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Het Clem
menshuis is voorrlopig op
pgeleverd
d
Op dit moment word
dt op het te
errein aan dde Voskenslaan tegen de klok gew
werkt. De aannemers,
a
,
samen meet de architecten, zijn in permaneent overlegg om alle ge
emaakte afsspraken na te komen.
Normaal w
wordt een bouwwerff eerst vooorlopig opggeleverd. De
D laatste foutjes worden dan
weggewerkt en dan pas
p komt de
e definitiev e opleverin
ng. Het Clem
menshuis w
was het eersste gebouw
w
dat voorlopig is opgelleverd. P. Ivves en P. Anndreas moggen terecht de woonpi oniers van het projectt
worden geenoemd. Zee hebben alls eerste ovvernacht in het Clemenshuis. Onddertussen is P. Ludgerr
hen komeen versterkken en volgt straks P. Gaston. Het voorrbije weekkend is onze nieuwee
huismeester samen met
m zijn docchter komenn inwonen. De komend
de dagen zuullen nog meer
m
van dee
bewoners hun intrek nemen in
i het Clem
menshuis. Een eerste
e gemeenscchapsruimtte is reedss
voorlopig iingericht en
n daar gaan
n al werkgrooepen en overlegverg
o
aderingen ddoor. We hebben
h
nogg
altijd één drieslaapkaamerappartement en ééén tweeslaaapkamerap
ppartementt ter beschikking. Heb
b
je interessee: ivesdemeey@gmail.ccom.

De parkking, de Clemens
C
poort en
n het Cle
emensho
of zijn noog niet vo
oorlopigg
opgelevverd ... maar
m
het scheelt n
niet veell.
Zowel voor de parkingg, de Cleme
enspoort alss het Cleme
enshof is err nog geen vvoorlopige oplevering.
We hebbeen wel een
n gebruiksre
echt en kuunnen sommige facilitteiten al geebruiken of er vrij in
rondlopen.
In de Clem
menspoort is de eerstte lading niieuw meub
bilair aange
ekomen en verwachte
en we dezee
week nogg een tweeede ladingg. De frigoo’s in de cafetaria
c
zijn aanges loten en de
d nieuwee
koffiemach
hine wordt deze weekk geïnstalleeerd. Het go
onst van de
e bedrijvighheid. Zo is de
d voorbijee
week ook de eerste boom
b
geplant in onze ffiets‐wande
elstraat. Alss je vaak opp de werf ko
omt, kan jee
nu al merkken dat het elke dag ee
en beetje m ooier wordt.

Het oude kruis uit dee Voskenslaaan heeft reeeds zijn nieu
uwe plaatst gevonden.

Effata m
maakt zicch klaar voor
v
de ggrote ove
ersteek
Na de onttroerende viering
v
op 18 februarii “Effata da
ankt de Brroeders vann Liefde vo
oor 20 jaarr
gastvrijheiid”, worden
n de voorb
bereidingenn getroffen voor de verhuis.
v
Opp maandag 3 april zal
broeder W
Willy met zijn team kom
men om taffels, stoelen
n, ander klein materiaaal en een hele selectiee
boeken van P. Guido te verhuize
en naar de CClemenspoo
ort. Tine en
n Karen hebbben uren gewerkt
g
om
o
voolgens them
ma en te vo
oorzien vann een kente
eken. Dezee
al de boekken van P. Guido te ordenen
boeken zullen voor heet publiek vrij ter beschhikking staaan in onze nieuwe Sarnnellizaal.

De fund
draising groeit
g
stilletjes veerder
De lattenverko
l
oop gaat ve
erder. Voorr
300 euro kan jje jouw naaam of een
levenszin in eenn van onze gevellatten
laten inbrandeen. Op dit momentt
hebben we err al 25 ve
erkocht en
heefft een 15‐ttal mensen toegezegd
om er nog eenn te kopen. Ook onzee
tjesactie lo
oopt goed
d
mozzaïeksteentj
verd
der. Zondaag 12 maaart is hett
Effatakoor in EEname gaan
n zingen en
menspoort‐‐
heefft Jackie het Clem
project toegeliicht. Er zijn weer 72
2
stee
entjes de deeur uitgegaaan. Heb jee
nog interesse oom steentje
es te kopen
n
of te
t verkopeen laat maaar weten.
Of ken je een locatiee waar we met onze stand moggen staan? Neem dann contact op
o met Lutt
moetjeloettje@hotmaail.com.
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De vzw Clemensspoort is officieel opgericcht
Op 1 febrruari 2017 zijn de sttatuten offficieel neerrgelegd bij de rechtb ank en bij deze ookk
goedgekeu
urd. We kunnen rekenen op eeen dynam
mische raad
d van besttuur die maandelijks
m
s
samenkom
mt en heel gedreven
g
alle processeen opvolgt. Odette, Be
ernadette, TTom, Stef, P. Andreass
en P. Ives samen mett P. Johannes zijn de oofficiële leden. Walter vervult de rol van mo
oderator en
n
or. Het COTTEC of het coördinatie
c
d Clemensspoort komtt wekelijks samen om
coördinato
team van de
alle lopend
de projecten van nabij op te volgeen. Hier maaken Odette
e, P. Ives, W
Walter en Dirk deel van
uit.

De grotee test ... 29 april
Op zaterdag 29 april is het de
e jaarlijkse Clemensda
ag waar de
e redemptooristische familie
f
van
Nederland, Vlaandereen, Noord‐D
Duitsland enn Zwitserlan
nd samenko
omt. We zijjn gewoonliijk met een
n
100 tot 1220 aanweziggen. Bisscho
op Luc Vann Looy zal de
d startimpuls van de dag geven.. We zullen
iedereen d
dan graag ontvangen
o
in het nieuuwe centrum
m en we duimen dat alles op wieltjes magg
verlopen. W
Wil je graagg nog deeln
nemen aan deze dag van 10 tot 16, uur neem
m dan conttact op mett
Tom, tom..vermeir@ttelenet.be. Op het einnde van de
eze dag wo
ordt onze nnieuwe Cle
emenstriple
e
boven de d
doopvont geehouden en
n mag je graatis proeven
n.

De allerreerste sttart is vo
oorzien o
op zaterd
dag 8 aprril
De start vaan de Goed
de Week, Palmzondag
P
g, willen we
e samen in de Parel bbeleven op zaterdag 8
april om 118.30.uur. We
W willen jullie uitnoddigen om dit
d moment niet te miissen. Het wordt
w
voorr
iedereen d
die aanwezzig zal zijn een uniekk moment. Het goede nieuws iis dat de parking
p
terr
beschikking zal zijn oo
ok al is het systeem noog niet operrationeel. Ie
edereen diee naar de viiering komtt
mag zijn auto gratis parkeren
p
in onze ondeergrondse garage.
g
Op je
j gps stel jje best Sintt‐Denijslaan
261 in. Wee zullen tegeen dan zorggen voor ee n heldere signalisatie. Deze parkinngservice zu
ullen we dee
komende w
weken blijveen hanteren
n voor alle EEffatavierin
ngen en activiteiten.

We verw
wachten
n je zaterrdag 25 m
maart va
an 14.30 tot 17 uuur in de
e nieuwe
e
Clemensspoort
Zaterdag 25 maart willen we
e opnieuw iedereen die geïnte
eresseerd is in het doen van
n
vrijwilligerrswerk van
n harte uitn
nodigen. Jee kan ook hier
h je auto
o in onze oondergrond
dse parkingg
parkeren.
We starten
n met een warme
w
welkkom en een
n rondleidin
ng in kleine groepen, inn de Cleme
enspoort en
het Clemenshof. Dan volgt een korte
k
pauze en verdele
en we ons in
n drie werkggroepen. Ie
edereen diee
graag wil m
meewerken
n met het onthaal krijggt een eerstte praktisch
he doorloopp van de ve
erschillendee
onthaalfun
ncties: het boeken
b
van zalen, het ggebruik van
n de koffiem
machine, dee kassa leren
n hanteren,,
enz. In een
n tweede werkgroep
w
zal
z je alles hhoren over de werking
g van ons n ieuwe boekkenpunt en
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de Sarnellizaal. In een
n derde werrkgroep kann je terecht als je de vrrijwilligers kkick‐off heb
bt gemist off
nog anderee vragen heebt.
We ronden
n de namid
ddag dan aff met nog eenkele belaangrijke mededelingenn en je krijggt een klein
presentje ....
Dus ook als je nog geeen enkele keer naar een vrijwilligersbijeen
nkomst bennt geweest ben je van
harte welkkom. Je kan
n aan Odettte, de vrijw
willigerscoö
ördinator la
aten wetenn of je er bij
b kan zijn:
odette.soeens@gmail.ccom.

Zich t op het ontthaal.

Voor alle iinformatie om vrijwilliiger te worrden, zalen vast te leg
ggen, de fuundraising, enz. kan jee
terecht op
p www.clem
menspoort.b
be. Heb je nnog anderee vragen, neem dan ggerust conta
act op mett
Walter Van
n Wouwe, 0494
0
52 99 58,
5 walter.vvanwouwe@
@me.com.
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