
Buurtcomité HEIHOEK 
Vergadering dd. 07/05/2009
VERSLAG 

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

Voorzitter: Tony De Smedt
Secretaris: Luc Van Espen (verslaggever) & Lucienne Ost (penvoerder)
Penningmeester: Joan Appels

Aanwezig:
Voorzitter, Secretaris, Penvoerder, Michel Vanderauwera, Gilbert Saerens, Louis Huysmans, 
Rita Vanderwegen, Fernand Peeters & Agnes, Paul Van Rompay, Patrick Maertens, Jos uit 
Kon. Astridlaan

Verontschuldigd:
Penningmeester

1 Algemene werking

1.1 Financiën
- Recente uitgaven: Paashazenkostuums (gedeeld met Fietsersbond): 30 €.
- Subsidie van 250 Euro voor het Straatfeest Korte Pennincstraat, en die gebruikt werd 

voor de Glühweinavond, werd overgeschreven op de rekening.

1.2 Jaarverslag
Financieel verslag werd door Joan Appels ingediend en aanvaard.

2 Karmelietentuin en andere groenvoorziening

2.1 Karmelietentuin
De beloofde beplantingen zijn in de afgelopen weken aangebracht. Ook de definitieve 
borden met parkreglement, openingsuren, e.d. zijn –eindelijk- geplaatst.

2.2 Herbeplanting boomvakken 
Boomvakken in de wijk werden tot ieders tevredenheid voorzien van een stevige 
omheining. Intussen zijn zowat alle boomvakken ook opgeplant.

http://www.heihoek.be/
mailto:tony_desmedt@hotmail.com


3 Straten en pleinen

3.1 Mankementenwandeling met schepen G. Geypen 
Antwoord ontvangen op onze brief die we gestuurd hadden aan het CBS:
- Knelpunten ivm mobiliteit werden overgemaakt aan de schepen van Mobiliteit.
- Klachten in verband met losliggende stenen nog te melden, zodat maatregelen kunnen 

genomen worden.
 Oplossing van openstaande knelpunten in ’t oog te houden! Schepen Geypen nog 
uitnodigen voor een wandeling in de wijk? (n.v.d.r.  Misschien nuttig om eigenhandig de 
inventaris van putten, bulten en losliggende stenen te komen opmaken?!)

3.2 Parking Ganzendries
Amaury Vanhooren heeft een ontwerp van brief opgesteld. Buurtcomité Heihoek is akkoord 
om deze brief onder haar naam te versturen, mits de vragen beperkt worden tot de 
parkeergelegenheid op de Ganzendries zelf.

4 Voorbije activiteiten

4.1 Paasactie in de Karmelietentuin i.s.m. kinderwerking El Kantra
El Kantra vond het een geslaagd initiatief, muv enkele schoonheidsfoutjes

5 Geplande activiteiten

5.1 Bloembakkenactie & Rommelmarkt op 09/05/09
- Zaterdag 09/05/09 vanaf 10 tot 14 uur
- Samenstelling ploeg: Fernand & Agnes, Louis Huysmans, Gilbert Saerens, Lucienne 

Ost, Michel Vanderauwera. 
 Tent BCHH wordt ter beschikking gehouden voor in geval van regen.
 Fernand & Agnes zorgen voor foto’s.

- Buurtcomité Heihoek neemt ook organisatie van de Rommelmarkt op zich. Praktische 
regelingen zijn intussen getroffen. Inschrijvingen lopen binnen: momenteel reeds 22.
 Luc zorgt voor afzetting straten vanaf 8u
 Tony wijst marktkramers hun plaatsen toe.

- Jos uit Kon Astridlaan: speelt discobar voor jong en oud. Mag in Den Deigem voor 
ambiance zorgen.

5.2 Burendag op di 26/05/09
- Dringend in te schrijven (uiterlijk 12/05) op www.mechelen.be\w&dz om een 

dranken- en hapjespakket twv 12 € te ontvangen.
- Voorstel om een wisselbeker in het leven te roepen, deze zal door Tony 

overhandigd worden aan de winnaar of winnende ploeg, tijdens de viering van de 
1 jarige tuin: zie volgende punt.

- Voorstel van prijsvraag: een verzegelde bokaal gevuld met kroonkurken. De 
deelnemers dienen het juiste aantal kroonkurken te raden. Wie er het dichst bij is 



wordt winnaar en krijgt de beker.
Tony heeft intussen (via Mechels Volkstoneel) dergelijke gevulde bokaal op de 
kop getikt.

5.3 Activiteit n.a.v. 1-jarig bestaan Karmelietentuin op 20/06/09
- Programma: verder uit te werken in werkgroepvergadering op 20/05 om 19u

o 14u00: Ontvangst in de tuin met speech door “de baas van de tuin” en 
prijsuitreiking van wedstrijd Burendag
 Lucienne doet aanvraag voor gebruik tuin bij ‘t CBS
 Paul VR kan desgevallend 2de hands- beker te pakken krijgen

o 15u00: Optreden Wiske Dumon van de Veluwestraat
 Tony spreekt verder af met haar

o 14 – 18u: Kinderactiviteiten (o.a. schminkstand)
 El Kantra organiseert dit 

o Andere activiteiten in de tuin?
 Hapje – tapje (zoals met Glühweinavond of Burendag)?
 Via IGEMO kunnen we ons buurtfeest laten opluisteren met live-

muziek, op voorwaarde dat we dit festijn afvalarm houden, en 
voor feesten gehouden tussen 19 mei en 5 juli: 
 Rita doet aanvraag bij IGEMO

 Mahatma Drum Corps uit M. Ghandi-wijk.
 Les Vaches Espagnoles: 3 studenten die voor 75€ een optreden 

met cover-muziek van +- 30 minuten verzorgen
o 16u00: Ontvangst in Deigem met gratis drankje en muzikale animatie, 

gevolgd door foto-presentatie door Stefaan DH
 Gilbert maakt drankbonnetjes aan
 Gilbert bereidt tekst voor; Stefaan maakt beeld-presentatie
 Jos speelt discobar

- Budget? Best een feestcheque ikv Straatfeesten aan te vragen door bewoners 
Karmelietenstraat: 
 Lucienne & Paul vragen het aan; 
 Luc stuurt voorbeeld van aanvraag-mail door.

Hip-Hip-Hoera!
- De beloofde beplantingen in de Karmelietentuin zijn in de afgelopen weken 

aangebracht. Ook de definitieve borden met parkreglement, openingsuren, e.d. 
zijn –eindelijk- geplaatst. Intussen zijn ook zowat alle boomvakken opgeplant.

- We hebben niet alleen een website (www.heihoek.be) om onze activiteiten 
wereldkundig te maken, maar voortaan ook een radio-station: radio Opsinjoorke 
op 105,5 FM. Jos is daar immers DJ, en kan er voor publiciteit over activiteiten 
zorgen

Volgende vergadering: do 04/06/09 om 20 u in den 
Deigem

http://www.heihoek.be/
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