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e pannen kunnen
H et Huisvan Waa r

De nieuwe naam van het multi-

unctionele gemeentehuis van
Waalre is bekend, Gisteren was
de onthulling en werd het hoogste punt van de bouw bereikt.
f

onze corrèspondente
Karin van Berkel
Waalre

6

et Huis van
Waalre',-dat is de
naam van het

multifunctionele gemeentehuis. De naam
werd gisteren, onder toeziend oog
van bouwers, bewoners, gebruikers en andere belangstellenden,
onthuld door burgemeester fan

Brenninkmeijer en wethouder
fosé van Dijk.
Na het hijsen van de vlag door

Marcel Kalkèrs en Chanda Seetaram,herstel dat op Valentiinsdag
zorS als allereerste in de nieuwe
trouwzaal van het gemeentehuis
trouwt, werd het glas geheven.
Staande tussen de resten van dát

wat eens was, ontkwamen velen
er niet aan om toch weer even
achterom te kijken naarde periode dat,5 iaargeleden, het 'oude'
gemeentehuis door brand werd
verwoest.
Sinds november zo16 wordt er
echter hard gewerkt aan de

nieuwbouw van het multifunctionele 'Huis van Waalre' en het
moderne onderkomen kriigt
steeds verder gestalte. \Onder re-

gie van wethouder)osé van Dijk
was eerder al symbolisch de eerste
steen gemetseld. Gisteren werd

A Pannenbier wordt uitgedeeld aan de bouwvakkers tijdeçrs de viering van het bereiken
van het hoogste punt van het nieuwe gemeentehuis. roro¡eanprERREREIJNEN

stiþstaan bij een nieuwe miilpaal het bereiken van het hoogste
punt. In zijn speéch refereerde
burgemeester Brenninkmeiier
aanhet feit dat het de wens van
velen was dat het nieuwe gemeentehuis op de oude, vertrouwde plek werd herbouwd:
,,Het wordt een plek van ons
allemaal. Enwe komenpas dán

dichter bii elkaar, wanneer we
elkaar vaker tegenkomen. Sámen

zijnwijWaalre."
Nogvoor de vlag boven het gebouw aan de |ulianalaan wapperde, werden de medewerkers
van aannemerVlassak in het zonnetie gezet. Zij kregen allemaal
een mand met het traditionele
'pannenbier', dat thuis mocht
worden opgedronken.
Ondertussen liet één van de
toekomstige gebruikers, harmonie
De Volharding, muzikaal van zich

horen en zei ook Peter Coté, gitarist van popkoor'True Colours',

blii te zijn met de nieuwe repetitieruimre. Aansluitend voþde
voor de geïnteresseerden nog een

informele toelichting op de bouw
en werden vragen gesteld, waar al
wél ofnog geen antwoord op was.
Op dit moment staat in iedergeval niets de oplevering die is
voorzien in ianuari zor8, in de
weg.

