
Buurtcomité HEIHOEK 
Vergadering dd. 03/04/2008
VERSLAG 

p/a Korte Pennincstraat 55, 2800 Mechelen
tel: 015/330.847
mail: tony_desmedt@hotmail.com

Voorzitter: Tony De Smedt
Secretaris: Luc Van Espen (verslaggever) & Lucienne Ost (penvoerder)
Penningmeester: Hugo Van der Roost

Aanwezig:
Voorzitter, Verslaggever, Penvoerder, Penningmeester, Louis Huysmans, Gilbert Saerens, 
Fernand Peeters & Agnes, Michel Vanderauwera, Rita Vanderwegen, Luc Van Santfoort, 
Anny Peeters, Etienne & Greta Putmans, Johan Schaltin, Stefan den Hartog, Eddy Denekens.

Nieuwe aanwezigen : 
Saida (kinderwerking El Kantra) 

Verontschuldigd:

1 Algemene werking

1.1 Website Heihoek
o Stefan heeft een ontwerp van website gemaakt, volgens het stramien van een blog. Dit 

is een interactieve vorm van website, waarop allerlei info en berichten kunnen 
ingebracht worden door (rechthebbende) gebruikers op een voorgevormd format.
Het witte blok (= grootste blok, links op het scherm) is de zone voor de eigen info en 
berichten; het grijze blok bevat links naar o.a. website Nieuwsblad, Gazet van 
Antwerpen, en geeft b.v. 10 meest recente berichten over Mechelen weer. Gevolg: de 
website actualiseert zichzelf!

o Zoals de website hier is voorgesteld, is hij gratis, incl.3GB geheugenruimte. Dit maakt 
het niet echt mogelijk om b.v. een fotogalerij te publiceren. Als we een eigen 
domeinnaam b.v. www.heihoek.be willen bekomen, kost dit 20 €/j. Momenteel is 
naam: www.heihoek.wordpress.com 

o Gilbert doet enkele voorstellen ter optimalisatie, o.a. duidelijke vertoning van logo op 
de frontpagina. Luc levert dit aan.

o Stefan zoekt 2 à 3 vrijwilligers om de website mee op te bouwen. Aanmelden bij  
Stefan op stefannelies@telenet.be tegen 20/04/08.

mailto:stefannelies@telenet.be
http://www.heihoek.wordpress.com/
http://www.heihoek.be/


2 Karmelietentuin

2.1 Opening + Inwijdingsfeest zondag 18/05/08
De officiële opening + definitieve opening van de poorten is vastgesteld op 18/05/08, 
tussen 13.30 en 14 uur. Beslissing hierover door het College van Burg & Schepenen op 
11/04/08.

Voorziene activiteiten: zie ook schema Hugo vd R
- 10 uur : Rommelmarkt
- van 10 tot 13 uur: bloembakkenactie op de koer van Den Deigem

 Er worden 4 tafels voorzien + tent Buurtcomité Heihoek .
- 13.30 à 14u00 h : verzamelen aan de poort 
- Vanaf 13u30: 

o Circusschool Circolito start activiteiten op het pleintje van de 
Karmelietenstraat. 

o El Kantra organiseert ook kinderactiviteiten b.v. aan ingang Poelstraat.
o Uitdelen ballonnen door Rita naast stand El Kantra

- 14 h : officiële opening van de poort dmv doorknippen van het lint (voor lint + 
schaar zorgen Fernand & Agnes; El Kantra “levert” 2 kinderen om schaar op 
kussen aan te reiken)(Moeten wij zorgen voor spreekgestoelte, of doet Stad dit?):

o  Speech door burgemeester of zijn afgevaardigde
o  Speech  voorzitter buurtcomité
o  Speech Pater Etienne : deze was reeds bereid om op de opening aanwezig te 

zijn. Gilbert. herinnert hem hieraan.
- 14u45, na speeches:

o Receptie met schuimwijn en fruitsap; drank en glazen worden van tevoren 
aangevoerd vanuit Den Deigem en gereedgezet op tafels in de tuin. Gilbert  
spreekt af met Ward van Den Deigem voor levering drank. Luc en Rita 
gieten drank in glazen en helpen bij bedeling.

o Strijkensemble : Rosa Mundo, zal vooral opgewekte muziek spelen.  
Omdat er nog geen tenten in de tuin mogen opgesteld worden, zal bij regenweer de 
receptie en het muzikale gedeelte in Den Deigem plaatsvinden. Hiervoor dient  
noodscenario voorzien te worden.

o Start eerste wandeling met gids (van circa 1.30h) door Mechelen Binnenste 
Buiten, met uitleg over tuin, kerk en straatjes rondom. Eventueel in te korten 
tot 1 uur per wandeling.  

- 16u30: Start tweede wandeling

Andere praktische aspecten
- Affiche : Gilbert heeft 3 vbn. van affiches gemaakt. De vergadering kiest één ontwerp 

uit. Dit ontwerp zal tevens als flyer opstellen.  San zorgt voor de nodige kopies. De 
.flyers kunnen dan in de wijk Heihoek gebust worden.

- Autovrij maken van de straten: San zal met het stadsbestuur een plan uitwerken.
- Aankondigingen zullen gebeuren in lokale pers : Streekkrant, Onder den Toren, 

Wijkkrant Centrum, Passe-Partout, en eventueel RTV. Tony verstuurt persbericht  
één week van tevoren.

- Foto’s zullen genomen worden door : Fernand, man van Rita en man van Lucienne

3 Varia



3.1 Burendag 
Gaat dit jaar door op 27 mei.
Rita stelt voor om op één of andere manier een link te leggen tussen de verschillende 
initiatieven b.v. een zoektocht. 

3.2 Feest rond 11 juli
Aanvragen van subsidies heeft geen zin, omdat enkel “infrastructuur”-uitgaven gesubsidieerd 
worden, terwijl het Buurtcomité Heihoek  meestal enkel kosten heeft aan eten en drank. 
Infrastructuur zoals tenten, tafels en stoelen worden immers gratis ter beschikking gesteld 
door de Stad.

4 Hip-Hip-Hoera!!!
- De feestelijkheden rond de opening van de Karmelietentuin beginnen concrete vorm te 

krijgen…

Volgende vergadering: do 08/05/08 om 20u in Den 
Deigem
met bespreking actiepunten ivm opening 
Karmelietentuin
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