PIETERMAN NAAR DE BRUSSELSESTRAAT

Beste leden: het is zover. Sinds 10 augustus zijn we verhuisd naar de Brusselse
straat 61 in Leuven. Spijtig genoeg zullen onze activiteiten in het nieuwe lokaal
tijdens de eerste periode beperkt blijven – Corona weet je wel – maar het is toch
onze hoop dat we dit geleidelijk kunnen opdrijven en dan willen we jullie graag
terug verwelkomen.
We hebben in het nieuwe lokaal een aantal investeringen gedaan maar omdat
Corona ons niet alleen met een gezondheidsrisico opzadelt, maar ook met een
serieuze financiële kater, hebben we die werken moeten beperken tot wat echt
wenselijk en nodig is: onze bar bv. hebben we heel sober gehouden en zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van wat er al was, maar zodra Corona achter de rug is
steken we daar nog een tandje bij. Ook extra toiletten staan nog op het
verlanglijstje.
Bij die werken hebben een aantal mensen veel tijd en werk gestoken. We danken
hier vooral Renilde Ketelbuters, de zus van Simone, die volledig gratis de
schilderwerken en het vernissen van de toog heeft gedaan.
Ook bij de verhuis hebben we heel wat hulp gehad van clubleden, die onder de
kundige leiding van Patrick Herroelen vaak urenlang hebben gewerkt om alles
in te pakken, te helpen verhuizen, en terug uit te pakken. En omdat een ongeluk
nooit alleen komt hebben we tijdens die inpak-verhuis-uitpakfase kunnen
genieten van de (waarschijnlijk) hevigste hittegolf sinds jaren, en nog
mondmaskers er bovenop. Aan allen die geholpen hebben: veel dank, maar we
kunnen onmogelijk iedereen vermelden.
Er is nog wat werk aan de winkel en daarom wordt onze heropstart een beetje
uitgesteld: geen bridge dus op maandag 17 augustus, voor nadien laten we het
begin volgende week weten.

Het spreekt vanzelf dat we graag het lokaal zouden “inhuldigen” met minstens
een stevige receptie, zoals we gedaan hebben in de Leopoldstraat (26 jaar
geleden!!) en in Ons Huis, twee jaar geleden. Ook dit moeten we uitstellen, niet
zozeer omwille van de centen (een sponsor vinden we wel) maar omwille van
Corona. Maar uitgesteld is niet verloren.

Om te eindigen twee zeer hoopgevende zaken:

• Dat we zoveel helpende handen hebben gehad bij de verhuis
• Dat ook de vernieuwing van het lidgeld zeer vlot verloopt.

De leden zijn de club niet vergeten, en….Corona zal niet eeuwig blijven duren,
dat heeft nog geen enkele epidemie gekund in de geschiedenis
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