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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: Joan Appels

Aanwezig:
Penningmeester, Verslaggever, Penvoerder, Gilbert Saerens, Louis Huysmans, Michel 
Vanderauwera, Rita Vanderwegen, Luc Renders, AmauryVanhooren.

Verontschuldigd:
Voorzitter; Fernand & Agnes

1 Algemene werking
- Geen punten.

2 Karmelietentuin en andere groenvoorziening

2.1 Opvolging na klachten n.a.v. ingebruikname tuin 
- Her-beplantingswerken zijn nog niet gestart. Geen nieuws over wanneer dit zal 

gebeuren.

2.2 Herbeplanting boomvakken 
- De systematische beplanting van de vakken is lopende. De vakken worden voorzien 

van een vrij stevige houten omheining.

3 Voorbije activiteiten 
Geen.

4 Geplande activiteiten 

4.1 Verwelkoming nieuwe bewoners
Geen nieuwe feiten.



4.2 Mankementenwandeling met schepen G. Geypen 
De brief is overgemaakt worden aan het CBS. Nog geen antwoord ontvangen.

4.3 Koffiestop van Broederlijk Delen op 06/03/09
- Dit is een initiatief waarbij koppen koffie worden uitgedeeld tegen een vrijwillige 

bijdrage. Gaat door in de inkomhal van de bibliotheek van 10-13u.
- Joan en Rita & vriendin zullen de stand bemannen/-vrouwen. 
- Alle administratieve en praktische schikkingen zijn getroffen. 
- Aangezien het ook de Week van de Vrijwilliger is, zal in dat kader een affiche aan de 

stand opgehangen worden.

4.4 Toneelvoorstelling “Ingesneeuwd” op zon 15/03/09
In maart 2009 speelt het Mechels Volkstoneel de thriller “Ingesneeuwd”, met onze 
voorzitter in een glansrol.
o Verkoopprijs voor de individuele kaarten is gereduceerd naar  7,00 €, na opmerkingen 

van 60-plussers.
o Hebben zich al aangemeld om te komen kijken:

o 25 kandidaten aangebracht door Gilbert
o Joan Appels en echtgenote
o Greta Rober en Etienne
o Lucienne en echtgenoot
o Michel Vanderauwera

4.5 Paasactie in de Karmelietentuin i.s.m. kinderwerking El Kantra
o In elkaar knutselen van mobieltjes in Den Deigem op 7 en 9 april. 

 af te spreken met San en/of Ward!
 Kostprijs van hout en verzaagwerk? El Kantra kijkt na en geeft door.

o Versiering van de tuin met de knutselwerkjes op vrijdag 10 april. Als beloning voor de 
noeste arbeid zouden de kinderen van tevoren een paasei -bolletje of een gratis 
chocomelk krijgen.

o Paaseieren –zoektocht op Paaszaterdag (11/04) om 14u. 
 El Kantra maakt flyers (1500 stuks); verdeling door Buurtcomité Heihoek één 
week voor Pasen
 van tevoren (goedkope) paaseieren kopen in de supermarkt: max. 100 €
(n.v.d.r. Luc/Tony zullen hiervoor zorgen)
 Paashazen-kostuum te huren in Katelijnestraat (Tony/Luc)
(n.v.d.r.  Intussen werden 2 kostuums gereserveerd bij de kostuum-verhuurzaak)
 eitjes (100-tal plastic balletjes (van bij El Kantra)) kunnen uitgegooid worden door 
een (Tony/Luc) paashazen 
(n.v.d.r. Ondertussen heeft El Kantra laten weten dat ze geen plastic balletjes of eitjes  
hebben. Rita VDW is gaan kijken in de banier en daar zijn ze te koop aan 0.15 
eurocent per stuk. 100 = dan 15 euro.  OK dat het Buurtcomite dit financiert)



4.6 Bloembakkenactie & Rommelmarkt & Activiteit n.a.v. 1-jarig 
bestaan Karmelietentuin

- Vindt plaats op zaterdag 09/05/09. 
- Buurtcomité Heihoek neemt ook organisatie van Rommelmarkt op zich.
- De activiteit nav 1-jarig bestaan Karmelietentuin wordt gemakkelijkheidshalve op 

dezelfde dag georganiseerd. Het laten doorlopen van de rommelmarkt over het pad 
van de tuin zorgt automatisch voor het onder de aandacht brengen van die éénjarige 
tuin. 

- Andere activiteitsvoorstellen: optreden van Rosamunde? Optreden van het 
gelegenheidskoor dat de opening van Stadsvisioenen opluistert? Of van Wiske Dumon 
uit de Veluwestraat? Of van de synthesizer –muzikant uit de Adegemstraat???

 Verder te bespreken tijdens volgende vergadering.

4.7 Burendag op di. 26/05/09
- Voorstel: de Karmelietentuin betrekken in een parkoers (zoektocht, voetrally) met 

kwis of spelletjes dat langsheen de verschillende Burendag -clusters loopt.
- Volksspelen in de Karmelietentuin? 

 Verder te bespreken tijdens volgende vergadering.

4.8 Voorstellen voor de rest van het jaar
o Rondvaart of bezoek aan Planckendael?
o Wijkwandeling? (zoals vorige jaren)
o Wijk- zoektocht ? (zoals vorig jaar) 
o Kom op tegen Kanker: verkoop azalea’s ? (zoals vorige jaren)
o Voorstellingsavond van een project gesteund door buren uit onze wijk (Kinderen van 

Cambodja) in Den Deigem
o Overname van Hobby- en Kerstmarkt van Den Deigem in laatste WE: Neen, want dat 

gaat ons petje te boven.
o Herhaling kerstversiering in de tuin en Glühwein-avond. (zoals vorig jaar)

5 Varia: parkeerprobleem Ganzendries
- De Ganzendries is ten tijde van de werken aan een pand in de Hoogstraat, waarbij 

de kraan op straat stond, ingericht als tijdelijke parkeerplaats ter compensatie van 
verlies aan parkeerplaatsen in de Hoogstraat.

- Intussen is deze tijdelijke situatie permanent gemaakt, te zien aan de 
verkeersborden die er geplaatst zijn.

- Ook de vroegere bewonersparkeerplaatsen zijn stiekem omgevormd tot 
commerciële parkeerplaatsen!

- Tot slot van het verhaal zijn recentelijk ook de tijdelijke parkeerplaatsen op het 
terrein van de Kleine Landeigendom opgeheven.

VOORSTEL: Buurtcomité Heihoek  schrijft een brief aan het CBS, met als voorstel 
om het Tettenplein permanent in te richten als parkeerplaats, maar dan uitsluitend voor 
bewoners.
 Amaury maakt tekstvoorstel.



6 Hip –Hip –Hoera!!!
- De inrichting van de Karmelietentuin zal bijgestuurd worden zodat de kinderziekten 

grotendeels verholpen zullen geraken. Hip!
- De verwaarloosde boomvakken beginnen er stelselmatig weer netjes uit te zien. Hip!!
- Een hele reeks van (buurtgebonden) activiteiten begint concrete vorm te krijgen. Dit 

grotendeels dankzij de onvermoeibare inspiratie van Rita. Hoera!!!

Volgende vergadering: do 02/04/09 om 20u in Den 
Deigem
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