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ViERmaaNDELiJKSE NiEUWSbRiEf VaN GOED WONEN RUPELSTREEK

Nieuwsbrief

rooKmelders
als verhuurder zijn wij wettelijk verplicht de nodige 
rookmelders te plaatsen. in al onze woningen en 
appartementen zijn deze dan ook aanwezig.

als huurder ben je natuurlijk wel mee verantwoor-
delijk voor de goede werking ervan.

 • Controleer regelmatig of de aanwezige    
  rookmelder(s) goed werken.
 • is jouw rookmelder stuk? Verwittig ons dan!
 • is het een toestel met vervangbare batterijen?  
  Vervang de batterijen dan tijdig.

bij een eventuele brand ben je als huurder ver-
antwoordelijk als blijkt dat de rookmelder(s) niet 
werken.

Wij vinden jouw veiligheid belangrijk en hopen dat 
je meewerkt aan een veilige omgeving. Zowel voor 
jou als jouw buren.

100 Jaar 
goed wonen.ruPelstreeK
in 2021 bestaat Goed Wonen.Rupelstreek 100 jaar. 
Onze maatschappij werd opgericht op 3 mei 1921.

Toen nog onder de naam ‘Gewestelijke maatschappij 
van boom en Omliggende tot het bouwen van Goed-
kope Woningen’.

Door de hele corona situatie konden we geen feestelijk-
heden organiseren. 

Goed Wonen.Rupelstreek blijft uiteraard volop inzetten 
op het aanbieden van kwaliteitsvolle en duurzame wo-
ningen. Enerzijds door het realiseren van nieuwbouwpro-
jecten en anderzijds door het aanpassen en renoveren 
van bestaande woningen. 

Beste huurder,
De zomer zit er alweer bijna op. Veel zon hebben we 
niet gezien, maar misschien kunnen we nog genieten 
van een mooie nazomer. maar weer of geen weer. 
Enkele buurtfeesten werden georganiseerd. Er werd 
verder gewerkt aan onze projecten. Er staat ook nog 
heel wat op de planning. Stilaan gaan we ook terug 
naar het normale leven. We werken terug meer op 
kantoor. We wensen u veel leesplezier met deze editie.



ProJect in de KiJKer

nieuwbouw nielsestraat te Boom

Dit nieuwbouwproject omvat 15 huurwoningen en een ap-
partementsgebouw met 5 sociale huurappartementen.

Het ontwerp voorziet 20 wooneenheden binnen een een-
voudige logische speelse en originele invulling. De huurwo-
ningen zijn verspreid over 5 verschillende bouwvolumes met 
een aantal woontypologieën en varianten. Daar waar nieuwe 
volumes worden ingeplant in bestaande context sluiten ze 
volledig aan bij het profiel van de naastliggende wachtgevels. 
Het geheel is erg toegankelijk met enkele zinvolle verrassen-
de oplossingen.

Door de inplanting van de verschillende wooneenheden op 
het perceel wordt er niet alleen aandacht geschonken aan de 
randafwerking van het bouwblok, maar ontstaat er ook een 
open en groen binnengebied. Groen in al zijn vormen is een 
belangrijke drager van dit project. Het ontwerp geeft ruimte 
aan het openbaar domein terwijl ook de huurders een eigen 
toegang en een eigen privéplek verkrijgen.

De materiaalkeuze betreft een bruinrode gevelsteen 
met warme tint, die telkens wordt afgewisseld van 
metselverband om zo toch een individuele woning te 
creëren. 

Er wordt gestreefd naar duurzame vormen en structu-
ren. Het gebruik van natuurlijke en onderhoudsarme 
materialen, thermische en akoestische isolatie volgens 
geldende normen en EPb-regelgeving vormen de ba-
sis van een blijvende en duurzame architectuur met 
een sociaal engagement. 

De kwaliteit van het ontwerp is eenvoudig, duidelijk, 
origineel en goed doordacht. De stedenbouwkundige 
context werd bestudeerd en vertaald in een kwalita-
tief, mooi en goed concept. 



BuurtFeesten

•	 Barbecue	Kunstlaan

Tekst	door	Johnny	Verbruggen	
van	de	buurtwerking	Kunstlaan.

“Dit jaar waren er nog geen Kunstlaanfeesten gepland, 
maar de bewoners van de Kunstlaan konden op 10 juli 
toch even genieten van een leuk samenzijn met een 
barbecue. Voor slechts 10 euro per persoon kregen ze 
waar voor hun geld. De kosten waren oorspronkelijk 
hoger, maar de buurtwerking kon rekenen op een tus-
senkomst van Goed Wonen Rupelstreek.

Het was gezellig, lekker, en er hing een leuke sfeer met 
nostalgische muziek. Het hele opzet was geslaagd! De 
tent van de buurtwerking van 50m² kon gelukkig 36 
mensen veilig droog houden. Volgend jaar in augustus 
hoopt de buurtwerking om terug de Kunstlaanfeesten 
te organiseren voor een groot publiek.

ik dank het bestuur van Goed Wonen.Rupelstreek 
hartelijk om ons wederom te steunen!”

•	 Pannenkoekenfeest	Vlierlaan

De bewoners van de omgeving Vlierlaan zijn vorige winter de winnaars gewor-
den van de “mooiste kerstboom van boom”. De prijs van deze wedstrijd was 
een buurtfeest. 

Op 21 augustus 2021 was het dan zo ver. Enkele bewoners van de apparte-
mentsgebouwen Vlierlaan 1, 2, 3 en 4 hebben de koppen bij elkaar gestoken. 
alle bewoners die rond de Vlierlaan wonen, werden uitgenodigd om de over-
winning te komen vieren met een pannenkoek of een stuk taart en een drankje. 

De pannenkoeken werden vers gebakken en tijdens het eten kon men genie-
ten van een drankje, het mooie weer, een babbeltje met de buren en de muziek 
van de disco bar. 

Ook de kinderen werden niet vergeten. Er waren spelletjes aanwezig, er was 
kindergrime, enz. 
De weergoden waren ons gunstig ge-
zind, tijdens het feest scheen het zon-
netje en was het aangenaam warm. Pas 
toen alles opgeruimd was, kwamen de 
regenbuien weer opzetten. 

Nog eens een dikke proficiat voor de 
“Vlierlaners” met hun overwinning 
en hieraan gekoppeld het geslaagde 
buurtfeest en ….hop naar de volgende 
activiteit!!!



•	 Buurtfeest	Hoogvelden	–	Reet

Op 7 augustus 2021 vond op Hoogvelden ook een buurtfeest 
plaats. Dit feest werd georganiseerd door een aantal bewoners 
van Hoogvelden 7, 8, 9 en 10. Het feest was bedoeld om mekaar 
en de buurt beter te leren kennen op een ontspannen, gezellige 
manier. En natuurlijk ook met een hapje en een drankje erbij.

bewoners van de serviceflats, de woningen, de appartementen 
en andere woningen in de omliggende buurt van wijk Hoogvel-
den ontvingen een uitnodiging in de brievenbus. 

Op het programma stond onder andere een uitgebreide barbe-
cue en een disco bar. Er waren volksspelen, en voor de kinderen 
was er een springkasteel, kindergrime, henna tattoos en een 
heuse cross auto die de kinderen mochten schilderen. En als 
klap op de vuurpijl waren er optredens van twee cover zangers. 
Tijdens de optredens werd er uit volle borst meegezongen en 
gedanst. Ook na het eten werd er nog volop doorgefeest. 

Niettegenstaande de ongunstige weersvoorspellingen, kon het 
buurtfeest toch rekenen op een zonnige dag, enkele wolken en 
twee regenbuien. maar de goeie sfeer deden die kleine regen-
buien al gauw vergeten ! 

Kortom het werd een superfeest, alle aanwezigen waren het er 
over eens dat het niet bij een éénmalige gebeurtenis moest blij-
ven. We kijken dus al uit naar het buurtfeest van 2022! 



oPgelet sluitingsdagen
Wij zijn gesloten op volgende dagen:
- Maandag 11 oktober 2021
- Maandag 1 november 2021
- Donderdag 11 november 2021
- Vrijdag 12 november 2021

Het onthaal op woensdagvoormiddag blijft voorlopig ook gesloten.

Heeft u op één van deze dagen een DRINGENDE TECHNISCHE melding, 
dan kan u bellen naar de wachtdienst op het nummer: 016/27 14 74.

Probleem met de lift? Bel Technilift op het nummer: 0800/17 001

Het onthaal op 
woensdagvoormiddag blijft 

voorlopig ook gesloten.

Volg	ons	op	Facebook

AANKOOP	ELEKTRISCHE	WAGEN
We gingen nog een stapje verder in de vergroening van ons wagenpark. 
3 nieuwe dienstwagens werden aangekocht. Waarvan 1 elektrische wagen en 
2 op CNG (aardgas).
Voor de elektrische wagen werd er natuurlijk ook een laadpaal geïnstalleerd 
op onze parking.

Onze medewerkers kunnen ook gebruik maken van een elektrische fiets om 
verplaatsingen te doen voor het werk. Zo moet er voor korte afstanden bin-
nen het patrimonium niet altijd met de wagen gereden worden.

Dit is beter voor het milieu en wat extra beweging voor onze medewerkers

HERNIEUWING	AFVALCONTAINERS
binnenkort plannen wij een vernieuwing van de milieustraatjes. 
En dit voor de volgende adressen:

rumst:
• Populierenlaan 41
• Uitbreidingstraat 23

Boom:
• Kunstlaan 11-27
• Uitbreidingsstraat 29 + 32
• Kruiskenslei 70-84
• Vrijheidstraat 50-54

alle betrokken huurders zullen op gepaste tijdstippen 
geïnformeerd worden over het nieuwe systeem.



De winnaar zal persoonlijk worden verwittigd.

Klaar?	Bezorg	ons	deze	pagina	via	onze	brievenbus	–	Uitbreidingsstraat	39	in	Boom	–	samen	met	uw	gegevens	
(naam	en	adres).		Of	via	de	Goed	Wonen	brievenbussen	die	in	verschillende	van	onze	gebouwen	hangen.	

Naam: ............................................................................................................................................................................................................................

adres:  .............................................................................................................................................................................................................................
  Neemt deel aan de gratis prijsvraag voor huurders en geeft hierbij de toestemming dat bovenstaande 
  gegevens gebruikt worden in het kader van de verwerking van deze prijsvraag.

neem deel aan onZe wedstriJd 
en win een leuKe PriJs
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De woorden die we zochten met onze vorige prijsvraag waren: 
plaatsbeschrijving en meterstand.  

We kregen meerdere juiste antwoorden. Er was echter een ex aequo 
bij de schiftingsvraag.  Daarom trok een onschuldige hand een win-
naar uit de juiste antwoorden van de afgelopen drie prijsvragen.
De winnaar is meneer Dierckx. We wensen hem veel plezier met zijn 
boekenbon.

Ondertussen is het nieuwe schooljaar ook alweer van start gegaan. 
En daarom deze keer een prijsvraag die onze jonge bewoners kunnen 
oplossen.

Uit de juiste oplossingen zal een winnaar gekozen worden.

Help	Loesje	de	weg	naar	school	te	vinden	
en	zoek	de	woorden	in	de	woordzoeker.


