakvoerder werd
benoemd.
Van een maatschappij met enkele honderden huizen, de jongste in Vlaanderen, in een plattelandsregio waar men vrij laat tot
de oprichting van zo een vennootschap was gekomen tot wat ze nu geworden is, heeft de Zonnige Kempen heel wat bewuste
nieuwe terreinen ontgonnen ... stilaan het terrein van gelijkende huizen aan de rand van het dorp verlaten om huizen te gaan
bouwen onder de kerktoren ... pal in het centrum ... Ook zijn wij een leidende rol gaan spelen in het duurzame woonbeleid in het
algemeen. Kamp C komt mee uit de geest van de Zonnige Kempen. Daaraan heeft Luc jarenlang in enorme mate bijgedragen.
Daarom, om al deze redenen, wou ik in dit voorwoord Luc Stijnen meer dan symbolisch bedanken met ‘Limerick voor Luc’.
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MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE DIRECTEUR,
ANNELEEN EELEN
Zonnige Kempen heeft met Anneleen Eelen een nieuwe directeur. Zij volgt sinds 1 januari 2019 Luc Stijnen op, die momenteel ‘senior
directeur’ is en in november dit jaar met pensioen gaat. Anneleen is 32, heeft roots in Vorselaar en woont samen met haar man en
dochtertje Marie in Voortkapel, op een boogscheut van het kantoor van Zonnige Kempen. Anneleen is ingenieur-architect en geen
onbekende in de sector van de sociale huisvesting. De laatste vier jaar was ze afdelingshoofd administratie en financiën binnen onze
maatschappij.
Voor deze editie van Zonneklaar nodigden we beide directeurs uit voor een dubbelinterview.

Laat ons beginnen bij het begin. Luc, jouw loopbaan bij Zonnige Kempen, dat destijds een eerder kleine maatschappij was
met een drietal medewerkers, startte in 1983. Met welk gevoel
blik je terug op die loopbaan?
Luc: “In de eerste plaats met veel tevredenheid. Tevreden omdat
ik mijn eigen inzichten en overtuigingen, zoals het helpen van
mensen en mijn steentje bijdragen voor een beter leefomgeving, kon
realiseren. Verder ben ik ook enorm blij met de samenwerking die ik
mocht ervaren in alle lagen van onze maatschappij; met onze voorzitter, ons bestuur, medewerkers, de VMSW ... En, last but not least, ben
ik dankbaar voor het begrip en steun die ik van het thuisfront kreeg.”

Wat is je beste herinnering aan je 36-jarige carrière bij Zonnige
Kempen?
Luc: “Dat is in het algemeen de waardering die ik kreeg voor
wat we gerealiseerd hebben. Waardering van huurders, de gemeenten uit ons werkingsgebied, partners van Europese projecten en van actoren zowel uit de bouw- als de sociale sector.”

Anneleen, we zijn ook benieuwd naar hoe jouw verhaal bij
onze maatschappij begon. Kan je daarover wat vertellen?
Anneleen: “Wel, toen ik nog werkte voor Ontwerpatelier, werkte
ik al aan projecten voor Zonnige Kempen. Ik wilde in mijn job echt
een verschil kunnen maken en gezien de duidelijke maatschappelijke (zowel sociaal als naar duurzaamheid toe) meerwaarde
van Zonnige Kempen, besloot ik te solliciteren bij de maatschappij. Zo ben ik gestart als architecte binnen team patrimonium.”

Na enkele jaren schopte je het tot afdelingshoofd administratie en financiën en nu tot directeur. Wat was je eerste
reactie toen je hoorde dat je Luc Stijnen ging opvolgen?
Anneleen: “Heel erg spannend! Ik besef enerzijds maar al te goed dat
er een grote verantwoordelijkheid aan vasthangt, anderzijds heb ik
enorm veel zin in de vele uitdagingen en kansen die er zijn om hét verschil te kunnen maken en de goede werking van onze maatschappij
verder te zetten.”

Die maatschappij heeft een hele evolutie doorgemaakt. De verhuis van het kantoor van Turnhout naar
Westerlo en het toegenomen personeelsaantal zijn
slechts enkele voorbeelden. Luc, wat is voor jou de
grootste verandering die je gedurende je loopbaan
hebt gezien?
Luc: “Dat is zonder enige twijfel de toenemende regelgeving
en procedures waardoor het uiteindelijke doel om goede,
comfortabele en duurzame woningen ter beschikking te
stellen aan onze doelgroep schijnbaar niet meer het
belangrijkste is.”

Laat ons nu een blik werpen op de toekomst.
Anneleen, wat is jouw visie voor Zonnige Kempen?
Welke klemtonen wil je leggen? Wat is jouw ambitie?
Anneleen: “Gezien de groei van onze organisatie is
onze ‘corebusiness’ uitgebreid. Dit vraagt om verdere
professionalisering, maar we mogen daarbij zeker
het menselijke aspect niet uit het oog verliezen. We
moeten ook onze verantwoordelijkheid van impact op de
leefomgeving blijven opnemen en het duurzame
karakter van Zonnige Kempen blijven bewaken. Mijn
grootste ambitie voor de maatschappij? Evolueren naar een brede woonmaatschappij die tegemoet
komt aan de specifieke woonvragen van diverse doelgroepen. Integratie van ‘wonen’ en ‘welzijn’ wordt essentieel.”

Kan jij, Luc, om deze ambitie te realiseren, je opvolgster nog goede raad geven?
Luc: “In de traditie van Zonnige Kempen, zou ik haar
willen stimuleren tot langetermijndenken, het nemen van
vele initiatieven die met vallen en opstaan verdere groei
zullen opleveren, zowel voor Zonnige Kempen als zijzelf.”

Na een loopbaan van 36 jaar
bij Zonnige Kempen
gaat Luc Stijnen, momenteel
'senior directeur', in november
dit jaar met pensioen.
Anneleen Eelen volgt hem
sinds 1 januari op.

Dat zijn mooie woorden die Anneleen zeker kunnen inspireren. Wat of wie inspireert jou nog meer,
Anneleen?
Anneleen: “De mensen waarmee ik dagelijks in
contact kom: familie, vrienden en collega’s. In
mijn opvoeding heb ik meegekregen dat iedereen
talenten en kwaliteiten bezit. Ik probeer die aspecten in
ieder mens te zien en me daardoor te laten inspireren."

Slotvraagje voor Luc: wij vermoeden dat je niet zal
stilzitten na je pensioen. Wat zijn je plannen voor de
komende jaren?
Luc: “Ik wil me graag blijven focussen op het uitdragen
van kennis en het ondersteunen van projecten in het kader
van duurzame samenleving met een meerwaarde en innovatief karakter, en dit zowel in binnen- als buitenland."

Hartelijk dank voor de fijne babbel, Anneleen en Luc.
En aan jullie beiden: veel succes met alles wat jullie in de toekomst zullen ondernemen!

WIJKHUIZEN IN DE KIJKER: HERENTHOUT & BOOISCHOT
't Lindehofke in Herenthout
Vorig jaar opende wijkhuis ’t Lindehofke officieel haar
deuren. Buurtbewoners, OCMW Herenthout en Zonnige
Kempen stoomden de polyvalente ruimte aan de Bergense Steenweg klaar tot een warm buurthuis.
Het wijkhuis wil een verbonden en levendige buurt
creëren. Alle acties dragen bij tot een positief buurtgevoel. Het is in de eerste plaats ván en vóór de bewoners, maar de deuren staan open voor iedereen. Je hoeft
dus niet van de wijk te zijn om een kijkje te komen nemen
of deel te nemen aan een activiteit.
We geven graag een bloemlezing van de activiteiten die
er al plaatsvonden: vergaderingen van vrijwilligersorganisaties, zitdagen van het OCMW en Zonnige Kempen,
samenwerking met Hobby Huis Driane in het kader van
de Warmste Week voor de NAH-liga (personen met een
niet-aangeboren hersenletsel), een buurtfeest van formaat, actie tegen zwerfvuil in samenwerking met de gemeente ...
Woon je in de buurt of ben je toevallig in de buurt? Kom
gerust even de huiselijke sfeer opsnuiven! Dit voorjaar
kan je er terecht op volgende momenten:
•
elke dinsdagnamiddag van 13.30 tot 17.00 uur:
koffie, thee en gebak (gratis of vrije gift) staan altijd klaar.
•
elke woensdagavond van 17.00 tot 21.00 uur:
koffie, thee en gebak (gratis of vrije gift) staan
altijd klaar en we voorzien een lekkere maaltijd
aan € 2. Inschrijving is gewenst: via bericht aan
gsm-nummer van ‘t Lindehofke 0490 49 96 06.

!

Jade Daneels ontwierp het logo van het wijkhuis

De Pretcamionette tijdens het buurtfeest

Booischot
Het buurthuis in onze wijk in Pijpelheide is al sinds maart 2017 geopend.
Het is een project van Zonnige Kempen, Samenlevingsopbouw Antwerpen,
het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg en de provincie Antwerpen.
Ook hier zetten vrijwilligers uit de wijk zich enorm in om het buurthuis uit
te bouwen tot een fijne ontmoetingsplaats. Ze organiseerden al een hele
resem aan activiteiten: van een zomers buurtfeest tot een winterdrink, een
Halloweentocht, uitstapjes voor de kinderen naar de speeltuin, kaartnamiddagen, knutselactiviteiten ...
Voor het komende jaar staan er al een buurtfeest, Halloweentocht en winterdrink op de agenda.

Vanaf 23 april: tijdelijke verhuis onthaal naar de E.J. van Gansenstraat
De werken aan onze nieuwbouw, die een uitbreiding is van ons bestaande kantoor, schieten goed op. Als alles volgens
planning blijft verlopen, zullen we onze nieuwe bureaus en archiefruimte nog voor het bouwverlof in gebruik kunnen
nemen. Vanaf 23 april is de ingang aan de Grote Markt niet meer toegankelijk. Daar starten dan opfrissingswerken.
Je kan vanaf die datum terecht aan ons tijdelijke onthaal via de E.J. van Gansenstraat.

Ons postadres blijft Grote Markt 39.

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

Sluitingsdagen 2019
• Vrijdag 19 t.e.m. maandag 22 april (Pasen)
• Woensdag 1 mei (Dag van de arbeid)
• Donderdag 30 en vrijdag 31 mei (O.H. Hemelvaart)
• Maandag 10 juni (Pinkstermaandag)
• Donderdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
• Maandag 15 juli t.e.m. vrijdag 26 juli (zomersluiting)
• Donderdag 15 en vrijdag 16 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
• Vrijdag 1 november (Allerheiligen)
Voor dringende herstellingen kan je tijdens de sluitingsdagen
wel terecht op ons noodnummer 014 53 84 59.

