
Mevrouw,	  

Mijnheer,	  

	  

Betreft	  :	  Lindenhof	  –	  Overijsesteenweg	  /	  Edgard	  Sohiestraat	  

	  

Het	  is	  met	  heel	  veel	  pijn	  in	  het	  hart	  dat	  wij	  U	  vandaag	  dit	  schrijven	  richten.	  

Daar	  waar	  	  
-‐ 	  50	  jaar	  geleden	  een	  grote	  noodzaak	  bestond	  aan	  een	  eigentijdse	  	  zaal	  zoals	  “	  het	  Lindenhof	  “	  die	  

dankzij	  de	  grote	  inzet	  en	  gedreven	  sociale	  	  verantwoordelijkheidszin	  van	  zovele	  vrijwilligers	  door	  de	  
jaren	  heen	  is	  uitgegroeid	  tot	  2	  zalen	  met	  elk	  een	  keuken	  en	  sanitair	  +	  een	  kleine	  vergaderruimte…	  

-‐ 	  heel	  veel	  familiefeesten,	  van	  doopfeest	  tot	  koffietafels	  voor	  uitvaarten	  een	  vaste	  waarde	  werd	  in	  de	  
gemeente	  en	  omliggende…	  

-‐ 	  alle	  verenigingen	  zonder	  onderscheid	  terecht	  konden	  voor	  feesten,	  restauraties	  en	  allerhande	  
activiteiten	  aan	  een	  zeer	  democratische	  prijs…	  	  

-‐ 	  iedereen,	  tot	  voor	  kort	  GRATIS,	  en	  gedurende	  het	  hele	  jaar	  door,	  kon	  vergaderen,	  
-‐ 	  men	  steeds	  klaar	  stond	  om	  hulp	  te	  bieden,	  gastvrij	  te	  zijn,	  een	  thuis	  te	  geven	  aan	  iedere	  gebruiker	  

die	  er	  om	  vroeg…	  

daar	  is	  het	  voor	  het	  Lindenhof	  onmogelijk	  geworden	  om	  op	  die	  wijze	  nog	  verder	  tegemoet	  te	  
komen	  aan	  de	  verwachtingen	  van	  verenigingen	  en	  gemeenschap,	  gezien	  de	  huidige	  slechte	  algemene	  
toestand	  van	  het	  gebouw	  en	  de	  grote	  financiële	  middelen,	  hier	  voor	  nodig.	  

Want,	  zoals	  U	  ongetwijfeld	  wel	  weet,	  kampt	  het	  Lindenhof	  reeds	  verschillende	  jaren	  met	  grote	  	  
problemen.	  De	  zalen	  zijn	  reeds	  een	  hele	  tijd	  aan	  grondige	  renovatie	  toe.	  

We	  spreken	  o.a.	  van	  verwarming,	  sanitair,	  vernieuwing	  van	  keukens,	  herinrichting	  van	  de	  zalen	  enz.	  

Grote	  bijkomende	  problemen	  zijn	  de	  hoge	  kostprijs	  ten	  gevolge	  van	  de	  verstrengde	  normen	  waaraan	  
moeten	  voldaan	  worden	  bij	  renovatie,	  bvb	  	  

-‐ De	  huidige	  verplichtingen	  aangaande	  brandveiligheid,	  elektriciteit,	  ventilatie,	  isolatie,	  
energie,	  enz.	  

-‐ Het	  conform	  maken	  van	  het	  Lindenhof	  aan	  de	  heersende	  richtlijnen	  op	  vlak	  van	  veiligheid,	  
hygiëne,	  toegankelijkheid.	  	  

-‐ Zoals	  de	  verenigingen-‐	  gebruikers	  	  zelf	  te	  kampen	  hebben	  met	  financiële	  tekorten,	  gebrek	  
aan	  mankracht,	  stellen	  wij	  ons	  ook	  de	  vraag	  of	  de	  verantwoordelijke	  uitbating	  van	  het	  
Lindenhof	  	  in	  de	  toekomst	  nog	  kan	  verzekerd	  worden	  door	  bekwame	  vrijwilligers,	  zoals	  dit	  
tot	  op	  heden	  het	  geval	  was.	  

-‐ Voor	  het	  Lindenhof	  wordt	  het	  zodoende	  zeer	  moeilijk,	  zeg	  maar,	  onmogelijk	  om	  nog	  verder	  
de	  functie	  van	  "ontmoetingscentrum"	  verder	  te	  zetten	  omdat	  deze	  	  de	  middelen	  en	  
mogelijkheden	  van	  de	  uitbating	  overstijgen.	  

Daarom	  werd,	  na	  grondige	  studie	  en	  gezamenlijk	  overleg	  tussen	  de	  vrijwilligers	  van	  de	  Christelijke	  
Sociale	  Kring	  (	  uitbater	  van	  het	  Lindenhof	  )	  en	  deze	  van	  de	  vzw	  Vereniging	  	  der	  Parochiale	  Werken	  
van	  het	  gewest	  Overijse	  (	  eigenaar	  van	  het	  Lindenhof	  )	  beslist	  om	  de	  uitbating	  van	  het	  Lindenhof	  op	  
30	  juni	  2014	  stop	  te	  zetten.	  

Tot	  deze	  datum	  kan	  men	  de	  zalen	  zeker	  nog	  reserveren.	  

Wat	  betreft	  de	  toekomst	  van	  het	  gebouw	  "Lindenhof"	  werd	  nog	  geen	  enkele	  beslissing	  genomen.	  



Uiteraard	  	  wensen	  wij	  al	  de	  vrijwilligers	  en	  sympathisanten	  zeer	  hartelijk	  	  te	  danken	  voor	  hun	  
jarenlange	  steun.	  

Het	  Lindenhof	  was	  er	  immers	  al	  die	  jaren	  VOOR	  mensen	  maar	  zeker	  ook	  DANKZIJ	  de	  zovelen	  die	  het	  
Lindenhof	  GROOT	  maakten.	  	  

Wij	  houden	  al	  die	  ontelbaar	  mooie	  momenten,	  die	  zovele	  vrijwilligers,	  die	  zovele	  gebruikers	  	  in	  
gedachten.	  

Moge	  het	  Lindenhof	  voor	  velen	  een	  stukje	  verademing,	  een	  kleine	  oase	  zijn	  geweest	  over	  de	  
verschillende	  generaties	  heen,	  maar	  	  steeds	  met	  de	  bedoeling	  er	  mensen	  gelukkig	  te	  hebben	  kunnen	  
maken.	  

Vriendschappelijke	  groeten,	  

Hoogachtend.	  

An	  De	  Rudder,	  Voorzitter	  vzw	  Christelijke	  Sociale	  Kring	  

Roger	  Nuyts,	  Bestuurder	  vzw	  Vereniging	  	  Parochiale	  Werken	  van	  het	  gewest	  Overijse,	  
verantwoordelijke	  voor	  de	  parochie	  Hoeilaart 

	  

	  


