
Kort nieuws :  

 
Algemene vergaderingen van mede-eigenaars: 
Volgende data werden reeds ingepland: 
- De Munt 1: in oktober 2022 in ARhus 
- De Munt 2: op 21 juni 2022 om 19.30  
- De Munt 3: op 1 juni 2022 om 19.30 in ARhus 
- De Munt 4: op 14 juni 2022 om 19.30 in ARhus. 

Defecten in de gemene delen:  bij een panne (vb. verlichting) in de 
gemene delen neemt u best contact met onze syndicus, Jurgen Van de 
Vijver tel. 051/26 20 40. 
Brandverzekering :  Uw appartement is verzekerd voor brand- en stormschade. 
Uw inboedel helaas is niet verzekerd. Het is ten zeerste aangeraden een brand-
verzekering af te sluiten voor al uw goederen in het appartement. Raadpleeg een 
verzekeringsmakelaar naar keuze voor meer inlichtingen.  

 

 
De Munt krant  
voor alle inwoners van De Munt–nr. 16    mei 2022 
_________________________________________ 

Beste bewoners van De Munt,  
Vooreerst wens ik alle nieuwe bewoners op De Munt van harte 
welkom. Eindelijk kunnen we opnieuw de Dag van de Buren vieren 
op vrijdagavond, 27 mei.   U bent welkom vanaf 18.00u in de Keuken 
van Roeselare (DOVY) op het Muntplein.   

De bedoeling is om alle bewoners van De Munt, jong en oud, samen 
te brengen voor een leuke babbel, elkaar te leren kennen en vooral 
om leute te maken.   
U wacht een mooie avond… na de begroeting krijgt u drank à 
volonté, keuze tussen Cava, witte of rode wijn, cola of water en dat 
alles bij rustige muziek + lekkere broodjes U kan dan een filmpje 
bekijken over de opbouw van de Munt, de opening van onze Proxy-
Delhaize en onze applaus-avond voor de zorgsector bij corona in 
2020. Einde voorzien rond 11.00u.   

Schrijf nu in voor onze Dag van de Buren (zie bijlage) 

Uw voorzitter, Patrick Decock.  
 
Uw buurtcomité: Patrick Decock, Gerard Sanders, Tom De Coninck, Jos 
Depondt en Lieva Demeester.  

Met spijt melden wij u het overlijden van Georges 
Popelier, geboren in Passendale op 25 januari 1934 en 
overleden te Roeselare op 1 april 2022.  Georges 
woonde al een tijdje op De Munt 24. Hij was 
zaakvoerder van Potragar bvba en van Citrapel bvba. 
Hij laat zijn echtgenote, Monique Vermeulen en drie 
kinderen na. In blijvende herinnering.  



Dichters op ons Muntplein:      
Niet alleen Maxime Dubaere is een geboren dichter, ook onze 
mede-bewoonster van De Munt, Oda Houthoofd (De Munt, 33) 
blijkt een verborgen talent te hebben. Zij stuurde ons 
onderstaand gedicht door…  

Ik woon in een dorp, pal in de stad. 
een gezellig plein in het midden. 
‘t’Is er niet druk, wel altijd wat, 

te zien of te beginnen. 

Appartementen, best wel veel, 
bewoond door lieve mensen. 

Beleefd, attent, een mooi geheel, 
beter kan ik echt niet wensen. 

We komen af en toe bijeen, 
leggen een kaartje, maken een praatje. 

Een feestje, daar zijn we meteen, 
klaar voor, je vindt er wel een maatje. 

Het is niet van Mevrouw, Mijnheer, 
ieder wordt er aangesproken. 

Met haar, zijn naam, en des te meer, 
wordt steeds het ijs gebroken. 

Het is er leuk, daar in ons dorp, 
Wij zijn gelukkig daar te wonen. 
Pal in de stad, dus niets tekort. 

nog beter dan ik ooit kon dromen. 

De Munt…nieuws  

Albrecht Rodenbach op De Munt:  Op 28 maart werd een 
blijvende herinnering aan Albrecht Rodenbach onthuld dat de 
naam Fantasia draag. Deze bijzondere waterpartij werd 
uitgewerkt door stadsgenoot én beeldhouwer Isidoor Goddeeris.  

 
Foto: Jos Depondt van het buurtcomité samen met Isidoor Goddeeris 
bij het plaatsen van De Wolk, enkele dagen voor de inhuldiging.  

Bezoek zeker onze website voor en van De Munt.  
ga naar www.depondt.eu   Met veel foto’s van vroeger… 

Ontvangt u geen mailberichten van het buurtcomité met laatste 
nieuws over De Munt? Stuur ons dan uw emailadres naar  
jos@depondt.eu  (uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden!) 
 

Verantwoordelijk uitgever :  Jos Depondt, De Munt 37 bus 41 
voor alle vragen en suggesties :    depondt@skynet.be  


