
Beste lezer

Met veel genoegen stellen wij jullie onze WOONZO

FEESTKRANT voor.

Wij voelen ons feestelijk want er valt deze periode
wel wat te vieren.

OP 2 JULI BESTAAT ONZE MAATSCHAPPIJ 100 JAAR.

In dit feestnummer geven wij gewezen voorzitters
het woord en laten wij hen herinneringen ophalen
aan hun voorzitterschap van Woonzo. Je leest hun
hoogtepunten en verhalen op pagina 2.

Zoals eerder al aangekondigd willen wij in deze
feestperiode vooral onze huurders ‘vieren’ en
daarom hebben wij voor elke huurder een geschenk
voorzien. Dit verrassingspakket bevat gezonde
streekproducten uit iedere stad en gemeente van
ons werkgebied.
De praktische informatie over de ontvangst van je
geschenktas vind je op pagina 6 en 7.

VOORZITTERSWISSEL.

Tijdens de Raad van Bestuur van 9 juni vond een
(eerder afgesproken) voorzitterswissel plaats. Eddy
Manet nam afscheid en Liesbeth Vanhay werd door
de bestuurders aangesteld als zijn opvolger.

DANKJEWEL EDDY MANET!

Eddy voorstellen is niet meer nodig. Maar hoe kijkt

hij zelf terug op 3 jaar voorzitterschap?

‘Ik ben in juni 2019 met veel enthousiasme aan mijn
nieuwe functie begonnen en heb er onmiddellijk
werk van gemaakt om het team van de
medewerkers, mijn collega bestuursleden, het
patrimonium van Woonzo én de huurders te leren
kennen. Er komt toch heel wat op je af bij de start
van zo’n mandaat.
Begin 2020 zorgde Corona ervoor dat de wereld op
zijn kop stond. Toen de regering in maart 2020
maatregelen nam om de verspreiding van Covid-19
tegen te gaan, schoot ook Woonzo meteen in actie.
Samen zochten het bestuur en het personeel naar de
beste manier om de nieuwe richtlijnen toe te passen
en onder veilige omstandigheden onze
dienstverlening te blijven verzekeren. Op afspraak
werken en on-line vergaderen werden de norm.
Deze andere manier van vergaderen was eerst een
bevreemdende ervaring maar het wende snel.
Corona heeft in heel de wereld gedurende lange
periode de pauzeknop ingeduwd waardoor we
misschien minder hebben kunnen verwezenlijken
dan we wilden, maar toch ben ik best trots op de
projecten die tijdens mijn voorzitterschap zijn
opgeleverd en opgestart.
Het 100-jarig jubileum van Woonzo op 3 juli 2022 zal
tegelijkertijd een afscheid worden van de
maatschappij zoals we ze jarenlang gekend hebben.
Er komt een nieuwe Limburgse Woonmaatschappij
die zal gestoeld worden op 2 pijlers: een sterke
centrale organisatie en een decentrale en

toegankelijke dienstverlening waarin de klant
centraal staat.
Het is aan mijn opvolger Liesbeth om de overgang
naar de nieuwe maatschappij mee in goede banen te
leiden.
Ik koester de vele mooie momenten en blijf Woonzo
een warm hart toedragen en volgen tijdens het
nieuwe traject.’

VEEL SUCCES LIESBETH VANHAY!

Onze nieuwe voorzitter Liesbeth Vanhay stelt zich
trots voor.

‘Mijn naam is Liesbeth Vanhay en ik ben gehuwd met
Damien Fastré, samen hebben wij 3 kinderen.
De meesten onder jullie zullen me kennen van bij
Bakkerij Fastré waar ik zaakvoerder ben samen met
mijn echtgenoot.
Ik ben sinds 2012 actief in de Tongerse politiek, dit
mandaat van voorzitter van Woonzo is mijn eerste
belangrijke mandaat.
In de eerste plaats wil ik Eddy bedanken voor de 3
jaar van hard werken binnen Woonzo. Met veel
enthousiasme en gedrevenheid zal ik de taak van
voorzitter graag verderzetten met een fantastisch
team rondom mij.
Ik zal er mijn prioriteit van maken dat er een goede
huisvestigingsondersteuning voorzien blijft en dat we
blijven inzetten op kwetsbare groepen.
Ik heb er vooral heel veel goesting in om jullie
voorzitter te zijn voor de komende 3 jaar!’
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Gewezen voorzitters aan het woord

Voorzitters

In de voorbije 100 jaar zijn heel wat voorzitters de revue gepasseerd. Velen van hen zijn ondertussen overleden. Allen hebben zij Woonzo mee vorm gegeven. Daarom
mag een woordje van enkele gewezen voorzitters niet ontbreken in deze jubileumeditie.

Wij vroegen hen wat hen steeds zal bijblijven en wat zij – samen met de bestuurders van de Raad van Bestuur – hebben verwezenlijkt tijdens hun voorzitterschap.

Het voorzitterschap bij het toenmalige Tongershuis
was zijn eerste belangrijke mandaat, waar hij nog
steeds met zeer grote dankbaarheid aan terugdenkt.
Samen met zijn collega’s van de raad van bestuur,
de directie en de medewerkers werd heel wat
gerealiseerd. Dankzij de ondersteuning van
partijgenoot Patrick Dewael sloot de gemeente
Voeren onder zijn voorzitterschap aan bij het
Tongershuis. Voor het eerste sociale
huisvestingsproject in Voeren kreeg Tongershuis de
Cultuurprijs van de gemeente Voeren toegekend.

Maar wat hem tot op heden altijd bijbleef is de
gerenommeerde Huisvestings- Innovatie-Prijs (HIP)
die Tongershuis van de Vereniging van Vlaamse
Huisvestingsmaatschappijen kreeg voor het project
in Millen (Riemst). Die dag was Tongershuis de
“numero uno” van Vlaanderen!

Hugo Biets zetelt op dit moment nog steeds in de
Raad van Bestuur van Woonzo en is ook nog als
gemeenteraadslid actief. Hij probeert zich
verdienstelijk te maken op het vlak van het
gemeentebeleid inzake kinderarmoede, wat hij het
afschuwelijkste aller problemen vindt.

CHRISTIANE
THYS

Mariiëlla kijkt terug op een pittig voorzitterschap bij
Woonzo. Al heeft het haar wel zoveel meer
levenservaring en visie gegeven.

Tijdens haar voorzitterschap werd een nieuwe
directeur aangesteld, veranderde Tongershuis van
naam en werd de beslissing genomen om de
grootste wijk van Woonzo (Paspoel II) te renoveren.
“Door hard te werken, samen met bestuur en
personeel werd het onmogelijke mogelijk”.
Het respect dat ze kreeg evenals haar benoeming
tot “erevoorzitter”, zal ze nooit vergeten.
“De blijvende menselijke contacten en
vriendschappen die ik na al die jaren nog steeds
mag koesteren, maken mijn wereld zoveel mooier”.

Met veel interesse volgt ze vanop de zijlijn nog
steeds het reilen en zeilen bij Woonzo en biedt ze
ondersteuning waar nodig. In het hedendaagse
leven werkt ze als lid van Fifty-One amAtae
Tongeren mee aan talrijke goede doelen voor
kinderen in nood. Professioneel werkt ze bij de
FOD Financiën. Privé geniet ze van haar twee
schatten van kleinkinderen.

Bart zal altijd gekend zijn als
“vriend van iedereen, man van het
volk”.
Personeel, directie, bestuur en
huurders kennen hem als iemand
met een groot hart voor iedereen.
Het voorzitterschap bij Woonzo was
voor hem een mooie tijd waarin
samenwerken centraal stond.
En die samenwerking beloonde hij
graag met een hapje en een
drankje.

De motivatie en de teamspirit van
alle medewerkers om projecten tot
stand te brengen en huurders en
kandidaten zo goed mogelijk van
dienst te zijn, zal hij nooit vergeten.

Het summum van zijn voorzitterschap was de eerste spadesteek van
de nieuwe wijk Paspoel Anders, die plaatsvond op 17 mei 2016. Dat
was de aanzet om de grootste sociale woonwijk van Woonzo een
nieuwe moderne vorm te geven.

In het hedendaagse leven is hij werkzaam in de bouw en tuinaanleg.
Woonzo ligt hem nog steeds nauw aan het hart.

“Naast periodiek contact met de medewerkers, blijf ik hen ook volgen
in de media.”

HUGO BIETS

MARIELLA

FROIDBISE

In 2023 gaan alle Limburgse woonactoren fusioneren tot één
grote woonmaatschappij. Wij vroegen aan onze gewezen
voorzitters wat zij hiervan vinden.

Het antwoord van onze voorzitters is éénduidig. Ze zien allemaal
de noodzaak in van schaalvergroting en intensieve samenwerking.
Er zijn nu te veel maatschappijen, met elk hun eigen beleid en
beheersorganen. Een algemene fusie van de sociale
woonmaatschappijen is een onvermijdelijke evolutie in de
hedendaagse cultuur en maatschappij. Een duidelijke structuur
komt de efficiënte en de slagkracht ten goede, wat uiteindelijk de
bouw van sociale woningen zal versnellen.
Een stevige verankering in de steden en gemeenten is daarbij
zonder meer noodzakelijk.

MAAR allen pleiten wel voor het behouden van de eigenheid en de
lokale binding.
“De hulp aan behoeftigen mag niet verloren gaan in de massa. Zij
mogen nooit het gevoel krijgen dat ze slechts een nummer zijn in
het geheel.”

JULIEN BOULET

Als we Julien Boulet in één
woord moeten typeren, dan
kunnen we dat best doen met
het woordje “bescheiden”. Alles
wat tijdens zijn voorzitterschap
werd gerealiseerd is het werk
van een heel team.
“Als afgevaardigd bestuurder
heb ik steeds alles in
samenspraak met het bestuur
gedaan.“

De taak van een sociale
huisvestingsmaatschappij is het
realiseren van nieuwe
woongelegenheden en deze
verhuren aan kansarme
gezinnen.

Als +80-jarige heeft hij nog weinig contact met de buitenwereld,
maar de goede relaties met de directeur, de collega’s en het
personeel zullen hem steeds bijblijven.
En dit tot op de dag van vandaag.

BART
PRINCEN

Christiane is nu gepensioneerd, maar volgt de sociale huisvesting nog steeds in de
media. Ze heeft nog regelmatig contact met het personeel.

Ook voor Christiane was het voorzitterschap bij
Tongershuis haar eerste politieke mandaat. Hier
kon ze haar sociaal engagement concretiseren in
“echte beleidsdaden”.
Het aanbod van sociale woningen zal altijd kleiner
zijn dan de vraag. Daarom moet wie het “echt”
nodig heeft, steeds voorrang krijgen. Het is een
verhaal van rechten en plichten.

Als we vragen of ze het gevoel heeft veel
verwezenlijkt te hebben als voorzitter, is het
antwoord duidelijk: “Het Tongershuis – nu Woonzo
– was één team. Personeel, directeur en Raad van
Bestuur. Doordat we één team waren, met
dezelfde doelstellingen, hebben we veel
gerealiseerd. Persoonlijk heb ik veel dankbaarheid
gevoeld van onze huurders.”

De aankoop van de vroegere school “De
Benedictinnen” en de daarop volgende renovatie
tot 23 appartementen met een prachtige
binnentuin, noemt ze de mooiste verwezenlijking
van haar voorzitterschap.



Patrimonium

Het toenmalige
Tongershuis begon in 1922
met een patrimonium van
8 woningen.

1922

na WO II

De grote wijken zoals
Nieuw-Tongeren, Paspoel 1
en Op de Locht ontstaan.

vanaf '70

3 grote appartementsblokken
en omringende woningen van
Paspoel II en de woningen in
de wijk Hubensbeemden
worden gebouwd.

1983

De eerste panden in
Borgloon worden verhuurd.
20 appartementen van
project Borgerhof.

1988

De eerste panden worden
verhuurd in Heers (5 woningen
in Gutschoven Heers).

1998

14 panden worden verhuurd
in Sint-Martens-Voeren

2003

Het Tongershuis is voor het
eerst actief in Riemst. 11
woningen in deelgemeente
Zussen werden toen voor
het eerst verhuurd.

2022

Woonzo telt 1.189 panden,
waarvan 901 in Tongeren,
135 in Borgloon, 62 in Heers,
69 in Riemst en 22 in Voeren.

Ons patrimonium door de jaren heen

Het toenmalige Tongershuis begon in
1922 met een patrimonium van 8
woningen in de Sint-Rozastraat, de
Sint-Jozefstraat en Onder de Linde.
Op nog geen 10 jaar tijd groeide het
patrimonium aan met maar liefst 135
woningen, vooral in de wijk Nieuw-
Tongeren. Veel van deze
oorspronkelijke woningen zijn
intussen verkocht, zodat in deze wijk
een mooi evenwicht bestaat tussen
sociale huurders en eigenaars.

Ten tijde van Wereldoorlog 2 lagen
de bouwactiviteiten begrijpelijkerwijze
stil, maar in de naoorlogse periode
stond er geen rem meer op. Grote
wijken zoals Nieuw-Tongeren,
Paspoel 1 en Op de Locht zijn in die
periode ontstaan.

Vanaf de jaren 70 werden de
bouwprojecten nog indrukwekkender.
De drie grote appartementsblokken
en omringende woningen van
Paspoel II en de woningen in de wijk
Hubensbeemden werden toen
gebouwd.

In 1983 werden de eerste panden
verhuurd in Borgloon. 20
appartementen van project
Borgerhof.

In 1988 werden de eerste panden
verhuurd in Heers. Het ging om 5
woningen in Gutschoven Heers.

In 1998 werden 14 panden verhuurd
in Sint-Martens-Voeren.

In 2003 was Tongershuis voor het
eerst actief in Riemst. 11 woningen in
deelgemeente Zussen werden toen
voor het eerst verhuurd.

Ondertussen is het patrimonium van
Woonzo aangegroeid tot maar liefst
1.189 panden, waarvan 901 in
Tongeren, 135 in Borgloon, 62 in
Heers, 69 in Riemst en 22 in Voeren.

En daar zal het niet bij blijven, want

verschillende projecten zitten nog in
de pijplijn.

Zo zal dit jaar nog gestart worden
met de bouw van 25 woningen in de
Klaproosstraat in Tongeren.

In Borgloon maken drie
winkelpanden in de Graethemstraat
plaats voor 18 sociale woningen en
appartementen. Ook de site van BPA
Graaf Lodewijk wordt uitgebreid. In
het voorjaar van 2023 worden er
bijkomend 9 sociale woningen
gebouwd.

In de Sportstraat in Heers worden in
samenwerking met Kleine
Landeigendom 4 sociale
huurwoningen en 28 koopwoningen
gebouwd. De koopwoningen worden
verkocht door Kleine Landeigendom.

In Riemst wordt nog dit jaar gestart
met fase 2, 3 en 4 van BPA Zussen,
goed voor 41 nieuwe sociale
woningen, waarvan 17 huur- en 24
koopwoningen. In Vroenhoven
tenslotte komen 10 sociale
huurwoningen bij in project RUP
Wilder. De start hiervan is voorzien
voor het najaar van 2022.

Ook het bestaande patrimonium
wordt niet vergeten. In verschillende
wijken is Woonzo gestart met

renovatieprojecten, vooral in het
kader van energiezuinigheid. Een
topic dat dit jaar brandend actueel is
met de energieprijzen die de pan uit
swingen.

Zo is in 2022 gestart met de
renovatie van de daken in de wijk
Gasthuisgaarde en Hubensbeemden
en wordt in de projecten
Gasthuisgaarde (Tongeren) en
Rukkelingen (Heers) een slimme
sturing voorzien voor elektrische
verwarming en boilers.

Zo lang er nood is aan sociale
woningen – en die is er – zal Woonzo
en na de fusie in 2023, de
Woonmaatschappij, verder gaan met
bouwen. Onze missie is en zal steeds
zijn: “Betaalbare en kwaliteitsvolle
huisvesting verschaffen aan mensen
die daar op eigen kracht niet in
slagen.”
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Onze werking

Onze werking door de jaren heen
In deze tijden is het ondenkbaar om meer dan 30 jaar bij één en dezelfde werkgever te
blijven. Maar bij Woonzo zijn maar liefst drie medewerkers al meer dan 30 jaar actief:
Veronique Mathei (medewerker verhuurdienst), Geneviève Claesen (sociaal assistente) en
Johan Princen (onderhoudsmedewerker).

Zij zagen de sociale werking en het hele
sociale landschap in snel tempo wijzigen.

30 jaar geleden bestonden computers,
zoals wij ze nu kennen, nog niet. Veel
werd dan ook nog met de hand gedaan.

Elke maand werd in een groot kasboek
bijgehouden welke huurder hoeveel huur
had betaald. Verslagen werden uitgetypt
op een typemachine en nadien in
boeken geplakt. De in- en uitgaande post
werd manueel bijgehouden.

En oh ja, wie kent er nog het
carbonpapier? Dat zorgde ervoor
dat een duplicaat van elk document
kon werden bijgehouden in een
papieren dossier.
Het klasseren van geschriften en het
bijhouden van een archief, was
bijna een voltijdse taak.

Meldingen kwamen nog telefonisch
of per brief binnen bij de
maatschappij. Sociale media
bestond nog niet. Huurbetalingen
gebeurden nog vaak cash aan het
loket.

Woonzo zelf verhuisde al een aantal
keren. In 1967 waren de burelen
gelegen in de wijk Paspoel I. In
1980 verhuisde de maatschappelijke
zetel naar Blok 6 in de nieuw
gebouwde wijk Paspoel II.
In 2004 tenslotte verhuisden we
naar de huidige kantoren gelegen
op de Hasseltsesteenweg in
Tongeren.

We namen afscheid van collega’s en
mochten er weer nieuwe
verwelkomen. Allen hebben zij
Woonzo gemaakt tot wat het nu is.

Wat de toekomst brengt, weten we
niet. Wat we wel weten is dat we
steeds het beste van onszelf zullen
geven om onze huurders en
kandidaten zo goed mogelijk van
dienst te zijn.

AMBIORIXSPECULOOS

APPELSAP

BELEVINGSCENTRUM

BIJENKORVEN

CARBONPAPIER

CONFITUUR

DRAAGTAS

FEEST

HONDERD

HONING

JAMBROUWERIJ

KASBOEK

KOOKPROCES

LOKAAL

PIONEER

STREEKPRODUCTEN

STROOPFABRIEK

TYPEMACHINE

WIJKEN

WOONZO

Puzzel mee
met Woonzo!

Zoek onderstaande woorden in de woordzoeker. De
woorden kunnen zowel van links naar rechts als van
rechts naar links geschreven zijn. Ze kunnen horizontaal,
verticaal of diagonaal staan. Veel succes!



Krantenkoppen



We hadden kunnen kiezen voor een groots opgezet feest of voor een mooi
jubileumboek.
We hadden dit kunnen doen met artikels in de pers en alle toeters en bellen die bij
een 100-jarig bestaan horen.

MAAR we hebben besloten om de viering klein en intiem te houden, met veel
aandacht voor diegenen die het allerbelangrijkst zijn: onze huurders. Om hen te
bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons stellen en de prettige samenwerking.

Daarom heeft de Raad van Bestuur besloten om aan elke huurder van Woonzo (1.135
in totaal) een draagtas te schenken met streekproducten uit de vijf gemeenten waarin
Woonzo actief is.
Want als we één ding geleerd hebben uit de voorbije twee jaren, dan is het wel dat
“Koop Lokaal” in is en steeds meer mensen hiervoor kiezen. Bovendien is het een
broodnodig duwtje in de rug van de lokale economie.

Op het hoogtepunt van de fabriek in
1959, werkten er in de fabriek maar
liefst 23 voltijdse arbeiders. In het
hoogseizoen kon dat oplopen tot 50.
Door de komst van nieuwe producten
op de markt en de gewijzigde smaak
van de consument, viel de vraag naar
stroop in de jaren ’80 sterk terug met
de sluiting van de fabriek in 1988 tot
gevolg.
In 1999 werd de stroopfabriek van
Borgloon geklasseerd als beschermd
monument, wat het begin van de
redding betekende. De fabriek werd
gerestaureerd en de volledige site
werd omgebouwd tot een
fruitbelevingscentrum.
Het ambachtelijk maken van stroop,
zoals dat nu gebeurt door de familie
Bleus, is vanuit toeristisch standpunt
een echte bezienswaardigheid.

“Iedereen moet de kans krijgen om
dit van dichtbij te kunnen
meemaken en om achteraf een
pannenkoek met Loonse Stroop te
kunnen eten.”

Stroop werd in het begin van de 19 de
eeuw thuis gemaakt door kleine
stroopboeren. Op die manier werd het
overschot aan fruit weggewerkt.
Door de industriële revolutie en meer
bepaald de toepassing van stoom, werd de
thuisnijverheid grotendeels verdrongen.
Eén van de pioniers op het vlak van stroop
stoken op industriële schaal was de
familie Wynants, de latere eigenaars van
de stoomstroopfabriek te Borgloon.

De gemeente Heers koos voor
honing van imker Jean-Paul Smets
uit Veulen.
Hij is een gepassioneerd imker die
nog honing maakt op de
traditionele manier. Een vrij
intensief proces. De bijenkorven
moeten regelmatig nagekeken
worden. Is er plaats genoeg?
Moeten er ramen bijgehangen of
verwisseld worden? Als de ramen
vol zitten, kan de honing worden
geoogst.
Wist je dat tienduizend bijen wel 1,3
miljoen bloemen bezoeken voor het
maken van één potje honing?

Het idee voor de Jambrouwerij is
ontstaan in de boomgaard van “Ome
Jean”. Met het fruit uit de boomgaard
werd jam gemaakt voor familie en
vrienden.

De jambrouwerij staat voor een
ambachtelijke keuken, waarin smaken
met gevoel voor authenticiteit worden
geconserveerd. Er is ook ruimte voor
creativiteit, waardoor jams ontstaan
die soms verrassend smaken.

In de winkel worden niet alleen eigen
gemaakte producten verkocht, maar
ook andere heerlijke Limburgse
streekproducten.

“Een steekje went al snel, maar wij streven er naar om
zachte bijen te kweken.”

“De naam ‘Jambrouwerij’ is bedacht tijdens een fietstocht langs de
brouwerij van Westvleteren in de zomer van 2010. Jam wordt net
zoals bier, ‘gebrouwen’ een verwijzing naar het kookproces van jam,
confituur en gelei.”

Voeren voorziet appelsap van
Theunissen fruit.

3 generaties fiere Voerense telers van
appels, peren, stekelbessen, blauwe
bessen en kersen. Zij telen, koelen en
sorteren al hun fruit zelf.
Doorheen heel het jaar worden deze
vruchten aangeboden in hun
verkoopautomaten.

Het assortiment werd nog uitgebreid
met 100% pure appelsappen, al dan niet
gemengd met ander fruit. Het fruit
wordt lokaal verwerkt tot sap door
collega-fruitteler Profuctis in Aubin-
Neufchateau.

De sappen zijn gemaakt van 100% puur
fruit, zonder toevoeging van suikers of
andere producten.

Draagtas met lekkers

Welke producten zitten er in de tas?

“Theunissen fruit leverde
verschillende sapjes voor de
gevulde draagtas. Welke smaak
zit er bij jou in de tas?”

Dat Tongeren fier is op zijn
grootste held is geweten. Zij
kozen dan ook voor speculoos in
de vorm van Ambiorix.

Tongeren ligt in het groene hart
van de fruitstreek, maar op de
Tongerse akkers vind je tevens
volop granen en suikerbieten,
waarmee heel wat lekkers wordt
gemaakt.

“Niet voor niets noemde Julius
Caesar de Belgen de
dappersten aller Galliërs.”

(Borg)Loonse stroop

Heerse honing

Ambiorixspeculoos
(Tongeren)

Jam van de Jambrouwerij
in Riemst

Appelsap uit Voeren

Woonzo bestaat binnenkort 100 jaar.
Dat is de verdienste van heel veel
mensen: aandeelhouders, bestuurders en
medewerkers. Maar vooral ook van de
huurders die wij gedurende al die jaren
mochten verwelkomen.



Woonzo komt naar je toe!uit onze streek
Woonzo komt deze tassen met lekkers persoonlijk overhandigen bij jou in de
buurt. Wil je graag zo’n tas hebben? Kom dan zeker langs en breng
onderstaande bon ingevuld mee.

20/06/2022 van 10u00 tot 12u00

22/06/2022 van 10u00 tot 12u00

01/07/2022

01/07/2022

27/06/2022 van 09u00 tot 12u00

30/06/2022 van 09u00 tot 10u00

30/06/2022 van 10u00 tot 11u00

30/06/2022 van 11u00 tot 12u00

30/06/2022 van 12u00 tot 13u00

Heers

Borgloon

Riemst

Voeren

Tongeren 1

Paspoel 1

Paspoel 2 appartementen

Paspoel 2 woningen

Paspoel Anders

Prinsenhof

Hippodroom

Tongeren 2

Hubensbeemden

Tongeren 3

Nieuw-Tongeren

Astrid

Oude Dansschool

Oude Spoorbedding

Raperie

Siegelsmarkt

Tongeren 4

Atheneum

Convent

Derwae

Moerenpoort

Op de Locht

Poncelet

Regulierenplein

Wijkmolenweg

Wijngaard

Tongeren 5

Gasthof

Heurkensberg

Kazerne

Pannenoven

De Bammerd, Nieuwe Steenweg 23, 3870 Heers

Fabrik, Stationsstraat 54, 3840 Borgloon

Bedeling aan huis.

Bedeling aan huis.

Polyvalente zaal Paspoel Anders, Thyslaan 21, 3700 Tongeren

De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren

De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren

De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren

De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren

LOCATIEDATUM EN UURSTAD/GEMEENTE

Ben je niet in de
mogelijkheid om op die
dag aanwezig te zijn?
Geen probleem. Je kan de
ingevulde bon ook aan
iemand meegeven. Er is
altijd wel iemand in de
buurt die kan komen.



Hasseltsesteenweg 28/1, 3700 Tongeren

012 440 200

info@woonzo.be

www.woonzo.be

Vier
mee met Woonzo!

Open:
maandag tot vrijdag - op afspraak!

Inschrijven:
info@woonzo.be
012/440.204


