Kort nieuws :
Met spijt melden wij u het plotse overlijden van onze
vroegere buurvrouw, Antoinette Callewaert, weduwe
van wijlen Gerard Derendele. Zij woonde samen met
haar man tot vorig jaar in de Noordstraat. Zij verbleef
sinds de dood van Gerard in het WZC Vincenthove.
Antointe, geboren in 1933 overleed op 18 april ll.
Onze deelneming aan de familie.

Wat te doen ingeval van storing in De Munt? Bij problemen in de gemene
delen kan u contact opnemen met onze Syndicus, Jurgen Van De Vijver,
051 262040 email: jurgen@vbvastgoedbeheer.be . Voor de parking is onze
syndicus Mevr. Kathy Claerhout, tel.051 305118 kathy@buroclaerhout.be
Algemene vergaderingen: voor de eigenaars, hieronder de datums voor de
algemene vergadering van mede-eigenaars…
- De Munt 2 op 16 juni / - De Munt 3 op 4 juni / - De Munt 4 op 9 juni
- De Munt 1 : wordt later meegedeeld
- De Parking : Een nieuwe vergadering wordt gepland later dit jaar.
Of de vergaderingen in juni kunnen doorgaan is niet zeker, omdat deze
tijdens de coronacrisis niet kunnen worden georganiseerd. De regering
heeft trouwens beslist dat die vergaderingen kunnen plaatsvinden binnen
de vijf maanden na afloop van de crisismaatregelen. De mandaten van de
syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot
aan de eerstvolgende vergadering.

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws:
Krijgt u nog geen e-mailberichten van ons? Wenst u het laatste
van ons Muntplein te ontvangen via mail? Stuur ons dan uw emailadres. Uw gegevens worden niet aan derden gegeven!
Verantwoordelijk uitgever : Jos Depondt, De Munt 37 bus 41
voor alle vragen en suggesties : depondt@skynet.be
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Beste bewoners van De Munt,
Het Muntplein straalt werkelijk solidariteit uit, solidariteit met
de vele zorgverleners en solidariteit onder de bewoners zelf.
Iedere avond, om 20.00u komen velen naar buiten om hun dank
te betuigen aan iedereen die in de frontlinie staat van deze
crisis. Hierbij is zeker een dank op zijn plaats voor Jo, die zorgt
voor de muziek, dank aan Tom, aan Leen voor het geroffel en
aan Paul voor zijn ‘tot morgen’. Wij zullen doorgaan tot en met
dinsdag 19 mei. (zie verder)
Onze hulplijn voor de bewoners die dringend hulp nodig
hebben blijft actief. Dit kan om boodschappen te doen, om naar
de apotheker te gaan of andere dringende zaken.
De hulplijn is te bereiken op het nummer 051 20 16 46 of via
mail naar depondt@skynet.be, die alles coördineert.
Uw voorzitter, Patrick Decock.
Uw buurtcomité: Patrick Decock, Gerard Sanders, Annick De Keukelaere,
Tom De Coninck, Jos Depondt en Lieva Demeester.

Ga naar onze website: www.depondt.eu voor meer nieuws.

De Munt in de media (Het laatste Nieuws 6 mei)

Onze DAG VAN DE BUREN…

Zaak mag straks, wanneer horeca heropstart,
Muntplein inpalmen met terras

Wij kregen een bericht van ’t Stad dat de jaarlijkse Dag van de
Buren niet kan doorgaan op vrijdag 29 mei zoals gepland. Er
wordt gekeken of dit nog later dit jaar kan worden georganiseerd.
Om toch wat sfeer te creëren op ons Muntplein vragen wij u om
op vrijdagavond 29 mei a.s. om 20.00u op uw balkon te komen
met een glas in de hand (drank zelf te kiezen) en na de muziek
samen het glas te heffen op ‘onze’ gezondheid. Dit zou dan ook
het laatste dankmoment worden. (U kan natuurlijk de banners
gewoon laten hangen).

ROESELARE Yarmo Muller (33), zaakvoerder van Bar Julien op De
Munt, was de voorbije weken noodgedwongen huisvader. Maar vanaf
donderdag is hij opnieuw achter het fornuis te vinden en start hij met
een reeks takeawaygerechten. Bovendien trof Yarmo ook al de nodige
regelingen voor het moment dat de horeca de deuren weer mag
openen. Dan zal hij het volledige Muntplein inpalmen met z’n terras
en ligzetels.

Eén van onze bewoners werd door ’t Stad uitgeroepen tot ‘buur
van het jaar’ omwille van zijn belangloze inzet voor de buurt. Hij
wordt op 29 mei door de stad letterlijk in de bloemetjes gezet.
Zijn naam wordt op vrijdagavond 29 mei om 20.00 officieel
bekendgemaakt door het buurtcomité met applaus.

In dit krantenartikel zegt Yarmo: “ik kreeg al toestemming om straks het
volledige Muntplein te gebruiken als terras…ik wil ook graag een petanquepleintje aanleggen”.
Meerdere buren waren ongerust over dit artikel in Het Laatste Nieuws. Het
buurtcomité informeerde bij de stadsdiensten en het blijkt dat betrokkene
slechts een summiere, onvolledige aanvraag heeft ingediend. Deze wordt
op dit ogenblik door de stadsdiensten onderzocht omdat dit onder meer
moet kaderen binnen de federale anti-corona maatregelen. In ieder geval
is op dit ogenblik nog geen enkele vergunning toegekend met uitzondering
de verkoop van ijs. Na de crisis hopen wij allen ‘Julien’ te mogen steunen
met nieuwe initiatieven voor ons Muntplein.

De bewoners van de Noordstraat en de H. Horriestraat kunnen
ook deelnemen door met een (vol) glas op hun terras te klinken
met hun buren (de muziek gaat u moeten missen). Zo kunnen ook
zij even meegenieten van onze virtuele Dag van de Buren.

