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Een woordje van Eddy
Beste bewoner, familie
De voorbije periode blinkt uit in heel wat bijzondere dagen en momenten.
Natter hadden we de maand mei ons niet kunnen indenken na een
prachtig voorjaar van 2020. Snakkend verlangen naar betere
temperaturen en droge dagen om lekker mekaar buiten te kunnen
ontmoeten, werd niet onmiddellijk ingelost. Maar van Moederdag hebben
we hier toch maar weer een zeer fijne memorabele dag van gemaakt. De
vaders onder jullie mogen hetzelfde verwachten binnen enkele dagen 😊.

De volgende dagen en weken zullen we jullie zeker gaan berichten met de
verdere versoepelingen die er zullen worden afgekondigd. We gaan onze
eigen verantwoordelijkheid terug krijgen en kunnen opnemen met steeds
ieders veiligheid in ons achterhoofd.


Samen met de gemeente Huldenberg gaan we kijken hoe we volop mee
kunnen gaan genieten van het zeer grote spektakel eind september. De
echte wielerliefhebbers hebben al onmiddellijk begrepen dat het hier over
het wereldkampioenschap wielrennen betreft. De gemeente Huldenberg is
door de organisatie van het WK uitgeroepen tot één van de 5 officiële WKdorpen en beschikt met de beruchte Smeysberg over één van de cruciale
scherprechters in het finale wedstrijdverloop. Een unieke gebeurtenis waar
we zeker deel van willen en gaan uitmaken. We gaan er een heus
feestgebeuren van maken. We trekken onze korte broek aan en laten onze
beentjes lekker blinken. We gaan meer dan wat te kijk geven en krijgen.
In volgende communicaties geven we zeker de verdere uitrol mee.



Tot binnenkort!
Eddy Devolder
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De afbraakwerken zijn ondertussen ten einde, en we horen de vogeltjes
weer fluiten.
De bouwput is uitgegraven en de rioleringswerken voor onder de
vloerplaat zijn afgewerkt.
Nu wordt er gewerkt aan het ijzervlechtwerk voor de bewapening van
de fundering/vloerplaat. Dit is ongeveer voor de helft van de bouwput
al gebeurd.
Eind mei staat de beton voor het storten van de verzwaarde zones
gepland en begin juni de beton voor de vloerplaat.
Hierbij enkele foto’s van de voortgang van deze werken.
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In de goot (caniveau) die ongeveer in het midden van de bouwput
ligt, zijn de nutsvoorzieningen klaargelegd als verbinding tussen de
nieuwbouw 2012 en de komende nieuwbouw.
De wachtbuizen liggen klaar en de aannemer is gekend voor de
elektriciteitswerken en HVAC (verwarming, koeling, ventilatie en
airconditioning). Via de aannemer worden er ook keuzes gemaakt
voor de verschillende onderaannemers van de nutsvoorzieningen.
Momenteel worden de elektriciteitsplannen gefinetuned, zoals de
plaatsing van de stopcontacten en schakelaars.
Er wordt een keuze gemaakt voor de buitenschrijnwerkerij en de
gevelstenen.
De prijzen voor de grootkeuken van de brasserie worden opgevraagd
en de plannen voor het vast meubilair en de inrichting van de brasserie
krijgen vorm. Op de volgende pagina zien jullie enkele impressies van
hoe het onthaal en de brasserie eruit zullen zien.

Brasserie :

Toog:

onthaal
Zithoek brasserie:

onthaal
Onthaal :

onthaal

onthaal

Nieuwe gans
In de vorige nieuwsbrief vertelden we jullie dat gans Joseeke nieuw gezelschap heeft
gekregen.
Ondertussen hebben we een naam voor deze nieuwe gans: Jerommeke (met dank
aan Irène, w6)

Welkom !
We verwelkomen in
ons huis als nieuwe bewoner:
Charles Vanderlinden, w8
Wilhelmina Taymans, w4
Irene Vanderlinden, w3
Welkom ook aan:
Aurélie Craps, hulpverzorgende w5-6
Tanu Khanna, kinesiste w1-2 (vervanging Céline)
Anja Rans, verzorgende w1-2

Afscheid
We willen ons oprecht medeleven
betuigen aan de familie en
vrienden van
Marguerite Vandenborre, w8
Germaine Michiels, w3
Jef Thijs, w4
Lisa Grauwels, CDV

Overkoepelende activiteiten
Dinsdag 1

Kaarten
Breien
Muziekatelier voor woningen 1,2,7,8
Cafetaria met Philip, Jean-Pierre, Martine
Kaarten
Breien
Muziekatelier voor woningen 3,4,5,6

10u
10u
14u
14u-17u
10u
10u
14u

Gang w5-6
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Gang w5-6
Cafetaria
Cafetaria

Zaterdag 5
Zondag 6

Cafetaria met Eric, Philip, Lea
Cafetaria met Jules, Magda, Lea

14u-17u
14u-17u

Cafetaria
Cafetaria

Maandag 7

Luisteren naar klassieke muziek

14u

Cafetaria

Dinsdag 8

Kaarten
Breien
Muziekatelier voor woningen 1,2,7,8
Cafetaria met Philip, Bert, Jose
Kaarten
Breien
Muziekatelier voor woningen 3,4,5,6

10u
10u
14u
14u-17u
10u
10u
14u

Gang w5-6
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Gang w5-6
Cafetaria
Cafetaria

Vrijdag 11

Ter Meerens parlement

10u30

Cafetaria

Zaterdag 12

Cafetaria met Lea, Maurice, Eric

14u-17u

Cafetaria

Zondag 13

Cafetaria met Jules, Magda, Lea

14u-17u

Cafetaria

Maandag 14

Luisteren naar klassieke muziek

14u

Cafetaria

Dinsdag 15

Kaarten
Breien
Eucharistieviering
Cafetaria met Philip, Jean-Pierre, Martine
Kaarten
Breien
Muziekatelier voor woningen 3,4,5,6

10u
10u
14u30
14u-17u
10u
10u
14u

Gang w5-6
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Gang w5-6
Cafetaria
Cafetaria

Zaterdag 19

Cafetaria met Philip, Lisette, Lea

14u-17u

Cafetaria

Zondag 20
Maandag 21

Cafetaria met Bert, Jules, Magda, Lea

14u-17u

Cafetaria

Luisteren naar klassieke muziek

14u

Cafetaria

Dinsdag 22

Kaarten
Breien
Muziekatelier voor woningen 1,2,7,8
Cafetaria met Philip, Bert, Jose
Kaarten
Breien
Muziekatelier voor woningen 3,4,5,6

10u
10u
14u
14u-17u
10u
10u
14u

Gang w5-6
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Gang w5-6
Cafetaria
Cafetaria

Cafetaria met Philip, Maurice, Lea
Cafetaria met Magda, Jules, Lea, Renilde
Kaarten

14u-17u
14u-17u
10u

Cafetaria
Cafetaria
Gang w5-6

Cafetaria met Philip, Jean-Pierre, Martine

14u-17u

Cafetaria

Woensdag 2
Donderdag 3

Vrijdag 4

Woensdag 9
Donderdag 10

Woensdag 16
Donderdag 17

Vrijdag 18

Woensdag 23
Donderdag 24

Vrijdag 25
Zaterdag 26
Zondag 27
Maandag 28
Dinsdag 29
Woensdag 30

