
Buurtcomité HEIHOEK 
Vergadering dd. 04/12/2008
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)

Aanwezig:
Voorzitter, Verslaggever, Louis Huysmans, Yvonne Beeckx, Michel Vanderauwera, Gilbert 
Saerens, Fernand Peeters & Agnes Baert, Rita Vanderwegen, Patrick Maertens,  Johan Appels 

Verontschuldigd:
Secretaris

1 HIP-HIP-HOERA
Sinterklaas is geweest.   Bedankt lieve Sint voor al het lekkers!

2 KARMELIETENTUIN
Voorzitter heeft mail ontvangen over sluiting van de tuin. Volgende sluitingsuren worden 
daarin voorgesteld :
van 1/3 tot 31/10 : sluiting om 22 uur
van 1/11 tot 28/2 : sluiting om 19 uur
dus zijn de openingsuren  van 1/3 tot 31/10 : van 8 tot 22 uur
                                          van 1/11 tot 28/2 : van 8 tot 19 uur
Afspraak dient nog gemaakt te worden met Groep 4, die voor de sluiting van de poorten zorgt.
Aan de borden wordt nog gewerkt, eerst overeenstemming over het definitieve sluitingsuur!

3 GLUEHWEINAVOND
Voorstelling en uitdeling van de affiches en flyers over de aankondiging van de 
Glühweinavond op 19/12/2008.  Kostprijs : 129 Euro
2 affiches werden gelamineerd  en zullen gebruikt worden aan de poorten van de 
Karmelietentuin.
Er zullen nog een vijftal affiches extra bijgedrukt worden.
Voor wat betreft het bussen van de flyers neemt Johan de ronde van Hugo over.
Agnes & Fernand  zullen nu flyers bussen aan beide zijden van de Hoogstraat.
Subsidie van 250 Euro voor de Glühweinavond  is toegekend.



Eenieder die onkosten gemaakt heeft voor de Kerstversieringen kan de rekening indienen bij 
de voorzitter.
Kaders met poëtische teksten zijn zo goed als klaar en worden na de vergadering  verder 
afgewerkt.  Een 15 tal kaders zullen aan de bomen in de Karmelietentuin opgehangen worden. 
Zij die bereid gevonden werden om een kader met tekst voor hun raam te plaatsen, hebben 
hun keuze kunnen maken.
Verder zullen er nog bomen versierd worden  in verschillende straten van de wijk, een 6 tal 
kerstballen per boom + een rood lint met strik dat aan de stam wordt vastgeniet of met 
punaise vastgemaakt wordt.  Dit zal gebeuren tussen 8/12 en 13/12.
Straten worden als volgt verdeeld :
Korte Penninckstraat : 5 bomen – Tony
Karmelietenstraat : 3 bomen – Tony
Korte Veluwestraat : 2 bomen – Agnes & Fernand
Veluwestraat : 2 bomen – Agnes & Fernand
Lange Penninckstraat : 3 bomen – Gilbert & Michel
Poelstraat : 3 bomen – Gilbert & Michel
N. Capucienenstraat : 3 bomen – Gilbert & Michel
De Langestraat : 1 boom – Gilbert & Michel
Korte Heistraat : 3 bomen – Louis & Yvonne
Lange Heistraat : 4 bomen – Louis & Yvonne
Afspraak vastgelegd om op 19/12 om 14 uur de Karmelietentuin te versieren : Rita, Martine 
& Lucienne
Om 18 uur opstellen van de tenten.  
Rita informeert nog hoever het staat met de toelating van het Stadsbestuur voor het gebruik 
van de Karmelietentuin.
Lucienne vraagt via bericht in valve Patershof de naaste buren van de Karmelietentuin om op 
19/12 tussen 20 en 22 uur hun tuintjes feestelijk te verlichten.

4 VACATURE PENNINGMEESTER
Voorzitter heeft bezoek gebracht aan Hugo en hem verteld dat we hem missen, maar dat we 
zijn beslissing respecteren.  Hugo had reeds een ander vrijwilligerswerk aangenomen.  Er 
werd hem gezegd dat we het door hem voorgestelde project voor de Glühweinavond aan het 
uitwerken zijn.  Hebben hem bovendien uitgenodigd op de Glühweinavond.
Johan is bereid om de taak van penningmeester op zich te nemen.  Voorzitter heeft hem 
aangesteld voor een proeftijd van 1 maand.

Volgende vergadering: do 08/01/09 om 20u in Den 
Deigem
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