
Buurtcomité HEIHOEK 
Vergadering dd. 08/05/2008
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, Michel Vanderauwera, Rita Vanderwegen, Luc Van Santfoort, Anny 
Peeters, Johan Schaltin, Eddy Denekens, Paul Van Rompay, Natasja (kinderwerking El 
Kantra) 

Verontschuldigd:
Agnes Baert; Yvonne Beeckx, Stefan den Hartog

1 Algemene werking

2 Karmelietentuin

2.1 Opening + Inwijdingsfeest zondag 18/05/08
Gereedzetten tent, tafels e.d. op zaterdag 17/05 vanaf 19u.
Geplande activiteiten: 
- 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)(Niemand zorgt voor spreekgestoelte, noch 
geluidsversterking!):

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 heeft drank besteld: 50 flessen cider en 30 flessen fruitsap.  
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. Gebruik van ruimte bij De Keeting is niet in orde,  
bij gebrek aan reactie van hunnentwege op onze vraag

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
- Aankondigingen zullen gebeuren in lokale pers : Stad heeft reeds berichten geplaatst 

in Onder Den Toren en de Milieuwijzer van IGEMO. Tony verstuurt nog persbericht  
naar kranten één week van tevoren.

- Foto’s zullen genomen worden door: Fernand, mannen van Rita en Lucienne
- Hesjes & spandoek Buurtcomité Heihoek te voorzien!!!

3 Varia

3.1 Burendag op 27 mei
- Inschrijven is noodzakelijk: uiterlijk 18/05. Dit om iedere deelnemende groep een 

standaard -pakket van producten uit de Wereldwinkel te kunnen voorzien (ipv een vrij 
te besteden som van 75€ ter beschikking te stellen).

- Rita stelt voor om meer volk te lokken (via de website) door een “teaser” te voorzien. 
- Die bestaat uit een voetrally, georganiseerd door Gilbert. 

o Beschikbare tijd voor oplossingen: één maand, van 27/05 tot 27/06
o Antwoorden binnenleveren in Korte Pennincstraat 55
o Er wordt één (hoofd)prijs voorzien: een pakket Gouden Carolus-bier

3.2 Beeld voor de Mariagrot
o Paul Van Rompay zou voor een Maria-beeld kunnen zorgen.
o Alternatief: via de rommelmarkt.

4 Hip-Hip-Hoera!!!
- De langverwachte bloemenpiramide is geleverd op het pleintje van de Karmelietenstraat. 

Eindelijk is het gedaan met sluikparkeren op dit mooie pleintje…



Volgende vergadering: do 05/06/08 om 20u in Den 
Deigem
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