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Gemeente krijgt nieuwe ontmoetingsruimte
SINT GILLIS IndeTheo

telt de bezieler Dit is een buurt

dore Verhaegenstraat werd
woensdag La Tricoterie ge
opend Dat moet een nieu
we ontmoetingsruimte zijn
en de wijk doen herople

in heropleving en wij willen daar
nu ons steentje aan bijdragen
Hoewel er nog veel werk is in
het gebouw werd het woensdag
avond plechtig geopend met een
receptie Een vijftal grote ruim

ondergrondse verdieping maar
daar is nog veel werk aan de
winkel Op termijn moeten daar
ook kleinere vormingsruimten
komen en een grote zaal
Toch willen de bedenkers niet

het woord gemeenschapscen
ten zullen allerlei activiteiten
trum in de mond nemen Wij
willen meer zijn dan louter een
Een fiere Benoït Herssens me kunnen huizen Onze grote in
komgang en hal kan gebruikt
gemeenschapscentrum Hier
destichter van La Tricoterie
leidt ons met veel plezier rond in worden als expositieruimte gaat willen we vooral mensen bij el
Benoit het rijtje af Dan komen
wat ooit een pastafabriek was
kaar brengen maar in een sfeer
Nadien kwam het grote gebouw de mensen in onze lobby waar er eigen aan onze waarden Dat wil
ook in handen van een meubel
iets kan gegeten en gedronken
zeggen dat alles in een soort
ontwerper maar Benoit heeft er worden Dit is echt de ontmoe
duurzaam karakter zal plaatsvin
nu samen met zeven kompanen tingsplek van de bezoekers
den Iedereen kan hier terecht
zijn droom kunnen realiseren
We zoeken een evenwicht tus
Achteraan is er onze grote Bo
een ontmoetingscentrum ge
genzaal waar 400 personen bin
ven

naamd La Tricoterie

Het is altijd al mijn droom ge
weest om een plek te hebben
waar mensen mekaar kunnen

voor bijvoorbeeld bedrijven en
culturele evenementen

rdb

INFO Meer informatie op
www tricoterie be
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ontmoeten via activiteiten ver

sen commerciële activiteiten

nen kunnen Er is nog een tus
senverdieping die als loge of op
leidingsruimte zal worden
gebruikt We beschikken ook
nog over een grote ruimte op de
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