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Aan het 
woord

Beste bewoner, 
geachte lezer,

De zomer is voorbij gevlogen! Na een deugddoende 
vakantie nu opnieuw volle gas vooruit. Met meer dan 
7.500 kandidaat-huurders op onze wachtlijst weten we 
bij SHM Denderstreek zeer goed wat te doen en hoe 
groot de woonnood is. 7.500 kandidaten voor de slechts 
14 gemeenten waar we als SHM actief zijn, dat is enorm 
veel. Zeker wanneer je weet dat de gemiddelde wacht-
tijd bijvoorbeeld voor Aalst 8,5 jaar is (en dan enkel voor 
wie reeds in Aalst woont). Het mag dan ook duidelijk 
zijn dat de boodschap die we dagelijks aan heel wat 
kandidaten moeten brengen alles behalve rooskleurig 
is. Rampzalig zelfs in bepaalde situaties. Frustrerend 
heel vaak, niet alleen voor de kandidaten maar ook voor 
ons omdat we mensen niet kunnen helpen. 
Maar helaas is er een immens tekort aan betaalbare 
woningen en appartementen. Ons bestaande patri-
monium van 2.300 woningen en appartementen is be-
woond. Pas wanneer daar huurders vertrekken, komt er 
plaats vrij voor de  nieuwe huurders. En ook al bouwen 
we nog steeds nieuwe projecten - er staan 312 nieuwe 
huizen en appartementen op onze planning - ze vol-
staan niet om tegemoet te komen aan de grote vraag. 
De termijn om nieuwe projecten op te starten wordt 
ook steeds langer door regelgeving en protesten. Een 
probleem dat zich niet enkel in onze regio stelt. 
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Wil jij graag in het volgende magazine jouw ver-
haal vertellen? Of iemand uit de buurt in de bloe-
metjes zetten? Maakt de buurman geweldig lek-
kere couscous of stoofvlees, dan kunnen we dat 
recept misschien delen? Heb jij een vraag voor in 
onze rubriek? Kortom alle leuke verhalen en tips 
zijn welkom! 
Zo maken we samen met jou onze volgende edi-
tie van “Denderend wonen”!
Mailen kan naar 
communicatie@shmdenderstreek.be

Jouw magazine!

VOLG OOK ALLE VERHALEN OP:

Maar iedereen heeft recht op betaalbaar en kwali-
teitsvol wonen en dus blijven we ons inzetten om 
het aanbod verder uit te breiden in samenwerking 
met de gemeenten en steden in ons werkingsge-
bied. Ook zij zijn zich bewust van de uitdagingen. Zij 
bepalen trouwens via lokale toewijzingsregels wie 
voorrang krijgt in hun gemeente. In de meeste ge-
vallen gaat dit om mensen die geboren en getogen 
zijn in de gemeente en er dus hun sociale leven heb-
ben.  En vaak wordt ook voorrang gegeven aan min-
dervaliden en 65-plussers. De lokale regels samen 
met de regels van de Vlaamse overheid bepalen dus 
hoe snel iemand een sociale woning toegewezen 
krijgt. Veranderen de regels dan verandert ook de 
plaats van de kandidaat op de wachtlijst. En dat is 
moeilijk uit te leggen aan mensen die al jaren wach-
ten. Daarom staat verderop in dit magazine een ar-
tikel waarin we meer toelichting geven. En uiteraard 
blijven we elke dag tot jullie dienst staan. Alvast veel 
leesplezier!

Vriendelijke groeten,

Tiffany Van Ransbeek
Dienst Inschrijvingen

IZOO Oosterzele tijdens de opbouw

mailto:communicatie%40shmdenderstreek.be?subject=


Elke Wichelaar kent het klooster langs de Margote in Wichelen. Heel wat inwoners 
gingen dan ook naar de kleuter- en lagere school van de zusters van Sint-Vincen-
tius-a-Paulo. Maar sinds 1995 stond het gebouw leeg. In 2017 viel de beslissing 
om de site een nieuwe bestemming te geven.  De oude schoolgebouwen maakten 
plaats voor nieuwbouw en het klooser en de kapel werden gerenoveerd.

Het klooster van de Congregatie van de 
Heilige Vincentius a Paulo beheerste meer 
dan een eeuw het straatbeeld in Wichelen. 
De geschiedenis van de kloosterschool 
begon in de  negentiende eeuw toen de 
zusters er een Armenhuis oprichtten waar-
na later een school volgde. In 1971 werd het 
kloostergebouw ingericht als rusthuis, maar 
toen de laatste zusters er in 1995 vertrokken, 
bleef het complex leegstaan. 
Een privaat investeerder liet de oude school-
gebouwen afbreken om plaats te maken 
voor nieuwbouw appartementen. Het kloos-
tergebouw werd bewaard maar herbestemd.

IN DE KIJKER Wichelen - Gerenoveerd kloostergebouw

Wichelen - Betaalbaar wonen in voormalig klooster
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Herkenbaar dorpszicht

In alle Vlaamse steden en gemeenten is de vraag naar be-
taalbare en  energiezuinige  woningen groter  dan  ooit.  Die  
vraag  zal  in  de  toekomst  alleen maar blijven stijgen. Voor-
al de betaalbaarheid vormt voor vele gezinnen een struikel-
blok. SHM Denderstreek bouwt aan nieuwe projecten het 
aanbod te verhogen. Ook daarom renoveren en herbestem-
men we soms bestaande gebouwen naar woonprojecten  
om zo tegemoet te komen aan de toenemende vraag. Want 
betaalbaar wonen dat willen we voor iedereen!



Want om het aanbod aan betaalbare woonge-
legenheid te verhogen, herbestemt SHM Den-
derstreek waar mogelijk bestaande gebouwen 
of herbebouwt reeds bebouwde terreinen. Dat 
gebeurde reeds met een kantoorgebouw in 
Aalst, een klooster in Geraardsbergen en de 
IZOO kloosterschool in Oosterzele. 

En nu wordt het klooster van Wichelen aan het 
lijstje toegevoegd: het leegstaande klooster- 
gebouw is getransformeerd tot 15 betaalbare 
en duurzame appartementen.   
13 ervan zijn 1-slaapkamerappartementen en 
kunnen bestemd worden voor 65-plussers met 
een zorgbehoefte.  Er zijn 6 gelijkvloerse appar-
tementen, 5 op de eerste en 4 appartementen 
op de tweede verdieping. 

Bestaande gebouwen herbestemmen 
tot woonentiteiten is ook een ma-
nier om het aanbod aan betaalbare 
woongelegenheid te verhogen.

Het volledige kloostergebouw werd van on-
der tot boven gerenoveerd maar waar moge-
lijk werden oude elementen behouden. Dat 
is vooral zichtbaar in de appartementen op 
de bovenste verdieping waar de oude balken 
zichtbaar bleven.  Om de appartementen voor 
ouderen toegankelijk te maken is er ook een lift 
voorzien.
De kapel van het kloostergebouw bleef be-
waard en werd gerestaureerd. Deze polyvalen-
te ruimte kan zo  in de toekomst gebruikt wor-
den door lokale verenigingen. 

Er is parkeergelegenheid aan de appartemen-
ten en de dorpskern ligt op wandelafstand. 

Detailfoto’s van de binnenkant



Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een verminderd tarief voor be-
paalde categorieën personen of gezinnen. Het tarief is bij alle energieleveranciers 
hetzelfde.  Het helpt mensen om hun energiefactuur te betalen. Het sociaal tarief is 
trouwens geen vast tarief maar wel een voordeliger tarief tegenover de gewone ta-
rieven. Voor sommigen wordt het automatisch toegekend. Maar anderen moeten dit 
zelf aanvragen. Krijg je het nog niet dan loont het moeite navraag te doen.

VOOR WIE?
Om recht te hebben op het sociaal tarief,  moet 
iemand in je gezin een bepaalde uitkering of 
tegemoetkoming krijgen, zoals een leefloon of 
een tegemoetkoming voor personen met een 
handicap. Ook mensen die in sociale huisves-
ting wonen, hebben er recht op als ze in een 
gebouw wonen waar de verwarming op aard-
gas gemeenschappelijk geregeld is.
Vele gezinnen krijgen via hun energieleveran-
cier automatisch het sociaal tarief. Energieleve-
ranciers worden 4 x per jaar geïnformeerd door 

de overheid wie dit tarief mag krijgen.

UITGEBREID!
Door de energiecrisis  is het sociaal energieta-
rief nu uitgebreid. Zo hebben heel wat gezin-
nen met een lager inkomen er (tijdelijk) recht 
op. Het gaat dan specifiek om mensen die ook 
een zogenoemde “verhoogde tegemoetko-
ming” hebben van het ziekenfonds. Maar ook 
die verhoogde tegemoetkoming krijg je niet 
automatisch. In sommige gevallen wordt dit 
pas toegekend na dat je dit zelf aanvraagt bij je 
mutualiteit.
Je neemt dus best contact op met je mutuali-
teit wanneer je denkt recht te hebben op een 
verhoogde tegemoetkoming voor je gezonds-
heidszorgen. Heb je er recht op dan heb je ook 
recht op het sociaal tarief voor energie.
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ALLE INFORMATIE OVER HET SOCIAAL 
TARIEF vind je op de website:
www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-elektri-
citeit-en-aardgas-sociale-maximumprijzen

Bron: www.vlaanderen.be - www.creg.be

WAT ALS... 
ik nog geen sociaal tarief voor mijn 
energie krijg?

GEEN SOCIAAL TARIEF?
Krijg je geen sociaal tarief maar denkt je er 

recht op te hebben? Je kan online controleren 

of het sociaal tarief voor jou automatisch wordt 

toegepast, voor welk(e) contract(en) en voor 

welke periode  en dit via 

www.sociaaltarief.economie.fgov.be 

Bij twijfel kan je ook altijd contact opnemen 

met het contactcentrum van de FOD Econo-

mie via tel. : 0800 120 33 of per

e-mail: soc.ener@economie.fgov.be 

Informeren kan ook bij het OCMW, sociale 

dienst van de gemeente of bij de mutualiteit.

http://www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-elektriciteit-en-aardgas-sociale-maximumprijzen
http://www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-elektriciteit-en-aardgas-sociale-maximumprijzen
http://www.vlaanderen.be 
http:// www.creg.be
http://www.sociaaltarief.economie.fgov.be 
mailto:soc.ener%40economie.fgov.be%20?subject=




BEKEND 
IN DE BUURT
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Feestelijke opening van het moestuinproject “ 
De Lochting” in Aspelare!
Drie jaar na het eerste initiatief werd het moestuinproject “De Lochting” aan de Bur-
gemeester Berlengeestraat in Aspelare begin september feestelijk ingehuldigd. Een 
fantastisch bewonersinitiatief dat op heel wat belangstelling kon rekenen.

Eén van de initiatiefnemers van dit moestuin-
project in Aspelare is Kurt Van Vaerenbergh. 
Samen met zijn vrouw Jolien en dochter Lore 
woont hij al 9 jaar in de wijk. Hij droomde al 
een tijdje van een groentetuin en na rondvraag 
in de wijk bleek hij niet de enige die hiervoor 
interesse had. Zowel bij huurders als kopers 
waren er wel wat kandidaten en dus werd er 
een actieplan op poten gezet. Sociale Huisves-
tingsmaatschappij Denderstreek gaf hiervoor 
met plezier een stukje onbebouwde grond in 
de wijk in bruikleen.

In maart 2020 gingen de tuiniers van start. 
Ze kregen hiervoor de nodige ondersteuning 
van  VZW Tuin Hier. Door de lockdown in 2020 
was er ook meer tijd om de tuin verder klaar te 
maken. Iedereen hielp met de aanleg van de 
tuinen, de omheining, dakgoten, het snoeien 
tot zelfs de aanleg een petanquebaan,... 

Bewonersinitiatief Moestuin en ontmoetingsplek

Ondertussen is de moestuin uitgegroeid tot 
een ontmoetingsplek voor de buurt. Naast de 
tuintjes zijn er nog 20 kippen bijgekomen, er 
zijn ook konijnen en naast de petanquebaan 
kwam er een schommeltje en zandbakje voor 
de kinderen uit de buurt. Zo is “De Lochting” 
meer dan alleen een moestuin.

Op vrijdag 2 september kon uiteindelijk de 
feestelijk inhuldiging plaatsvinden in het bijzijn 
van de tuiniers, de buurtbewoners, mensen van 
CERA, SHM Denderstreek, VZW Tuinhier en de 
burgemeester van Ninove Tania De Jonge.

Ook een moestuin in jouw buurt?
Wil je ook een moestuinproject opstar-
ten in jouw buurt? Vraag meer informa-
tie via SHM Denderstreek of via VZW 
Tuin Hier. Dan bekijken we samen wat 
er mogelijk is.



V&A

Waarom verandert de plaats van kandidaat-
huurders op de wachtlijst?

IK HEB EEN VRAAG!

In deze rubriek kan jij je vraag 
stellen over wonen. In elke editie 
geven we antwoord op een vraag 
van een bewoner. Specifieke vra-
gen over jouw huur- of koopdos-
sier kan je uiteraard rechtstreeks 
stellen aan onze medewerkers.Wie zich inschrijft voor een sociale woning of 

appartement kent het probleem maar al te goed:
veel te lange wachtlijsten! Wel tot 7, 8 jaar moeten sommige mensen wachten voor 
ze een betaalbare woonst toegewezen krijgen. Veel kandidaat-huurders bellen dan 
ook regelmatig om te weten op welke “plaats op de wachtlijst” ze staan. Een getal dat 
helaas weinig zegt omdat de (voorrangs)regels er vaak voor zorgen dat die plaats op 
de wachtlijst wijzigt.  Een woordje uitleg over hoe dat komt.

De datum waarop een kandidaat-huurder 
zich inschrijft bepaalt in eerste instantie zijn 
plaats op de wachtlijst. Wie eerst inschrijft, krijgt 
dus in principe als eerste een passende woning 
aangeboden.
MAAR... er zijn verschillende toewijzingsregels 
die de plaats op de wachtlijst kunnen wijzigen. 
Al deze regels staan uitvoerig beschreven in het 
“Intern huurreglement” maar we vatten ze even 
kort samen.

Bepalend voor jouw plaats op de wachtlijst:
1. je datum van inschrijving
2. de absolute voorrangsregels 
3. de lokale voorrangsregels per gemeente

Absolute voorrangssregels

Er zijn absolute voorrangsregels die eerst van 
toepassing zijn en die er kunnen voorzorgen 
dat jouw plaatst op de wachtlijst wijzigt. Zowel 
in de positieve als de negatieve zin.

Wanneer een kandidaat-huurder met een fysie-
ke beperking zich inschrijft dan zal die voorrang 
krijgen op een andere kandidaat-huurder bij 
het toewijzen van een woning die is aangepast 
voor mensen met een beperking. 
Een kandidaat-huurder die reeds in een sociale 
woning woont maar verplicht moet verhuizen,
omwille van afbraak, omwille van het feit dat de 
woning onderbezet is,

Intern huurreglement
Het volledige interne huurreglement 
kan je raadplegen op onze website:
www.shm-denderstreek.be/wetgeving/

omwille van onaangepast wonen,...  zal voorrang 
krijgen op andere kandidaat-huurders.

Lokale voorrangssregels

Na het toepassen van de absolute voorrangsre-
gels wordt rekening gehouden met de lokale 
voorrangsregels. Eén algemeen geldende regel 
is die van “lokale binding” d.w.z. dat kandi-
daat-huurders reeds gedurende 3 jaar in de 
gemeente wonen of woonden waar de woning 
gelegen is, voorrang krijgen. Die 3 jaren moeten 
vallen in een periode van 6 jaar voor de toewij-
zing van de sociale woning plaats vindt.
De redenering is dat mensen die al in de ge-
meente wonen (of hebben gewoond) daar hun 
netwerk hebben (familie, werk, school van de 
kinderen,...)

Verschillende gemeenten in ons werkings-
gebied gaan nog een stap verder in de loka-
le toewijzingsregels. Dat is het geval voor de 
gemeenten: Wichelen, Herzele, Denderleeuw, 
Lebbeke, Zottegem, Erpe-Mere, Ninove, Aalst, 
Haaltert, Geraardsbergen, Lierde en 
Sint-Lievens-Houtem.

http://www.shm-denderstreek.be/wetgeving/
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AALST
Voorrang voor kandidaat- en tevens referentie-huur-
ders vanaf 65 jaar voor die woningen in Aalst die 
bestemd zijn voor 65+. 

DENDERLEEUW
Voorrang voor mensen die al langere tijd in de ge-
meente wonen: 

1. sinds hun geboorte
2. minimaal 15 jaar 
3. minstens 3 jaar inwoner van de gemeente 

gedurende de 6 jaar voorafgaand aan de toewij-
zing

ERPE-MERE
Voor mensen die al langere tijd in de gemeente wo-
nen: 

1. 25 jaar gedurende de laatste 40 jaar
2. minimaal 10 jaar
3. minstens 3 jaar inwoner van de gemeente 

gedurende de 6 jaar voorafgaand aan de toewij-
zing

GERAARDSBERGEN
Voor mensen die al langere tijd in de gemeente wo-
nen: 

1. 25 jaar gedurende de laatste 40 jaar
2. minimaal 10 jaar
3. minstens 3 jaar  inwoner van de gemeente 

gedurende de 6 jaar voorafgaand aan de toewij-
zing

HAALTERT
Voorrang voor mensen die al langere tijd in de ge-
meente wonen: 

• onafgebroken vanaf de geboorte in de ge-
meente wonen

• die min. al 25 jaar in de gemeente hebben ge-
woond

• die voor de leeftijd van 25 jaar min. 10 jaar in 
de gemeente hebben gewoond.

• die al 10 jaar in de gemeente hebben ge-
woond

• die in de 10 jaar voor de toewijzing al 5 jaar 
in de gemeente hebben gewoond.

LIERDE
Voor mensen die al langere tijd in de gemeente wo-
nen: 

• 25 jaar gedurende de laatste 40 jaar
• minimaal 10 jaar
• minstens 3 jaar inwoner van de gemeente 

gedurende de 6 jaar voorafgaand aan de toewij-
zing

VOORRANG VOOR 65+
SHM Denderstreek heeft in een aantal gemeenten 
woningen/appartementen die bestemd zijn voor 
personen vanaf 65 jaar. In die gemeenten krijgen 
deze 65-plussers dan ook voorrang voor die speci-
fieke adressen. Het gaat om de gemeenten: AALST, 
HERZELE, DENDERLEEUW, LEBBEKE, ERPE-MERE, 
ZOTTEGEM EN NINOVE

LEBBEKE
Voorrang voor mensen die al langere tijd in de ge-
meente wonen: 

• voor mensen die vanaf de geboorte in de ge-
meente wonen

• die min. al 10 jaar in de gemeente hebben ge-
woond

• minstens 3 jaar inwoner van de gemeente 
gedurende de 6 jaar voorafgaand aan de toewij-
zing

SINT-LIEVENS-HOUTEM
Voorrang voor mensen die al langere tijd in de ge-
meente wonen: 

1. 25 jaar gedurende de laatste 40 jaar
2. minimaal 10 jaar sinds 1980
3. minstens 3 jaar inwoner van de gemeente 

gedurende de 6 jaar voorafgaand aan de toewij-
zing

MET EEN VOORBEELD
Sara is kandidaat-huurder en woont sinds 2 
jaar in Lebbeke. Ze staat al 5 jaar op de wacht-
lijst voor een sociale woning in Lebbeke. Gert 
schrijft zich in NA Sara maar woont sinds zijn 
geboorte in Lebbeke.
Sara’s plaatst op de wachtlijst:

Voor de inschrijving 
van Gert:
1. Sara
2. Bart
3. Judy
4. Karima
5. Dylan
6. ...

Na de inschrijving van 
Gert:
1. GERT
2. Sara
3. Bart
4. Judy
5. Karima
6. Dylan
7. ...

(op  datum van 17/05/2022)Voorrangsregels per gemeente 

Sara zakt op de wachtlijst omdat Gert om-
wille van lokale binding voorrang krijgt.



 TIPS  - Technische problemen

SHM Denderstreek geeft opdracht aan de firma EQUANS (het vroegere Cofely) voor 
het onderhouden van het centraal stooktoestel van de verwarmingsinstallaties bij de 
huurders. Maar is er een probleem met je verwarming, warm water of de ventilatie? 
Dan moet je zelf de firma EQUANS contacteren.

SHM Denderstreek zorgt er als verhuurder voor dat de
onderhoudsbeurten van de verwarmingsinstallatie worden 
uitgevoerd. Een goed onderhoud vermijdt problemen. Dit 
gebeurt door de firma EQUANS (het vroegere Cofely). 

Vergeet niet dat je volgende problemen zelf rechtstreeks 
aan Equans moet melden: een probleem met verwarming, 
warmwaterboiler of sanitaire installaties, de regenwater-
pompen en ventilatiesystemen. Afhankelijk van het defect 
moet je zelf de kosten betalen.

 


socialhousing.zellik@equans.com

053 77 26 

EQUANS

Verwarming, waterboiler, ventilatie.

Bij de huurders van SHM Denderstreek komt de firma De 
Vos 1x per jaar langs om de dakgoten te reinigen. Maar de 
combinatie van wind en vallende bladeren in het najaar 
kan zorgt ervoor dat de daggoten al snel  (weer) vol liggen 
en mogelijk verstopt geraken. Kijk dus af en toe bij regen 
na of het water in de dakgoot niet over de rand stroomt. 
Een verstopte dakgoot kan al snel voor waterschade in je 
huis zorgen.  Reinig dus als dat nodig is je dakgoot zelf. Kan 
je dat niet dan kan je op eigen kosten ook firma De Vos 
inschakelen.

Dakgoten

Ventilatieroosters Regenwaterfilter
Een filter die ook regelmatig schoonge-
maakt moet worden is de filter van de 
regenwaterput. Wanneer de filter verstopt 
is, loopt er heel wat regenwater weg i.p.v. in 
de regenwaterput. Dit verklaart waarom je 
soms bijna geen regenwater kan gebruiken 
ondanks de overvloedige regen.

Regelmatig verluchten is ook in de herfst en 
de winter belangrijk. Zo vermijd je vocht in 
huis. Naast het open zetten van de ramen 
zijn ventilatieroosters en ventilatiesyste-
men belangrijk voor de toestroom van verse 
lucht. Maak de roosters (die zitten meestal 
aan ramen, deuren en in de badkamer en 
toilet) regelmatig schoon.
Zorg er voor dat de ventilatieroosters in 
je huis altijd OPEN blijven. Heb je een 
elektrisch ventilatiesysteem, schakel dit 
dan NIET uit.  

mailto:socialhousing.zellik%40equans.com?subject=
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De laatste vrijdag van mei vierden we ‘Dag van de Buren’. We riepen onze bewoners 
op om hun buurman of buurvrouw te nomineren als “beste buur”.
We kregen ontzettend veel nominaties!

Die fijne buurman of buurvrouwop wie je altijd kan rekenen, 
die helpt met de boodschappen, een reparatie, de papieren, 
die soms op de kinderen of de hond past,.... die buren wilden 
we eens extra bedanken, ook namens SHM Denderstreek! 
De genomineerde “beste buren” kregen daarom ontbijt-
mand cadeau van SHM Denderstreek!  
De medewerkers gingen op pad en deelden 
heel veel ontbijtmanden uit. Hoe fantastisch is 
dat, al die fijne buren!  Bedankt om er een
   warme buurt van te maken!

VERSLAG

Dag van de Buren






Alles in één pan

Een éénpansgerecht! Dat is ook energiebespa-
ren. En dit gerecht kan je in een grotere hoe-
veelheid maken om daarna in te vriezen.

1. Snij alle groenten fijn en plet de knoflook
2. Stoof de gesnipperde ui en knoflook aan in de 

olie en voeg ook al paprika, komijn en chilipoe-
der toe (naar smaak). Bak de ui mooi glazig.

3. Voeg de paprika en wortel toe en bak al roerend.
4. Voeg dan het gehakt toe.
5. Laat alles samen nog even goed bakken op een 

zacht vuur.
6. Voeg de gepelde tomaten toe en eventueel een 

beetje ketchup. Meng alles goed onder mekaar.
7. Proef en kruid bij met peper en zout (en nog 

extra andere kruiden naar smaak)
8. Voeg de bonen toe en laat nog even zachtjes 

verder pruttelen op een laag vuurtje geduren-
de 20 min.

9. Serveer met brood, rijst en een beetje zure 
room

Bereidingstijd:40 min.

Ingrediënten (4 personen)
500 g gehakt
2 uien & 2 à 3 tenen knoflook
1 rode paprika
1 wortel
1 blik gepelde tomaten in stukjes
snuifje paprikapoeder,  1 eetlepel komijn , 
1 theelepel chilipoeder
1 blik rode kidney bonen
olijfolie, zout & peper, blokje rundsbouillon
Extra: zure room, koriander, stokbrood

IN DE.... 
herfst

De herfstvakantie is het moment voor wat uit-
stapjes! Je hoeft er niet ver voor te gaan en ze 
hoeven niet veel te kosten. 

• Naar de BIB! Bij slecht weer kan je fijne boeken 
lezen. Of voorlezen aan de kinderen. Samen naar de 
Bib boeken kiezen is al een leuke uitstap op zich.

• Een goeie wandeling is altijd een goed idee. In het 
bos, het park, langs de Dender,... ga op pad en geniet 
van de frisse buitenlucht. Bij zonnig weer kan jezelfs 
nog picknicken. 

• Op 31 oktober is het Halloween. Vaak organiseren 
lokale verenigingen dan griezeltochten. Niet zo’n 
griezelfan? Dan kan je ook gezellig een pompoen 
uithollen als decoratie (en soep maken!)

• Volg de Facebookpagina van jouw stad of gemeente 
daar vind je vaak activiteiten in jouw buurt!

CHILI CON CARNE

TECHNISCHE PROBLEMEN | Wil je een technisch probleem melden? technischedienst@shmdenderstreek.be
Een probleem met verwarming, warmwaterboiler of sanitaire installaties, de regenwaterpompen en ventilatiesystemen? 
Contacteer rechtstreeks EQUANS : 053 77 26 51 of socialhousing.zellik@equans.com
INSCHRIJVEN  |  inschrijvingen@shmdenderstreek.be     KOPEN, LENEN  | koop@shmdenderstreek.be
HUURDERS | huur@shmdenderstreek.be
Bellen kan elke werkdag van 8u tot 12: 053 77 15 18     www.shm-denderstreek.be

SHM Denderstreek contacteren
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Opzoek naar andere leuke activiteiten buitenhuis? 
Check dan zeker:  www.uitpas.be
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