
Maak kennis met de enthousiaste
blokverantwoordelijken!

van links naar rechts: Rita, Jef, Maria en Nancy

RitaRita is verantwoordelijk voor blok 6,
Cantecleerstraat 2.
JefJef is blokverantwoordelijke in blok 7,
Cantecleerstraat 4.
NancyNancy neemt blok 4, Reinaertstraat 58, voor
haar rekening.

MariaMaria is jarenlang blokverantwoordelijke
geweest in blok 5, Reinaertstraat 49.
Ze heeft dit met hart en ziel gedaan! Nu ze gaat
verhuizen zal ze de fakkel doorgeven.
Via dezVia deze weg willen we Maria ve weg willen we Maria van haran hartete
bedankbedanken ven voor alles wat zoor alles wat ze ve voor haar blok enoor haar blok en
vvoor de wijk gedaan heeft!oor de wijk gedaan heeft!

We wensen haar het allerbeste toe in haar
nieuwe woonst!

van links naar rechts: Gert, Maria en Alex

Op de laatste vergadering van de
blokverantwoordelijken werd ze ook door
Providentia in de bloemetjes gezet.

Blok 1 en blok 2 (Reinaertstraat 62 & 64)
hebben momenteel geen
blokverantwoordelijke. Heb jij zin om
blokverantwoordelijke te worden in jouw
blok?

Als blokverantwoordelijke ben je
verantwoordelijk voor de
gemeenschappelijke delen van jouw blok:

• je meldt aan Providentia als er iets
kapot is

• je zorgt ervoor dat de
gemeenschappelijke delen er proper
bij liggen

• 4 keer per jaar hebben we
vergadering met Providentia om
problemen te melden

Heb je interesse?
Neem dan contact op met Alex Heyvaert
(Providentia) of met Gert Pardon
(buurtwerk).

HUURDERSKRANT
RReinaertwijkeinaertwijk

Hallo,

Dit is de tweede huurderskrant met enkele pagina's met nieuws uit de Reinaertwijk.

2016 was een jaar dat een nieuwe wind door de wijk deed blazen. De breinaalden tikten en de
naaimachines draaiden op volle toeren in het naaisalon en er werden prachtige kleedjes, sjaals en pullen
gemaakt. De moestuin werd uitgebreid met een prachtige serre en het was niet lang wachten op de
heerlijke groenten op ons bord. Verder vlogen de petanqueballen over de baan, werd blok 3 (Reinaertstraat
60) grondig onder handen genomen en de wijk volledig uitgekuist tijdens de jaarlijkse zwerfvuilactie!

Samen met jullie hoop ik om van 2017 ook een onvergetelijk jaar te maken!

Ik wil jullie nog fijne eindejaarsfeesten wensen en veel leesplezier!

Gert Pardon
Buurtwerkster

Het Voskesvolk nodigt alle inwoners van de Reinaertwijk uit
voor een NIEUWJAARSDRINK

op zaterdag 28 januari 2017 vanaf 17u
in de lokalen van het OCMW, Blok 5, Reinaertstraat 49.

Om 19u spelen we BINGO
met leuke prijzen voor de winnaars!

We genieten van een drankje (het eerste is gratis),
soep met brood en belegde broodjes.

Komt allen 2017 samen gezellig inzetten!

DE BLOKVERANTWOORDELIJKEN VAN DE REINAERTWIJK

PROVIDENTIA cvba, Brusselsesteenweg 191,1730 ASSE, info@providentia.be

December 2016



OPENINGSUREN
Maandag: 13u - 16u Naaisalon
Woensdag: 14u - 18u Permanentie

KOM LANGS VOOR
• aankoop van vuilniszakken per stuk
• hulp bij papieren
• voor al je vragen!

KALENDER VOORJAAR 2017

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

18/01

19/01

28/01

DANSNAMIDDAG

REINAERTRAAD

NIEUWJAARSDRINK

WOENSDAG

DONDERDAG

ZATERDAG

DONDERDAG

ZATERDAG

ZATERDAG

ZATERDAG

02/02

11/02

18/02

25/02

START MOESTUIN

CURSUS TUINIEREN

CURSUS TUINIEREN

CURSUS TUINIEREN

KROKUSVAKANTIE (ZA. 25/02 - ZO. 05/03)

ZATERDAG

WORKSHOP INSECTENHOTEL

11/03 CURSUS TUINIEREN

PAASVAKANTIE (ZA. 01/04 - MA. 17/04)

LENTE ONTBIJT

RECYCLAGEPARK KOMT NAAR DE REINAERTWIJK

ZONDAG 4/6 OPENTUINDAG

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

• Stoor jij je aan het rondzwervend vuil in de wijk?
Word zwerfvuilvrijwilliger! Je krijgt een rol
huisvuilzakken om het zwerfvuil in te doen, een
knijper om het vuil op te rapen en
handschoenen! Heb je interesse? Neem dan
contact op met Gert Pardon of met Eric De Jonge
(Milieudienst gemeente Dilbeek): 02/451 58 56.

• De compostvrijwilligers zoeken versterking! Zie
jij het zitten om wekelijks het compostpaviljoen
open te houden? Neem dan contact op met Eric
De Jonghe (Milieudienst gemeente Dilbeek): 02/
451 58 56.

• Ben jij een schrijverstalent?
Wil je mee de huurderskrant
helpen maken? Word dan lid
van onze redactie! Heb je
interesse? Neem dan contact
op met Gert Pardon.

GERT PARDON

gert.pardon@samenlevingsopbouw.be

0498/87 59 45
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Na ReinaerNa Reinaertstraat 60 is Reinaertstraat 60 is Reinaertstraat 62 aan de beurtstraat 62 aan de beurt!t!
De renovatie van Reinaertstraat 60 (blok 3) zal klaar zijn in het
voorjaar van 2017. Nadien wordt Reinaertstraat 62 (blok 2)
aangepakt. De huurders van dit gebouw zullen voor de zomer
ofwel verhuizen naar het pas gerenoveerde gebouw ofwel naar
een andere woongelegenheid van Providentia. Dat is afhankelijk
van hun gezinssituatie. De gerenoveerde gebouwen hebben
namelijk geen 3 maar 1 of 2 slaapkamers.

InfoInfovvergaderingenergaderingen
Op maandag 19 en op woensdag 21 december gingen er
infovergaderingen door in het Saviocentrum. De huurders
kregen algemene informatie over de renovatieplanning. De
huurders van Reinaertstraat 62 kregen ook speciieke info over
hun herhuisvesting.

PPop-up recyop-up recyclageparkclagepark
Begin mei 2017 komt er een pop-up recyclagepark naar de
Reinaertwijk. Ook de Kringwinkel zal er zijn. Alle huurders en
ook de bewoners van de koopwoningen kunnen hiervan gebruik
maken (tegen betaling). Plan de lenteschoonmaak in maart of
april en breng nadien overbodig gerief naar dit containerpark.
Ideaal ook voor de huurders die zullen verhuizen. Zo wordt een
autorit naar het gemeentelijk containerpark uitgespaard.

VVerdere renoerdere renovvatieplanningatieplanning
• 2017: voltooien en verhuren Reinaertstraat 60 (blok 3)
• 2018: start renovatie Reinaertstraat 62 (blok 2)
• nadien: renovatie Cantecleerstraat 4 (blok 7)
• nadien: renovatie Reinaertstraat 49 (blok 5)
• nadien: renovatie Cantecleerstraat 2 (blok 6)
• nadien: renovatie Reinaertstraat 64 (blok 1)

RENOVATIE REINAERTWIJK
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LOKETBEZOEK (kandidaat-huurders en huurders): maandag, woensdag en vrijdag van 8u-11u30

BARBECUE
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