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Een woordje van Eddy
Beste bewoner en familie
Cijfers, cijfers en nog eens cijfers. Grafieken met sterk oplopende,
steil gebogen, lijnen, ze blijven dagelijks komen. Ondertussen zitten
we hier ook nog met andere cijfers te werken. Einde van een jaar
noopt ons om een begrotingsopmaak te maken voor het komende
jaar. Andere cijfers en zeker niet van de minste zijn dan de
ramingen en offertes van de aankomende bouw. Onze ploeg van
de technische dienst, Peter, Roberto, William, ondersteund door
Alain en Kelly hebben intern al heel wat werk verricht zodat de
medewerkers van de administratieve gang een mooie gezellige
herlocatie hebben in het gebouw.
Ons onthaal is verplaatst naar het centrum voor dagverzorging.
Tegen het eind van het jaar zullen we opnieuw langs de achterzijde
van het gebouw de hoofdingang terugvinden. De weg
hiernaartoe zal mooi aangeduid worden. De volgende stappen
van aanpassingen en verbouwingen om alles klaar te maken
tegen de afbraakwerken van ons oud hoog gebouw ( gepland
begin januari 2021) gaan jullie hier maandelijks kunnen lezen. Peter
Claeys, die als technisch verantwoordelijke dit samen met zijn team
en de aannemer in mooie banen gaat leiden, zal ons hierover
steeds een stand van zaken mee geven.
Wanneer er een werf opstart, staan er verschillende gebods- en
verbodstekens rondom de werf waar iedereen zich moet aan
houden.
Ik geef alvast nog eens de nuttige en te volgen gebodstekens mee
die we al sinds maart op ons netvlies hebben plakken.





Ik wens jullie allen een goede gezondheid toe en een solidaire
periode waar we de kleine pietluttige dingen gaan koesteren om 
ons menselijk aan te verwarmen.
Eddy Devolder
Campusdirecteur
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We zijn gestart!
Het is je waarschijnlijk wel opgevallen, vrijdag 23/10 startten de
eerste voorbereidende graafwerken voor onze nieuwbouw!
Achter de afvalcontainers werden de funderingen gegoten voor
de plaatsing van een tijdelijke antennemast voor de GSM
providers.
Vanaf week 46 (week van 09/11) wordt de pyloon (mast)
geplaatst.
De toegang naar de achterkant van ons gebouw en de ingang
tot het CDV zal dan tijdelijk moeilijk of onmogelijk zijn.
Als alles volgens plan verloopt zal de tijdelijke pyloon operationeel
zijn tegen het einde van het jaar.
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In de oude bouw is de centrale verwarming, de verdeling van
elektriciteit, TV distributie, telefonie en de verdeling van water
ondergebracht. Aangezien het gebouw gesloopt wordt, diende
er creatief nagedacht te worden om de overige gebouwen
(Nieuwbouw 2012, woning 7/8 en CDV) te blijven voorzien van alle
nutsvoorzieningen.
Ook is het belangrijk om gedurende de bouwwerken een tijdelijke
maar comfortabele circulatie van bewoners, bezoek,
medewerkers en goederen tussen de gebouwen te verzekeren.
Om alle nutsvoorzieningen en de goede doorgang te voorzien
start binnenkort de aannemer Vanderstraeten met de
voorbereidende werken. Einde van deze werken is voorzien tegen
het einde van het jaar om op 4 januari te kunnen starten met de
sloopwerken van de oude bouw.

Wij herdenken
In deze periode gedenken we speciaal hen van wie we in het voorbije jaar afscheid
hebben moeten nemen. Ieder van ons draagt daarin zijn eigen verdriet.
Allen
voelen
we
het
gemis
van
onze
dierbare
overledenen.
Henriette Vandevelde
Margaretha Degreef
Augustus Nijs
Maria Donvil
Flora Vonckx
Marcellina Rosier
Jeanne Teck
Joanna Poels
Andree SImonart
Jules Kriegels
Marcel Guns
André Van Sever
Jeanne De Bois
Jeanne Van Reusel
Jozef Conix
Jeanne Loots
Simonne Dillemans
Annie Haesendonck
Marie Josee Raedermacker
Joseph Paelinck

Frans Steeno
Adriaan Top
Mathilda Jorge
Maria Christina Thommis
Jozef Fannes
Georgette Hofmans
Simone Stercks
Maria De Temmerman
Florentine Delestine
Jeanine Wolfs
Roger Cornet
Paula Mariën
Paul Casaer
Liliane Lycke
Johannes Van Nuffelen
François Leenaerts
Mariette Drijberg
Romain Deveen
Lucien Maigret
Celina Van Pee

Voor wie houvast vindt bij het Katholieke geloof, bieden we onderstaand gebed aan.
Onze Vader, God van mensen, wij gedenken onze overledenen.
We hebben dank voor hun liefde en hun wijsheid.
Wij bidden U dat niets van het goede in hun leven verloren gaat
en dat hun geestkracht ons ook mag bezielen.
Heer Jezus Christus, Zoon van God, Mensenzoon, Gij hebt de
wereld verlost.
Verlos ook hen die op U vertrouwd hebben.
Wij bidden U om vergeving waar zij tekort schoten
en om verzoening voor ons, waar wij elkaar misdeden.
God, heilige Geest, Gij zijt troost en liefde.
Geef onze overledenen (hier en elders) rust en vrede na al hun inzet om in het leven te staan.
Schenk allen die achterblijven de geest van geloof, hoop en liefde
om te leven vanuit Uw Verbond over de dood heen.
Aanhoor al onze uitgesproken gebeden en aanvaard ook de stille beden die in ons hart leven.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Welkom !
We verwelkomen in
ons huis als nieuwe bewoner:

Afscheid
We willen ons oprecht medeleven
betuigen aan de familie en
vrienden van
Mariette Drijberg, w7
Romain Deveen, w1
Celina Van Pee, w6

Paula Vanderelst, w7
Yvette Demesmaeker, w2
Welkom ook aan:
Katrien Van den Broeck, kinesiste w5-6
Sabine Van Hove, woonassistent w1-2
Katelijne Butteins, woonassistent w1-2

