
BC HEIHOEK :  Verslag praatcafé van 3 dec. 2009 in Den Deigem – 20u – 22u30.

Wie was er:

Stefan den Hartog (Kroonstr.), Rita Vanderwegen (Veluwestr.), Luc Vanespen (Korte 
Pennincstr.) , Martine Cornelis, Sander Dirickx (Kroonstr.) Wannes Vanderhoeven 
(N. Kapucijnenstr.) en Jo Vanderauwera (Veluwestr.)

Verontschuldigd:
Hugo Van der Roost, Pablo, Inge, Leen, Tim, Bram, Sylvain, Filip en Joan

AGENDA:
1 Afspraken activiteit Gluhwijnavond in december
2 Kerstversiering voor de wijk
3 Stand van zaken Hallo Heihoek (Buurtfeest 2010)
4 Medewerkers gezocht voor de bouwstenen

Afspraken activiteit Glühwijnavond op 18 december.
De toelating voor gebruik vd tuin is goedgekeurd door de Stad.

Kerstversiering voor de wijk
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. Werd ondertussen uitgewerkt: 
een 100-tal versieringen zijn beschikbaar voor de Veluwestraat, enkele voor 
Kroonstr., Poorten vd Tuin en aan Den Deigem. Rita plaatst nog een oproep op de 
website tot uitbreiding (volgend jaar ?) naar andere straten. Bedoeling is dat er per 
straat enkele vrijwilligers dit verzorgen.

Stand van zaken Hallo Heihoek.
We overlopen de verschillende bouwstenen. Er wordt beslist dat de fiches op een 
gezamelijke site komen, zodat bij updating van iedere fiche steeds de laatste versie 
bekeken kan worden door de kerngroep. (sharing)
Zo wordt er een TO DO lijstje opgesteld en volgende bijeenkomst vd kerngroep 
vastgelegd op 7 december.

Bouwstenen.
Er kunnen ook nog steeds medewerkers aansluiten bij de “bouwstenen”
To Do: actief zoeken naar medewerkers.



Indeling bouwstenen:

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

Volgende bijeenkomst: donderdag 7 januari in Den Deigem 20u


