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VOLG ONS:

SAMEN BOUWEN AAN JOUW BUURT
Beste bewoner, geachte lezer,

Hartelijk welkom aan dit nieuwe initiatief en 
gloednieuw magazine van SHM Denderstreek , 
en vooral aan u , geachte bewoner en “nieuws-
gierige” lezer. We willen via deze weg kennisma-
ken en willen u met dit magazine informeren: 
over sociaal wonen , over diverse aspecten die 
daar komen bij kijken , over uw en andere buur-
ten in aanpalende gemeenten of steden.  Maar 
ook met tips en nuttige weetjes.  We hopen met 
dit magazine nauwer contact tot stand te bren-
gen , wat meer binding en verbinding te creëren. 
Daarom willen we in de volgende edities
graag jullie , onze bewoners , aan het 
woord laten: 

2

4

7

9

10

11

Verantwoordelijke uitgever: SHM Denderstreek Mark Van Der 
Poorten - Heilig Hartlaan 54 - 9300 Aalst Lay-out en redactie: 
Mieke Dobbenie Foto’s: Mieke Dobbenie Frank Janssens Els 
Matthysen Luc Van Muylem Bijdrage van: Els Matthysen VVH 
Digitale versie: www.shm-denderstreek.be

over uw buurt, bepaalde buurtactivi-
teiten, warme verhalen , fijne buren... 
het positieve nieuws uit uw wijk , 
gemeente of stad. 

Ons magazine zal vier keer per jaar in 
uw brievenbus vallen met artikels en 
berichten over samen wonen, de buurt, 
nieuwe projecten, onderhoudstips per 
seizoen, e.a. Tevens zal u er alle 
belangrijke contactgegevens kunnen 
terugvinden.

2021 mag alzo een jaar worden , waarin 
we mekaar beter leren kennen en sa-
men verder bouwen aan een fijne 
buurt met wederzijds begrip en respect 
voor mekaar. 

Ik wens jullie namens het bestuur , de 
directie en het personeel van onze SHM 
alvast veel leesgenot.

Vriendelijke groeten,

Mark Van der Poorten
Voorzitter SHM Denderstreek
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Dat gezinnen met kinderen tot 6 jaar 
moeten wachten om kwaliteitsvol en 
betaalbaar te gaan wonen, het maakt je 
triest! En helaas worden de wacht- 
lijsten jaar na jaar langer. 
In Geraardsbergen hebben zich de voor-
bije jaren meer dan 1400 mensen inge-
schreven. En nee, dan gaat het niet over 
de grote gezinnen zoals vroeger vaak 
het geval was maar wel over gezinnen 
met twee kinderen en eenoudergezinnen. 
De meerderheid van de kandidaat-huur-
ders in Geraardsbergen zijn zelfs vooral 
alleenstaanden. 
Daarom is de mix van woningen en 
appartementen dan ook weldoordacht.

IN DE KIJKER
Nieuwbouw woningen in Schendelbeke

 De voorbije jaren bouwde SHM Denderstreek heel wat woningen en 
appartementen in Geraardsbergen. Een noodzaak want het tekort aan 
betaalbare huur- en koopwoningen is er groot.

Sociaal wonen in Geraardsbergen

Wanneer mensen zich bij ons inschrij-
ven horen we vaak de verhalen van hun 
woonomstandigheden en waarom ze op 
zoek zijn naar een andere thuis.
Verhalen die vaak gaan over moeilijke 
situaties waar we als 

“ 6 jaar moeten 
wachten maar 

het was de 
moeite waard”
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sociaal verhuurder niet altijd direct een 
oplossing voor hebben. 

De wachtlijsten zijn lang, er is meer vraag 
dan aanbod en de wettelijke richtlijnen 
voor sociale verhuur moeten gerespec-
teerd worden. 

Zoals in heel wat andere steden en ge-
meenten vinden ze het ook in  
Geraardsbergen belangrijk dat de 
huidige inwoners voorrang krijgen bij het 
huren van een sociale woning.

Voor de samenhorigheid vindt men het 
belangrijk dat mensen die  een binding 
hebben met de stad, de deelgemeente 
ook de kans krijgen om er te blijven wonen. 
Iemand die geboren en getogen is in 
Geraardsbergen zal zo voorrang krijgen 
op iemand die vanuit een andere regio 
wil inwijken. 

Al deze regels zijn uiteraard wettelijk 
omkaderd en staan ook duidelijk 
omschreven in het Huurreglement van 
SHM Denderstreek.

In de deelgemeenten Schendelbeke en 
Goeferdinge werden twee woonwijken 
ontwikkeld om zo het aanbod

aan kwalitatieve en betaalbare koop- en 
huurwoningen bij te benen.

In de binnenstad wordt volop gewerkt 
aan een kleinschaliger project in de 
Penitentenstraat met appartementen. 
Telkens gaat het om een mix van kopen 
en huren. Dat is belangrijk voor het 
sociale evenwicht en de leefbaarheid. 

Bij het inplannen van nieuwe woonge-
bieden wordt ruim aandacht besteed 
aan de impact op de omgeving. Ook 
groenaanleg en gemeenschappelijke 
open ruimte zijn van belang voor de 
leefbaarheid. 

Het doel dat we voor ogen moeten hou-
den is dat het voor iedereen mogelijk 
moet zijn om kwaliteitsvol, gezinsvrien-
delijk en betaalbaar te wonen.

Sociale koopwoning in Onkerzele

Huurappartementen in Goeferdinge

In Onkerzele, Goeferdinge en Schendelbeke 
zijn er nog aan aantal sociale koop-
woningen beschikbaar. Heb je interesse 
dan kan je meer informatie vinden op 
onze website: 
www.shm-denderstreek.be/kopen 
Wil je concrete informatie over jouw 
mogelijkheden om te kopen dan kan je 
mailen naar 
koop@shmdenderstreek.be

TE KOOP



«Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg» ... hét meezingnum-
mer van de jaren 90. Sinds hun comeback in 2018 zijn De Kreuners terug 
vaker te horen op de radio. Of Walter Grootaers, zanger en kopman, wil 
meewerken aan een interview over zijn jeugd? Daar moet hij niet lang over 
nadenken. Walter groeide op in een sociale woonwijk in Lier. Het is een 
periode waar hij enthousiast over vertelt.’ 

Tekst en foto’s: Els Matthysen, stafmedewerker communicatie VVH

Walter Grootaers wordt als kind van een 
Lierse beroepsmilitair geboren in het 
West-Duitse Soest. In 1964 verhuist de 
familie Grootaers naar België. Walter is 
dan negen. Al is zijn hele familie afkom-
stig van Lier, pas op zijn dertiende (1969) 
vinden ze hun definitieve stek, een sociale 
woning in de Ringenhofwijk, een nieuwe 
tuinwijk in Lier.  

Walter Grootaers, 
Zanger, televisiepresentator en politicus

BEKEND IN DE BUURT
Walter Grootaers

“Ik ben er fier op dat ik in een sociale 
woonwijk ben opgegroeid. Daardoor heb 
ik extra kansen gekregen. 
En dat wil ik graag teruggeven aan 
de maatschappij” 

Walter Grootaers, 
Zanger, 
televisiepresentator en 
politicus

Hoe we samen met vriendjes uit de buurt 
onze fietsen poetsten. En als ’t mooi weer 
was, sprongen we op onze fiets en reden 
we naar ’t centrum. Op mijn 16de had 
ik al mijn eerste muziekgroepje.’ Muziek 
spelen, dat deed Walter met zijn maten 
in hun clubhuis aan de stadsrand van 
Lier. Daar konden ze zich naar hartenlust 
uitleven zonder iemand te storen. 
Repeteren, dat konden we niet in de wijk, 
want dan zou het kot op stelten gestaan 
hebben. (lacht) 
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Respect voor de buren

‘Van de sociale woonwijk herinner ik me 
vooral de gezelligheid. 



“Mijn moeder is in haar sociale 
woning blijven wonen tot ze naar 
een rust- en verzorgingstehuis 
ging. 
Met pijn in het hart is ze moeten 
verhuizen. Ze woonde graag in 
de tuinwijk” 

We respecteerden de rust van de buren, 
zeg maar. Met zes jongens maakten we 
al genoeg kabaal bij ons thuis.’ 
‘Al ben ik al jaren weg uit de buurt  en 
woon ik nu elders in Lier, telkens als ik 
mijn ouders ging bezoeken, kwam ik met 
veel plezier terug in de wijk. Intussen is ie-
dereen die ik er kende, vertrokken. 
De wijk is veranderd. Het uniforme is weg 
en dat is goed.’

‘Vanaf mijn acht jaar ben ik beginnen te 
«drummen». Toen we naar Lier ver-
huisden, moest ik in de muziekschool 
met drummen van nul beginnen omdat 
ze volgens een ander systeem werkten 
en daar had ik geen zin in. Heel toevallig 
kwam ik kort daarna iemand tegen 

Muziek, mijn grote droom

Kansen krijgen

‘Mijn vader zei altijd dat, doordat we 
goedkoper konden wonen, hij ons heeft 
kunnen laten studeren. Anders was zijn 
inkomen voor een groot stuk opgegaan 
aan «wonen».  Mijn jongere broer Alain 
die “P-magazine” heeft opgestart, stu-
deerde Pol & Soc (red. Politieke en sociale 
wetenschappen), een andere broer be-
haalde zijn aggregaat. Voor mijn vader 
was ik de grootste ontgoocheling (lacht 
hartelijk); ik ben maar tot mijn zestien 
jaar naar school gegaan.’ 
In 2013 sterft Walters vader. Zijn moeder 
blijft in haar sociale woning wonen tot ze 
naar een rust- en verzorgingstehuis gaat. 
‘
Met pijn in het hart is ze moeten ver-
huizen. Ze woonde graag in de tuinwijk. 
Al waren ze niet op elk buurfeest aanwe-
zig, ze genoten wél van het dagelijkse so-
ciale contact. 

die gitaar speelde en ben ik met hem een 
muziekgroepje gestart. Ik was de 
zanger, 17 jaar en mijn eerste muziek-
groepje was een feit. 
Op mijn 21ste ben ik met De Kreuners 
gestart en dat doe ik nog altijd (lacht).’ 
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Ik vraag hem of sociaal wonen ver-
anderd is tegenover vroeger. 
‘Ik denk dat sociaal wonen toegankelijker 
is geworden. Al kende mijn vader wel de 
weg ernaar toe, voor de meeste mensen - 
als ze het al kenden - was het een moeilijk 
kluwen. We huurden bij de Lierse 
Maatschappij voor Huisvesting. Als kind 
ben je daar niet mee bezig, je beseft niet 
wat dat is «sociaal wonen». Pas als je 
volwassen bent, besef je welke extra kan-
sen je daardoor krijgt. Sociaal wonen is 
daarom ook iets waar ik een warm hart 
voor heb. Daarom probeer ik als schepen 
van ruimtelijke ordening aanwezig te zijn 
op het Lokaal woonoverleg en een posi-
tieve bijdrage te leveren aan het (sociaal) 
woonbeleid.’ 

Sociaal wonen vroeger en nu

‘Vergeet nooit waar je vandaan komt. Ik 
ben opgegroeid in woonwijken van het 
leger en in een sociale woonwijk, telkens 
wijken met veel sociale contacten. En bij 
ons thuis leefden we met acht mensen 
onder één dak. Zo kort op elkaar leven, 
dat kan alleen als je elkaars privacy 
respecteert. 
Als ik later voor televisie ben gaan draai-
en in Argentinië en Afrika, dan leefden we 
als filmploeg dicht op elkaar. Ik merkte 
dat ik diegene was die de groep bij elkaar 
kon houden. 
Als er problemen waren - onvermijdelijk 
als je dicht op elkaar leeft - dan kon ik 
automatisch de situatie inschatten en 
deze ontmijnen. 
Ook bij De Kreuners zijn er momenten 
geweest dat we meer tijd met elkaar 
doorbrachten dan met onze echtgenotes. 
Tot 180 concerten per jaar als je dan in 
een toerbusje geen respect 

‘Sociaal wonen zal moelijker worden, 
omdat de klassieke vorm van de ‘sociale 
woonwijk’ stilaan verdwijnt. 
De ruimte is schaars. 
We moeten «wonen» anders invullen, 
willen we voldoen aan de stijgende vraag 
en willen we voorkomen dat wijken 
«getto’s» worden.’ 

‘Ik geloof sterk in het «appartementiseren» 
waarbij we blijven proberen om voor ge- 
zinnen met kinderen een tuin te voorzien, 
al zal het geen privétuin zijn, wel een 
gemeenschappelijke tuin. 
We moeten meer «out of the box» 
durven te denken, zowel naar vorm als 
naar aantal. 
Er moet voldoende aanbod zijn. 

Visie op (sociaal) wonen

Ruimte geven en nemen

hebt voor de ruimte die je aan de andere 
MOET geven, dan overleef je het niet. 
Daar was ik blijkbaar altijd het bindmid-
del. Waarom? Omdat ik het gewend was 
vanuit mijn kindertijd om op een kleine 
ruimte te leven.
Als je opgroeit in een sociale woonwijk is 
het eerste wat je leert de privacy van een 
ander te respecteren. Het recht van de 
andere op zijn of haar eigen leven. 
Grenzen trekken, voldoende afstand 
nemen, dat is belangrijk en dat voel ik 
snel, onberedeneerd aan.’ 

“Als kind ben je daar niet mee 
bezig, je beseft niet wat dat is 
«sociaal wonen». Pas als je vol-
wassen bent, besef je welke extra 
kansen je daardoor krijgt. ” 



Vermijd verstopte dak-
goten:  door ze op tijd 
te controleren en regel- 
matig schoon te maken, 
voorkom je wateroverlast 
en schade.

Het is een klus die vaak over het hoofd wordt gezien en toch is het zeer 
belangrijk: de dakgoot schoonmaken. Als je goten niet meer goed doorstromen 
kan dat waterschade veroorzaken en in dat geval zal de verzekering niet tus-
senkomen om die schade te vergoeden. Het is dus belangrijk om de dakgoten 
regelmatig goed schoon te maken, vaak meerdere keren per jaar.

Hou je 
dakgoten vrij!

Het reinigen van de dakgoten is een plicht van 
de huurder. Maar SHM Denderstreek heeft 
met de firma De Vos een afspraak om dit on-
derhoud uit te voeren bij de huurders.  De fir-
ma De Vos komt éénmaal per jaar langs om 
de dakgoten van de huurwoningen schoon te 
maken. Omdat het onderhoud van dakgoten 
een plicht is van de huurder, worden de kosten 
doorgerekend aan de huurder.  Maar 1x per 
jaar  is soms niet genoeg. Als een extra onder-
houdsbeurt nodig is dan kan je dit zelf doen 
of een tweede afpraak maken. Uiteraard zijn 
de kosten voor eigen rekening. Weet dat je als 
huurder verantwoordelijk blijft om tussendoor 
de goten en daken te controleren op eventuele 
verstoppingen! Huurders die zelf hun goten 
willen reinigen, laten dat best weten: 
technischedienst@shmdenderstreek.be

Meer weten over wat je als huurder moet
onderhouden en voor wie de kosten zijn? 
Check deze brochure op onze website:

www.shm-denderstreek.be

 TIPS VOOR WINTERONDERHOUD



Vermijd een defecte hoofdkraan! 
Bescherm tegen vorst!
Bescherm bij vorst de waterteller voldoende zodat 
deze niet kan bevriezen!

Vermijd ook dat de hoofdkraan stuk gaat. Dat doe 
je door de kraan aan de waterteller jaarlijks eens 
open en dicht te draaien. Lukt dit niet? 
Neem contact op met de watermaatschappij! 
Zij zullen de kraan gratis herstellen. 
Welke maatschappij dat is, vind je via:
www.vmm.be
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Onderhoud van je verwarming, 
waterboiler, ventilatie.
Het onderhouden van het centraal stooktoestel van je verwarmings-
installatie is een wettelijke verplichting. Daarom krijg je na het onderhoud 
door een erkende technicus ook een attest.

een goed 
onderhouden 
verwarmingsketel

• vermijdt het risico op 
CO-vergiftiging

• bespaart brandstof
• stoot minder 

schadelijke stoffen uit

 Z 1 X per 2 jaar: onderhoud van de centrale verwarmingsinstallatie (en boiler). 
 Z 1 X per jaar: onderhoud van de regenwaterpompen en filters
 Z 1 X per 4 jaar: onderhoud van de ventilatiesystemen (roosters, buizen, filters …).

Als sociale verhuurder zorgt SHM Denderstreek dat deze 
onderhoudsbeurten tijdig worden uitgevoerd. De kosten 
hiervoor worden wel doorgerekend aan de huurders. Is er in 
je huurwoning een probleem met verwarming, warm-
waterboiler of sanitaire installaties, de regenwaterpompen 
en ventilatiesystemen? Contacteer rechtstreeks Cofely. 
Afhankelijk van het defect moet je zelf de kosten betalen.

  Ventiel van de verwarming om te  controleren
Het overdrukventiel van de verwarmingsinstallatie kan je best regelmatig 
controleren.  Stroomt er continu water uit dan is het stuk en stijgt je water- 
verbruik, iets dat niet gedekt wordt door de verzekering! 
Is het ventiel defect contacteer dan onmiddellijk de firma Cofely.
Let op: warmt de installatie op dan kan hier wel even water uit druppelen maar 
dit stopt wel wanneer de gewenste temperatuur is bereikt.

 
 socialewoningen.gent.cofely.be@engie.com

053 77 26 51COFELY SERVICES



V&A
Ik ben 18 en moet alleen 
gaan wonen. Waar kan ik 
advies of hulp krijgen?

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 vragen 
over jouw huur- of koopdossier kan 
je uiteraard rechtstreeks stellen aan 
onze medewerkers.

Zodra je 18 jaar en meerderjarig bent, kan je alleen gaan wonen. Soms is dat 
niet je eigen keuze maar een noodzaak. Op je eigen benen staan, is makkelijker 
gezegd dan gedaan en er komt heel wat bij kijken.  
Er zijn nogal wat praktische zaken die je beter kan weten: 

Ben je jong en kan je helaas niet terugvallen op hulp van 
familie of vrienden dan kan je terecht bij het JAC 

(Jongeren Advies Centrum). Zij helpen jongeren verder 
met problemen en om op eigen benen te staan.  

Ze ontwikkelden hiervoor ook een app “Heyday” 
die je gratis kan downloaden. 

Scan de QR-code  hiernaast en je bent vertrokken.

 Z HEB IK RECHT OP ONDERSTEUNING?
 Z WAAR VIND IK EEN STUDIO?
 Z WAT MET MIJN OPLEIDING? 
 Z KAN IN EEN TOELAGE KRIJGEN?

Allemaal vragen waarvoor je 
terecht kan bij het JAC: 
het jongeren advies centrum van het 
CAW.

Zodra je meerderjarig bent, kan je ook inschrijven voor een sociale woning. Ook al zijn 
de wachttijden niet gering, inschrijven is gratis en ondertussen vind je misschien 
tijdelijk een andere oplossing in afwachting dat er een huisje of appartement 
vrijkomt.

Heb je echt dringend iets nodig dan kan je ook altijd contact opnemen met een 
sociaal verhuurkantoor. Het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen is actief in de regio waarin 
ook SHM Denderstreek werkt. Wees vooral nooit bang om hulp te vragen! 

JAC  www.caw.be/jac/ - Je vindt het JAC o.a. in Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Zottegem
CAW www.caw.be - Je vindt het CAW in Aalst - onthaal.aalst@cawoostvlaanderen.be - 0800 13 500
SVK Zuid-Oost-Vlaanderen  www.svkzovl.be - Kantoor in Herzele - 053/ 39.40.70 - info@svkzovl.be



je een eigen huis of 
appartement zou 

kunnen kopen?

WAT ALS... 
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Een eigen huis is een droom van veel 
mensen. En ten onrechte denken 
sommigen dat het voor hen toch 
niet haalbaar zal zijn. 
Daarom leggen we graag even uit 
hoe de aankoop van een sociale 
woning (met een sociale lening) 
jouw droom kan doen uitkomen.

Hoewel het klopt dat een eigen huis 
kopen niet evident is, zeker niet als je een 
bescheiden inkomen hebt, zijn er toch 
een aantal mogelijkheden waar je mis-
schien nog niet aan dacht.

Aan de basis blijft het natuurlijk altijd 
zo dat je met je inkomen de lening van 
je woning moet kunnen afbetalen en je 
nadien nog voldoende moet overhouden 
om van te leven.
Banken nemen geen risico wanneer ze 
een woonkrediet afsluiten. Dat is de re-
den waarom ze zelden de volledige aan-
koopsom willen ontlenen.

Heel veel mensen komen in aanmerking 
voor het kopen van een sociale woning. 
We zetten de voorwaarden even op een 
rijtje.

• je bent 18 jaar of ouder
• je inkomen is niet te hoog of te laag
• je hebt geen eigendom

Voldoe je aan de voorwaarden dan is 
een sociale koopwoning voor jou mis-
schien een optie. Je betaalt voor de aan-
koop (nieuwbouw) een verlaagd btw- 
tarief van 6% bovenop de verkoopprijs.

Voor de aankoop van een sociale 
woning kan je een Vlaamse Woonlening 
krijgen. Aan een sociale lening zijn voor-
delen verbonden, waaronder:
•     lagere intrestvoet;
•     lagere notariskosten;
•     lagere dossierkosten;

Of je koopt met een sociale lening een 
bestaande woning dat is ook een optie.

Wil je graag meer informatie neem dan 
een kijkje op onze website:
www.shm-denderstreek.be/kopen
www.shm-denderstreek.be/lenen

 Persoonlijke situatie Aankoop in gemeente 
opgenomen in cluster 1 of 2 

Aankoop elders in Vlaanderen

Alleenstaande zonder persoon ten laste  41.096 euro  39.229 euro

Alleenstaande met ernstige handicap 
zonder persoon ten laste 

 45.200 euro  43.146 euro

Alle andere gevallen  61.638 euro  58.837 euro

Per persoon ten laste te verhogen met    4.104 euro    3.917 euro

INKOMENSGRENZEN VOOR EEN SOCIALE WOONLENING






VZW De Loods Aalst

VZW De Loods is een 
maatschappelijk project 
in Aalst dat kwalitatieve 

tewerkstelling voor mensen met 
verminderde kansen realiseert.                   

www. deloodsvzw.be
In de boerderij van De Loods 
worden verschillende groent-
en en fruit biologisch gek-
weekt. Via de groentepakket-
ten en hun winkel worden ze 
super vers aan de klanten 
verkocht. 

Naast het kweken van groent-
en, kan je bij De Loods ook 
terecht voor hulp bij het on-
derhoud van je tuin.

In de boerderij van De Loods worden ver-
schillende groenten en fruit biologisch ge-
kweekt. Via de groentenpakketten en hun 
winkel worden ze supervers aan de klanten 
verkocht. 

 Naast het kweken van groenten, kan je 
bij De Loods ook terecht voor hulp bij het 
onderhoud van je tuin.

RECEPT

Preisoep

Hierbij het  recept van de Loods voor heer-
lijke preisoep zoals moeder ze altijd maakt:

Ingrediënten:

    4 stronken prei
    4 aardappelen
    1 stengel groene selder
    1 ajuin
    groentebouillon

1. Snij de prei en selder in grove stukken 
(zowel het wit als het groen).

2. Schil de aardappel en snij hem in 
stukken.

3. Snij de ui in grove stukken.
4. Smelt 1 eetlepel boter of verhit 1 

eetlepel olijfolie en bak de ui glazig. 
Voeg er de grove stukken prei, aard-
appel, selder en 1.5 liter water aan 
toe. Als je de soep minder dik wil, voeg 
dan 2 liter water toe.

5. Voeg hier de bouillon bij. Dek af en 
laat 15 min. koken.

6. Mix de soep heel fijn.

Afwerking: Serveer met een sneetje 
bruin brood. Smakelijk!

Bereiding:
20 min.

IN EN ROND....Ninove

In Pollare bij Ninove kan je fijn wandelen in de 
Dendervallei. Via de app www.routeyou.com 
vind je ook in jouw buurt heel veel fijne 
wandelroutes! Gratis & gezond.

Heb jij een leuke tip voor een uitstap in jouw buurt? 
Mail het ons: communicatie@shmdenderstreek.be

Wil jij graag in het volgende magazine jouw verhaal vertellen? Of iemand 
uit de buurt in de bloemetjes zetten? Maakt de buurman geweldig lekkere 
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 editie van “Denderend wonen”!
Mailen kan naar communicatie@shmdenderstreek.be

Jouw magazine!
VOLG OOK ALLE 
VERHALEN OP:


