
Buurtcomité HEIHOEK 
Vergadering dd. 02/04/2009
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: Joan Appels

Aanwezig:
Voorzitter, Penningmeester, Penvoerder, Gilbert Saerens, Louis Huysmans,  Rita 
Vanderwegen,  Fernand Peeters & Agnes,  Paul Van Rompay & Cécile

Verontschuldigd:
Secretaris

1 Mankementenwandeling met schepen G. Geypen
Antwoord ontvangen op onze brief die we gestuurd hadden aan het CBS.
Knelpunten werden overgemaakt aan de schepen van Mobiliteit.
Klachten in verband met losliggende stenen nog melden, zodat maatregelen kunnen 
genomen worden.

2 Karmelietentuin en andere groenvoorziening

2.1 Karmelietentuin
Dienst welzijn & preventie hebben mobiele pleintjeswerkers (herkenbaan aan 
armbandje) aangesteld (jobstudent).  Zij zullen aanwezig zijn tijdens het schooljaar op 
woensdag namiddag en weekends, tijdens de vakantie op werkdagen. Contact  : telefoon 
015/29.83.85
Vraag van Paul : Wanneer gebeuren de beloofde beplantingen ?

2.2 Herbeplanting boomvakken 
Boomvakken in de wijk werden tot ieders tevredenheid voorzien van een stevige 
omheining. Mail wijkcentrum T. Andy in verband met het peter- en meterschap van de 
boomvakken.
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2.3 Paasactie in de Karmelietentuin i.s.m. kinderwerking El Kantra
•  In elkaar knutselen van mobieltjes in Den Deigem op 7 en 9 april. van 14 tot 16 

uur
• Versiering van de tuin met de knutselwerkjes op vrijdag 10 april om 14 uur. Als 

beloning aan de kinderen een gratis chocomelk of eventueel fruitsap aanbieden 
(restant van Koffiestop).

• Paaseieren –zoektocht op Paaszaterdag (11/04) om 14u. 
 flyers (1500 stuks) gemaakt door El Kantra; werden verdeeld door 
Buurtcomité   Heihoek 
 Joan heeft 100 chocolade-eieren aangekocht, verpakt in zakjes van 5, ook 
werd er voor kleine paaseitjes gezorgd door Luc en Tony, hiervan zullen er nog 
wat bijgekocht worden
 Paashazen-kostuums zijn gereserveerd in de  Katelijnestraat (Tony/Luc).  

                      eitjes (100-tal plastic balletjes kunnen uitgegooid worden door de paashazen 
                     (Tony & Luc).   Rita koopt deze bij de banier aan 0.15 eurocent per stuk en  ze
                      worden door het Buurtcomité gefinancierd.  Lucienne zorgt voor een tweetal    
                      manden..

               Gilbert bekijkt nog of hij via het Handelscomité 2 grote paashazen kan krijgen,
               zodat we die aan de poorten van de Karmelietentuin kunnen plaatsen. 2    
               affiches zullen nog gekopieërd en gelamineerd worden om aan de tuinpoorten te
               hangen. (Tony)

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

- beslist werd om het feest ter gelegenheid van de éénjarige tuin te verschuiven.
Voorstel : zaterdag 20 juni 2009.
Voorstellen worden nog verder uitgewerkt ivm muzikale optredens : Rosamunde 
?, drumbandje Mahatma Gandhi wijk?, Wiske Dumon van de Veluwestraat ?. 
Rita informeert.  Verder te bespreken tijdens eerstvolgend vergadering.

- zaterdag 09/05/09  vanaf 10 tot 14 uur : Bloembakkenactie
samenstelling ploeg : Fernand & Agnes, Louis Huysmans, Gilbert Saerens;
Lucienne Ost, Michel Vanderauwera.  Gilbert vraagt nog aan Miel om te helpen.

- Buurtcomité Heihoek neemt ook organisatie van de Rommelmarkt op zich. 
Organisatie en praktisch verloop zal Tony op 3 april bespreken met Ward.  Men 
denkt aan een parcours dat begint in de Karmelietenstraat, en via het pad in de 
Karmelietentuin langs de Kroonstraat verder loopt.
. 

              .

3   BURENDAG op di 26/05/09
- info op website Stad Mechelen, vergadering hierover vindt plaats op 23 april.
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- voorstel om een wisselbeker in het leven te roepen, deze zal door Tony 
overhandigd worden aan de winnaar of winnende ploeg,eventueel tijdens de 
viering van de 1 jarige tuin.

- Voorstel : een verzegelde bokaal (wordt bezorgd door Gilbert) gevuld met 
kroonkurken.  De deelnemers dienen het juiste aantal kroonkurken te raden.  Wie 
er het dichst bij is wordt  winnaar en krijgt de beker.
Verder te bespreken tijdens volgende vergadering

   

4   ALGEMEEN
- Fernand en Agnes hebben te kennen gegeven dat ze het wat kalmer aan willen 

doen en niet meer aan alle activiteiten zullen deelnemen.  Voorzitter heeft hen 
bedankt voor hun inzet.

- momenteel zijn er een 1.530 bussen in de wijk, die in aanmerking komen voor 
het bedelen van flyers.
De bedeling hiervan zal herzien worden als volgt :
Korenmarkt en Hoogstraat = 196 bussen zullen door Tony bedeeld worden
Ganzendries : Gilbert
Veluwestraat en Korte Veluwestraat zullen nog verder bedeeld worden door 
Agnes.

                -    Opbrengst van de Koffiestop : 89,66 Euro werd overgemaakt aan Broederlijk 
delen.

- Subsidie van 250 Euro voor het Straatfeest Korte Penninckstraat, en die gebruikt 
werd voor de Glühweinavond, werd toegekend en zal binnen de 5 weken op de 
rekening worden overgeschreven.

- Website Heihoek :  Rita heeft de paasactiviteit erop aangekondigd.  Zij vraagt 
tevens of er een mogelijkheid is om de website te evalueren met Stefaan.

- Rita had nog prettige nieuwtjes, nl. de geboorte van Toon, zoontje van Stefaan. 
en de geboorte van Emmanuel, zoontje van buren in de Veluwestraat.  Zij vroeg 
ons of we deze nieuwtjes op de website kunnen aankondigen en/of we een 
kaartje kunnen sturen namens BCH om hen te feliciteren. In verband met de wet 
op de privacy en aangezien we niet op de hoogte zijn van alle geboorten , 
sterfgevallen enz.in de wijk is het misschien beter om dit niet te doen, zodat we 
de ene niet en de andere wel zouden feliciteren, condoleren enz.

      

Volgende vergadering: do 07/05/09 om 20 u in den 
Deigem

www.heihoek.be
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