
BC HEIHOEK :  Verslag praatcafé van 5 nov. 2009 in Den Deigem – 20u – 22u30.

Wie was er:

Stefan den Hartog (Kroonstr.), Rita Vanderwegen (Veluwestr.), Luc Vanespen (Korte 
Pennincstr.) Ludwig Vankerckhoven (Nieuwe Capucijnenstr.), Amaury …….. (N. 
Capucijnenstr.), Martine Cornelis, Sander Dirickx (Kroonstr.) en Joan Appels 
(Olivetenvest).

Gaste: Mevr. Mia Vaes (Sted. Openbare Bibliotheek)

AGENDA:
1 Project Ganzendries
2 Evaluatie Halloween
3 Voorstel van Mevr. Vaes (BIB) voor het buurtfeest in 2010
4 Afspraken volgende activiteit in november
5 Afspraken activiteit Gluhwijnavond in december
6 Stand van zaken Buurtcomité Heihoek (BCHH)
7 Stand van zaken Hallo Heihoek (Buurtfeest 2010)

Ganzendries.
We starten de avond, op verzoek van Ludwig en Amaury  met vraagstelling rond het 
project Ganzendries. Volgens info o.a. op de voorbije Alg. Bewonersvergadering en 
een artikel verschenen in Passe Partout blijken hier nog vele vragen onbeantwoord.
Wat zijn de concrete plannen, wanneer starten die werken enz.
In het laatste verslag vd Wijkraad Centrum wordt melding gemaakt dat hiervoor een 
werkgroep opgericht wordt.
BCHH geeft de raad om hieraan deel te nemen en om de eerstvolgende vergadering 
van de wijkraad (ma. 16 nov. In Den Deigem 19u45) bij te wonen. Luc Vanespen zal 
zich hiervoor inschrijven, evenals Ludwig en Amaury. Verslag wordt doorgestuurd. 

Halloween.
Zaterdag 31/10 : Onder begeleiding van 3 mensen van El Kantra trok een bonte stoet 
van ca 50 kinderen en een 5-tal volwassenen door onze wijk. Groot succes. Ook de 
soep en chocomelk achteraf in Den Deigem werd geapprecieerd door groot en klein. 
Er was wel veel autoverkeer vanwege de afsluiting in de Adegemstraat. Bij een 
volgende editie dient extra aandacht besteed aan veiligheid, fluo-vestjes…

Voorstel BIB.
Mevr. Mia Vaes legt het concept van “Les liseuses fabuleuses” uit. De bibliotheek wil 
deze organisatie contacteren om tijdens het buurtfeest de bibliotheek in de kijker te 
plaatsen en tegelijkertijd de wijk Heihoek een speciale attractie te geven.
Dit gebeurt via poezie, voorgedragen in traag rijdende oldtimers. Inschrijvingen voor 
een ritje van ca 15 min. kunnen in de kinderbibliotheek georganiseerd worden. 
Kinderen kunnen hun mama’s “trakteren” op een ritje, dit  nav Moederdag. BCHH is 
zeer blij met dit voorstel en zal uiteraard mee reklame hiervoor voeren.
Kostprijs: gratis aangeboden door de BIB.



Afspraken volgende activiteit in november: Zondag 22/11/09
Zondag 22/11/09 gaat voor de 2e maal de culinaire fietstocht door die eindigt met een 
dessertenbuffet in Den Deigem. Aanvang fietstocht 11u – er zijn nog 4 plaatsen.
Aanvang dessertenbuffet: 16u.
Voor het dessertenbuffet worden nog buren gezocht die bereid zijn een dessert te 
maken en te schenken in ruil voor gratis proeven op het dessertenbuffet. Kandidaten 
melden zich bij Rita.
Er kan ook apart voor het dessertenbuffet ingeschreven worden: 6€.
Zie ook info in de brochures Week van de Smaak, en op onze website 
www.heihoek.be of bellen naar Lieve:  0497/59 80 39

Afspraken activiteit Glühwijnavond op 18 december.
De jaarlijkse glühwijnavond gaat opnieuw door IN de Karmelietentuin, van 20u – 22u.
De toelating voor gebruik vd tuin is in orde gebracht (Rita), een straatfeestpremie 
werd door Luc aangevraagd.
Luc vraagt helpers om rond 18u30 de tent mee op te bouwen en om een affiche te 
maken (Sander) 
Rita vraagt om samen enkele nieuwe teksten te zoeken tegen 3/12 en een 6-tal extra 
kaders aan te maken (Martine en Sander).
Voorstel van buurvrouw Else om een extra kerstversiering te maken met 
kinderen/volwassenen: een wit kerstboompje dat dan aangeboden kan worden om 
aan deur of raam te hangen tijdens de kerstperiode. Helpers gezocht om hieraan 
mee te werken. Melden bij Rita.

Stand van zaken BCHH.
Sinds het ontslag van voorzitter Tony en secretaris Luc, het stopzetten door Agnes 
en Fernand wegens gezondheidsredenen, volgden ook nog Gilbert, Lucienne en 
Louis..  
Na een overgangsperiode en om de werking vh BCHH te bestendigen werd een
verlenging aangevraagd door Joan en Rita. Ook Joan wil om gezondheidsredenen 
de functie van penningmeester overlaten. Er wordt overeengekomen dat Martine 
deze taak overneemt en dat de kerngroep lid wordt vh bestuur . De wijzigingen in het 
bestuur worden eerstdaags doorgegeven aan de Stad.
De organisatie Hallo Heihoek wordt dan een onderdeel van het nieuwe buurtcomité.

Stand van zaken Hallo Heihoek.
We werken nu met 6 “bouwstenen” oftwel kleinere werkgroepen. Enkelen zijn al goed 
gestart. Als begeleidende tool werd een invulfiche doorgestuurd naar die 
werkgroepen, zodat regelmatig gebriefd kan worden naar de kerngroep.
Een deadline wordt gesteld om tegen 15/11 deze fiches door te sturen zodat we 
tegen volgend praatcafé (3/12) een eerste concrete invulling hebben voor ons 
programma. 

Zij die nog niet zijn ingedeeld bij een werkgroep, kunnen hun keuze nog doorgeven.

http://www.heihoek.be/


Indeling bouwstenen:

Kinderanimatie Pablo + Bram (+ Rita)
Wereldkeuken Rita + Bram
Muziek Sander + Stefan
Partners Martine, Hugo + Bram voor de BIB
Rommelmarkt/cafe terras: Lies, Dirk + Stefan
Marketing Inge en Wannes + kerngroep

Volgende bijeenkomst: donderdag 3 december in Den Deigem 20u


